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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

AFDELING 1.1 ALGEMEEN 

Artikel 1.1 (begripsbepalingen) 

Bijlage I bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit besluit. 

Artikel 1.1a (grondslag) 

1. Dit besluit berust  op de artikelen 4.3, eerste lid, 5.1 en 23.1 van de 

wet.  

2. Dit besluit berust  ook op artikel 119 van de Woningwet. 

AFDELING 1.2 INTERNATIONAALRECHTELIJKE 
VERPLICHTINGEN 

Artikel 1.2 (wederzijdse erkenning) 

Met een kwaliteitsverklaring bouw, certificaat, keuring of norm als bedoeld 

in dit besluit wordt gelijkgesteld een kwaliteitsverklaring bouw, certificaat, 

keuring of norm, afgegeven, uitgevoerd of goedgekeurd door een daartoe 

bevoegde onafhankelijke instelling in een andere lidstaat van de Europese 

Unie of in een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is en partij is bij 

een verdrag dat Nederland bindt, met een beschermingsniveau dat ten 

minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt 

nagestreefd. 
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HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN 
VOOR BOUWWERKEN 

AFDELING 2.1 ALGEMEEN 

Artikel 2.1 (toepassingsbereik activiteiten)  

Dit hoofdstuk is van toepassing op bouwwerken. 

Artikel 2.2 (bevoegd gezag) 

1. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd 

gezag:  

a. waaraan een melding wordt gedaan; 

b. dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; en 

c. dat beslist op een aanvraag om toestemming tot het treffen 

van een gelijkwaardige maatregel.  

2. In afwijking van het eerste lid zijn voor een activiteit als bedoeld 

in dit besluit, die wordt verricht op dezelfde locatie als een 

activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving, waarvoor een door gedeputeerde staten eerder 

verleende omgevingsvergunning geldt, gedeputeerde staten het 

bevoegd gezag voor de in het eerste lid bedoelde handelingen. 

Artikel 2.3 (maatwerkregels) 

Een maatwerkregel wordt in het omgevingsplan gesteld. 

Artikel 2.4 (gelijkwaardigheid bij melding of vergunningvrije activiteit) 

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een 

activiteit waarvoor in dit besluit een melding is voorgeschreven: 

a. is voorafgaande toestemming als bedoeld in artikel 4.7 

van de wet niet vereist; en  

b. is het verboden deze maatregel te treffen zonder 

voorafgaande melding. 

2. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een 

activiteit waarvoor op grond van de wet geen omgevings-

vergunning is vereist en waarvoor in dit besluit geen melding is 
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voorgeschreven, is voorafgaande toestemming als bedoeld in 

artikel 4.7 van de wet niet vereist. 

Artikel 2.5 (instand houden gelijkwaardige maatregel) 

Een gelijkwaardige maatregel die betrekking heeft  op een in de hoofd-

stukken 3 tot en met 6 gestelde regel wordt bij het gebruik van het 

bouwwerk in stand gehouden. 

Artikel 2.6 (specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie) 

De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd 

is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor 

dat een krachtens de wet aanwezige bouwwerkinstallatie: 

a. functioneert in overeenstemming met de op die installatie van 

toepassing zijnde regels;  

b. adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd; en 

c. zodanig wordt gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of 

de veiligheid ontstaat of voortduurt. 

Artikel 2.7 (gemeenschappelijk en gezamenlijk) 

1. Voor de toepassing van een in de hoofdstukken 3 tot en met 6 

gestelde regel is een bouwwerk, een ruimte, een voorziening, of 

een gedeelte daarvan naar keuze gemeenschappelijk of niet-

gemeenschappelijk, tenzij voor een regel anders is aangegeven. 

2. Voor de toepassing van een in de hoofdstukken 3 tot en met 6 

gestelde regel wordt eengedeelte van een bouwwerk, een ruimte 

of een voorziening die ten dienste staat van meer dan een 

gebruiksfunctie, aangemerkt  als gemeenschappelijk. Dit gedeel-

te, deze ruimte of deze voorziening maakt, met uitzondering van 

een nevengebruiksfunctie, voor de toepassing van deze hoofd-

stukken deel uit van alle daarop aangewezen gebruiksfuncties. 

3. Voor de toepassing van een in de hoofdstukken 3 tot en met 6 

gestelde regel wordt een gedeelte van een woonfunctie, een 

celfunctie of een logiesfunctie of een ruimte of voorziening die ten 

dienste staat van die gebruiksfunctie, gebruikt door meer dan een 

wooneenheid, celeenheid of logiesverblijf in die gebruiksfunctie, 

aangemerkt  als gezamenlijk. 
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Artikel 2.8 (monumenten) 

Voor zover een omgevingsvergunning voor: 

a. een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op: 

I. een gemeentelijk monument of een provinciaal monu-

ment; of 

II. een voorbeschermd gemeentelijk monument  of een 

voorbeschermd provinciaal monument;  

b. een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald 

dat het verrichten daarvan zonder omgevings-vergunning is 

verboden als die activiteit betrekking heeft op een provinciaal 

monument of een voorbeschermd provinciaal monument; of 

c. een rijksmonumentenactiviteit; 

afwijkt van een in de hoofdstukken 3 tot en met 5 gestelde regel, zijn alleen 

de omgevingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften van 

toepassing. 

Artikel 2.9 (afwijking wegens implementatie van Europese regelgeving) 

Voor zover een in het Warenwetbesluit machines, het Warenwetbesluit 

liften 2016 of het Besluit gastoestellen, ter implementatie van een in 

Europese regelgeving gestelde eis, afwijkt van een in de hoofdstukken 3 tot 

en met 5 gestelde regel, is alleen de krachtens die besluiten gestelde eis van 

toepassing. 

Artikel 2.10 (drank- en horeca-inrichtingen) 

Voor zover voor een activiteit op grond van het Besluit eisen inrichtingen 

Drank - en horecawet  een eis is gesteld die strenger is dan een in dit besluit 

opgenomen regel is alleen die eerstbedoelde eis van toepassing. 

Artikel 2.10a (waterkerende bouwwerken) 

Paragraaf 4.2.1 is niet van toepassing op de waterkerende functie van een 

bouwwerk met een waterkerende functie. 

Artikel 2.11 (aantal personen in een bouwwerk) 

In een bouwwerk of gedeelte daarvan zijn niet meer personen aanwezig dan 

het aantal personen waarvoor het bouwwerk of gedeelte daarvan in 

overeenstemming met dit besluit is bestemd. 
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Artikel 2.12 (overgangsrecht: aantal personen in een bouwwerk) 

Zolang het aantal personen dat in een bouwwerk of een gedeelte daarvan 

aanwezig is niet gro ter is dan het onmiddellijk voorafgaand aan 1 april 2012 

voor dat bouwwerk of dat gedeelte toegestane aantal personen, blijft artikel 

2.11 buiten toepassing. 

AFDELING 2.2 CE-MARKERINGEN EN KWALITEITS-
VERKLARINGEN BOUW 
 

Artikel 2.13 (verordening bouwproducten) 

1. Handelen in strijd met de plichten die voortvloeien uit de ver-

ordening bouwproducten is verboden. 

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

wijst een instelling aan die adviezen uitbrengt over de geschikt-

heid van technische beoordelingsinstanties als bedoeld in artikel 

29 van de verordening bouwproducten. 

3. Een technische beoordelingsinstantie toont aan de instelling aan 

dat zij voor de productgebieden, bedoeld in bijlage IV, tabel 1, bij 

de verordening bouwproducten, voldoet aan de eisen die zijn 

opgenomen in tabel 2 van die bijlage. 

4. De instelling stelt een procedure op voor de aanmelding en de 

beoordeling van en het toezicht op technische beoordelings-

instanties en maakt  jaarlijks een actueel overzicht van aange-

melde technische beoordelingsinstanties openbaar. 

5. De aanmeldende autoriteit, bedoeld in artikel 40 van de 

verordening bouwproducten, brengt advies uit aan Onze Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de geschikt-

heid van aangemelde instanties als bedoeld in artikel 39 van die 

verordening. 

6. De aangemelde instantie toont aan dat zij voldoet aan de eisen, 

bedoeld in artikel 43 van de verordening bouwproducten. 
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7. De instelling en de aanmeldende autoriteit informeren Onze 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onver-

wijld als zij van oordeel zijn dat een technische beoordelings-

instantie of een aangemelde instantie de aan de aanwijzing 

verbonden voorschriften niet naleeft  of niet meer aan de 

voorwaarden voor die aanwijzing voldoet. 

8. Een prestatieverklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de 

verordening bouwproducten wordt in de Nederlandse taal 

verstrekt. 

9. Instructies en informatie als bedoeld in de artikelen 11, zesde en 

achtste lid, 13, vierde en negende lid, en 14, tweede en vijfde lid, 

van de verordening bouwproducten zijn in de Nederlandse taal 

gesteld. 

Artikel 2.14 (toepassing CE-markering en kwaliteitsverklaringen bouw) 

1. Als een bouwproduct waarop een CE-markering als bedoeld in 

artikel 8 van de verordening bouwproducten is aangebracht, aan 

bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin 

het wordt toegepast voldoet aan een bij dit besluit gestelde regel 

is daaraan voldaan als het bouwproduct is toegepast in overeen-

stemming met een op die eis toegesneden prestatieverklaring als 

bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die verordening. 

2. Als een bouwproduct moet voldoen aan bepaalde prestaties die niet 

onder een in artikel 2, elfde lid, van de verordening bouwproducten 

bedoelde geharmoniseerde norm vallen, zodat het bouwwerk waarin 

het wordt toegepast  voldoet aan een bij dit besluit gestelde regel is 

daaraan voldaan als het bouwproduct is toegepast in overeenstemming 

met een op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring bouw. 

3. Als een bouwproces aan bepaalde prestaties moet  voldoen zodat 

het bouwwerk waarin het wordt uitgevoerd voldoet aan een bij 

dit besluit gestelde regel is daaraan voldaan als het bouwproces is 

toegepast in overeenstemming met een op die eis toegesneden 

kwaliteitsverklaring bouw. 
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Artikel 2.15 (erkenning kwaliteitsverklaringen bouw) 

1. Kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 2.14, tweede 

en derde lid, worden afgegeven op basis van een door Onze 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkend 

stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. 

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt  

de voorwaarden vast  waaronder kwaliteitsverklaringen bouw 

worden afgegeven. 

3. De toelatingsorganisatie voert namens de Minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties de taken uit die verband 

houden met de zorg voor het erkende stelsel en de openbaar-

making van de kwaliteitsverklaringen bouw. 

AFDELING 2.4 DRIJVENDE BOUWWERKEN 

Artikel 2.16 (drijvende bouwwerken) 

Op een drijvend bouwwerk met een woonfunctie dat door functiewijziging 

van een schip is ontstaan zijn de hoofdstukken 3 tot en met 5, met 

uitzondering van artikel 3.5, niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK 3 BESTAANDE BOUW 

AFDELING 3.1 ALGEMEEN 

Artikel 3.1 (toepassingsbereik: activiteiten) 

Dit hoofdstuk is van toepassing op het in stand houden van een bestaand 

bouwwerk. 

Artikel 3.2 (toepassingsbereik: oogmerken) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:  

a. het waarborgen van de veiligheid; 

b. het beschermen van de gezondheid; en  

c. duurzaamheid en bruikbaarheid. 

Artikel 3.3 (toepassingsbereik: normadressaat) 

Aan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door de eigenaar van het 

bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van 

voorzieningen aan dat bouwwerk. Diegene draagt zorg voor de naleving van 

de regels over de activiteit. 

Artikel 3.4 (toepassingsbereik: aansturingsartikel niet van toepassing) 

In dit hoofdstuk is een aansturingsartikel niet van toepassing op een 

gebruiksfunctie waarvoor geen regel is opgenomen in de tabel van dat 

aansturingsartikel. Dit geldt niet voor de artikelen 3.11, 3.30, 3.36, 3.42 en 

3.114. 

Artikel 3.5 (specifieke zorgplicht: bestaande bouwwerken) 

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het 

bouwwerk tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden, is 

verplicht  alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden 

gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren. 
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Artikel 3.6 (onderzoeksplicht) 

De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd 

is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk is verplicht onder-

zoek te doen naar de staat van dat bouwwerk als het behoort tot een bij 

ministeriële regeling aangewezen categorie bouwwerken waarvan rede-

lijkerwijs is komen vast te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of 

veiligheid kunnen opleveren. 

Artikel 3.7 (maatwerkvoorschriften) 

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 3.5 en de 

afdelingen 3.2 tot en met 3.7, met uitzondering van bepalingen over 

meet- of rekenmethoden. 

2. Een maatwerkvoorschrift  over de afdelingen 3.2 tot en met 3.7 kan 

alleen inhouden het opleggen van een plicht tot het treffen van 

voorzieningen om de staat van een bouwwerk op een niveau te 

brengen dat hoger is dan het niveau van de regels in dit hoofdstuk, 

maar niet hoger dan het niveau van de regels in hoofdstuk. 

3. In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift als 

bedoeld in de artikelen 3.86, 3.87d, 3.130 en 3.132 alleen het be-

paalde in die artikelen inhouden. 

4. Het maatwerkvoorschrift wordt alleen gesteld als het treffen van 

die voorzieningen naar het oordeel van het bevoegd gezag nood-

zakelijk is. 
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AFDELING 3.2 VEILIGHEID 

§ 3.2.2 Constructieve veiligheid bij brand 

Artikel 3.11 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van 

instorting die een gevaar oplevert  voor het vluchten of voor 

hulpverlening bij brand, gedurende een redelijke tijd. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.11 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 3.11 
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Artikel 3.12 (tijdsduur niet-bezwijken) 

1 .  Een vloer, trap of hellingbaan, waarover of waaronder een bescherm-

de route voert, bezwijkt niet binnen 20 minuten bij brand in een 

subbrandcompartiment waarin die beschermde route niet ligt.  

2 .  Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment 

waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 3.12a 

aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie 

binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Dit is niet van toe-

passing op een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment 

grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte. 

Tabel 3.12a brandwerendheid met betrekking tot bezwijken 
 

Woonfunctie tijdsduur in minuten 

Als een vloer van een verblijfsgebied hoger 
ligt dan 7 m en niet hoger dan 13 m boven 
het meetniveau 

30 

Als een vloer van een verblijfsgebied hoger 
ligt dan 13 m boven het meetniveau 

60 

 
3. Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een 

gebruiksgebied hoger dan 5 m boven het meetniveau bezwijkt  bij 

brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, 

niet binnen 30 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie 

binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 

4. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment 

waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 3.12b 

genoemde tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie 

binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 
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Tabel 3.12b brandwerendheid met betrekking tot bezwijken 
 

Andere gebruiksfunctie dan een woonfunctie tijdsduur in minuten 

Als een vloer van een verblijfsgebied hoger 
ligt dan 5 m en niet hoger dan 13 m boven 
het meetniveau 

30 

Als een vloer van een verblijfsgebied hoger 
ligt dan 13 m boven het meetniveau 

60 

 

5. Een bouwconstructie van een tunnel bezwijkt niet binnen 30 

minuten, en voor zover deze onder open water ligt, niet binnen 60 

minuten bij brand in de tunnel. 

6. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment 

waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen een tijdsduur die 

afhankelijk van de bestemming en inrichting van het bouwwerk 

redelijkerwijs nodig is om het bouwwerk bij brand te kunnen verlaten 

en te doorzoeke n, door het bezwijken van een bouwconstructie 

binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 

Artikel 3.13 (bepalingsmethode niet-bezwijken) 

1. Bij het bepalen van het niet-bezwijken van een bouwconstructie, 

bedoeld in artikel 3.12, wordt uitgegaan van de buitengewone belas-

tingcombinaties die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand. 

2. De tijdsduur van het niet-bezwijken, bedoeld in artikel 3.12, wordt 

bepaald volgens:  

a. NEN 8700; of  

b. NEN 6069. 
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§ 3.2.4 Veilig overbruggen van hoogteverschillen 

Artikel 3.18 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  op een vluchtroute voorzieningen voor het 

veilig overbruggen van hoogteverschillen door personen. 

1. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 3.19 (voorziening bij hoogteverschil) 

1. Een hoogteverschil van meer dan 0,22 m tussen vloeren waarover 

een vluchtroute voert, wordt overbrugd door een vaste trap of een 

vaste hellingbaan. Dit geldt ook voor een hoogteverschil tussen een 

van die vloeren en het aansluitende terrein. 

2. Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in 

afwijking van het eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3 m. 

Artikel 3.20 (afmetingen trap) 

Een trap als bedoeld in artikel 3.19 voldoet aan de in tabel 3.20 aangegeven 

afmetingen. 

Tabel 3.20 afmetingen van een trap 
 

Minimum breedte van de trap 0,7 m 

Minimum vrije hoogte boven de trap 1,9 m 

Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten 

loodrecht op de voorkant van de trede 
0,13 m 

Maximum hoogte van een optrede 0,22 m 

Minimum afstand  van de klimlijn tot de zijkanten van de 

trap 
0,2 m 
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Artikel 3.21 (trapbordes) 

Een trap als bedoeld in artikel 3.19 sluit bij de bovenste trede, over de 

breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 

0,7 m x 0,7 m. 

Artikel 3.22 (leuning) 

Een trap als bedoeld in artikel 3.19 waarvan de helling ter plaatse van de 

klimlijn groter is dan 2:3, heeft, voor zover een hoogteverschil is overbrugd 

van meer dan 1,5 m, aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant  

van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant  van een tredevlak van de 

trap, op een hoogte van ten minste 0,6 m en ten hoogste 1 m. 

Artikel 3.23 (afmetingen hellingbaan) 

Een hellingbaan als bedoeld in artikel 3.19 heeft een breedte van ten minste 

0,7 m en een helling van ten hoogste 1:10. 

Artikel 3.24 (hellingbaanbordes) 

Een hellingbaan als bedoeld in artikel 3.19 sluit aan de bovenzijde, over de 

breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte van ten 

minste 0,7 m x 0,7 m. 

§ 3.2.5 Beweegbare constructieonderdelen 

Artikel 3.25 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat 

deze geen gevaar veroorzaken bij het gebruik van een aangrenzende 

openbare ruimte. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de 

regel in deze paragraaf. 
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Artikel 3.26 (beweegbaar constructieonderdeel: gevarenzone) 

1. Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand 

kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg, 

ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m 

boven die weg. 

2. Het eerste lid geldt niet voor een deur van een ruimte met een 

vloeroppervlakte van minder dan 0,5 m². 

§ 3.2.6 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke 
situatie 

Artikel 3.27 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke 

situatie voldoende wordt beperkt. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 3.28 (stookplaats) 

1. Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats is onbrandbaar, 

bepaald volgens NEN 6064, als: 

a. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan 

optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 

kW/m²; of 

b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald 

volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C. 

2. Bij toepassing van het eerste lid kan in plaats van onbrandbaar, 

bepaald volgens NEN 6064, worden uitgegaan van brandklasse A1, of 

A1fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
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Artikel 3.29 (rookgasafvoer) 

1. Materiaal van een voorziening voor de afvoer van rookgas en 

materiaal dat in de nabijheid van die voorziening is toegepast, waarin 

een volgens NEN 8062 bepaalde temperatuur kan optreden van meer 

dan 90 °C: 

a. voldoet aan brandklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1; of  

b. is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een samenstel van een 

voorziening voor de afvoer van rookgas en materiaal in de nabijheid 

daarvan dat voldoet aan NEN 6062. 

§ 3.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 

Artikel 3.30 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen 

ontwikkelen.  

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.30 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 3.30 

 

Artikel 3.31 (binnenoppervlak) 

1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht 
heeft een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoort-
planting, die voldoet aan de in tabel 3.30 aangegeven brandklasse en 
een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid 
van ten hoogste 10 m-1. 

2. In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een 
constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht in een besloten 
ruimte waardoor een beschermde route voert een rookproductie 
met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 
5,4 m-1. 

3. In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een 

constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht in een besloten 

ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voerteen 

rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid 

van ten hoogste 5,4 m-1. 
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4. In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een 

constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht in een celeen-

heid een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rook-

dichtheid van ten hoogste 5,4 m-1. 

Artikel 3.32 (buitenoppervlak) 

1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht 

heeft een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplan-

ting, die voldoet aan de in tabel 3.30 aangegeven brandklasse. 

2. In afwijking van het eerste lid hebben een deur, een raam, een kozijn 

of een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel een volgens 

NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting die voldoet aan 

brandklasse 4. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak. 

Artikel 3.33 (beloopbaar vlak) 

1. In afwijking van artikel 3.31 geldt voor de bovenzijde van een vloer, 

een trap of een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht een 

volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van 

klasse T3 en een rookproductie met een volgens NEN 6066 

bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m -1. 

2. In afwijking van artikel 3.32 geldt voor de bovenzijde van een vloer, 

een trap of een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht een volgens 

NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse T3. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid geldt voor de bovenzijde van 

een vloer, een trap of een hellingbaan waarover een extra bescherm-

de vluchtroute voert een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot 

brandvoortplanting van klasse T1. 
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Artikel 3.34 (vrijgestelde oppervlakte) 

1. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie-

onderdelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de 

artikelen 3.31 tot en met 3.33 een eis geldt, is die eis niet van 

toepassing. 

2. Voor bouwwerken geen gebouw zijnde is op ten hoogste 5% van de 

totale oppervlakte van de constructieonderdelen, waarvoor volgens 

de artikelen 3.31 tot en met 3.33 een eis geldt, die eis niet van 

toepassing. 

Artikel 3.35 (toepassing Euroklassen) 

Bij toepassing van de artikelen 3.31 tot en met 3.33 kan in plaats van: 

a. brandklasse 1, bepaald volgens NEN 6065, worden uitgegaan van 

brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1; 

b. brandklasse 2, bepaald volgens NEN 6065, in een besloten ruimte 

worden uitgegaan van brandklasse B en in een niet-besloten ruimte 

van brandklasse C, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; 

c. brandklasse 3, bepaald volgens NEN 6065, worden uitgegaan van 

brandklasse C, bepaald volgens NEN-EN 13501-1; 

d. brandklasse 4, bepaald volgens NEN 6065, worden uitgegaan van 

brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1; 

e. brandklasse T1, bepaald volgens NEN 1775, worden uitgegaan van 

brandklasse C fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1; 

f. brandklasse T3, bepaald volgens NEN 1775, worden uitgegaan van 

brandklasse D fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en 

g. een rookproductie meteen rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 of 

5,4 m-1, bepaald volgens NEN 6066, worden uitgegaan van rookklasse 

s2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
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§ 3.2.8 Beperking van uitbreiding van brand 

Artikel 3.36 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand:  

a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en 

b. geen gevaar oplevert  voor het vluchten en hulpverlening 

bij brand. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.36 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 3.36 
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Artikel 3.37 (brandcompartiment: ligging) 

1. Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit is niet 

van toepassing op:  

a. een toiletruimte; 

b. een badruimte; 

c. een liftschacht, als de constructieonderdelen aan de binnenzijde 

van de schacht voldoen aan een volgens NEN 6065 bepaalde 

bijdrage tot brandvoortplanting die voldoet aan klasse 2 en een 

rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdicht-

heid van ten hoogste 5,4 m m-1, of aan brandklasse B en 

rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en 

d. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van niet 

meer dan 100 m², niet bestemd voor een of meer 

verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van 

meer dan 160 kW.  

2. Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 

m ligt in een brandcompartiment. 

3. In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde 

vluchtroute niet door een brandcompartiment. 

4. Een niet-besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment. 

5. Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op een 

gebruiksfunctie of gebruiksfuncties van dezelfde soort, met een 

totale gebruiksoppervlakte van niet meer dan 3.000 m² en een 

vuurbelasting niet groter dan 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 

6090. 

6. Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op een 

gebruiksfunctie of gebruiksfuncties van dezelfde soort, met een 

totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100 m². 

7. Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op een lichte 

industriefunctie met een permanente vuurbelasting niet groter 

dan 200 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090. 
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Artikel 3.38 (brandcompartiment: omvang) 

1. Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet 

groter is dan de in tabel 3.36 aangegeven oppervlakte. 

2. In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier woonwagens en 

nevengebruiksfuncties daarvan met een totale gebruiksoppervlakte 

van niet  meer dan 1.000 m². 

3. Een brandcompartiment strekt  zich uit over niet meer dan een 

bouwwerkperceel.  

4. Een brandcompartiment strekt  zich uit over niet meer dan een weg-

tunnelbuis. 

5. In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en 

nevengebruiksfuncties daarvan. 

6. In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfs-

gebied toegestaan, als dat verblijfsgebied een afzonderlijk brand-

compartiment  is. 

7. Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 

100 m² is een afzonderlijk brandcompartiment. 

8. Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een 

gebruiksoppervlakte van meer dan 2.000 m² is het eerste lid niet van 

toepassing op een of meer in dat brandcompartiment gelegen 

nevengebruiksfuncties. 

Artikel 3.39 (opvangcompartiment) 

1. In afwijking van artikel 3.38, eerste lid, is de gebruiksoppervlakte van 

een brandcompartiment met een of meer celeenheden ten hoogste 

1.000 m² en niet groter dan 77% van de gebruiksoppervlakte van het 

gebouw. 

2. Een brandcompartiment met bedgebied voor bedgebonden patiën-

ten is niet groter dan 77% van de gebruiksoppervlakte van de 

bouwlaag waarop dit brandcompartiment ligt. 
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Artikel 3.40 (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van 

eisen)  

1. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

brandcompartiment naar een ander brandcompartiment en een 

besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert is 

ten minste 20 minuten. 

2. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 

20 minuten of de afstand tussen een brandcompartiment en een 

ander brandcompartiment is ten minste 5 m. 

Artikel 3.41 (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: 

bepalingsmethode)  

1. De in artikel 3.40 bedoelde weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag wordt  bepaald volgens NEN 6068. 

2. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brand-

overslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een op 

een aangrenzend bouwwerkperceel gelegen gebouw wordt voor het 

op het andere bouwwerkperceel gelegen gebouw uitgegaan van een 

identiek maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens 

gelegen gebouw. Als het bouwwerkperceel grenst aan: 

a. een openbare weg;  

b. openbaar water; 

c. openbaar groen; of 

d. een perceel daarvan dat niet is bestemd voor bebouwing 

of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van 

brandgevaarlijke stoffen; 

vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat 

water, dat groen of dat perceel. 
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§ 3.2.9 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking 
van verspreiding van rook 

 

Artikel 3.42 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand en verspreiding 

van rook in verdergaande mate wordt beperkt  dan bepaald in 

paragraaf 3.2.8 zodat veilig kan worden gevlucht. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.42 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door nale-

ving van die regels. 

Tabel 3.42 
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Artikel 3.43 (subbrandcompartiment: ligging) 

1. Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrand-

compartimenten of ruimten waardoor een beschermde route voert. 

2. Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment waarin 

de vluchtroute begint.  

3. In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking 

buiten een subbrandcompartiment liggen als: 

a. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die 

artikel 3.31 stelt aan constructieonderdelen die grenzen aan 

de binnenlucht in een ruimte waardoor een beschermde 

route voert; en 

b. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 6.14 

stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde 

route voert. 

Artikel 3.44 (beschermd subbrandcompartiment: ligging) 

1. Een verblijfsruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment.  

2. Een bedruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

3. Een celeenheid ligt in een beschermd subbrandcompartiment.  

4. Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

Artikel 3.45 (beschermd subbrandcompartiment: omvang) 

1. Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksopper-

vlakte van ten hoogste de in tabel 3.42 aangegeven oppervlakte. 

2. In afwijking van het eerste lid heeft een beschermd subbrand-

compartiment met alleen gezamenlijke ruimten een gebruiksopper-

vlakte van ten hoogste 1.000 m². 

3. Een celeenheid is een afzonderlijk beschermd subbrandcom-

partiment. 

4. Een beschermd subbrandcompartiment met bedgebied omvat  

alleen een of meer bedruimten en ruimten die ten dienste staan van 

die bedruimten en heeft een totale gebruiksoppervlakte van ten 

hoogste 1.000 m². 

5. Een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in het vierde lid, 

bestemd voor bedgebonden patiënten, heeft, afhankelijk van het 

bewakingsniveau, een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 

100 m² zonder bewaking en ten hoogste 1.000 m² bij permanente 

bewaking. 
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6. Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcom-

partiment. 

7. Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment  is een afzon-

derlijk subbrandcompartiment. 

Artikel 3.46 (subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang) 

De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een 

subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcom-

partiment is ten minste 20 minuten. 

Artikel 3.47 (beschermd subbrandcompartiment: weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag) 

1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag van een beschermd subbrandcompartiment als 

bedoeld in artikel 3.44 naar een andere ruimte in het brand-

compartiment is ten minste 20 minuten. 

2. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brand-

overslag, bedoeld in het eerste lid, blijft onder een deur een 

oppervlak van niet meer dan 0,02 m² bij een hoogte van niet meer 

dan 0,05 m, gemeten vanaf de vloer, buiten beschouwing. 

§ 3.2.10 Vluchtroutes: verloop 

Artikel 3.48 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heef zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige 

plaats kan worden bereikt.  

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.48 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 3.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Artikel 3.49 (vluchtroute) 

1. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer 

begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en 

vandaar naar de openbare weg. 

2. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer 

van een celfunctie of van een nevengebruiksfunctie daarvan begint 

een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte, leidt naar een 

ander brandcompartiment. 

3. Op elk punt van een rijbaan begint een vluchtroute die leidt naar het 

aansluitende terrein en vandaar naar de buiten de wegtunnel gelegen 

openbare weg. 

4. Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft, afhankelijk van zijn 

bestemming en grootte, voldoende en zodanig ingerichte vlucht-

routes dat bij brand op doeltreffende en veilige wijze kan worden 

gevlucht. 

Artikel 3.50 (vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment)  
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1. De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang 

van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is 

niet groter dan de in tabel 3.48 aangegeven afstand. 

2. De loopafstand tussen een punt op een rijbaanvloer en een uitgang 

van het subbrandcompartiment is ten hoogste 150 m. De afstand 

tussen twee uitgangen is ten hoogste 250 m, gemeten langs de 

tunnelwand. 

3. Een subbrandcompartiment en een daarin gelegen verblijfsruimte 

voor meer dan 225 personen hebben ten minste twee uitgangen 

waardoor een vluchtroute loopt. 

Artikel 3.51 (beschermde route) 

1. Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 
waarin de vluchtroute begint een beschermde route, tenzij die uitgang 
rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein. 

2. Een vluchtroute waarop ten hoogste 60 personen zijn aangewezen, is 
vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vlucht-
route begint een beschermde route, tenzij die uitgang rechtstreeks 
grenst aan het aansluitende terrein. 

Artikel 3.52 (extra beschermde vluchtroute) 

1. Een vluchtroute die door een gemeenschappelijke verkeersruimte 

voert  waarop een totale gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² 

aan woonfuncties is aangewezen, is een extra beschermde vlucht-

route. 

2. Een vluchtroute waarop meer dan 60 en ten hoogste 225 personen 

zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 

waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, 

tenzij dat compartiment rechtstreeks grenst aan het aansluitende 

terrein. 

3. Een vluchtroute in een besloten trappenhuis waarin een hoogte-

verschil van meer dan 12,5 m wordt overbrugd, is een extra be-

schermde vluchtroute. 
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Artikel 3.53 (veiligheidsroute) 

1. Een vluchtroute die door een gemeenschappelijke verkeersruimte 

voert  waarop een totale gebruiksoppervlakte van meer dan 1.500 m² 

aan woonfuncties is aangewezen, is een veiligheidsroute. 

2. Een vluchtroute waarop meer dan 225 personen zijn aangewezen, is 

vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vlucht-

route begint een veiligheidsroute, tenzij dat compartiment 

rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein. 

Artikel 3.54 (tweede vluchtroute) 

1. Als op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, zijn de 

artikelen 3.51, 3.52, eerste en tweede lid, en 3.53 niet van toepassing 

vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten 

voeren. 

2. In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de 

uitgang van het subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute 

begint door dezelfde ruimte voeren als:  

a. de ruimte grenst aan de uitgang van het subbrandcomparti-

ment; 

b. de vluchtroutes in de ruimte naar verschillende uitgangen 

voeren; en 

c. als de ruimte een besloten ruimte is, de loopafstand in die 

ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30 m is 

en ten hoogste 70 m als de vluchtroutes in die ruimte 

beschermde routes zijn. 

3. In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes vanaf de 

uitgang van het subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute 

begint door dezelfde ruimte voeren voor zover de vluchtroute een 

veiligheidsroute is. 
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§ 3.2.11 Vluchtroutes: inrichting 

Artikel 3.55 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  vluchtroutes met een zodanige inrichting dat 

bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.55 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 3.55 
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Artikel 3.56 (inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang) 

De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang tussen een 

besloten ruimte waardoor een beschermde route of extra beschermde 

vluchtroute voert en de in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte is 

ten minste 20 minuten. 

Artikel 3.57 (inrichting vluchtroute: weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag)  

Tussen de verschillende ruimten, bedoeld in artikel 3.54, eerste lid, is een 

volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brand-

overslag van ten minste 20 minuten. 

Artikel 3.58 (inrichting vluchtroute: permanente vuurlast) 

Het product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurlast en de 

netto-vloeroppervlakte van een ruimte waardoor een veiligheidsroute 

voert is per bouwlaag ten hoogste 7.000 MJ. 

Artikel 3.59 (inrichting vluchtroute: vrije doorgang) 

1. Een ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een vrije doorgang 

met ten minste de in tabel 3.55 aangegeven breedte en hoogte. 

2. Een ruimte waardoor een vluchtroute voert  vanuit een bedgebied 

voor bedgebonden patiënten naar een ander brandcompartiment als 

bedoeld in artikel 3.39, tweede lid, heeft een vrije doorgang 

waardoor een blok met een lengte van 2,3 m, een hoogte van 1,2 m 

en een breedte van 1,1 m horizontaal kan worden voortbewogen. 

Deze vluchtroute voert  niet over een trap of door een liftkooi. 

Artikel 3.60 (inrichting vluchtroute: niet-besloten ruimte) 

Een niet-besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert  heeft een 

zodanige capaciteit voor de afvoer van warmte en rook en de toevoer van 

verse lucht dat die ruimte tijdens brand kan worden gebruikt om te vluchten 

en voor het verrichten van reddings- en bluswerkzaamheden. 
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§ 3.2.12 Wegtunnels: hulpverlening bij brand 

Artikel 3.61 (aansturingsartikel) 

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is zodanig 

dat de hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden en 

brand kan bestrijden. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regel in deze paragraaf. 

Artikel 3.62 (hulppost wegtunnel) 

Een wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft een zodanig 

aantal hulpposten dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en 

ten minste een hulppost niet groter is dan 75 m. Deze afstand wordt 

gemeten over een route die alleen voert over vloeren, trappen of 

hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel 

moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende 

hulpposten is ten hoogste 100 m. 

AFDELING 3.5 BRUIKBAARHEID 

§ 3.5.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 

Artikel 3.88 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie heeft een verblijfsgebied dat  bruikbaar is voor de 

voor de woonfunctie kenmerkende activiteiten. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 3.89 (aanwezigheid niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied) 

Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m² aan niet-

gemeenschappelijk verblijfsgebied. 
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Artikel 3.90 (afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte) 

1. In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een 

vloeroppervlakte van ten minste 7,5 m² en een breedte van ten 

minste 2,4 m. 

2. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een 

hoogte van ten minste 2,1 m. 

§ 3.5.2 Toiletruimte 

Artikel 3.91 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie heeft voldoende toiletruimte. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 3.92 (aanwezigheid toiletruimte)  

Een woonfunctie heeft een toiletruimte. 

Artikel 3.93 (afmetingen toiletruimte) 

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 3.92 heeft een vloeroppervlakte van ten 

minste 0,64 m², met een breedte van ten minste 0,6 m en een hoogte boven de 

vloer van ten minste 2 m. 

§ 3.5.3 Opstelplaatsen 

Artikel 3.94 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie heeft opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een 

kooktoestel. 

2. Als voor een woonfunctie in tabel 3.94 regels zijn aangewezen, wordt 

voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van 

die regels. 

 

  



41 

 

Tabel 3.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3.95 (aanwezigheid opstelplaats) 

Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht  e n  e e n  opstel-

plaats voor een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen. 

Artikel 3.96 (afmetingen opstelplaats) 

1. Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 3.95 heeft 

een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m. 

2. Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 3.95 

heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m. 
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AFDELING 3.6 TOEGANKELIJKHEID, BEREIKBAARHEID 
VANAF DE OPENBARE WEG 
 

Artikel 3.97 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is vanaf de openbare weg toegankelijk voor personen 

met een functiebeperking.  

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing 

van de regels in deze afdeling. 

Artikel 3.98 (bereikbaarheid van een gebouw) 

1. Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een 

toegang van een gebouw loopt over een pad of steiger met: 

a. een breedte van ten minste 1,1 m; en 

b. bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m een 

hellingbaan als bedoeld in paragraaf 3.2.4. 

2. Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert 

heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van 

ten minste 2 m. 

Artikel 3.98a (overgangsrecht: bereikbaarheid van een gebouw) 

1. Op een route vanaf de openbare weg naar een bouwwerk als bedoeld 

in artikel 3.98 die is aangelegd voor de inwerkingtreding van de wet 

of waarvoor voor de inwerkingtreding van de wet een omgevings-

vergunning voor een bouwactiviteit is verleend, zijn de artikelen 3.97 

en 3.98 niet van toepassing. 

2. Op een bouwwerk met een toegankelijkheidssector blijven de 

artikelen 6.48 en 6.49 van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. 
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AFDELING 3.7 BOUWWERKINSTALLATIES 

§ 3.7.1 Verlichting 
 

Artikel 3.99 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het 

bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.99 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 3.99 
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Artikel 3.100 (verlichting) 

1. Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een 

vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte 

kan geven van ten minste 1 lux. 

2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een 

verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een 

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 

lux. 

3. Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een 

gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² heeft in een boven het 

meetniveau gelegen functieruimte een verlichtingsinstallatie die een 

op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten 

verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

4. Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of 

beschermde route voert, heeft een verlichtingsinstallatie die een op 

een vloer en een tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven 

van ten minste 1 lux. 

5. Een wegtunnelbuis heeft een verlichtingsinstallatie die een op een 

vloer en een tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten 

minste 1 lux. 

Artikel 3.101 (noodverlichting) 

1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten 

ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, 

hebben noodverlichting. 

2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in 

artikel 3.100, tweede lid, heeft noodverlichting. 

3. Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 3.100, vierde lid, heeft 

noodverlichting.  

4. Een wegtunnelbuis heeft  noodverlichting. 

5. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft 

binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor 

elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een 

tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten 

minste 1 lux. 
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Artikel 3.102 (aansluiting op voorziening voor elektriciteit) 

Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 3.100 en 3.101 is 

aangesloten op een voorziening voor elektriciteit. 

Artikel 3.103 (verduisterde ruimte) 

Een ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door 

meer dan 50 personen heeft zodanige voorzieningen dat tijdens de 

verduistering een redelijke oriëntatie mogelijk is. 

Artikel 3.104 (overgangsrecht: noodverlichting) 

Zolang de indeling van een bouwwerk of een gedeelte daarvan niet verandert 

en het aantal personen in dat bouwwerk of gedeelte niet groter is dan het 

onmiddellijk voorafgaand aan 1 april 2012 voor dat bouwwerk toegestane 

aantal personen, blijft op dat bouwwerk of gedeelte artikel 3.101 buiten 

toepassing als dat bouwwerk of dat gedeelte daarvan voldoet aan de 

artikelen 2.66 en 2.67 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk 

voorafgaande aan 1 april 2012. 

 

§ 3.7.5 Tijdig vaststellen van brand 

Artikel 3.114 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan 

worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.114 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 3.114 
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Artikel 3.115 (brandmeldinstallatie) 

1. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

NEN 2535 met een omvang van de bewaking en een doormelding 

zoals aangegeven in bijlage II, als: 

a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale 

gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort 

in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde 

vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in die bijlage 

genoemde waarde; 

b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiks-

functie gemeten boven het meetniveau hoger ligt dan op de 

in deze bijlage genoemde hoogte; of 

c. die bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een hoogte als 

hierboven bedoeld. 

2. Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een 

brandmeldinstallatie als bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een 

brandmeldinstallatie met eenzelfde omvang van de bewaking en 

doormelding als die gebruiksfunctie. 

3. Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte in niet meer dan 

een richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte 

gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voer t, en verblijfs-

ruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico en een doorgang 

die aan die buiten die verblijfsruimte gelegen ruimte grenst, voorzien 

van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in 

NEN 2535, als: 

a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en 

het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden 

gevlucht meer dan 10 m is; 

b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die 

enkele vluchtroute voert en van de daarop aangewezen 

verblijfsruimten meer dan 200 m² is; of 

c. het aantal op de enkele vluchtroute aangewezen verblijfs-

ruimten meer dan twee is. 

4. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing als boven de in bijlage 

II bedoelde hoogste vloer niet meer dan zes opstelplaatsen voor 

bedden voor kinderen zijn. 
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Artikel 3.116 (melding en doormelding) 

1. Een in artikel 3.115 bedoelde brandmeldinstallatie meldt recht-

streeks:  

a. naar een zorgcentrale bij zorg op afroep; en 

b. naar een zusterpost bij 24-uurszorg. 

2. Een doormelding als bedoeld in artikel 3.115 vindt rechtstreeks 

plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer. 

Artikel 3.117 (rookmelders) 

1. Een woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte 

of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert  tussen 

de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie 

een rookmelder die voldoet aan EN 14604. 

2. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten 

ruimte waardoor een vluchtroute voert  tussen de uitgang van een 

verblijfsruimte en de uitgang va n de woonfunctie een of meer 

rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire 

inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. 

3. Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan 

en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 

2555. Dit is niet van toepassing op een verblijfsruimte in een 

wooneenheid als elke wooneenheid in de woonfunctie in een 

afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens 

NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag vanuit  dat beschermd subbrandcompartiment naar 

een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30 

minuten. 

4. Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute 

voert  tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het 

gebouw hebben een of meer rookmelders die voldoen aan de 

primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. 

5. Het eerste, tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op 

een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

artikel 3.115. 
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6. In aanvulling op het vierde lid is het in de primaire inrichtingseisen 

bedoelde alarmeringssignaal permanent waarneembaar door de 

voor de 24-uurs bewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke 

functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die 

functionaris. 

Artikel 3.117a (overgangsrecht: rookmelder) 

Artikel 3.117, eerste lid, is niet van toepassing tot 1 juli 2022. 

 

§ 3.7.6 Vluchten bij brand 
 

Artikel 3.118 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige voorzieningen dat de gebruikers het  

bouwwerk kunnen ontvluchten of op een andere manier in veiligheid 

kunnen worden gebracht. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.118 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 3.118 
 

 

Artikel 3.119 (ontruimingsalarminstallatie) 

1. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

artikel 3.115, eerste tot en met derde lid, heeft een ontruimings-

alarminstallatie als bedoeld in NEN 2575. 

2. Het ontruimingssignaal van een in het eerste lid bedoelde 

ontruimingsalarminstallatie wordt bij het activeren van de 

automatische melder of handbrandmelder onmiddellijk en in het 

gehele gebouw in werking gesteld. 

3. In aanvulling op het eerste lid is het ontruimingssignaal van een 

ontruimingsalarminstallatie permanent waarneembaar door de voor 

de 24-uurs bewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke functio-

naris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die functionaris. 

 
  

gebruiksfunctie leden van toepassing 

 
 
 
 
 
 
 
 

artikel 

lid 

1      Woonfunctie 

a. voor zorg met een g.o. > 500 m2 

b. andere woonfunctie voor zorg 

c. voor kamergewijze verhuur 

d. andere woonfunctie 

2      Bijeenkomstfunctie 

3      Celfunctie 

4      Gezondheidszorgfunctie 

5      Industriefunctie 

a. lichte industriefunctie 

b. andere industriefunctie 

6      Kantoorfunctie 

7      Logiesfunctie 

a. in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking 

b. in een ander logiesgebouw 

c. andere logiesfunctie 

8      Onderwijsfunctie 

9      Sportfunctie 

10 Winkelfunctie 

11 Overige gebruiksfunctie 

a. voor het stallen van motorvoertuigen 

b. voor het personenvervoer 

c. andere overige gebruiksfunctie 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde 

a. wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m 

b. ander bouwwerk geen gebouw zijnde 
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Artikel 3.120 (vluchtroute aanduiding) 

1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert  en een ruimte voor 

meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die 

voldoet aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de 

artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. 

2. Een wegtunnel heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 

6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot 

en met 5.6, van NEN-EN 1838. De vluchtrouteaanduiding is niet hoger 

dan 1,5 m boven de vloer aangebracht en de afstand tussen twee 

vluchtrouteaanduidingen is niet meer dan 25 m, gemeten langs de 

tunnelwand. Bij de vluchtrouteaanduiding is goed zichtbaar aange-

geven de loopafstand in twee richtingen tot het einde van de 

tunnelbuis of, als die loopafstand korter is, de loopafstand tot de 

meest nabije toegang tot een beschermde route als bedoeld in artikel 

3.51, eerste lid. 

3. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste en tweede lid:  

a. is aangebracht  op een duidelijk waarneembare plaats; en 

b. voldoet  binnen 15 seconden na het uitvallen van de voor-

ziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten 

minste 60 minuten, aan de in het eerste of tweede lid 

bedoelde zichtbaarheidseisen. 

4. Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen 

op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie 

die geen noodverlichting is als bedoeld in artikel 3.101, zijn bij het 

uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid 

bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing. 

5. Een deur in een tunnel die toegang geeft tot een beschermde route 

als bedoeld in artikel 3.51, eerste lid, is uitgevoerd in de kleur groen, 

RAL 6024. 
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Artikel 3.121 (deuren in vluchtroutes: draairichting) 

1. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de 

vluchtrichting in als meer dan 60 personen op die uitgang zijn 

aangewezen. 

2. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn. 

3. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de 

vluchtrichting in. 

Artikel 3.122 (deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen) 

1. Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid 

naar de uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan 

worden geopend: 

a. door een lichte druk tegen de deur; of 

b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan 

NEN-EN 179 of NEN-EN 1125.  

2. Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn 

aangewezen, kan worden geopend door: 

a. een lichte druk tegen de deur; of 

b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer  over de 

volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die 

voldoet aan NEN-EN 1125. 

3. Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het 

insluiten van personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel 

worden geopend. 

4. Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- 

of uitgangscontrole op een vluchtroute mogen het vluchten niet 

belemmeren. 

5. Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien 

van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan 

zijn. Dit is niet van toepassing op een schuifdeur. 

6. Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het 

opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit 

opschrift  voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011. 
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Artikel 3.123 (zelfsluitende constructieonderdelen) 

1. Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidings-

constructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand 

tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. 

2. Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeen-

schappelijke doorgang.  

3. Het tweede lid geldt niet voor een deur in een gezamenlijke door-

gang. 

4. Het eerste lid geldt niet voor een deur van een celeenheid. 

§ 3.7.7 Bestrijden van brand 

Artikel 3.124 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige voorzieningen voor de bestrijding van 

brand dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.124 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 3.124 

 

Artikel 3.125 (droge blusleiding) 

1. Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger 

gelegen dan 20 m boven het meetniveau heeft een droge blusleiding. 

2. Een wegtunnelbuis heeft een op een in artikel 3.126 bedoelde 

bluswatervoorziening aangesloten droge blusleiding met in een 

hulppost als bedoeld in artikel 3.62 een brandslangaansluiting die bij 

brand een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren. 

3. De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het 

eerste lid bedoelde droge blusleiding en een punt in een op die 

aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter dan 110 m. 
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4. De inrichting van een droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 voor:  

a. de drukbestendigheid; 

b. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding; 

c. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen;  

d. de aanduiding van de brandslangaansluitingen; en 

e. de aanduiding van de voedingsaansluitingen. 

Artikel 3.126 (bluswatervoorziening wegtunnel) 

Een wegtunnel heeft een bluswatervoorziening die bij brand gedurende ten 

minste 60 minuten een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren. 

Artikel 3.127 (blustoestellen) 

1. Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een draagbaar 

blustoestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouw-

laag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert. Dit 

is niet van toepassing op de aanwezigheid van brandslanghaspels als 

bedoeld in artikel 6.35, tweede lid. 

2. Een hulppost als bedoeld in artikel 3.62 heeft een draagbaar 

brandblusapparaat. 

3. Een blustoestel als bedoeld in het eerste en tweede lid is duidelijk 

zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld 

in NEN 3011. 

§ 3.7.8 Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten 

Artikel 3.128 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig toegankelijk voor hulpverleningsdiensten 

dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulp-

verlening kan worden geboden.  

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.128 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 3.128 

 

Artikel 3.129 (brandweeringang) 

1. Een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brand-

meldinstallatie met inspectiecertificaat heeft een brandweeringang. 

2. In een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven 

brandmeldinstallatie met doormelding wordt een brandweeringang 

bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een 

systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. 
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Artikel 3.130 (afbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang)  

Een maatwerkvoorschrift over artikel 3.129 kan alleen inhouden: 

a. dat een bouwwerk geen brandweeringang hoeft te hebben als de 

aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel 

van het bevoegd gezag niet vereist; of 

b. het aanwijzen van een of meer toegangen als brandweeringang als 

een bouwwerk meerdere toegangen heeft. 

Artikel 3.131 (mobiele radiocommunicatiehulpverleningsdiensten) 

1. Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het 

goed functioneren van hulpverleningsdiensten afhankelijk is van 

mobiele radiocommunicatie heeft, als dat voor die communicatie 

nodig is, een adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie 

tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk. 

2. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft een 

adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie tussen hulp-

verleningsdiensten binnen en buiten die wegtunnel. 

Artikel 3.132 (afbakening maatwerkvoorschriften mobiele radiocommunicatie 

hulpverleningsdiensten) 

Met een maatwerkvoorschrift over artikel 3.131, eerste lid, kan alleen 

nadere invulling worden gegeven aan de maatregelen voor binnenhuis-

dekking. 

§ 3.7.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid 

Artikel 3.133 (aansturingsartikel) 

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft 

zodanige voorzieningen dat de veiligheid voor het wegverkeer is 

gewaarborgd. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 
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Artikel 3.134 (uitrusting hulppost wegtunnel) 

Een hulppost als bedoeld in artikel 3.62 heeft een noodtelefoon en een 

wandcontactdoos met een elektrische spanning van 230 volt. 

Artikel 3.135 (bedieningscentrale wegtunnel) 

Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500 m is aangesloten op 

een bedieningscentrale met een voorziening voor permanente video-

bewaking en automatische detectie van ongevallen en van brand. 

Artikel 3.136 (afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen) 

Een wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft ter beperking 

van uitbreiding v an brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en 

ter beperking van verspreiding van giftige vloeistoffen een voorziening voor 

de afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen. 

Artikel 3.137 (verkeerstechnische aspecten tunnelbuis) 

1. Een op een wegtunnelbuis aansluitende rijbaan heeft eenzelfde 

aantal rijstroken als de rijbaan in de wegtunnelbuis. Een eventuele 

wijziging van het aantal rijstroken buiten de tunnelbuis vindt op 

zodanige afstand van de tunnelbuis plaats dat geen onrustige 

verkeersbe wegingen in de tunnelbuis door die wijziging kunnen 

optreden. 

2. In een wegtunnelbuis is geen tweerichtingsverkeer toegestaan. 

3. In afwijking van het tweede lid is tweerichtingsverkeer toegestaan als 

is aangetoond dat eenrichtingsverkeer in verband met fysieke, geo-

grafische of verkeerstechnische omstandigheden niet mogelijk is en 

het tweerichtingsverkeer met voldoende veiligheidswaarborgen is 

omgeven.  

4. Bij toepassing van het in het derde lid bedoelde tweerichtingsverkeer 

is de wegtunnelbuis in ieder geval voorzien van een systeem voor 

permanent toezicht en een systeem voor de afsluiting van rijstroken 

en is de toegestane maximumsnelheid ten hoogste 70 km per uur. 
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Artikel 3.138 (communicatievoorzieningen wegtunnel) 

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500 m heeft een 

voorziening: 

a. waarmee door luidsprekers mededelingen kunnen worden 

gedaan aan personen op elke rijbaan en vluchtroute; 

b. voor heruitzending van radiosignalen in elke wegtunnelbuis; 

en 

c. om radio-uitzendingen te kunnen onderbreken om mede-

delingen te doen. 

2. Een mededeling als bedoeld in het eerste lid, onder a en c, wordt ten 

minste in het Nederlands en het Engels gedaan. 

Artikel 3.139 (aansluiting op noodstroomvoorziening) 

De voor een evacuatie noodzakelijke voorzieningen, systemen en installaties 

in een wegtunnel, die voor het functioneren zijn aangewezen op een 

voorziening voor elektriciteit, zijn aangesloten op een voorziening die 

binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit 

gedurende ten minste 60 minuten de werking van die voorzieningen, 

systemen en installaties zeker stelt. 
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HOOFDSTUK 4 NIEUWBOUW 

AFDELING 4.1 ALGEMEEN 

Artikel 4.1 (toepassingsbereik: activiteiten) 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op bouwactiviteiten die het bouwen 

van nieuwe bouwwerken betreffen. 

2. Met het bouwen van nieuwe bouwwerken wordt gelijkgesteld het 

vernieuwen na sloop waarbij alleen de oorspronkelijke fundering 

resteert. 

Artikel 4.2 (toepassingsbereik: oogmerken) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op: 

a. het waarborgen van de veiligheid; 

b. het beschermen van de gezondheid; en 

c. duurzaamheid en bruikbaarheid. 

Artikel 4.3 (toepassingsbereik: normadressaat) 

Aan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die het bouwwerk 

bouwt. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit. 

Artikel 4.4 (toepassingsbereik: aansturingsartikel niet van toepassing) 

In dit hoofdstuk is een aansturingsartikel niet van toepassing op een 

gebruiksfunctie waarvoor geen regel is opgenomen in de tabel van dat 

aansturingsartikel. Dit geldt niet voor de artikelen 4.16, 4.49, 4.56, 4.83, 

4.171 en 4.207. 
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Artikel 4.5 (maatwerkvoorschriften) 

1. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift als bedoeld in 

artikel 4.5, eerste lid, van de wet kan worden gesteld over de 

afdelingen 4.2 tot en met 4.7, met uitzondering van bepalingen over 

meet- of rekenmethoden. 

2. Met een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift kan worden 

afgeweken van de in het eerste lid bedoelde afdelingen, waarbij 

afwijken alleen versoepelen kan inhouden. 

3. In afwijking van het tweede lid kan een maatwerkvoorschrift als 

bedoeld in de artikelen 4.103a, 4.226 en 4.229 of een vergunning-

voorschrift op grond van artikel 4.103a alleen het bepaalde in die 

artikelen inhouden. 

4. Een maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag wordt 

alleen gesteld over de artikelen 4.226 en 4.229. 

5. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift  op aanvraag van 

degene die het bouwwerk bouwt, kan worden gesteld met het oog 

op andere belangen dan bedoeld in artikel 4.2, voor zover de in dat 

artikel bedoelde belangen zich niet verzetten. 

Artikel 4.6 (maatwerkvoorschriften herbouw) 

1. In afwijking van artikel 4.5 kan een maatwerkvoorschrift of ver-

gunningvoorschrift, als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de wet 

over het vernieuwen na sloop waarbij alleen de oorspronkelijke 

fundering resteert, alleen versoepelen inhouden. 

2. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift van de wet op 

aanvraag van degene die het bouwwerk bouwt, kan worden gesteld 

met het oog op andere belangen dan bedoeld in artikel 4.2, voor 

zover de in dat artikel bedoelde belangen zich niet verzetten. 

Artikel 4.7 (maatwerkregels) 

1. Een maatwerkregel kan worden gesteld over de afdelingen 4.4 en 4.5, 

met uitzondering van bepalingen over meet- of rekenmethoden. 

2. Een maatwerkregel over de afdeling 4.4 kan alleen het bepaalde in de 

artikelen 4.149, 4.151, 4.159 en 4.160bis inhouden. 
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Artikel 4.8 (tijdelijk bouwwerk) 

1. Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de regels van de 

afdelingen 3.2 tot en met 3.7 van toepassing, tenzij in de afdelingen 

4.2 tot en met 4.7 anders is bepaald. 

2. Als een als tijdelijk bouwwerk bedoeld bouwwerk na het verstrijken 

van de instandhoudingstermijn op de locatie aanwezig blijft, wordt 

dat bouwwerk voor het verstrijken van die termijn in overeen-

stemming gebracht  met de regels van de afdelingen 4.2 tot en met 

4.7. 

Artikel 4.9 (uitzonderingen woonfunctie voor particuliereigendom) 

Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn afdeling 

4.6 en de paragrafen 4.5.5 en 4.5.6 niet van toepassing. Wat betreft de 

paragrafen 4.2.3, 4.2.4, 4.3.10, 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.7 zijn de regels van de 

paragrafen 3.2.3, 3.2.4, 3.3.6, 3.5.1 tot en met 3.5.3 voor een bestaand 

bouwwerk van toepassing. Wat betreft artikel 4.78, eerste lid, is artikel 3.59, 

eerste lid, voor een bestaand bouwwerk van toepassing. 

Artikel 4.10 (uitzonderingen drijvend bouwwerk) 

1. Op een drijvend bouwwerk zijn de paragrafen 4.5.4 tot en met 4.5.6 

niet van toepassing. In plaats van de paragrafen 4.2.3, 4.2.4, 4.3.10, 

4.5.2 en 4.5.7 zijn de regels van hoofdstuk 3 van toepassing. Voor 

artikel 4.78, eerste lid, wordt artikel 3.59, eerste lid, gelezen. 

2. In aanvulling op het eerste lid zijn op een drijvend bouwwerk zonder 

toegankelijkheidssector de paragrafen 4.2.3 en 4.6.1 niet van 

toepassing. 

3. Bij het bepalen van de afstand tot de perceelsgrens van een drijvend 

bouwwerk mag worden uitgegaan van een horizontaal gemeten 

afstand van 2,5 m vanuit de uitwendige scheidingsconstructie van het 

drijvende bouwwerk. 

4. Bij toepassing van paragraaf 4.2.10 mag bij een drijvend bouwwerk 

voor het aansluitend terrein worden gelezen de steiger tussen het 

drijvende bouwwerk en de wal. 
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AFDELING 4.2 VEILIGHEID 

§ 4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand 

Artikel 4.16 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van 

instorting die gevaar oplevert voor het vluchten of voor hulpverlening 

bij brand, gedurende een redelijke tijd. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.16 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 4.16 
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Artikel 4.17 (tijdsduur niet-bezwijken) 

1. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vlucht-

route voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een 

subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit is niet van 

toepassing op de vloer van een buitenruimte als bedoeld in artikel 

4.175. 

2. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment 

waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 4.17a 

aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie 

binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Voor zover dat 

brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een 

bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend 

subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte. 

Tabel 4.17a brandwerendheid met betrekking tot bezwijken 
 

woonfunctie tijdsduur in minuten 

Als geen vloer van een verblijfsgebied hoger  ligt 

dan 7 m boven het meetniveau 
60 

Als een vloer  van een verblijfsgebied hoger  ligt 

dan 7 m en geen vloer van een verblijfsgebied  

hoger  ligt dan 13 m boven het meetniveau 

90 

Als een vloer  van een verblijfsgebied hoger  ligt 

dan 13 m boven het meetniveau 
120 

 

3. In afwijking van het tweede lid wordt de tijdsduur met 30 minuten 

bekort als geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie 

hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau e n de volgens NEN 6090 

bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment 

niet groter is dan 500 MJ/m². 
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4. Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een 

gebruiksgebied hoger dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5 

m onder het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcomparti-

ment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten 

door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan 

het brandcompartiment. 

5. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment 

waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 4.17b 

aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie 

binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 

Tabel 4.17b brandwerendheid met betrekking tot bezwijken 
 

Gebruiksfunctie maar geen woonfunctie tijdsduur in minuten 

Als geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt 

dan  5 m boven het meetniveau 
60 

Als een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan  

7 m en geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt  

dan 13 m boven het meetniveau 

90 

 Als een vloer  van een verblijfsgebied hoger  ligt   

 dan 13 m boven het meetniveau 
120 

 

6. In afwijking van het vierde en vijfde lid wordt de tijdsduur met 30 

minuten bekort als de volgens NEN 6090 bepaalde permanente 

vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 

MJ/m². 

7. Een bouwconstructie van een tunnel bezwijkt niet binnen 60 minuten 

en voor zover deze onder open water ligt niet binnen 120 minuten bij 

brand in de tunnel. 
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8. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment 

waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen een tijdsduur die 

afhankelijk van de bestemming en inrichting van het bouwwerk 

redelijkerwijs nodig is om het bouwwerk bij brand te kunnen verlaten 

en te doorzoeken, door het bezwijken van een bouwconstructie 

binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 

Artikel 4.18 (bepalingsmethode niet-bezwijken) 

1. Bij het bepalen van het niet-bezwijken van een bouwconstructie als 

bedoeld in artikel 4.17 wordt uitgegaan van de buitengewone 

belastingscombinaties die volgens NEN-EN 1990 kunnen optreden bij 

brand. 

2. De tijdsduur van het niet-bezwijken, bedoeld in artikel 4.17, wordt 

afhankelijk van het materiaal van de bouwconstructie bepaald 

volgens: 

a. NEN-EN 1992;  

b. NEN-EN 1993;  

c. NEN-EN 1994;  

d. NEN-EN 1995;  

e. NEN-EN 1996; 

f. NEN-EN 1999; of  

g. NEN 6069. 

§ 4.2.4 Veilig overbruggen van hoogteverschillen 

Artikel 4.24 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  voorzieningen voor het veilig overbruggen van 

hoogteverschillen door personen. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.24 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.24 

 

  

gebruiksfunctie leden van toepassing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

artikel 

lid 

 
 
 
1     Woonfunctie 

2     Bijeenkomstfunctie 

a. voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 

b. andere kinderopvang 

c. voor alcoholgebruik 

d. voor het aanschouwen van sport, voor fil, voor 

muziek of voor theater 

e. andere bijeenkomstfunctie 

3     Celfunctie 

4     Gezondheidszorgfunctie 

5     Industriefunctie 

6     Kantoorfunctie 

7     Logiesfunctie 

8     Onderwijsfunctie 

a voor basisonderwijs 

b andere onderwijsfunctie 

9     Sportfunctie 

10 Winkelfunctie 

11 Overige gebruiksfunctie 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde 

a. tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer 
b. ander bouwwerk geen gebouw zijnde 
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Artikel 4.25 (voorziening bij hoogteverschil) 

1. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m wordt overbrugd door een 
vaste trap of een vaste hellingbaan. Dit geldt voor een hoogteverschil 
tussen: 

a. vloeren waarover een vluchtroute voert; 

b. vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten 

en badruimten;  

c. vloeren voor bezoekers; en 

d. vloeren van een verkeersroute die deze vloeren met elkaar 

verbindt. 

Dit geldt ook voor een hoogteverschil op een route vanaf het 

aansluitende terrein naar een in dit lid bedoelde vloer. 

2. Voor zover de vluchtroute door een wegtunnelbuis voert, geldt in 

afwijking van het eerste lid een hoogteverschil van meer dan 0,3 m. 

Artikel 4.26 (afmetingen trap) 

1. Een trap als bedoeld in artikel 4.25 voldoet aan de in tabel 4.26 

aangegeven afmetingen.  

2. Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 m. 

  



70 

Tabel 4.26 Afmetingen trap 

 

Artikel 4.26a (markering trap) 

Een trap als bedoeld in artikel 4.25 is op de bovenste en onderste trederand 

over de volle breedte voorzien van een markering van ten minste 50 mm en 

met een hoog contrast. De overige treden zijn aan beide zijkanten voorzien 

van markeringen van ten minste 50 mm en met een hoog contrast. 

Artikel 4.27 (trapbordes) 

Een trap als bedoeld in artikel 4.25 sluit bij de bovenste trede, over de 

breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 

0,8 m x 0,8 m. 
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Artikel 4.28 (leuning) 

1. Een trap als bedoeld in artikel 4.25 voor het overbruggen van een 

hoogteverschil van meer dan 1 m en met een helling ter plaatse van 

de klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een 

leuning. De bovenkant  van de leuning ligt, gemeten boven de 

voorkant  van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten 

minste 0,8 m en ten hoogste 1 m. 

2. In aanvulling op het eerste lid heeft een trap als bedoeld in dat lid aan 

beide zijkanten leuningen die aan het begin en aan het einde van de 

trap ten minste 30 cm horizontaal door lopen. 

Artikel 4.29 (regenwerend) 

Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het over-

bruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m is ter plaatse van die 

trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend. Dit is niet van toepassing op 

een trap die alleen bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten. 

Artikel 4.30 (afmetingen hellingbaan) 

Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 4.25 en 4.192 heeft een breedte 

van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van 

ten hoogste: 

a. 1 : 12 als het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m; 

b. 1 : 16 als het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter 

dan 0,5 m; en  

c. 1 : 20 als het hoogteverschil groter is dan 0,5 m. 

Artikel 4.31 (hellingbaanbordes) 

Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 4.25 en 4.192 sluit aan de 

bovenzijde, over de breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een 

oppervlakte van ten minste 1,4 m x 1,4 m. 
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Artikel 4.32 (geleiderand) 

Een hellingbaan als bedoeld in artikel 4.25 heeft aan de zijkant een aaneen-

gesloten geleiderand, met een vanaf de vloer van de hellingbaan gemeten 

hoogte van ten minste 0,04 m. 

Artikel 4.33 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 4.25 van toepassing. 

§ 4.2.5 Beweegbare constructieonderdelen 

Artikel 4.34 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige beweegbare constructieonderdelen 

dat deze geen gevaar veroorzaken bij het gebruik van een 

aangrenzende openbare ruimte. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 4.35 (beweegbaar constructieonderdeel: gevarenzone) 

1. Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand 

kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg of 

boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, gemeten 

vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die 

weg of strook. 

2. Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand 

kan bevinden boven een niet voor motorvoertuigen openstaande 

weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 

2,2 m boven die weg. Dit is niet van toepassing op een nooddeur. 

3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor een deur van een ruimte 

met een vloeroppervlakte van minder dan 0,5 m². 

Artikel 4.36 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 4.35, tweede en derde 

lid, van toepassing. 
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§ 4.2.6 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke 

situatie 

Artikel 4.37 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke 

situatie voldoende wordt beperkt. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 4.38 (stookplaats) 

Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse 

A1 of voor zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een 

hellingbaan betreft aan brandklasse A1 fl, beide bepaald volgens NEN-EN 

13501-1, als: 

a. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, 

bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m²; of 

b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens 

NEN 6061, hoger is dan 90 °C. 

Artikel 4.39 (schacht, koker of kanaal) 

1. Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker 

of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of 

subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 

0,015 m², voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 

13501-1. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. een schacht die alleen is bestemd voor een of meer boven 

elkaar gelegen toiletruimten of badruimten en die niet door 

andere ruimten voert; 

b. ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de in dat lid 

bedoelde binnenzijde; en 

c. het materiaal van een constructie- of bouwwerk-installatie-

onderdeel dat wordt omsloten door een in dat lid bedoelde 

schacht, koker of kanaal. 
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Artikel 4.40 (rookgasafvoer) 

Een voorziening voor de afvoer van rookgas is brandveilig, bepaald volgens 

NEN 6062. 

Artikel 4.41 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.38 tot en met 

4.40 van toepassing. 

§ 4.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 

Artikel 4.42 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen 

ontwikkelen.  

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.42 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.42 
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Artikel 4.43 (binnenoppervlak) 

1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht 

voldoet aan de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse en aan 

rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.  

2. 2. In afwijking van het eerste lid geldt de eis aan de rookklasse alleen 

bij een beschermde vluchtroute. 

Artikel 4.44 (buitenoppervlak) 

1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht 

voldoet aan de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald 

volgens NEN-EN 13501-1. 

2. Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan 

de buitenlucht en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, 

bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

3. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, 

van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten 

minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aan-

sluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brand-

klasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de 

bovenzijde van een dak. 

5. In afwijking van het eerste tot en met derde lid voldoet een deur, een 

raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonder-

deel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

Artikel 4.45 (beloopbaar vlak) 

1. In afwijking van artikel 4.43 geldt voor de bovenzijde van een vloer, 

een trap en een he llingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse 

s1fl en de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, beide bepaald 

volgens NEN-EN 13501-1. 

2. In afwijking van de artikel 4.44 geldt voor een bovenzijde van een 

vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht de 

in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 

13501-1. 
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Artikel 4.45a (elektrische leidingen en pijpisolatie) 

1. In afwijking van artikel 4.43 geldt voor een elektrische leiding die 

grenst aan de binnenlucht:  

a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in 

overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens 

NEN-EN 13501-6; en 

b. de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens 

NEN-EN 13501-6. 

2. In afwijking van artikel 4.43 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de 

binnenlucht: 

a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in 

overige ruimten rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-

EN 13501-1; en 

b. de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens 

NEN-EN 13501-1. 

3. In afwijking van artikel 4.44 geldt voor een elektrische leiding die 

grenst aan de buitenlucht de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, 

bepaald volgens NEN-EN 13501-6. 

4. In afwijking van artikel 4.44 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de 

buitenlucht de in ta bel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald 

volgens NEN-EN 13501-1. 

Artikel 4.46 (vrijgestelde oppervlakte) 

1. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie-

onderdelen van elke afzonderlijke ruimte waarvoor volgens de 

artikelen 4.43 tot en met 4.45a een eis geldt, is die eis niet van 

toepassing. 

2. Op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructie-

onderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen bescherm-

de vluchtroute voert, zijn de in de artikelen 4.43 en 4.45a, eerste en 

tweede lid, bedoelde eisen aan de rookklasse niet van toepassing. 

3. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie-

onderdelen waarvoor volgens de artikelen 4.43 tot en met 4.45a een 

eis geldt, is die eis niet van toepassing. 
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Artikel 4.47 (dakoppervlak) 

1. De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens 

NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Dit  geldt niet als het bouwwerk geen 

voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het 

meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 

m vanaf de bouwwerk perceelsgrens liggen. Als het perceel waarop 

het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, 

openbaar groen of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing 

of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brand-

gevaarlijke stoffen of van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen 

wordt die afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water, 

dat groen of dat perceel. 

2. Het eerste lid geldt niet voor een bouwwerk met een gebruiks-

oppervlakte van ten hoogste 50 m². 

Artikel 4.48 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.44, derde lid, 

en 4.47 van toepassing. 

§ 4.2.8 Beperking van uitbreiding van brand 

Artikel 4.49 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand: 

a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en 

b. geen gevaar oplevert  voor het vluchten of hulpverlening bij 

brand. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.49 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.49 

 

Artikel 4.50 (brandcompartiment: ligging) 

1. Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op: 

a. een toiletruimte;  

b. een badruimte; 

c. een liftschacht, als de constructieonderdelen aan de binnen-

zijde van de schacht voldoen aan brandklasse B en aan 

rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en 

d. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van niet 

meer dan 50 m² niet bestemd voor een of meer verbrandings-

toestellen met een totale nominale belasting van meer dan 

130 kW. 

3. Een wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m ligt in een 

brandcompartiment.  

4. In afwijking van het eerste lid voert een extra beschermde vlucht-

route niet door een brandcompartiment. 

5. Een niet-besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment. 
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6. Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een gebruiksfunctie 

of gebruiksfuncties van dezelfde soort, met een totale gebruiks-

oppervlakte van niet meer dan 1.000 m² en een vuurbelasting niet 

groter dan 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090. 

7. Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een bouwwerk met 

een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m². Deze uitzondering 

geldt niet als het bouwwerk aan een of meer andere bouwwerken 

grenst en de gezamenlijke gebruiksoppervlakte groter is dan 50 m². 

8. Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een lichte industrie-

functie voor het telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee 

vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting niet 

groter dan 150 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090. 

Artikel 4.51 (brandcompartiment: omvang) 

1. Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter 

is dan de in tabel 4.49 aangegeven oppervlakte, of een grotere 

gebruiksoppervlakte als dat niet tot een lager veiligheidsniveau leidt, 

bepaald volgens NEN 6060 of NEN 6079. 

2. In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier woonwagens en 

nevengebruiksfuncties daarvan met een totale gebruiksoppervlakte 

van ten hoogste 1.000 m². 

3. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een 

bouwwerkperceel.  

4. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een weg-

tunnelbuis. 

5. In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en 

nevengebruiksfuncties daarvan. 

6. In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied 

toegestaan als dat verblijfsgebied een afzonderlijk brandcompartiment 

is. 

7. Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 

m² is een afzonderlijk brandcompartiment. 
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8. Bij een brandcompartiment van een industriefunctie met een gebruiks-

oppervlakte van meer dan 1.000 m² is het eerste lid niet van toepassing 

op een of meer in dat brandcompartimentgelegen nevengebruiks-

functies met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 100 m². 

9. Een technische ruimte is een afzonderlijk brandcompartiment. 

Artikel 4.52 (opvangcompartiment) 

1.  De gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment met een of meer 

celeenheden is ten hoogste 500 m² en niet groter dan 77% van de 

gebruiksoppervlakte van het gebouw. 

2. Een brandcompartiment met bedgebied voor bedgebonden patiënten 

is niet groter dan 77% van de gebruiksoppervlakte van de bouwlaag 

waarop dit brandcompartiment ligt. 

Artikel 4.53 (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van 

eisen)  

1. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brand-

compartiment naar een ander brandcompartiment, naar een beslo-

ten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, naar 

een niet-besloten veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van 

een brandweerlift of een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een 

woongebouw is ten minste 60 minuten. 

2. In afwijking van het eerste lid kan tussen een brandcompartiment en 

een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute 

voert  worden volstaan met 30 minuten. 

3. In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten 

als: 

a. de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van 

het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m²; en 

b. in het gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt 

dan 7 m boven het meetniveau.  
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4. In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten 

als : 

a. de in het eerste lid bedoelde ruimten op hetzelfde bouwwerk-

perceel liggen; en 

b. in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt 

dan 5 m boven het meetniveau.  

5. Het vierde lid is niet van toepassing op een brandcompartiment met 

een gebruik soppervlakte van meer dan 1.000 m². 

6. Het vierde lid is niet van toepassing op een technische ruimte. 

7. Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor een ruimte 

waardoor een veiligheidsvluchtroute voert. 

8. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

woonwagen naar een andere woonwagen is ten minste 30 minuten. 

9. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brand-

compartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 30 

minuten of de afstand tussen een brandcompartiment en een ander 

brandcompartiment is ten minste 5 m. 

10. In afwijking van het eerste lid geldt geen weerstand tegen brand-

doorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een 

technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 

m² niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een 

totale nominale belasting van meer dan 130 kW. 

Artikel 4.54 (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: 

bepalingsmethode)  

1. De in artikel 4.53 bedoelde weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag wordt  bepaald volgens NEN 6068. 

2. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brand-

overslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een op 

een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op het 

andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar 

spiegelsymmetrisch ten opzichte van de bouwwerk perceelsgrens 

gelegen gebouw.  
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Als het bouwwerkperceel grenstaan: 

a. een openbare weg;  

b. openbaar water; 

c. openbaar groen; of 

d. een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor 

een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brand-

gevaarlijke stoffen of van brandbare niet-milieugevaarlijke 

stoffen; 

vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, 

dat water, dat groen of dat perceel. 

3. In aanvulling op het tweede lid is het aandeel van de uitwendige 

scheidingsconstructie van het spiegelsymmetrische gebouw in de 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag niet groter dan het 

aandeel van de uitwendige scheidingsconstructie van het brand-

compartiment. 

4. Bij het bepalen van de in artikel 4.53, achtste lid, bedoelde weerstand 

tegen branddoorslag en brandoverslag wordt uitgegaan van een 

identieke maar spiegelsymmetrisch op een afstand van 5 m 

geplaatste woonwagen. 

Artikel 4.55 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.50 en 4.51 van 

toepassing en is artikel 4.53 van overeenkomstige toepassing waarbij de 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag ten minste 30 minuten is. 
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§ 4.2.9 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking 
van verspreiding van rook 

Artikel 4.56 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand en verspreiding 

van rook in verdergaande mate wordt beperkt  dan is beoogd met 

paragraaf 4.2.8 zodat  veilig kan worden gevlucht. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.56 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 4.56 
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Artikel 4.57 (subbrandcompartiment: ligging) 

1. Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrand-

compartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde 

vluchtroute voert. 

2. Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment. 

3. In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking 

buiten een subbrandcompartiment liggen als: 

a. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die 

de artikelen 4.43 en 4.45a, eerste en tweede lid, stellen aan 

constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een 

ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert; en 

b. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 6.14 

stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde 

vluchtroute voert. 

Artikel 4.58 (beschermd subbrandcompartiment: ligging) 

1. Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.  

2. Een bedgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

3. Een celeenheid ligt in een beschermd subbrandcompartiment.  

4. Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

Artikel 4.59 (beschermd subbrandcompartiment: omvang) 

1. Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksopper-

vlakte van ten hoogste de in tabel 4.56 aangegeven oppervlakte. 

2. In afwijking van het eerste lid is een gezamenlijke verblijfsruimte een 

afzonderl ijk beschermd subbrandcompartiment met een gebruiks-

oppervlakte van ten hoogste 500 m². 

3. Een beschermd subbrandcompartiment met een bijeenkomstfunctie 

voor kinderopvang met bedgebied omvat niet meer dan die gebruiks-

functie en nevengebruiksfuncties daarvan. 

4. Een celeenheid is een afzonderlijk beschermd subbrandcomparti-

ment. 

  



86 

5. Een beschermd subbrandcompartiment met bedgebied omvat  

alleen een of meer bedruimten en ruimten die ten dienste staan van 

die bedruimten, en heeft een totale gebruiksoppervlakte van ten 

hoogste 500 m². 

6. Een beschermd subbrandcompartiment als bedoeld in het vijfde lid, 

bestemd voor bedgebonden patiënten, heeft, afhankelijk van het 

bewakingsniveau, een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 

m² zonder bewaking en ten hoogste 500 m² bij permanente 

bewaking. 

7. Een logiesverblijf is een afzonderlijk beschermd subbrandcom-

partiment. 

8. Een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment  is een afzon-

derlijk subbrandcompartiment. 

Artikel 4.60 (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) 

1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag van een beschermd subbrandcompartiment naar een 

andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 30 minuten. 

2. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van 

een subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcom-

partiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is ten 

minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerend-

heid van de scheidende functie van een scheidingsconstructie alleen 

rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium vlam-

dichtheid van de afdichting. 

Artikel 4.61 (subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang) 

1. De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment 

naar een ander subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 

6075. 

2. De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment 

naar een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute 

voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 

3. De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment 

naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander 

subbrandcompartiment, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
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4. De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment 

naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 

vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

Artikel 4.62 (beschermd subbrandcompartiment: weerstand tegen 

rookdoorgang) 

1. De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-

compartiment naar een ander beschermd subbrandcompartiment is 

R200 bepaald volgens NEN 6075. 

2. De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-

compartiment naar een subbrandcompartiment is R200 bepaald 

volgens NEN 6075. 

3. De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-

compartiment naar een subbrandcompartiment is Ra bepaald 

volgens NEN 6075. 

4. De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-

compartiment naar een besloten ruimte waardoor een beschermde 

of extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 

6075. 

Artikel 4.63 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.60, tweede lid, 

4.61 en 4.62 van toepassing. 
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§ 4.2.10 Vluchtroutes: verloop 

Artikel 4.64 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige 

plaats kan worden bereikt.  

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.64 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 4.64 
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Artikel 4.65 (vluchtroute) 

1. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer 

begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en 

vandaar naar de openbare weg. 

2. Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer 

van een celfunctie of van een nevengebruiksfunctie daarvan begint 

een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte, leidt naar een 

ander brandcompartiment. 

3. Op elk punt van een rijbaan begint een vluchtroute die leidt naar het 

aansluitende terrein en vandaar naar de buiten de wegtunnel gelegen 

openbare weg. 

4. Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft  afhankelijk van zijn 

bestemming en grootte, voldoende en zodanig ingerichte vlucht-

routes dat bij brand op doeltreffende en veilige wijze kan worden 

gevlucht. 

Artikel 4.66 (vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment) 

1. De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied 

en ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat 

gebruiksgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 4.64 aangegeven 

afstand. 

2. In afwijking van het eerste lid wordt bij een niet nader in te delen 

gebruiksgebied en bij een verblijfsruimte in plaats van de gecor-

rigeerde loopafstand uitgegaan van de loopafstand die niet groter is 

dan de in tabel 4.64 aangegeven afstand. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid geldt bij een bezetting van 

minder dan 1 persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte van het sub-

brandcompartiment een afstand van ten hoogste 45 m.  

4. In afwijking van het eerste en tweede lid geldt bij een bezetting van 

minder dan 1 persoon per 30 m² gebruiksoppervlakte van het sub-

brandcompartiment een afstand van ten hoogste 60 m.  

5. De loopafstand tussen een punt op een rijbaanvloer en een uitgang 

van het subbrandcompartiment is ten hoogste 150 m. De afstand 

tussen twee uitgangen is ten hoogste 250 m, gemeten langs de 

tunnelwand. 

  



90 

6. Op elk punt van een voor personen bestemde vloer in een sub-

brandcompartiment begint ten minste een vluchtroute met een op 

die vluchtroute te overbruggen hoogteverschil naar een uitgang van 

het subbrandcompartiment van ten hoogste 4 m. 

7. Een subbrandcompartiment en een daarin gelegen verblijfsruimte 

voor meer dan 150 personen hebben ten minste twee uitgangen 

waardoor een vluchtroute loopt. De onderlinge afstand tussen de 

uitgangen is ten minste 5 m. 

Artikel 4.67 (uitgang van een beschermd subbrandcompartiment) 

Ten minste een uitgang van een beschermd subbrandcompartiment als 

bedoeld in artikel 4.58, tweede en derde lid: 

a. is de uitgang van het subbrandcompartiment waarin het beschermde 

subbrandcompartiment ligt; of 

b. is een uitgang waarbij een vluchtroute begint die niet door een 

verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte of een technische 

ruimte naar een uitgang van het subbrandcompartiment voert. 

Artikel 4.68 (beschermde vluchtroute) 

1. Een vluchtroute waarop ten hoogste 37 personen zijn aangewezen, 

is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de 

vluchtroute begint een beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang 

rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein. 

2. Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, 

heeft een loopafstand niet groter dan 30 m vanaf de uitgang van een 

subbrandcompartiment tot de volgende uitgang op de vluchtroute. 

Dit is niet van toepassing voor zover de vluchtroute door een 

trappenhuis voert. 

3. Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 

waarin de vluchtroute begint een beschermde vluchtroute, tenzij die 

uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein. Dit is niet 

van toepassing voor zover de vluchtroute door een andere 

wegtunnelbuis voert  dan de wegtunnelbuis waar de vluchtroute 

begint. 
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Artikel 4.69 (extra beschermde vluchtroute) 

1. Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 

waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, 

tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein. 

2. De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet langs een 

beweegbaar constructieonderdeel van een andere woonfunctie dan 

de woonfunctie waarin de vluchtroute begint. Dit geldt niet bij de 

toegang van een woonfunctie die recht tegenover de toegang ligt van 

de woonfunctie waarin de vluchtroute begint. 

3. De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet door een 

trappenhuis. 

4. Het tweede en derde lid gelden niet als de route door een 

trappenhuis voert, de uitgangen van de op die route aangewezen 

woonfuncties rechtstreeks aan het trappenhuis grenzen, op die route 

alleen woonfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan zijn aange-

wezen, en de uitgang van het trappenhuis rechtstreeks grenst aan het 

aansluitende terrein en: 

a. er niet meer dan zes woonfuncties en nevengebruiksfuncties 

daarvan voor personen bereikbaar zijn door het trappenhuis 

en geen vloer van een verblijfsgebied van die woonfuncties 

hoger ligt dan 6 m boven het meetniveau; of 

b. de totale gebruiksoppervlakte van de woonfuncties en 

nevengebruiksfuncties daarvan die voor personen bereikbaar 

zijn door het trappenhuis: 

I. ten hoogste 800 m² is; 

II. geen vloer van een verblijfsgebied van die woon-

functies hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau; 

en 

III. geen van die woonfuncties een gebruiksoppervlakte 

heeft  van meer dan 150 m². 

5. Een vluchtroute waarop meer dan 37 en ten hoogste 150 personen 

zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 

waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, 

tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein. 
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6. In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute 

voert, is de loopafstand vanaf de uitgang van het subbrand-

compartiment waarin de vluchtroute begint tot het punt waar een 

tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of tot het 

aansluitende terrein niet groter dan de in tabel 4.64 aangegeven 

afstand. 

7. Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van 

meer dan 8 m wordt overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute. 

Artikel 4.70 (veiligheidsvluchtroute) 

1. Een vluchtroute waarop meer dan 150 personen zijn aangewezen, is 

vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vlucht-

route begint een veiligheidsvluchtroute, te nzij die uitgang recht-

streeks grenst aan het aansluitende terrein. 

2. Een vluchtroute in een besloten trappenhuis waarin een hoogte-

verschil van meer dan 12,5 m wordt overbrugd, is een veiligheids-

vluchtroute. 

Artikel 4.71 (tweede vluchtroute) 

1. Als op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de 

artikelen 4.68, 4.69, eerste tot en met zesde lid, en 4.70 niet van 

toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschil-

lende ruimten voeren. 

2. Buiten het brandcompartiment waarin de in het eerste lid bedoelde 

tweede vluchtroute begint, voeren de twee vluchtroutes niet door 

eenzelfde brandcompartiment. 
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3. In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de twee vlucht-

routes vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de 

eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte voeren als: 

a. die ruimte aan die uitgang van het subbrandcompartiment 

grenst; 

b. de vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes en 

voor zover deze buiten een brandcompartiment liggen extra 

beschermde vluchtroutes zijn; 

c. de loopafstand in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes 

ten hoogste 30 m is als de ruimte besloten is; en 

d. de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren. 

4. In afwijking van het eerste lid kunnen de twee vluchtroutes door 

dezelfde ruimte voeren voor zover de vluchtroute een veiligheids-

vluchtroute is. 

5. De in het vierde lid bedoelde veiligheidsvluchtroute voert alleen door 

een trappenhuis. 

Artikel 4.72 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.65 tot en met 

4.71 van toepassing. 

§ 4.2.11 Vluchtroutes: inrichting en capaciteit 

Artikel 4.73 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft vluchtroutes met een zodanige inrichting en 

capaciteit dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.73 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.73 
 

 

 
Artikel 4.74 (inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang) 

1. De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waar-

door een beschermde vluchtroute voert  naar een in de vlucht-

richting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde 

vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 

2. De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte 

waardoor een beschermde vluchtroute voert  naar een in de vlucht-

richting aansluitende besloten ruimte waardoor een extra 

beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

3. De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte 

waardoor een extra beschermde vluchtroute voert  naar een in de 

vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een be-

schermde of extra beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald 

volgens NEN 6075. 
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4. De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor 

een extra beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting 

aansluitend besloten trappenhuis waardoor een extra beschermde 

vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

5. De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld 

in artikel 4.71, eerste lid, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

Artikel 4.75 (inrichting vluchtroute: weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag)  

Tussen de verschillende ruimten, bedoeld in artikel 4.71, eerste lid, is een 

volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brand-

overslag van ten minste 30 minuten. 

Artikel 4.76 (inrichting vluchtroute: permanente vuurlast) 

1. Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een trappenhuis waar-

door een beschermde of een extra beschermde vluchtroute voert, 

met inbegrip van de vanuit dat trappenhuis rechtstreeks bereikbare 

besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de 

vuurlast blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als de 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte 

en het trappenhuis ten minste 30 minuten is, bepaald volgens NEN 

6068. Bij de in rekening te brengen vuurlast van de dakconstructie op 

de bovenste bouwlaag van het trappenhuis waardoor geen 

veiligheidsvluchtroute voert, wordt een reductie van 50% toegepast. 

Dit is niet van toepassing op een trappenhuis als bedoeld in artikel 

4.69, vierde lid. 

2. Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een besloten ruimte 

waardoor een veiligheidsvluchtroute voert, met inbegrip van de 

vanuit die ruimte rechtstreeks bereikbare besloten ruimten, ten 

hoogste 3.500 MJ. Bij de bepaling van de vuurlast blijft een besloten 

ruimte buiten beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag tussen die ruimte en de ruimte waardoor de veilig-

heidsvluchtroute voert tenminste 30 minuten is, bepaald volgens NEN 

6068. 
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Artikel 4.77 (rooksluis) 

1. Een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 

20 m wordt overbrugd, wordt in de vluchtrichting alleen bereikt  door 

een afzonderlijke beschermde vluchtroute met een loopafstand van 

ten minste 2 m. 

2. Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid 

bedoelde afzonderlijke vluchtroute. 

Artikel 4.77a (voorportaal lift) 

1. Een lifttoegang van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een 

woongebouw grenst aan een extra beschermde vluchtroute. 

2. Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid 

bedoelde afzonderlijke vluchtroute. 

Artikel 4.78 (inrichting vluchtroute: vrije doorgang) 

1. Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten 

minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,1 m. Dit is niet van 

toepassing voor zover de vluchtroute over een trap voert. 

2. In afwijking van het eerste lid heeft een beschermde vluchtroute, 

voor zover deze niet door een uitgang of over een trap voert, een 

vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,2 m. 

3. Als op een trap in totaal meer dan 600 m² vloeroppervlakte aan 

verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap ten minste 

1,2 m. 

4. Een vluchtroute die voert  vanuit een bedgebied voor bedgebonden 

patiënten naar een ander brandcompartiment als bedoeld in artikel 

4.52, tweede lid, heeft een vrije doorgang waardoor een blok met 

een lengte van 2,3 m, een hoogte van 1,2 m en een breedte van 1,1 

m horizontaal kan worden voortbewogen. Deze route voert  niet over 

een trap of via een liftkooi. 
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Artikel 4.79 (inrichting vluchtroute: niet-besloten ruimte) 

Een niet-besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, heeft een zodanige 

capaciteit voor de afvoer van warmte en rook en de toevoer van verse lucht 

dat die ruimte bij brand kan worden gebruikt om te vluchten en voor het 

verrichten van reddings- en bluswerkzaamheden. 

Artikel 4.80 (doorstroomcapaciteit zonderopvangcapaciteit) 

1. De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, 

uitgedrukt in personen, is ten minste het aantal personen dat op dat 

gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling van de doorstroomcapaci-

teit wordt uitgegaan van: 

a. 45 personen per meter vrije breedte van een trap bij het 

overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m en 90 

personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van 

ten hoogste 1 m, voor zover de aantrede van de trap ten 

minste 0,17 m bedraagt; 

b. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte; 

c. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang als zich 

in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar 

constructieonderdeel bevindt  met een maximale openings-

hoek van minder dan 135 graden; 

d. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang als 

zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweeg-

baar constructieonderdeel bevindt met een maximale 

openingshoek van minder dan 135 graden; en 

e. 135 personen per meter vrije breedte van een andere 

doorgang. 

2. De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute is 

zodanig, dat de op dat gedeelte aangewezen personen veilig kunnen 

vluchten. 
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Artikel 4.81 (doorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit) 

1. Op een gedeelte van een vluchtroute, gelegen buiten het sub-
brandcompartiment waarin de vluchtroute begint, kan van artikel 4.80 
worden afgeweken als de personen die zijn aangewezen op dat 
gedeelte en eventueel daarop volgende gedeelten van de vlucht-
route het aansluitende terrein kunnen bereiken binnen: 

a. 30 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een veilig-
heidsvluchtroute is; 

b. 20 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een extra 
beschermde vluchtroute is die in de vluchtrichting alleen 
wordt bereikt door een afzonderlijke ruimte waardoor een 
beschermde of extra beschermde vluchtroute voert met een 
lengte van ten minste 2 m; of 

c. 15 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een andere 
vluchtroute is. 

2. De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde 

gedeelten van de vluchtroute is zodanig dat het bedreigde subbrand-

compartiment waarin een vluchtroute begint binnen 1 minuut na 

aanvang van het vluchten kan worden verlaten. 

3. De opvang- en doorstroomcapaciteit van de in het eerste lid bedoelde 

gedeelten van de vluchtroute is zodanig dat elke ruimte, maar geen 

trappenhuis, op dezelfde bouwlaag als het bedreigde subbrand-

compartiment: 

a. binnen 3,5 minuten na aanvang van het vluchten kan worden 

verlaten; of  

b. binnen 6 minuten als: 

I. de volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen 

branddoorslag of brandoverslag naar deze ruimte 

vanuit het bedreigde subbrandcompartiment ten 

minste 30 minuten is; en 

II. de volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen 

rookdoorgang naar deze ruimte vanuit het bedreigde 

subbrandcompartiment, of vanuit elke ruimte waar-

door een beschermde of extra beschermde vluchtroute 

voert die in de vluchtrichting uitkomt in deze ruimte, 

R200 is. 
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4. Bij toepassing van het eerste tot en met derde lid gelden de volgende 

uitgangspunten:  

a. berekeningen worden uitgevoerd in tijdstappen van 30 

seconden; 

b. bij het begin van het vluchten wordt aangenomen dat alle 

personen in het subbrandcompartiment zich nabij de 

uitgangen van dat compartiment bevinden en tegelijkertijd 

beginnen te vluchten; 

c. vluchtroutes worden tijdens het vluchten alleen in een richting 

benut; 

d. door doorgangen en over trappen voeren de vluchtroutes niet 

in tegenovergestelde richting;  

e. bij samenkomende vluchtroutes wordt de beschikbare door-

stroom- en opvangcapaciteit op de volgende wijze verdeeld: 

I. bij samenkomst in een trappenhuis wordt 50% van de 

beschikbare capaciteit toegedeeld aan het bovengelegen 

deel van het trappenhuis. De resterende 50% wordt 

verdeeld over de doorstroomcapaciteit van de toegan-

gen op die bouwlaag tot het trappenhuis; 

II. bij samenkomst in een ruimte, maar geen trappenhuis, 

wordt de capaciteit evenredig verdeeld over de door-

stroomcapaciteit van de toegangen tot die ruimte; en 

III. als de beschikbare opvang- en doorstroom-capaciteit 

van de ruimte vanuit een of meer toegangen van die 

ruimte of het bovengelegen deel van het trappenhuis 

niet volledig wordt benut, wordt de restcapaciteit op 

de onder 1° en 2° beschreven wijze verdeeld over de 

resterende toegangen en het bovengelegen deel van 

het trappenhuis; 

f. het hoogteverschil tussen bouwlagen in het trappenhuis is ten 

minste 2,1 m en ten hoogste 4 m;  

g. de daalsnelheid is 30 seconden per bouwlaag voor zover de 

vluchtroute over een trap of door een trappenhuis voert; 

h. de opvangcapaciteit van een trap is 0,5 persoon per trede, 

voor zover de breedte van de trap niet groter is dan 1,1 m; 
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i. de opvangcapaciteit van een trap is 0,9 persoon per trede per 

m breedte van die trede, voor zover de breedte van de trap 

groter is dan 1,1 m en de breedte van het tredevlak groter is 

dan 0,17 m; 

j. de opvangcapaciteit van een vloer of hellingbaan is ten 

hoogste vier personen per m² vrije vloeroppervlakte; 

k. het gestelde in artikel 4.80, waarbij voor ‘personen’ wordt 

gelezen: personen per minuut; 

l. het gestelde in artikel 4.216, derde lid, waarbij voor ‘37 

personen’ wordt gelezen: 37 personen per minuut; 

m. in afwijking van onderdeel l geldt het gestelde in artikel 4.216, 

derde lid, onverkort als in de ruimte voor de deur tijdens een 

tijdstap meer dan 37 personen aanwezig zijn; 

n. brand ontstaat niet op twee of meer plaatsen tegelijk;  

o. in ieder subbrandcompartiment kan brand ontstaan; en 

p. de opvang- en doorstroomcapaciteit  van vluchtroutes die 

door het bedreigde subbrandcompartiment voeren blijven 

buiten beschouwing. 

5. Bij toepassing van het vierde lid, onder j, geldt voor een bijeenkomst-

functie een opvangcapaciteit  van ten hoogste twee personen per m² 

vrije vloeroppervlakte als bij een tijdstap als bedoeld in het vierde lid, 

onder a, in een ruimte als bedoeld in het derde lid meer dan 200 

personen aanwezig zijn en die ruimte niet door alle personen binnen 

3,5 minuten kan worden verlaten. 

Artikel 4.82 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.80 en 4.81 van 

toepassing. 
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§ 4.2.12 Hulpverlening bij brand 

Artikel 4.83 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig dat hulpverlening binnen redelijke tijd 

personen kan redden en brand kan bestrijden. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.83 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 4.83 

 

Artikel 4.84 (brandweerlift) 

1. Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping 

de lifttoegang op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra 

beschermde vluchtroute. 

2. Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid 

bedoelde extra beschermde vluchtroute voor zover die voert door 

een ruimte die rechtstreeks grenst aan de lifttoegang. 
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Artikel 4.85 (loopafstand) 

1. De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste 

een toegang van een trappenhuis is niet groter dan 75 m. 

2. De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste 

een lifttoegang van een brandweerlift is niet groter dan 120 m. 

Artikel 4.86 (hulppost) 

Een wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft een zodanig 

aantal hulpposten dat de loopafstand tussen een punt op de rijbaanvloer en 

ten minste een hulppost niet groter is dan 75 m. Deze afstand wordt 

gemeten over een route die alleen voert over vloeren, trappen of 

hellingbanen zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel 

moeten worden geopend. De afstand tussen twee opeenvolgende 

hulpposten is ten hoogste 100 m. 

Artikel 4.87 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.84 en 4.85 van 

toepassing. 

§ 4.2.13 Hoge en ondergrondse gebouwen 

Artikel 4.88 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 

70 m boven of lager dan 8 m onder het meetniveau ligt, is zodanig 

ingericht dat het bouwwerk brandveilig is. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 
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Artikel 4.89 (inrichting) 

1. Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 

70 m boven het meetniveau ligt: 

a. is zo ingericht dat het bouwwerk een zelfde mate van 

brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 4.2.2, 

4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 en 4.2.12; of 

b. voldoet aan de SBRCURnet Handreiking Brandveiligheid in 

hoge gebouwen. 

2. Een bouwwerk waarin een vloer van een gebruiksgebied lager dan 8 

m onder het meetniveau ligt, is zo ingericht dat het bouwwerk een 

zelfde mate van brandveiligheid heeft als beoogd met de paragrafen 

4.2.2, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 en 4.2.12. 

§ 4.2.14 Brand- en explosievoorschriftengebieden 

Artikel 4.90 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk in een brandvoorschriftengebied of in een explosie-

voorschriftengebied is zodan ig dat de gevolgen voor personen van 

het aan het voorschriftengebied verbonden risico op brand of 

explosie worden beperkt. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.90 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.90 
 

 

Artikel 4.91 (brandwerendheid) 

Een uitwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment heeft  

voor zover die constructie in een brandvoorschriftengebied ligt een brand-

werendheid van buiten naar binnen van ten minste 60 minuten, bepaald 

volgens NEN 6069. Bij het bepalen van de brandwerendheid wordt het in het 

brandvoorschriftengebied gelegen aansluitende terrein aange-merkt  als 

een brandcompartiment en wordt uitgegaan van de in NEN-EN 13501-2 

bedoelde buitenbrandkromme. 
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Artikel 4.92 (brandklasse buitenoppervlak) 

1. Een aan de buitenlucht grenzende zijde van een uitwendige schei-

dingsconstructie van een brandcompartiment voldoet, voor zover die 

constructie in een brandvoorschriftengebied ligt, aan brandklasse A2, 

bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

2. In afwijking van het eerste lid voldoet een deur, een raam, een kozijn 

of een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse 

D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

3. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie-

onderdelen in elk vlak van de uitwendige scheidingsconstructie met 

een afmeting van 3 m bij 3 m, waarvoor volgens het eerste lid een eis 

geldt, is die eis niet van toepassing. 

4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de 

bovenzijde van een dak. 

Artikel 4.93 (brandklasse dak) 

1. Een dak van een brandcompartiment is, voor zover dat dak in een 

brandvoorschriftengebied ligt, bedekt  met constructieonderdelen 

waarvan de aan de buitenlucht grenzende zij de voldoet aan brand-

klasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

2. Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van het dak is de eis van het 

eerste lid niet van toepassing. 

Artikel 4.94 (vluchtroute) 

1. In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een gedeeltelijk in een 

brandvoorschriftengebied gelegen bouwwerk is geen in het brand-

voorschriftengebied gelegen doorgang waardoor een vluchtroute 

voert  aanwezig. 

2. In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een volledig in een 

brandvoorschriftengebied gelegen bouwwerk voert een vluchtroute 

door een van het hart van het voorschriftengebied afgekeerde 

doorgang. 
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3. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een in meer dan één 

brandvoorschriftengebied gelegen bouwwerk voor elk brand-

voorschriftengebied een vluchtroute door een uitgang van het 

bouwwerk die niet grenst aan een brandvoorschriftengebied of die is 

afgekeerd van het voorschriftengebied. 

Artikel 4.95 (sterkte bij brand) 

Voor een bouwwerk of een gedeelte daarvan dat is gelegen in een 

brandvoorschriftengebie d, zijn de regels van paragraaf 4.2.2 van overeen-

komstige toepassing waarbij een in een brandvoorschriftengebied gelegen 

buitenruimte een brandcompartiment is en wordt uitgegaan van een 

buitenbrandkromme volgens NEN-EN 13501-2. 

Artikel 4.96 (scherfwerking) 

In een explosievoorschriftengebied gelegen beglazing is zodanig dat bij een 

explosie letsel door scherfwerking wordt voorkomen. 

§ 4.2.15 Aanvullende regels tunnelveiligheid 

Artikel 4.97 (aansturingsartikel) 

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is zodanig 

dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 4.98 (verkeersveiligheid) 

1. Een buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor twee 

rijrichtingen heeft ten minste twee wegtunnelbuizen. 

2. Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m 

heeft een rijbaanvloer met een helling van ten hoogste 1 : 20. 

3. Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m 

heeft, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, een vloer 

met een breedte van ten minste 7 m en een hoogte boven die 

breedte van ten minste 4,2 m. 
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AFDELING 4.5 BRUIKBAARHEID 

§ 4.5.1 Algemeen 

Artikel 4.161 (afbakening maatwerkregels bruikbaarheid) 

Met een maatwerkregel kunnen alleen gebieden of categorieën woon-

functies worden aangewezen waarbij kan worden afgeweken van een regel 

in deze afdeling, waarbij afwijken alleen versoepelen kan inhouden. 

§ 4.5.2 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 

Artikel 4.162 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie heeft een verblijfsgebied dat bruikbaar is voor de 

voor de woonfunctie kenmerkende activiteiten. 

2. Als voor een woonfunctie in tabel 4.162 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die woonfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving 

van die regels. 

Tabel 4.162 
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Artikel 4.163 (aanwezigheid) 

1. Een woonfunctie heeft ten minste de in tabel 4.162 aangegeven 

vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied. 

2. Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie 

is verblijfsgebied. 

Artikel 4.164 (afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte) 

1. Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m². 

2. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een breedte van 

ten minste 1,8 meter. 

3. In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een 

vloeroppervlakte van ten minste 11 m² en een breedte van ten minste 

3 m. 

4. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in 

tabel 4.162 aangegeven hoogte boven de vloer. 

§ 4.5.3 Toiletruimte 

Artikel 4.165 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie heeft voldoende toiletruimte. 

2. Als voor een woonfunctie in tabel 4.165 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die woonfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving 

van die regels. 

Tabel 4.165 
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Artikel 4.166 (aanwezigheid toiletruimte) 

1. Een woonfunctie heeft een toiletruimte. 

2. Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aange-

wezen. 

3. Op een toiletruimte zijn alleen woonfuncties of een nevengebruiks-

functie daarvan aangewezen. 

Artikel 4.167 (afmetingen toiletruimte) 

1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.166 heeft een vloer-

oppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m. 

2. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste lid heeft boven die 

vloer ten minste de in tabel 4.165 aangegeven hoogte. 

§ 4.5.4 Badruimte 

Artikel 4.168 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie heeft voldoende badruimte. 

2. Als voor een woonfunctie in tabel 4.168 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die woonfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving 

van die regels. 

Tabel 4.168 
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Artikel 4.169 (aanwezigheid badruimte)  

Een woonfunctie heeft een badruimte. 

Artikel 4.170 (afmetingen badruimte) 

1. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.169 heeft een vloeropper-

vlakte van ten minste 1,6 m² en een breedte van ten minste 0,8 m. 

2. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.169 die is samengevoegd 

met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.166 heeft een 

vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m² en een breedte van ten 

minste 0,9 m. 

3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft 

boven die vloer ten minste de in tabel 4.168 aangegeven hoogte. 

§ 4.5.6 Buitenruimte 

Artikel 4.174 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt 

geboden, heeft een rechtstreeks bereikbare buitenruimte. 

2. Als voor een woonfunctie in tabel 4.174 regels zijn aangewezen, wordt 

voor die woonfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die 

regels. 
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Tabel 4.174 

 

Artikel 4.175 (aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid) 

1. Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte 

met een vloeroppervlakte van ten minste 4 m² en een breedte van ten 

minste 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een niet-gemeen-

schappelijk verblijfsgebied van die woonfunctie. 

2. In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een 

gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² de buitenruimte 

gemeenschappelijk zijn als de vloeroppervlakte aan buitenruimte ten 

minste 1 m² per op die buitenruimte aangewezen woonfunctie 

bedraagt, met een minimum van 4 m² en een breedte van ten minste 

1,3 m. De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar of 

via gemeenschappelijke ruimten. 
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§ 4.5.7 Opstelplaatsen 

Artikel 4.176 (aansturingsartikel) 

1. Een woonfunctie heeft opstelplaatsen voor een aanrecht, een kook- 

toestel, een verwarmingstoestel en een warmwatertoestel. 

2. Als voor een woonfunctie in tabel 4.176 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis 

voldaan door naleving van die regels. 

Tabel 4.176 
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Artikel 4.177 (aanwezigheid opstelplaats) 

1. Een woonfunctie heeft in ten minste een verblijfsgebied een opstel-

plaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel. 

2. Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmings-

toestel, waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen 

toestel. Dit geldt niet als de gebruiksfunctie wordt aangesloten op 

een publieke voorziening voor verwarming. 

3. Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een warmwatertoestel, 

waarvan de afmetingen zijn afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit 

geldt niet als de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke 

voorziening voor warm water. 

Artikel 4.178 (afmetingen opstelplaats) 

1. Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.177, 

eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 m x 0,6 m. 

2. Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.177, 

eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,6 m x 0,6 m. 

AFDELING 4.6 TOEGANKELIJKHEID 

§ 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen 

Artikel 4.179 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  ruimten die voldoende bereikbaar zijn. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.179 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.179 
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Artikel 4.180 (vrije doorgang: doorgang) 

1. Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 

minste de in tabel 4.179 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 

doorgang naar: 

a. een verblijfsgebied;  

b. een verblijfsruimte;  

c. een toiletruimte als bedoeld in de artikelen 4.166 en 4.186;  

d. een badruimte als bedoeld in de artikelen 4.169 en 4.186;  

e. een bergruimte als bedoeld in artikel 4.171;  

f. een buitenruimte als bedoeld in artikel 4.174; en  

g. een ruimte voor het bereiken van een lift als bedoeld in artikel 

4.189.  

Dit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende 

terrein naar een in dit lid bedoelde ruimte.  

2. Een lifttoegang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een 

tussen de onderdelen van de bouwconstructie gemeten hoogte van 

ten minste de in tabel 4.179 aangegeven vrije hoogte. 

Artikel 4.181 (vrije doorgang: verkeersroute) 

1. Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 

4.180 loopt door een ruimte met een vrije breedte van ten minste 

0,85 m en ten minste de in tabel 4.179 aangegeven vrije hoogte. Dit 

geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap voert. 

2. Als de in het eerste lid bedoelde ruimte een gemeenschappelijke 

verkeersruimte is, is de vrije breedte ten minste 1,2 m. Dit geldt niet 

voor zover de verkeersroute over een trap voert. 

3. Een toegang van een woongebouw als bedoeld in artikel 4.173, 

tweede lid, ontsluit een gemeenschappelijke verkeersruimte die bij 

die toegang over een lengte van ten minste 1,5 m een vrije doorgang 

heeft met een breedte van ten minste 1,5 m. 

  

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd4/afd4-4/?lmcode=aslxim
http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd4/afd4-4/?lmcode=aslxim
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4. Aan een doorgang van een liftschacht grenst een ruimte met een 

vloeroppervlakte van ten minste 1,5 m x 1,5 m. 

5. In aanvulling op het tweede lid heeft een gemeenschappelijke 

verkeersruimte over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang met 

een breedte van ten minste 1,5 m. Dit geldt niet als een 

rolstoelgebruiker vanuit die verkeersruimte zonder te keren het 

aansluitende terrein kan bereiken. 

Artikel 4.182 (overbrugging van hoogteverschillen) 

1. Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang 

van een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector en het 

aansluitende terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, 

gemeten vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een 

hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die toegang en het aan-

sluitende terrein is niet groter dan 1 m. 

2. Bij alle toegangen van een woonfunctie is een hoogteverschil op de 

route tussen een niet-gemeenschappelijke vloer en de aangrenzende 

vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of het aan-

sluitende terrein groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de vloer met 

aankleding, overbrugd door een hellingbaan. Het hoogteverschil 

tussen die toegang en het aansluitende terrein of de gemeen-

schappelijke verkeersruimte is niet groter dan 1 m. 

3. Op ten minste een route tussen ten minste een uitgang van een 

woonfunctie en een gemeenschappelijke buitenruimte als bedoeld in 

artikel 4.175, tweede lid, is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, 

gemeten vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een lift of 

een hellingbaan. 

4. Een woongebouw waarin de vloer ter plaatse van de toegang van een 

woonfunctie hoger ligt dan 3 m boven het meetniveau, heeft op elke 

bouwlaag een opstelplaats voor een lift, met een liftkooi met een 

vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m. 

5. Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang 

van een gebouw zonder een toegankelijkheidssector en het aan-

sluitende terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten 

vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een hellingbaan. Het 

hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet 

groter dan 1 m. 
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§ 4.6.2 Toegankelijkheidssector 

Artikel 4.183 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  ruimten die voldoende toegankelijk zijn voor 

personen met een functiebeperking. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.183 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 

Tabel 4.183 
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Artikel 4.184 (toegankelijkheidssector: aanwezigheid) 

1. Een woongebouw heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheids-

sector als: 

a. de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt 

dan 12,5 m boven het meetniveau; of 

b. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer 

dan 3.500 m² die hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau. 

2. Een woonfunctie voor zorg met een gebruiksoppervlakte van meer 

dan 500 m² heeft een toegankelijkheidssector. 

3. Een gebruiksfunctie heeft een toegankelijkheidssector als de 

gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, samen met de gebruiks-

oppervlakte van andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiks-

functies waarvoor deze regel geldt, groter is dan de in tabel 4.179 

aangegeven oppervlakte. 

4. Een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een gebruiks-

oppervlakte van meer dan 150 m² heeft een toegankelijkheidssector. 

Artikel 4.185 (toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte algemeen) 

1. In een gebouw met een toegankelijkheidssector ligt ten minste het in 

tabel 4.179 aangegeven percentage van de vloeroppervlakte aan 

verblijfsgebied van de gebruiksfunctie in een toegankelijkheids-

sector. 

2. Voor zover de in het eerste lid bedoelde gebruiksfunctie een neven-

gebruiksfunctie van een kantoor- of industriefunctie is, ligt, in afwij-

king van het eerste lid, ten minste 40% van de vloeroppervlakte aan 

verblijfsgebied van die gebruiksfunctie in een toegankelijkheids-

sector. 

Artikel 4.186 (toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten)  

1. In een toegankelijkheidssector ligt een verblijfsgebied. 

2. In een logiesgebouw met een toegankelijkheidssector ligt ten minste 

5% van de logiesverblijven, op een geheel getal naar boven afgerond, 

in een toegankelijkheidssector.  

3. In een toegankelijkheidssector ligt een integraal toegankelijke toilet-

ruimte. 

4. Op een in het derde lid bedoelde toiletruimte zijn niet meer personen 

aangewezen dan het in tabel 4.179 aangegeven aantal. 
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5. Een gezondheidszorgfunctie met een bedgebied met toegankelijk-

heidssector heeft ten minste een integraal toegankelijke badruimte 

per 500 m² vloeroppervlakte aan bedgebied, op een geheel getal 

naar boven afgerond. 

6. Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector heeft een 

aantal integraal toegankelijke badruimten van ten minste de 

getalswaarde van het aantal aanwezige badruimten ge deeld door 20, 

op een geheel getal naar boven afgerond. 

Artikel 4.187 (toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte specifieke ruimten) 

1. In een in artikel 4.186, eerste lid, bedoeld verblijfsgebied is ten minste 

een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 14 m² 

bij een breedte van ten minste 3,2 m. 

2. Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte 

van ten minste 1,65 m x 2,2 m. 

3. Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte 

van ten minste 1,6 m x 1,8 m.  

4. Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een 

toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m x 2,2 m. 

Artikel 4.188 (toegankelijkheidssector: bereikbaarheid) 

1. Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks 

bereikbaar vanaf het aansluitende terrein of langs een verkeersroute 

die alleen door een toegankelijkheidssector voert.  

2. Ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die 

rechtstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitend terrein is de 

hoofdtoegang van het gebouw. 

3. Een verkeersroute in een toegankelijkheidssector loopt door een 

ruimte met een vrije breedte van ten minste 1,2 m en een vrije hoogte 

van ten minste 2,1 m. 

4. Een verkeersroute als bedoeld in het eerste lid voert niet door een 

niet-gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie. 

5. De toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw met 

een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in 

artikel 4.184, eerste lid, grenst aan een gemeenschappelijke 

toegankelijkheidssector. 
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Artikel 4.189 (toegankelijkheidssector: hoogteverschillen) 

Op ten minste een route tussen een punt in een toegankelijkheidssector en 

het aansluitende terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten 

vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een lift of een hellingbaan. 

Het hoogteverschil tussen de op die route gelegen toegang van de 

toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is niet groter dan 1 m. 

Artikel 4.190 (lift: afmetingen en loopafstand) 

1. De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.189, heeft een vloer-

oppervlakte van ten minste 1,05 m x 1,35 m. 

2. In afwijking van het eerste lid heeft de kooi van een lift in een 

woongebouw met meer dan zes woonfuncties een vloeroppervlakte 

van ten minste 1,05 m x 2,05 m. 

3. De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en de 

toegang van ten minste een lift als bedoeld in artikel 4.189, is ten 

hoogste 90 m. Als het tweede lid van toepassing is, wordt de 

loopafstand bepaald tussen de toegang van de woonfunctie en de 

toegang van ten minste een in het tweede lid bedoelde lift. 

AFDELING 4.7 BOUWWERKINSTALLATIES 

§ 4.7.1 Verlichting 

Artikel 4.193 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het 

bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.193 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.193 

 

Artikel 4.194 (verlichting) 

1. Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een 

vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte 

kan geven van ten minste 1 lux. 

2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een verlich-

tingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan 

gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 
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3. Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een 

gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² heeft in een boven het 

meetniveau gelegen functieruimte een verlichtingsinstallatie die een 

op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtings-

sterkte kan geven van ten minste 1 lux. 

4. Een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft een 

verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een 

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 

lux. 

5. Een wegtunnelbuis heeft een verlichtingsinstallatie die een op een 

vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte 

kan geven van ten minste 1 lux en een voorziening die een uit 

oogpunt van verkeersveiligheid voldoende geleidelijke overgang van 

daglicht naar kunstlicht waarborgt. 

Artikel 4.195 (noodverlichting) 

1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een ruimte waar-

door een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben nood-

verlichting. 

2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in 

artikel 4.194, tweede lid, heeft noodverlichting. 

3. Een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft 

noodverlichting.  

4. Een wegtunnelbuis heeft  noodverlichting. 

5. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft 

binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor 

elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het 

tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux. 

Artikel 4.196 (aansluiting op voorziening voor elektriciteit) 

Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 4.194 en 4.195 is 

aangesloten op een in artikel 4.199 bedoelde voorziening voor elektriciteit. 
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Artikel 4.197 (verduisterde ruimte) 

Een ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door 

meer dan 50 personen heeft zodanige voorzieningen dat tijdens de verduis-

tering een redelijke oriëntatie mogelijk is. 

§ 4.7.5 Tijdig vaststellen van brand 

Artikel 4.207 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan 

worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.207 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.207 
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Artikel 4.208 (brandmeldinstallatie) 

1. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

NEN 2535 met een omvang van de bewaking en een doormelding 

zoals aangegeven in bijlage II, als: 

a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale 

gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort 

in het gebouw, voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde 

vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in die bijlage 

aangegeven waarde; 

b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiks-

functie gemeten boven het meetniveau hoger ligt dan op de 

in die bijlage aangegeven hoogte; of 

c. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een 

gebruiksoppervlakte of hoogte als bedoeld onder a of b. 

2. Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een 

brandmeldinstallatie als bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een 

brandmeldinstallatie met eenzelfde omvang van de bewaking en 

doormelding als die gebruiksfunctie. 

3. Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte in niet meer dan 

een richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte 

gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert, evenals 

verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico en een 

doorgang die aan die buiten die verblijfsruimte gelegen ruimte 

grenzen, voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking 

als bedoeld in NEN 2535, als: 

a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en 

het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden 

gevlucht meer dan 10 m is; 

b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die 

enkele vluchtroute voert  en van de daarop aangewezen 

verblijfsruimten meer dan 200 m² is; of 

c. het aantal op de enkele vluchtroute aangewezen verblijfs-

ruimten meer dan twee is. 

4. Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing als boven de in bijlage 

II bedoelde hoogste vloer niet meer dan zes opstelplaatsen voor 

bedden voor kinderen zijn. 
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Artikel 4.209 (melding en doormelding) 

1. Een in artikel 4.208 bedoelde brandmeldinstallatie meldt recht-

streeks:  

a. naar een zorgcentrale bij zorg op afroep; en 

b. naar een zusterpost bij 24-uurszorg. 

2. Een doormelding als bedoeld in artikel 4.208 vindt rechtstreeks plaats 

naar de regionale alarmcentrale van de brandweer. 

Artikel 4.210 (inspectiecertificaat brandmeldinstallatie) 

In de in bijlage II aangewezen gevallen heeft een in artikel 4.208 voorge-

schreven brandmeldinstallatie voor ingebruikname van het bouwwerk een 

geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-

inspectieschema Brandbeveiliging. 

Artikel 4.211 (rookmelders) 

1. Bij een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een 

vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de 

uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen 

aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in 

NEN 2555. 

2. Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan 

en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 

2555. Dit is niet van toepassing op een verblijfsruimte in een 

wooneenheid als elke wooneenheid in de woonfunctie in een 

afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens 

NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brand-

overslag vanuit  dat beschermd subbrandcompartiment naar een 

andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30 minuten. 
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3. Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute 

voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het 

gebouw hebben een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn 

geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. 

4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op een 

gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 

4.208. 

5. In aanvulling op het derde lid is het in de primaire inrichtingseisen 

bedoelde alarmeringssignaal permanent waarneembaar door de 

voor de 24-uurs bewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke 

functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die 

functionaris. 

§ 4.7.6 Vluchten bij brand 

Artikel 4.212 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige voorzieningen dat de gebruikers bij 

brand tijdig het bouwwerk kunnen ontvluchten of op een andere 

manier in veiligheid kunnen worden gebracht. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.212 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.212 

 

Artikel 4.213 (ontruimingsalarminstallatie) 

1. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

artikel 4.208 heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in 

NEN 2575. 

2. Het ontruimingssignaal van een in het eerste lid bedoelde 

ontruimingsalarminsta llatie wordt bij het activeren van de automa-

tische melder of handbrandmelder onmiddellijk en in het gehele 

gebouw in werking gesteld. 

3. In aanvulling op het eerste lid is het ontruimingssignaal van een 

ontruimingsalarminstallatie permanent waarneembaar door de voor 

de 24-uurs bewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke 

functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die 

functionaris. 
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Artikel 4.214 (inspectiecertificaat ontruimingsalarminstallatie) 

Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in artikel 4.213, eerste lid, die 

behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 4.210 van toepassing is, 

heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-

inspectieschema Brandbeveiliging. 

Artikel 4.215 (vluchtrouteaanduiding) 

1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor 

meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die vol-

doet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in artikel 

5.4.5 van NEN-EN 1838. 

2. Een wegtunnel heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 

6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot 

en met 5.6 van NEN-EN 1838. De vluchtrouteaanduiding is niet hoger 

dan 1,5 m boven de vloer aangebracht en de afstand tussen vlucht-

routeaanduidingen is niet meer dan 25 m, gemeten langs de 

tunnelwand. Bij de vluchtrouteaanduiding is goed zichtbaar aange-

geven de loopafstand in twee richtingen tot het einde van de 

tunnelbuis of, als die loopafstand korter is, de loopafstand tot de 

meest nabije toegang, bedoeld in artikel 4.68, derde lid. 

3. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid:  

a. is aangebracht  op een duidelijk waarneembare plaats; en 

b. voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voor-

ziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten 

minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen die volgen uit 

het eerste en tweede lid. 

4. Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen 

op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie 

die geen noodverlichting is als bedoeld in artikel 4.195, zijn bij het 

uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid 

bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing. 

5. Een deur in een tunnel die toegang geeft tot een beschermde vlucht-

route als bedoeld in artikel 4.68, derde lid, is uitgevoerd in de kleur 

groen, RAL 6024. 

  

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd6/afd6-6?lmcode=vrpnsq
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Artikel 4.216 (deuren in vluchtroutes: draairichting) 

1. Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft 

tot een trappenhuis van een woongebouw draait bij het openen niet 

tegen de vluchtrichting in. 

2. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de 

vluchtrichting in als meer dan 37 personen op die uitgang zijn aange-

wezen. 

3. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn. 

4. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de 

vluchtrichting in. 

Artikel 4.217 (deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen) 

1. Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid 

naar de uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan 

worden geopend: 

a. door een lichte druk tegen de deur; of 

b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan 

NEN-EN 179 of NEN-EN 1125. 

2. Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn 

aangewezen kan worden geopend door: 

a. een lichte druk tegen de deur; of 

b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de 

volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die 

voldoet aan NEN-EN 1125. 

3. Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het 

insluiten van personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel 

worden geopend. 

4. Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- 

of uitgangscontrole op een vluchtroute mogen het vluchten niet 

belemmeren. 

5. Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien 

van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan 

zijn. Dit is niet van toepassing op een schuifdeur. 

6. Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het 

opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit 

opschrift  voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011. 
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Artikel 4.218 (zelfsluitende constructieonderdelen) 

1. Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidings-

constructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand 

tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. 

2. Het eerste lid geldt niet voor een deur in een gezamenlijke doorgang.  

3. Het eerste lid geldt niet voor een deur van een celeenheid. 

4. Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij 

brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie 

is gelegen. 

Artikel 4.218a (lift voor vluchten bij brand) 

1. De voorziening voor de sturing van een lift als bedoeld in artikel 4.189 

in een woongebouw is zodanig dat de lift bruikbaar blijft bij brand. 

2. De voorziening voor elektriciteit van een lift als bedoeld in artikel 

4.189 in een woongebouw voert alleen door een kruipruimte, de 

liftschacht of een ruimte die alleen wordt gebruikt voor deze voor-

ziening en waarbij de weerstand tegen brandoverslag en branddoor-

slag van een naastgelegen ruimte naar deze ruimte ten minste 60 

minuten is bepaald volgens NEN 6068. 

§ 4.7.7 Bestrijden van brand 

Artikel 4.219 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk heeft  zodanige voorzieningen voor de bestrijding van 

brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. 

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.219 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.219 
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Artikel 4.220 (brandslanghaspels) 

1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel. 

2. Een gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel als de 

gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiks-

oppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw 

groter is dan de waarde, vermeld in tabel 4.219. 

3. De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk 

punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte 

van de brandslang, vermeerderd met  5 m. Dit is niet van toepassing 

op een niet in een gebruiksgebied gelegen vloer die alleen door niet-

besloten ruimten kan worden bereikt. 

4. Een brandslanghaspel: 

a. heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m; 

b. is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld 

in artikel 4.202, die bij het mondstuk een statische druk geeft 

van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 

m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels; en 

c. ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde 

vluchtroute voert. 

5. Een brandslanghaspel lid is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemar-

keerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011. 

Artikel 4.221 (droge blusleiding) 

1. Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger 

gelegen dan 20 m boven het meetniveau heeft een droge blusleiding. 

2. Een wegtunnelbuis heeft een op een in artikel 4.222 bedoelde 

bluswatervoorziening aangesloten droge blusleiding met in elke 

hulppost als bedoeld in artikel 4.86 een brandslangaansluiting die bij 

brand een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren. 

3. De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge 

blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen 

gebruiksgebied is niet groter dan 60 m. 

4. Een droge blusleiding voldoet aan NEN 1594. 
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Artikel 4.222 (bluswatervoorziening wegtunnel) 

Een wegtunnel heeft een bluswatervoorziening die bij brand gedurende ten 

minste 60 minuten een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren. 

Artikel 4.223 (blustoestellen) 

1. Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een draagbaar 

blustoestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per 

bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute 

voert. Dit is niet van toepassing op de aanwezigheid van brandslang-

haspels als bedoeld in artikel 4.220. 

2. Elke hulppost als bedoeld in artikel 4.86 heeft een draagbaar blus-

toestel. 

3. Een blustoestel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd 

met een pictogram als bedoeld in NEN 3011. 

Artikel 4.224 (tijdelijk bouwwerk) 

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 4.220 en 4.221 

van toepassing. 

 
§ 4.7.8 Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten 

Artikel 4.225 (aansturingsartikel) 

1. Een bouwwerk is zodanig toegankelijk voor hulpverleningsdiensten 

dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulp-

verlening kan worden gebo den.  

2. Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.225 regels zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door 

naleving van die regels. 
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Tabel 4.225 

 

Artikel 4.226 (brandweeringang) 

1. Een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brand-

meldinstallatie met inspectiecertificaat heeft een brandweeringang. 

2. In een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven 

brandmeldinstallatie met doormelding wordt een brandweeringang 

bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een 

systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. 
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Artikel 4.227 (afbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang)  

Een maatwerkvoorschrift over artikel 4.226 kan alleen inhouden: 

a. dat een bouwwerk geen brandweeringang hoeft te hebben als de 

aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel 

van het bevoegd gezag niet vereist; of 

b. het aanwijzen van een of meer toegangen als brandweeringang als 

een bouwwerk meerdere toegangen heeft. 

Artikel 4.228 (brandweerlift) 

Een gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 

m boven het meetniveau heeft een brandweerlift. 

Artikel 4.229 (mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten) 

1. Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het 

goed functioneren van hulpverleningsdiensten afhankelijk is van 

mobiele radiocommunicatie heeft, als dat voor die communicatie 

nodig is, een adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie 

tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk. 

2. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft een 

adequate installatie voor mobiele radiocommunicatie tussen hulp-

verleningsdiensten binnen en buiten die wegtunnel. 

Artikel 4.230 (afbakening maatwerkvoorschriften mobiele radiocommunicatie 

hulpverleningsdiensten) 

Met een maatwerkvoorschrift over artikel 4.229 kan alleen nadere invulling 

worden gegeven aan de maatregelen voor binnenhuisdekking. 
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§ 4.7.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid 

Artikel 4.231 (aansturingsartikel) 

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft 

zodanige voorzieningen dat de veiligheid voor het wegverkeer is 

gewaarborgd. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 4.232 (uitrusting hulppost) 

Een hulppost als bedoeld in artikel 4.86 heeft een noodtelefoon en een 

wandcontactdoos met een elektrische spanning van 230 volt. 

Artikel 4.233 (bedieningscentrale wegtunnel) 

Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500 m is aangesloten op 

een bedieningscentrale met een voorziening voor permanente video-

bewaking en automatische detectie van ongevallen en van brand. 

Artikel 4.234 (afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen) 

Een wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft ter beperking 

van uitbreiding van brand door verspreiding van brandbare vloeistoffen en 

ter beperking van verspreiding van giftige vloeistoffen in een rijbaanvloer 

ten minste iedere 20 m gemeten in de lengterichting van de tunnelbuis, een 

voorziening voor de afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen. 

Artikel 4.235 (verkeerstechnische aspecten tunnelbuis) 

1. Een op een wegtunnelbuis aansluitende rijbaan heeft een zelfde 

aantal rijstroken als de rijbaan in de wegtunnelbuis. Een eventuele 

wijziging van het aantal rijstroken buiten de tunnelbuis vindt op 

zodanige afstand van de tunnelbuis plaats dat geen onrustige 

verkeersbewegingen in de tunnelbuis door die wijziging kunnen 

optreden. 

2. In een wegtunnelbuis is geen tweerichtingsverkeer toegestaan. 
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3. In afwijking van het tweede lid is tweerichtingsverkeer toegestaan als 

is aangetoond dat eenrichtingsverkeer in verband met fysieke, 

geografische of verkeerstechnische omstandigheden niet mogelijk is 

en het tweerichtingsverkeer met voldoende veiligheidswaarborgen is 

omgeven.  

4. Bij toepassing van het in het derde lid bedoelde tweerichtingsverkeer 

is de wegtunnelbuis in ieder geval voorzien van een systeem voor 

permanent toezicht en een systeem voor de afsluiting van rijstroken 

en is de toegestane maximumsnelheid ten hoogste 70 km per uur. 

Artikel 4.236 (communicatievoorzieningen wegtunnel) 

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500 m heeft een 

voorziening: 

a. waarmee door luidsprekers mededelingen kunnen worden 

gedaan aan personen op elke rijbaan en vluchtroute; 

b. voor heruitzending van radiosignalen in elke wegtunnelbuis; 

en 

c. om radio-uitzendingen te kunnen onderbreken om medede-

lingen te doen. 

2. Een mededeling als bedoeld in het eerste lid, onder a en c, wordt ten 

minste in het Nederlands en het Engels gedaan. 

Artikel 4.237 (aansluiting op noodstroomvoorziening) 

De voor een evacuatie noodzakelijke voorzieningen, systemen en installaties 

in een wegtunnel die voor het functioneren zijn aangewezen op een 

voorziening voor elektriciteit, zijn aangesloten op een voorziening die 

binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit 

gedurende ten minste 60 minuten de werking van die voorzieningen, 

systemen en installaties zeker stelt. 
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§ 4.7.13 Elektronische communicatie 

Artikel 4.244 (aansturingsartikel) 

1. Een gebouw met een aansluiting op het distributienet voor elek-

triciteit heeft een voorziening voor de aansluiting op een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in 

artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van 

de regels in deze paragraaf. 

Artikel 4.245 (toegangspunt) 

1. Een gebruiksfunctie in een gebouw heeft een toegangspunt voor de 

aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met 

hoge snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn 

breedband. 

2. Het toegangspunt is gelegen in een toegankelijke niet-gemeen-

schappelijke ruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 0,75 x 

0,31 m² en een hoogte boven die vloer van ten minste 2,1 m. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op een nevengebruiksfunctie. 

Artikel 4.246 (fysieke binnenhuisinfrastructuur) 

1. Een gebouw heeft in de uitwendige scheidingsconstructie ten minste 

een invoerpunt voor de aansluitleiding van een openbaar elektro-

nisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in artikel 

2, derde lid, van de richtlijn breedband. 

2. Een gebruiksfunctie in een gebouw heeft tussen een invoerpunt en 

het toegangspunt, bedoeld in artikel 4.245, eerste lid, een 

aaneengesloten ruimte met een diameter van ten minste 40 mm 

voor de aansluitleiding van een openbaar elektronisch communi-

catienetwerk. 

3. De doorvoer van een aansluitleiding van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk door een uitwendige scheidingsconstructie, 

een niet-toegankelijke ruimte en een kruipruimte, is uitgevoerd met 

een mantelbuis die voldoet aan NEN 2768. 
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HOOFDSTUK 5 VERBOUW EN VERPLAATSING 
VAN EEN BOUWWERK EN WIJZIGING VAN EEN 
GEBRUIKSFUNCTIE 

AFDELING 5.1 ALGEMEEN 

Artikel 5.1 (toepassingsbereik: activiteiten) 

Dit hoofdstuk is van toepassing op bouwactiviteiten die het verbouwen en 

het verplaatsen van een bestaand bouwwerk betreffen en op de wijziging 

van een gebruiksfunctie van een bestaand bouwwerk. 

Artikel 5.2 (toepassingsbereik: oogmerken) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:  

a. het waarborgen van de veiligheid; 

b. het beschermen van de gezondheid; en  

c. duurzaamheid en bruikbaarheid. 

Artikel 5.3 (toepassingsbereik: normadressaat) 

Aan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door de degene die het 

bouwwerk verbouwt of verplaatst of de gebruiksfunctie wijzigt. Diegene 

draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit. 

Artikel 5.3a (maatwerkvoorschrift) 

1. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift  a l s  bedoeld in 

artikel 4.5, eerste lid, van de wet kan worden gesteld over artikel 5.23 

en kan alleen het bepaalde in artikel 5.23a inhouden.  

2. Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift op aanvraag van 

degene die het bouwwerk bouwt, kan worden gesteld met het oog op 

andere belangen dan bedoeld in artikel 5.2, voor zover de in dat artikel 

bedoelde belangen zich niet verzetten. 
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AFDELING 5.2 ALGEMENE REGELS BIJ HET VERBOUWEN OF 
VERPLAATSEN VAN EEN BOUWWERK EN BIJ 
GEBRUIKSFUNCTIEWIJZIGING 
 
Artikel 5.4 (verbouw) 

1. Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de regels van hoofdstuk 4 

van toepassing, waarbij in plaats van het in die regels bedoelde 

niveau van eisen wordt uitgegaan van het in artikel 5.5 bedoelde 

rechtens verkregen niveau tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald. 

2. In afwijking van het eerste lid zijn de regels van paragraaf 4.4.2 niet 

van toepassing. 

3. In aanvulling op het eerste lid zijn op het geheel vernieuwen of 

geheel nieuw aanbrengen van een bouwwerkinstallatie de regels van 

afdeling 4.7 van toepassing. 

4. Als een bouwwerk wordt verbouwd zijn de regels van het eerste tot 

en met derde lid alleen van toepassing op de vernieuwing, 

verandering of vergroting, tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald. 

Artikel 5.5 (rechtens verkregen niveau) 

1. Het kwaliteitsniveau van een bouwwerk of gedeelte daarvan is na een 

verbouwing niet lager dan het toegestane kwaliteitsniveau onmid-

dellijk voorafgaand aan die verbouwing. 

2. Voor zover het in het eerste lid bedoelde kwaliteitsniveau voor-

afgaand aan de verbouwing lager is dan het niveau voor bestaande 

bouw geldt in afwijking van eerste lid het niveau voor bestaande 

bouw als het ten minste aan te houden kwaliteitsniveau. 

3. Voor zover het kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing 

hoger is dan het niveau voor nieuwbouw geldt in afwijking van eerste 

lid het niveau voor nieuwbouw als ten minste aan te houden 

kwaliteitsniveau. 
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Artikel 5.6 (verplaatsing) 

1. Op een bestaand bouwwerk dat in ongewijzigde samenstelling wordt 

verplaatst zijn bij verplaatsing de regels van hoofdstuk 3 van 

toepassing. De voorwaarde van ongewijzigde samenstelling is niet 

van toepassing op de fundering van het bouwwerk. 

2. Op een tijdelijk bouwwerk is het eerste lid alleen van toepassing als 

het bouwwerk na verplaatsing een tijdelijk bouwwerk is. 

Artikel 5.7 (wijziging van een gebruiksfunctie) 

1. Bij wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een 

gedeelte daarvan zijn de regels van hoofdstuk 3 van toepassing, tenzij 

in afdeling 5.4 anders is aangegeven. 

2. Het eerste lid is alleen van toepassing op het gedeelte van het 

bouwwerk waarop de wijziging betrekking heeft, tenzij in afdeling 5.4 

anders is aangegeven. 

3. Voor zover een wijziging gepaard gaat met een verbouwing zijn in 

afwijking van het eerste lid op die verbouwing de regels van artikel 

5.4 van toepassing, tenzij in afdeling 5.4 anders is aangegeven. 

AFDELING 5.3 VERBOUW 

Artikel 5.8 (aansturingsartikel) 

1. De regels in deze afdeling zijn op een gebruiksfunctie van toepassing 

voor zover deze in tabel 5.8 voor die gebruiksfunctie zijn 

aangewezen. 

2. Als in een regel in deze afdeling een artikel uit hoofdstuk 4 van 

toepassing is verklaard, dan volgt uit de tabel bij dat artikel welke 

leden op een gebruiksfunctie van toepassing zijn. 
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Tabel 5.8 

 

Artikel 5.9 (constructieve veiligheid) 

1. Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de artikelen 4.12 tot en 

met 4.14 van toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen 

aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het niveau voor 

verbouw zoals aangegeven in NEN 8700. 

2. Voor zover door een verbouwing de in NEN 8700 bedoelde funda-

mentele belastingscombinaties op een bestaande bouwconstructie 

van het bouwwerk toenemen, zijn op die constructie de artikelen 

4.12 en 4.14 van toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen 

aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het niveau voor 

verbouw zoals aangegeven in NEN 8700. 

Artikel 5.10 (constructieve veiligheid bij brand) 

Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de artikelen 4.17 en 4.18 van 

toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 4.17 aangegeven niveau van 

eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en waarbij, in 

afwijking van artikel 4.17, eerste lid, wordt uitgegaan van de buitengewone 

belastingscombinaties die volgens NEN 8700 kunnen optreden bij brand. 

 
  

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-2/par2-2-1/art2-12?lmcode=ybhkce
http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-2/par2-2-1/art2-12?lmcode=ffaenw
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Artikel 5.10a (hoogte afscheiding) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde geldt in afwijking 

van artikel 5.4 het in artikel 4.21, zesde lid, aangegeven prestatieniveau. 

Artikel 5.11 (beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt het in de artikelen 4.38 tot en 

met 4.40 aangegeven prestatieniveau. 

Artikel 5.12 (beperking van het ontwikkelen van brand en rook) 

1. Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in aanvulling op artikel 

5.4, het in artikel 4.44, derde lid, aangegeven prestatieniveau. 

2. Bij het verbouwen van het bouwwerk gelden, in aanvulling op artikel 

5.4, het in de artikelen 4.43, eerste lid, en 4.45a, eerste en tweede 

lid, aangegeven prestatieniveau. 

Artikel 5.13 (beperking van uitbreiding van brand) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk wordt, in aanvulling op artikel 5.4, 

uitgegaan van de in paragraaf 4.2.8 bedoelde weerstand tegen branddoor-

slag en brandoverslag van ten minste 30 minuten, of het rechtens verkregen 

niveau als dat hoger is. 

Artikel 5.13a (verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van 

verspreiding van rook) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt in afwijking van artikel 5.4 het 

in artikel 4.62, vierde lid, aangegeven prestatieniveau. Dit geldt ook voor 

een beschermde route. 
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Artikel 5.14 (bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties) 

1. Bij het verbouwen van een bouwwerk zijn, in afwijking van artikel 5.4, 

de artikelen 4.107, eerste lid, en 4.108, eerste en tweede lid, van 

toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 

dB lager is dan het in de artikelen 4.107, eerste lid, en 4.108, eerste 

en tweede lid, aangegeven prestatieniveau, of van het rechtens 

verkregen niveau als dat hoger is. 

2. Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 

5.4, het in de artikelen 4.107, tweede lid, en 4.108, derde lid, 

aangegeven prestatieniveau. 

Artikel 5.15 (luchtverversing) 

1. Bij het installeren van een voorziening voor luchtverversing gelden, 

in aanvulling op artikel 5.4, de in de artikelen 4.126, 4.127 en 4.138, 

eerste lid, aangegeven prestatieniveaus. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het vervangen van een 

bestaande voorziening waarbij de plaats van de uitmonding of toe-

voeropening niet wijzigt. 

Artikel 5.16 (afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht) 

1. Bij het installeren van een afvoervoorziening voor rookgas gelden, in 

aanvulling op artikel 5.4, de in de artikelen 4.138 en 4.141 aan-

gegeven prestatieniveaus. 

2. Bij het installeren van een toevoervoorziening voor verbrandings-

lucht gelden, in aanvulling op artikel 5.4, de in artikel 4.139 aan-

gegeven prestatieniveaus. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het vervangen 

van een bestaande voorziening waarbij de plaats van de uitmonding 

of toevoeropening niet wijzigt. 

Artikel 5.17 (verblijfsgebied en verblijfsruimte) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, voor 

de in het vierde lid van artikel 4.164 bedoelde hoogte boven de vloer van 

een verblijfsgebied en een verblijfsruimte, een hoogte van ten minste 2,1 m. 
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Artikel 5.18 (toiletruimte) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, voor 

de in artikel 4.167, tweede lid, bedoelde hoogte boven de vloer van een 

toiletruimte, een hoogte van ten minste 2 m. 

Artikel 5.19 (badruimte) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, voor 

de in artikel 4.170, derde lid, bedoelde hoogte boven de vloer van een 

badruimte, een hoogte van ten minste 2 m. 

Artikel 5.20 (energiezuinigheid) 

1. Bij het verbouwen van een bouwwerk is artikel 4.149 niet van 

toepassing en is het in artikel 4.152 bedoelde niveau voor de 

warmteweerstand niet lager dan 1,4 m².K/W of geldt het rechtens 

verkregen niveau als dat hoger is. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt bij het vernieuwen of vervangen 

van isolatielagen een warmteweerstand van ten minste 2,6 m².K/W 

voor een vloer, 1,4 m².K/W voor een gevel en 2,1 m².K/W voor een 

dak, bepaald volgens NTA 8800, en bij het vernieuwen of vervangen 

van ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorgangscoëfficiënt van 

ten hoogste 2,2W/m².K, bepaald v olgens NEN 1068, of het rechtens 

verkregen niveau als dat hoger is. 

3. Bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of 

van een bijbehorend bouwwerk gelden, in afwijking van het eerste 

lid, de in de artikelen 4.152 en 4.153 aangegeven prestatieniveaus. 

4. Bij een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn 

energieprestatie gebouwen geldt, in afwijking van het eerste lid, het 

in artikel 4.152 aangegeven prestatieniveau. 

Artikel 5.20a (vluchten bij brand) 

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, het 

in artikel 4.218, eerste en vierde lid, aangegeven prestatieniveau. 
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Artikel 5.21 (technische bouwsystemen) 

1. Bij het plaatsen of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het 

vergroten van een technisch bouwsysteem waarbij de energie-

prestatie wordt beïnvloed voldoet  dat technische bouw-systeem aan 

de in tabel 5.21 opgenomen waarde voor de energieprestatie. 

2. Een technisch bouwsysteem is adequaat gedimensioneerd, 

geïnstalleerd, ingeregeld en instelbaar. 

3. Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming is na het 

vervangen van een warmtegenerator zelfregulerend per verblijfs-

gebied of verblijfsruimte. 

4. Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming in een bouw-

werk dat is aangesloten op het in het warmteplan bedoelde distri-

butienet voor warmte is na het vervangen van de afleverset voor 

warmte per verblijfsgebied of verblijfsruimte zelfregulerend. 

5. Als een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in 

de tabel opgenomen bouwsystemen, worden de in het eerste lid 

bedoelde eisen naar rato berekend op basis van de eisen die gelden 

voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie. 

6. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing als de kosten voor het 

aanbrengen van zelfregulerende apparatuur meer dan 20% bedragen 

van de kosten van het technisch bouwsysteem voor ruimte-

verwarming. 

Tabel 5.21 
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Artikel 5.21a (verslaglegging) 

1. De energieprestatie van de in artikel 5.21 bedoelde technische 

bouwsystemen wordt beoordeeld en gedocumenteerd door de 

installateur en overhandigd aan de gebouweigenaar. 

2. In afwijking van het eerste lid mag bij het gedeeltelijk vernieuwen of 

veranderen of het vergroten van een technisch bouwsysteem 

worden volstaan met documentatie van de energieprestatie van de 

gewijzigde onderdelen. 

Artikel 5.21b (onverwarmde en ongekoelde verblijfsruimte) 

Op een verblijfsruimte die niet bestemd is om te worden verwarmd of 

gekoeld, of waarbij de verwarming of koeling uitsluitend is bestemd voor 

een ander doel dan het verblijven van personen zijn de eisen aan ruimte-

verwarming en ruimtekoeling, bedoeld in de artikelen 5.21, derde en vierde 

lid, en 5.21a, niet van toepassing. 

Artikel 5.21c (oplaadpunten en leidingdoorvoeren) 

1. Bij ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn 

energieprestatie gebouwen zijn, in afwijking van artikel 5.4, de 

voorschriften van artikel 4.162 van overeenkomstige toepassing:  

a. in geval van een parkeergelegenheid in een gebouw, als de 

renovatie betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de 

elektrische infrastructuur van het gebouw; of 

b. in geval van een parkeergelegenheid gelegen buiten het 

gebouw op hetzelfde bouwwerkperceel, als de renovatie 

betrekking heeft op de parkeergelegenheid of de elektrische 

infrastructuur van de parkeergelegenheid. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing als de kosten voor het aanleggen 

van de oplaadpunten en de leidingdoorvoeren meer dan 7% 

bedragen van de kosten van de ingrijpende renovatie.  

3. Van ingrijpende renovatie is sprake wanneer meer dan 25% van de 

oppervlakte van de bouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, wordt 

verbouwd en deze verbouw de integrale bouwschil betreft. 
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AFDELING 5.4 WIJZIGING VAN EEN GEBRUIKSFUNCTIE 

Artikel 5.22 (aansturingsartikel) 

De regels in deze afdeling zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor 

zover deze in tabel 5.22 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen. 

Tabel 5.22 
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Artikel 5.22a (verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van 
verspreiding van rook) 

Bij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte 

daarvan naar een woonfunctie geldt, in afwijking van artikel 5.7, het in 

artikel 4.62, vierde lid, aangegeven prestatieniveau. Dit geldt ook voor een 

beschermde route. 

Artikel 5.23 (geluidwering bij weg-, spoorweg- of industriegeluid) 

1. Bij wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een 

gedeelte daarvan is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke 

geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een 

verblijfsruimte niet kleiner dan het verschil tussen het in het 

omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevings-

planactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductie-

plafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, 

bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB. 

2. In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 4.102, 4.103, 4.103a, 

4.103b en 4.103c van toepassing: 

a. op een niet-geluidgevoelige gevel als bedoeld in bijlage I bij 

het Besluit kwaliteit leefomgeving; of 

b. als de uitwendige scheidingsconstructie geheel vernieuwd 

wordt. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op een wijziging van een 

gebruiksfunctie voor minder dan 10 jaar. 

Artikel 5.23a (afbakening maatwerkvoorschriften geluidwering) 

Een maatwerkvoorschrift over artikel 5.23, eerste lid, kan alleen inhouden dat:  

a. het gezamenlijke geluid opnieuw wordt bepaald; of 

b. de waarde wordt versoepeld tot ten hoogste 38 dB. 
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Artikel 5.24 (tijdig vaststellen van brand) 

Bij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte 

daarvan heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, tussen 

de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie, een of 

meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire 

inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. Dit is niet van toepassing op een 

woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115. 

Artikel 5.24a (vluchten bij brand) 

Bij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte 

daarvan naar een woonfunctie geldt, in afwijking van artikel 5.7, het in 

artikel 4.218, eerste en vierde lid, aangegeven prestatieniveau. 
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HOOFDSTUK 6 GEBRUIK VAN BOUWWERKEN 

AFDELING 6.1 ALGEMEEN 

§ 6.1.1 Algemeen 

Artikel 6.1 (toepassingsbereik: activiteiten) 

Dit hoofdstuk is van toepassing op het gebruik van bouwwerken. 

Artikel 6.2 (toepassingsbereik: oogmerken) 

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op:  

a. het waarborgen van de brandveiligheid; 

b. het beschermen van de gezondheid tegen schadelijke concentraties 

asbestvezels en formaldehyde; en 

c. duurzaamheid, wat betreft: 

I. de beschikbaarheid en kenbaarheid van het energielabel en 

de uitvoering van daaraan verbonden aanbevelingen; en 

II. de keuring van airconditioningsystemen en stooktoestellen. 

Artikel 6.3 (toepassingsbereik: normadressaat) 

Aan de regels in dit hoofdstuk wordt voldaan door degene die het bouwwerk 

gebruikt. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activi-

teit. 
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Artikel 6.4 (specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken) 

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het 

gebruik een van de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maat-

regelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te 

voorkomen dat: 

a. brandgevaar wordt  veroorzaakt; 

b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt; 

c. de melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt 

belemmerd; 

d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd; 

e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd; en 

f. er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of 

voortduurt. 

Artikel 6.5 (maatwerkvoorschriften) 

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over afdeling 6.2 en 

artikel 6.4, met uitzondering van bepalingen over meet- of 

rekenmethoden. 

2. Een maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag wordt 

alleen gesteld met het oog op het voorkomen, beperken en 

bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. 

3. Een maatwerkvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk 

gebruikt kan worden gesteld met het oog op andere belangen dan 

bedoeld in artikel 6.2, onder a, voor zover de in dat artikel bedoelde 

belangen zich niet verzetten. 

4. Een maatwerkvoorschrift over afdeling 6.2 kan alleen worden gesteld 

na een gebruiksmelding.  

5. Een maatwerkvoorschrift over afdeling 6.2 kan alleen worden 

gewijzigd: 

a. als een verandering van inzichten of van omstandigheden 

gelegen buiten het bouwwerk, die bij de beoordeling van de 

melding een rol hebben gespeeld dit noodzakelijk maken; of 

b. op verzoek van degene die de activiteit verricht. 
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Artikel 6.5a (grondslag uitvoeringstechnische, administratieve en meet-en 

rekenvoorschriften) 

Bij ministeriële regeling kunnen uitvoeringstechnische, administratieve en 

meet- en rekenvoorschriften worden gesteld over activiteiten waarop dit 

besluit van toepassing is, voor zover die regels zijn gesteld op grond van 

artikel 23.1 van de wet. 

§ 6.1.2 Gebruiksmelding 

Artikel 6.6 (aansturingsartikel) 

De regels in deze paragraaf zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor 

zover deze in tabel 6.6 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen. 

Tabel 6.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6.7 (gebruiksmelding) 
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1. Het is verboden een bouwwerk te gebruiken zonder dit ten minste 

vier weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk te 

melden. 

2. Het eerste lid is alleen van toepassing, als in het bouwwerk meer 

personen aanwezig zijn dan in tabel 6.6 is aangegeven. 

3. Bij een nevengebruiksfunctie van een kantoor- of industriefunctie 

geldt in afwijking van tabel 6.6 een waarde van 150 personen. 

4. Bij het bepalen van het in het tweede lid bedoelde aantal personen 

worden personen in een in artikel 4.79 bedoelde niet-besloten ruimte 

buiten beschouwing gelaten. 

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bouwwerk ook 

verstaan een gedeelte daarvan dat is bestemd om afzonderlijk te 

worden gebruikt. 

Artikel 6.8 (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding) 

1. Een gebruiksmelding wordt ondertekend en bevat de volgende 

gegevens en bescheiden: 

a. de naam en het adres van de melder en, als dat van toepassing 

is, van de gemachtigde om te melden; 

b. de dagtekening; 

c. het adres, de kadastrale aanduiding of ligging van het 

bouwwerk; en 

d. een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is 

dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een 

schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een bruto-

vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 

1:200 bij een grotere bruto-vloeroppervlakte. Op de plattegrond-

tekening of een bijlage daarvan is aangegeven: 

I. schaalaanduiding; 

II. per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, 

gebruiksoppervlakte, maximaal aantal personen; 
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III. per ruimte:  

i. vloeroppervlakte;  

ii. gebruiksfunctie; 

iii. bij ruimten voor meer dan 25 personen, de 

hoogste bezetting van die ruimte; en  

iv. opstelling van inventaris en van inrichtings-

elementen als bedoeld in dit besluit;  

IV. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze 

aanwezig zijn: 

i. brand- en/of rookwerende scheidingscon-

structies;  

ii. vluchtroutes; 

iii. draairichting van deuren als bedoeld in artikel 

3.121;  

iv. zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123; 

v. sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikelen 

3.122 en 6.21;  

vi. vluchtroute-aanduidingen; 

vii. noodverlichting; 

viii. oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103;  

ix. brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; 

x. brandslanghaspels; 

xi. mobiele brandblusapparaten;  

xii. droge blusleidingen; 

xiii. brandweeringang; 

xiv. sleutelkluis of –buis; en 

xv. brandweerlift; 

V. de aard en de plaats van de brandveiligheids-

installaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 

voor zover deze norm daarin voorziet; en 

VI. bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de 

regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1: gegevens en 

bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aanneme-

lijk wordt gemaakt. 
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2. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik 

van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke 

periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is 

beoogd. 

3. Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouw-

werken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende 

terreinen. 

Artikel 6.9 (gegevens en bescheiden na gebruiksmelding) 

Als door het veranderen van het bouwwerk waarvoor eerder een gebruiks-

melding is gedaan een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte 

gegevens en bescheiden, worden de gewijzigde gegevens en bescheiden ten 

minste vier weken voor die verandering verstrekt. 

Artikel 6.10 (maatwerkregels gebruiksmelding) 

Een maatwerkregel kan worden gesteld over artikel 6.7. Met deze maat-

werkregel kan allee n worden afgeweken van het in tabel 6.6 aangegeven 

aantal personen voor de celfunctie, de gezondheidszorgfunctie en de logies-

functie gelegen in een logiesgebouw. 
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AFDELING 6.2 BRANDVEILIGHEID 

§ 6.2.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand 

Artikel 6.11 (aansturingsartikel) 

De regels in deze paragraaf zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor 

zover deze in tabel 6.11 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen. 

Tabel 6.11 
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Artikel 6.12 (verbod op roken en open vuur) 

1. Het is verboden te roken of open vuur te hebben: 

a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een 

brandgevaarlijke stof; 

b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van 

een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken; en 

c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brand-

gevaarlijke stof. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt goed zichtbaar aange-

geven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool als 

bedoeld in NEN 3011. 

Artikel 6.13 (vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel) 

Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 3.123, 

eerste lid, en 4.218, eerste lid, mag niet in geopende stand zijn vastgezet 

tenzij het constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch 

wordt losgelaten. 

Artikel 6.14 (aankleding) 

1. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. 

Dit  gevaar is in ieder geval niet aanwezig als de aankleding: 

a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;  

b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; 

c. voldoet aan brandklasse A1 bedoeld in NEN-EN 13501-1; 

d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, bedoeld in 

de paragrafen 3.2.7 en 4.3; of  

e. een navlamduur heeft  van ten hoogste 15 seconden en een 

nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. 
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2. Bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan 

50 personen, of voor een besloten ruimte waardoor een beschermde 

of extra beschermde vluchtroute of een beschermde route voert, is 

het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, als de aankleding: 

a. zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich 

personen kunnen bevinden;  

b. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding 

minder dan 2,5 m is; en 

c. niet rechtstreeks op de vloer, trap of hellingbaan is aan-

gebracht. 

3. Aankleding in een besloten ruimte die niet rechtstreeks op de vloer, 

trap of hellingbaan is aangebracht  mag geen brandgevaar op-

leveren. Dit gevaar is in ieder geval niet aanwezig als de aankleding: 

a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;  

b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; 

c. voldoet aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 13501-1; of 

d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, bedoeld in 

de paragrafen 3.2.7 en 4.2.7. 

4. Aankleding ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die 

warmte ontwikkelen voldoet aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 

13501-1, of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, als: 

a. op de aankleding een intensiteit van de warmtestraling kan 

optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 

kW/m²; of 

b. in de aankleding een temperatuur kan optreden die, bepaald 

volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C. 

5. Het eerste, tweede en vierde lid gelden niet voor een niet-

gemeenschappelijke ruimte. 
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 Artikel 6.15 (brandveiligheid inrichtingselementen) 

1. In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, 

schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn 

brandveilig. 

2. Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan als een naar 

de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement: 

a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; 

b. voldoet aan brandklasse A1, bedoeld in NEN-EN 13501-1; 

c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan 

brandklasse D, bedoeld in NEN-EN 13501-1; 

d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 

4, bedoeld in NEN 6065; of  

e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle 

oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder 

c of d. 

3. Het eerste en tweede lid gelden niet voor een niet-gemeen-

schappelijke ruimte. 

Artikel 6.16 (brandveilig gebruik grote brandcompartimenten) 

Als bij de toepassing van artikel 4.51, eerste lid, gebruik is gemaakt  van de 

bepalingsmethoden van NEN 6060 of NEN 6079 wordt bij het gebruik van 

het bouwwerk rekening gehouden met de gebruiksvoorwaarden in die 

normbladen. 

Artikel 6.17 (behandeling constructieonderdeel) 

Een constructieonderdeel waarvoor op grond van dit besluit een eis aan de 

sterkte bij brand of brand, brandvoortplanting, rookdichtheid, brandklasse 

of rookklasse geldt  waaraan het constructieonderdeel alleen met een 

aanvullende behandeling kan blijven voldoen, wordt op adequate wijze 

onderhouden. 
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Artikel 6.18 (overgangsrecht: aankleding) 

Op aankleding die voor 1 april 2014 is aangebracht  in een besloten ruimte 

van een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren, 

maar niet rechtstreeks op de vloer, trap of hellingbaan, is artikel 7.4, eerste 

lid, van het Bouwbesluit 2012 van toepassing zoals dit luidde voor 1 april 

2014. 

 

§ 6.2.2 Veilig vluchten bij brand 

Artikel 6.19 (aansturingsartikel) 

De regels in deze paragraaf zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor 

zover deze in tabel 6.19 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen. 

Tabel 6.19 
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Artikel 6.20 (ontruiming bij brand) 

1. In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

artikel 3.115 en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als 

bedoeld in artikel 6.7 is gedaan, zijn voldoende personen aange-

wezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te la ten verlopen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg 

met zorg op afspraak of met zorg op afroep. 

3. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

artikel 3.115 heeft een ontruimingsplan. 

4. In een logiesfunctie met 24-uurs bewaking is 24 uur per dag een 

functionaris aanwezig op het eigen perceel of op een loopafstand van 

ten hoogste 100 m vanaf een toegang van het logiesgebouw. 

Artikel 6.21 (deuren in vluchtroutes) 

1. Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het 

bouwwerk alleen gesloten als die deur tijdens het vluchten, zonder 

gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten 

minste vereiste breedte kan worden geopend. 

2. In afwijking van het eerste lid kan een deur op een vluchtroute die 

begint in een ruimte voor het insluiten van personen als bedoeld in 

de artikelen 3.122, derde lid, en 4.217, derde lid, tijdens het vluchten 

met een sleutel over de ten minste vereiste breedte worden 

geopend, mits de inrichting, het gebruik en de organisatie zodanig zijn 

dat het in artikel 6.2 beoogde brandveiligheidsniveau is gewaar-

borgd. 

3. Het eerste lid geldt niet voor een niet-gemeenschappelijke vlucht-

route.  

4. Het eerste lid geldt niet voor een vluchtroute in een logiesverblijf. 

5. In afwijking van het eerste lid kan een deur op een vluchtroute in een 

tunnel worden ontgrendeld met een automatische ontgrendeling.  
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Artikel 6.22 (opstelling zitplaatsen en verdere inrichting)  

1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat: 

a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m² vloer-

oppervlakte beschikbaar is; 

b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m² vloer-

oppervlakte beschikbaar is als geen inventaris kan 

verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang; en 

c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m² vloer-

oppervlakte beschikbaar is als inventaris kan verschuiven of 

omvallen als gevolg van gedrang. 

Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte 

word uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na 

aftrek van de oppervlakte van de inventaris. 

2. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen 

gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen 

verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, voor zover die 

zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld. 

3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte 

aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen de 

loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Als 

in de rij tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze zich 

niet in de vrije ruimte. 

4. Een rij zitplaatsen die alleen aan een einde op een gangpad of uitgang 

uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen. 
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5. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang 

uitkomt, heeft ten hoogste:  

a. 16 zitplaatsen als de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet 

groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van 

het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is; 

b. 2 zitplaatsen als de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, 

groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van 

het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is; of 

c. 50 zitplaatsen als de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, 

groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van 

het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 m is. 

Artikel 6.23 (gangpaden) 

1. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere 

inrichtingselementen in een voor publiek toegankelijke ruimte zijn 

ten minste 1,1 m breed. 

2. Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het eerste lid is een 

vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste 

de breedte van deze uitgang. 

Artikel 6.24 (beperking van gevaar voor letsel) 

1. Tegen of onder het plafond aangebracht  glas is veiligheidsglas of glas 

voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale 

maaswijdte van 0,016 m. 

2. Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met 

metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 m, of 

metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 

0,7 m. 

3. Aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppel-

vorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor 

gebruik door personen. 

4. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een niet-gemeen-

schappelijke ruimte.  

5. Het eerste tot en met derde lid gelden niet in een logiesverblijf. 
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AFDELING 6.3 ASBESTVEZELS EN FORMALDEHYDE 

Artikel 6.25 (concentratie asbestvezels) 

De concentratie van asbestvezels in de binnenlucht van een voor personen 

toegankelijke ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 2.000 vezels/m³, 

bepaald volgens NEN 2991. 

Artikel 6.26 (concentratie formaldehyde) 

De concentratie van formaldehyde in de binnenlucht van een voor personen 

toegankelijke ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 120 µg/m³, 

bepaald volgens NEN-EN-ISO 16.000-2. 

AFDELING 6.5 BOUWWERKINSTALLATIES 

§ 6.5.1 Brandveiligheidsinstallaties 

Artikel 6.32 (brandmeldinstallatie) 

1. In de in bijlage II bedoelde gevallen heeft een in artikel 3.115 

voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat 

dat is afgegeven op grond van het CCV -inspectieschema Brand-

beveiliging. 

2. Een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie wordt op 

adequate wijze beheerd, gecontroleerd en onderhouden. 

3. Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Als 

op grond van artikel 3.115 doormelding is verplicht, is de geldigheids-

duur een jaar. 
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Artikel 6.33 (ontruimingsalarminstallatie) 

1. In de in bijlage II bedoelde gevallen heeft een in artikel 3.119 voor-

geschreven ontruimingsalarminstallatie een geldig inspectie-

certificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 

Brandbeveiliging. 

2. Een krachtens de wet voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie 

wordt op adequate wijze beheerd, gecontroleerd en onderhouden. 

3. Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Als 

op grond van artikel 3.115 doormelding is verplicht, is de geldig-

heidsduur een jaar. 

Artikel 6.34 (droge blusleiding) 

Een krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en pompinstallatie 

worden eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594. 

Artikel 6.35 (blustoestellen en brandslanghaspels) 

1. Een krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar 

blustoestel wordt ten minste eenmaal per twee jaar op adequate 

wijze onderhouden, waarbij ook de goede werking van dat 

blustoestel wordt gecontroleerd. 

2. Een krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel wordt  ten 

minste eenmaal per twee jaar op adequate wijze onderhouden, 

waarbij ook de goede werking van die brandslanghaspel wordt 

gecontroleerd. 

Artikel 6.36 (automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem) 

1. Een krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblus-

installatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat  dat is 

afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging. 

2. Een krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is 

voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond 

van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.  

3. Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar. 
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BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DIT BESLUIT (BEGRIPPEN) 

 
A. Begrippen: algemeen 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

aankleding: op of aan een constructieonderdeel bevestigd materiaal; 

achtererfgebied: gebouwerf achter de lijn die het hoofdgebouw door-

kruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het 

aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw 

opnieuw te doorkruisen of in het gebouwerf achter het hoofdgebouw te 

komen, waarbij als op een perceel meer gebouwen aanwezig zijn die 

noodzakelijk zijn voor het verrichten van de op grond van het 

omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevings-

planactiviteit op het perceel toegestane activiteiten of als het hoofdgebouw 

geen woning is, maar op het perceel wel een of meer op de grond staande 

woningen aanwezig zijn, voor het leggen van deze lijn bepalend is het 

hoofdgebouw, de woning of een van de andere hiervoor bedoelde 

gebouwen, waarvan de voorkant  het dichtst is gelegen bij openbaar 

toegankelijk gebied;  

aansluitend terrein: aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van 

een bouwwerkperceel of openbaar toegankelijk gebied; 

airconditioningsysteem: technisch bouwsysteem voor een vorm van inpan-

dige luchtbehandeling, waardoor de temperatuur wordt geregeld of kan 

worden verlaagd; 

antennedrager: antennemast of andere constructie bedoeld voor de beves-

tiging van een antenne;  

antenne-installatie: installatie bestaande uit een antenne, een antenne-

drager, de bedrading en de in een of meer techniekkasten opgenomen 

apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie; 

asbest: asbest  als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Asbest-

verwijderingsbesluit 2005; 

asbestinventarisatierapport: rapport dat voldoet aan de eisen bedoeld in 

artikel 4.54a, eerste, derde en vierde lid, van het Arbeidsomstandig-

hedenbesluit; 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&artikel=4.54a&g=2016-05-11&z=2016-05-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&artikel=4.54a&g=2016-05-11&z=2016-05-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&artikel=4.54a&g=2016-05-11&z=2016-05-11
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bedgebied: verblijfsgebied met een of meer bedruimten; 

bedreigd subbrandcompartiment: subbrandcompartiment  waarin een 

brand begint;  

bedruimte: verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor 

slapen of voor het verblijf van bedgebonden patiënten in die ruimte; 

beschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen 

de begrenzing van een subbrandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, 

dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een subbrand-

compartiment; 

beschermde route: buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute 

begint gelegen gedeelte van een vluchtroute; 

beschermde vluchtroute: buiten een subbrandcompartiment gelegen 

gedeelte van een vluchtroute die alleen voert door een verkeersruimte; 

bijna energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie, 

waarbij de dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is 

vereist  in zeer aanzienlijke mate wordt geleverd uit hernieuwbare bronnen 

die deels ter plaatse of dichtbij wordt geproduceerd; 

bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel 

met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar 

al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

bouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk voor het dragen van belas-

tingen; 

bouwschil: de geïntegreerde onderdelen die de binnenruimte van een 

gebouw scheiden van de daar buiten gelegen onderdelen van de fysieke 

leefomgeving; 

bouwwerkinstallatie: voor het functioneren van een bouwwerk of een 

gedeelte daarvan noodzakelijke voorziening van niet-bouwkundige aard; 

bouwwerkperceel: perceel dat als uitgangspunt dient bij het toetsen van een 

bouwwerk aan de regels van dit besluit; 

brandcompartiment: gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als 

maximaal uitbreidingsgebied van brand; 
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brandvoorschriftengebied: brandvoorschriftengebied als bedoeld in bijlage I 

bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; 

brandweerlift: lift die met een eenvoudige handeling ter beschikking van de 

brandweer kan worden gesteld voor het vervoer van materieel en 

manschappen; 

bruto-vloeroppervlakte: bruto-vloeroppervlakte als bedoeld in NEN 2580; 

CCV-inspectieschema: inspectieschema dat door het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid is uitgegeven; 

constructieonderdeel: onderdeel van een bouwwerk voor het voldoen van 

het bouwwerk aan de technische eisen van de hoofdstukken 3 tot en met 5; 

dagwaarde: de waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor 

geluid tussen 07.00 tot 19.00 uur op de gevel van een woonfunctie, 

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, gezondheidszorgfunctie of onder-

wijsfunctie, of op de grens van een geluidsgevoelig terrein, met inbegrip van 

een eventuele toeslag voor geluid met een impulskarakter, bepaald volgens 

de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, internetuitgave 2004; 

daknok: hoogste punt van een schuin dak;  

dakvoet: laagste punt van een schuin dak; 

elektrisch voertuig: elektrisch voertuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit 

infrastructuur alternatieve brandstoffen; 

energieprestatie: berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is 

om aan de vraag naar energie te voldoen bij een genormaliseerd gebruik van 

een gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, 

koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting;  

energielabel: schriftelijke verklaring over de energieprestatie van een 

gebouw;  

explosievoorschriftengebied: explosievoorschriftengebied als bedoeld in 

bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; 

energieprestatiecontract: energieprestatiecontract als bedoeld in artikel 2, 

onderdeel 27, van de richtlijn 2012/27/EU van het Europees parlement en 

de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie tot wijziging 

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd1?lmcode=eefawv
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van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de 

Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG; 

extra beschermde vluchtroute: buiten een brandcompartiment gelegen 

gedeelte van een beschermde vluchtroute; 

functiegebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die 

gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten anders dan het verblijven van 

personen plaatsvinden;  

functieruimte: in een functiegebied gelegen ruimte; 

gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

gebouwerf: bebouwd of onbebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat 

direct is gelegen bij een hoofdgebouw en in feitelijk opzicht is ingericht ten 

dienste van het gebruik van dat gebouw, waarbij het omgevingsplan die 

inrichting niet verbiedt; 

gebruiksfunctie: gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde 

gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen; 

gebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor 

de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit 

een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een 

brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van 

elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische 

ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is; 

gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580; 

gecorrigeerde loopafstand: loopafstand waarbij constructieonderdelen die 

geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie buiten beschouwing 

worden gelaten, waarbij de loopafstand voor zover deze door een gebruiks-

gebied voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd; 

geluidsgevoelig terrein: locatie die in het omgevingsplan is aangewezen als 

ligplaats voor woonschepen of als standplaats voor woonwagens; 

gemeentelijk monument: monument of archeologisch monument waaraan 

in het omgevingsplan de functie-aanduiding gemeentelijk monument is 

gegeven; 
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hoge spanning: nominale wisselspanning van meer dan 1.000 volt of een 

nominale gelijkspanning van meer dan 1.500 volt; 

hoofdgebouw: gebouw, of bouwkundig en functioneel te onderscheiden 

gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor het verrichten van andere 

activiteiten dan bouwactiviteiten die op grond van het omgevingsplan of een 

omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op het perceel zijn 

toegestaan en, als meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 

toegestane activiteiten het belangrijkst is; 

huishoudelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater als bedoeld in bijlage I bij 

het Besluit activiteiten leefomgeving; 

huisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van 

één huishouden van ten hoogste twee personen, van wie ten minste één 

persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de 

woning; 

inwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen 

twee voor personen toegankelijke besloten ruimten van een gebouw, met 

inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere construc-

ties, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidings-

constructie aan een in dit besluit gestelde eis; 

klimlijn: denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de 

treden van een trap met elkaar verbindt; 

koelsysteem: technisch bouwsysteem met als doel het koelen van een 

ruimte binnen een gebo uw of gedeelte daarvan, door het toevoeren van 

koude of het ontvochtigen van de lucht of een combinatie van beide; 

kwaliteitsverklaring bouw: schriftelijk bewijs, voorzien van een merkteken, 

aangewezen door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties, afgegeven door een door Onze minister aangewezen instituut, op 

grond waarvan een bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel daarvan, of een 

bouwwijze, ook als die bij het bouwen van een bouwwerk worden toege-

past, wordt geacht te voldoen aan de krachtens de wet aan dat bouw-

materiaal, bouwdeel of samenstel daarvan, of die bouwwijze gestelde eisen; 

lage spanning: nominale wisselspanning van niet meer dan 1.000 volt, of 

nominale gelijkspanning van niet meer dan 1.500 volt; 
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LAVS: landelijk asbestvolgsysteem als bedoeld in artikel 9.5.7 van de Wet 

milieubeheer;  

leefzone: gedeelte van een verblijfsgebied waarbij de ruimte gelegen binnen 

1 m van een uitwendige scheidingsconstructie, binnen 0,2 m van een inwen-

dige scheidingsconstructie en hoger gelegen dan 1,8 m boven de vloer 

buiten beschouwing blijft; 

lift: lift voor personen als bedoeld in artikel 1 van het Warenwetbesluit liften 

2016;  

loopafstand: afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare 

lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 m van 

constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstand over 

een trap samenvalt met de klimlijn; 

mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een 

hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten 

behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit 

een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van 

huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een ver-

klaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente 

aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond; 

meetniveau: hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van 

de toegang van het gebouw; 

motorvoertuig: motorvoertuig als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit 

leefomgeving;  

NEN: norm die door de stichting Nederlands Normalisatie-instituut is uitge-

geven; 

NEN-EN: NEN die door het Europees Comité voor Normalisatie is vast-

gesteld; 

NEN-EN-IEC: NEN-EN die door de International Electrotechnical Commission 

is vastgesteld;  

NEN-EN-ISO: NEN-EN die door de International Organization for Standardi-

zation is vastgeste ld;  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008212/geldigheidsdatum_05-01-2015#HoofdstukI_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008212/geldigheidsdatum_05-01-2015#HoofdstukI_Artikel1
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NEN-EN-ISO/IEC: NEN-EN die door de International Organization for 

Standardization en de International Electrotechnical Commission is 

vastgesteld; 

nevengebruiksfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere 

gebruiksfunctie;  

nominale belasting: maximale belasting van een verbrandingstoestel, 

bepaald op basis van de calorische bovenwaarde van de brandstof waarvoor 

dat toestel is ingericht; 

nooddeur: deur die alleen is bestemd om te vluchten; 

NTA: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven tech-

nische afspraak;  

openbaar toegankelijk gebied: wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, en pleinen, parken, plantsoenen, 

openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen 

toegankelijk is, met uitzondering van wegen alleen bedoeld voor de ontslui-

ting van percelen door langzaam verkeer; 

oplaadpunt: oplaadpunt als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infra-

structuur alternatieve brandstoffen; 

permanente vuurbelasting: volgens NEN 6090 bepaalde vuurbelasting van 

de brandbare materialen in de constructieonderdelen van een bouwwerk of 

van een daarin gelegen ruimte, of de constructieonderdelen die dat 

bouwwerk of die ruimte begrenzen; 

permanente vuurlast: product van de permanente vuurbelasting van een 

ruimte of een groep van ruimten en de volgens NEN 2580 bepaalde netto-

vloeroppervlakte van het beschouwde gedeelte van het bouwwerk; 

prestatieverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de 

verordening bouwproducten; 

provinciaal monument: monument of archeologisch monument waaraan in 

het omgevingsplan of de omgevingsverordening de functie-aanduiding 

provinciaal monument is gegeven; 
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richtlijn breedband: richtlijn 2014/61/EU van het Europees parlement en de 

Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van 

de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid 

(PbEU 2014, L 155); 

richtlijn energie-efficiëntie: Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parle-

ment en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot 

wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrek-

king van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315); 

risicomatrix: risicomatrix als bedoeld in artikel 7.5a; 

rijbaan: rijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990;  

stookplaats: opstelplaats voor een verbrandingstoestel voor open verbran-

ding van vaste brandstoffen; 

subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de 

begrenzing van een brandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, voor 

beperking van verspreiding van rook of verdere beperking van het 

uitbreidingsgebied van brand; 

systeem voor gebouwautomatisering en -controle: systeem als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel 3 bis, van de herziene richtlijn energieprestatie van 

gebouwen;  

technisch bouwsysteem: gebouw gebonden samenstelling van alle be-

standdelen van een installatie, waaronder de isolatiekenmerken daarvan, 

die is bedoeld voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, het 

voorzien van warmtapwater, ingebouwde verlichting, gebouwauto-

matisering en -controle, elektriciteitsopwekking ter plaatse, of een combi-

natie daarvan, met inbegrip van systemen die gebruikmaken van energie uit 

hernieuwbare bronnen, van een gebouw of een gedeelte daarvan; 

technische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk 

voor het  functioneren van het bouwwerk, waartoe in ieder geval behoort 

een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte; 

tijdelijk bouwwerk: bouwwerk met een instandhoudingstermijn van ten 

hoogste 15 jaar op dezelfde locatie; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukI/Artikel1/geldigheidsdatum_05-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukI/Artikel1/geldigheidsdatum_05-01-2015
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toegankelijkheidssector: voor personen met een functiebeperking zelf-

standig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw; 

trappenhuis: verkeersruimte waarin een trap ligt; 

tunnelbuislengte: lengte van het omsloten gedeelte van een tunnelbuis; 

tunnellengte: lengte van de langste tunnelbuis in een tunnel; 

uitwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt  tussen 

een voor personen toegankelijke besloten ruimte van een gebouw en de 

buitenlucht, de grond of het water, inclusief de op die constructie 

aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van 

invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een in dit 

besluit gestelde eis;  

veiligheidsroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert  

door een niet-besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die in 

de vluchtrichting alleen kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte; 

veiligheidsvluchtroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat 

voert  door een niet-besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte 

die alleen kan worden bereikt  vanuit niet-besloten ruimten; 

ventilatiesysteem: technisch bouwsysteem, geen onderdeel uitmakend van 

een verwarmings- of koelsysteem, dat verse lucht toevoert  of veront-

reinigde binnenlucht afvoert, of een combinatie daarvan; 

verblijfsgebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven 

van personen;  

verblijfsruimte: in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van 

personen;  

verbouwen: gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten, anders dan 

vernieuwen na sloop waarbij alleen de oorspronkelijke fundering resteert; 

verkeersroute: route die begint bij een doorgang van een ruimte, alleen 

voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van 

een andere ruimte; 

verkeersruimte: ruimte voor het bereiken van een andere ruimte, die niet 

ligt in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een 

badruimte of een technische ruimte; 
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verordening bouwproducten: verordening 305/2011/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoni-

seerde voorwaarden voor het  verhandelen van bouwproducten en tot 

intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU 2011, L 88); 

verwarmingssysteem: technisch bouwsysteem waarin warmte wordt 

opgewekt, gedistribueerd of afgegeven of een combinatie daarvan; 

vluchtroute: route die begint in ruimte voor personen, alleen voert over 

vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat 

gebruik moet worden gemaakt van een lift; 

voorbeschermd gemeentelijk monument: monument of archeologisch 

monument waarvoor het omgevingsplan een voorbeschermingsregel bevat  

vanwege het  voornemen om aan dat monument of archeologisch 

monument in het omgevingsplan de functie-aanduiding gemeentelijk 

monument te geven; 

voorbeschermd provinciaal monument: monument of archeologisch monu-

ment waarvoor het omgevingsplan of de omgevingsverordening een 

voorbeschermingsregel bevat  vanwege het voornemen om aan dat monu-

ment of archeologisch monument in het omgevingsplan of de omgevings-

verordening de functie-aanduiding provinciaal monument te geven;  

voorerfgebied: gebouwerf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

voor personen bestemde vloer of ruimte: vloer of ruimte waarvan het 

kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen; 

vrije breedte: kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weers-

kanten van een doorgang;  

vrije hoogte: vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580; 

vuurbelasting: hoeveelheid warmte die vrijkomt  per eenheid vloer-

oppervlakte bij verbranding van alle in een gebouw of een daarin gelegen 

ruimte aanwezige brandbare materialen;  

warmtapwatersysteem: technisch bouwsysteem waarin warmtapwater 

wordt opgewekt, gedistribueerd of afgegeven;  

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/volledig/geldigheidsdatum_05-01-2015/toon_popup_eurdocument_31989L0106
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warmtegenerator: onderdeel van een verwarmingssysteem dat  nuttige 

warmte genereert  via een of meerdere van de volgende processen: 

a. verbranding van brandstof in een verbrandingstoestel; 

b. joule-effect in de verwarmingselementen van een verwarmings-

systeem met elektrische weerstand; en 

c. opvangen van warmte uit de lucht, ventilatie afvoerlucht of een 

water- of aardwarmtebron met een warmtepomp; 

wegtunnel: tunnel of tunnelvormig bouwwerk alleen of mede bestemd voor 

motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de 

Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van bromfietsen als bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van die wet; 

wegtunnelbuis: gedeelte van een wegtunnel voor een rijbaan;  

wet: Omgevingswet; 

zorg op afroep: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen 

wonen en zorg voor professionele zorgverlening aan de bewoners op 

afroep; 

zorg op afspraak: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen 

wonen en zorg voor professionele zorgverlening aan de bewoners op 

afspraak; 

24-uurszorg: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen 

wonen en zorg voor professionele zorgverlening aan de bewoners geduren-

de 24 uur per dag. 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_05-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/Hoofdstuk1/Artikel1/geldigheidsdatum_05-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_05-01-2015


179 

 

B. Begrippen: gebruiksfuncties 

Voor de toepassing van dit besluit wordt voorts verstaan onder: 

bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen 

voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het 

verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse, ontspanning of 

het aanschouwen van sport; 

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang: bijeenkomstfunctie voor het be-

drijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen die 

het basisonderwijs nog niet hebben beëindigd, maar geen gastouderopvang 

als bedoeld in de Wet kinderopvang;  

bijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer 

bijeenkomstfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan; 

bouwwerk geen gebouw zijnde: bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover 

dat geen gebouw of onderdeel daarvan is; 

celeenheid: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen 

bestemd gedeelte van een celfunctie; 

celfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen; 

celgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer celfuncties 

en nevengebruiksfunties daarvan; 

gezondheidszorgfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, 

verpleging, verzorging of behandeling; 

groepszorgwoning: woonfunctie waarbij aan ten minste vijf bewoners 

professionele zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaanbod 

georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg;  

industriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of op-

slaan van materialen en goederen, of voor bedrijfsmatige agrarische doel-

einden; 

kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie; 

kantoorgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer 

kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/geldigheidsdatum_05-01-2015
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lichte industriefunctie: industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, 

waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt; 

lichte industriefunctie voor het houden van dieren: lichte industriefunctie 

waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Besluit houders van dieren, 

bedrijfsmatig worden gehouden; 

logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of 

tijdelijk onderdak aan personen; 

logiesgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw met alleen logies-

functies of nevengebruiksfuncties daarvan, waarin meer dan een logies-

verblijf ligt, dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute; 

logiesverblijf: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen 

bestemd gedeelte van een logiesfunctie; 

onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs; 

overige gebruiksfunctie: niet in dit onderdeel benoemde gebruiksfunctie 

voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol 

speelt; 

overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer: overige gebruiksfunctie 

voor aankomst of vertrek van vervoermiddelen voor weg-, spoorweg-, 

water- of luchtverkeer van personen;  

sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport; 

winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, 

goederen of diensten;  

wooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur 

voor afzonderlijke bewoning; 

woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen; 

woonfunctie voor kamergewijze verhuur: niet-gemeenschappelijk deel van 

een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden; 

woonfunctie voor particulier eigendom: woonfunctie die wordt gebouwd in 

particulier opdrachtgeverschap of die wordt bewoond door de eigenaar; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/BijlageII/geldigheidsdatum_05-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/BijlageII/geldigheidsdatum_05-01-2015
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woonfunctie voor zorg: woonfunctie waarbij aan de bewoners professionele 

zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde 

koppeling tussen wonen en zorg; 

woongebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen woonfuncties en 

nevengebruiksfuncties daarvan, waarin meer dan een woonfunctie ligt die 

is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute; 

woonwagen: woonfunctie op een locatie bestemd voor het plaatsen van een 

woonwagen;  

zorgclusterwoning: woonfunctie in een cluster van meer dan drie aan elkaar 

grenzende woonfuncties voor zorg. 

 

  



182 

C. Tabel: symbolen en afkortingen 

Voor de toepassing van dit besluit wordt in een tabel verstaan onder: 

 

-  : dit lid is niet van toepassing; 

*   : het hele artikel is van toepassing; 

≤   : alle waarden kleiner dan of gelijk aan de achter dit teken  

  aangegeven waarde;  

>   : alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven  

  waarde; 

≥  : alle waarden groter dan of gelijk aan de achter dit teken  

  aangegeven waarde; 

g.o.  : gebruiksoppervlakte; 

w.b.d.b.o  : weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 
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BIJLAGE II BIJ DE ARTIKELEN 3.115 EN 4.208 VAN DIT BESLUIT 

(BRANDMELDINSTALLATIE) 

 


