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1.1 Omgevingsvergunning Bouwen 

Wet- en regelgeving 
Regeling Bouwbesluit 2012 

Omgevingswet 

NEN 1087 

BENG 

Wkb (Wet kwaliteitsborging bouwen) 

Woningwet 

Zorgplicht 

NTA Constructieve veiligheid gebouwen (toekomstige verplichting) 

 

Toelichting 
Als u bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, moet u zich altijd houden aan de 
voorschriften in het Bouwbesluit 2012.  

Het Bouwbesluit schrijft de technische voorwaarden, waar een gebouw of installatie minimaal 
aan moet voldoen, voor. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van NEN-normen, richtlijnen of 
kwaliteitsverklaringen. In een aantal gevallen schrijft het Bouwbesluit deze normen voor. 

Wabo = Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (voorheen de bouwvergunning of -
melding). 

De grondslag van de omgevingsvergunning, de toestemmingen, is gelegen in de 
verbodsartikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo. 

Sinds de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, 1 april 2012, zijn de voorschriften voor 
brandveilig gebruik van bouwwerk, voorheen het Gebruiksbesluit, hierin opgenomen. Voor 
alle bouwwerken in Nederland gelden dan ook dezelfde regels omtrent het brandveilig 
gebruik. 

 

Er zijn twee nieuwe voorschriften toegevoegd aan het Bouwbesluit: 

• Er is een tabel opgenomen conform de Landelijke Richtlijn Bouw- Sloopveiligheid art. 
6.2, waarin de veiligheidsafstanden rond bouw- en sloopplaats omschreven worden.  

• Het is voorschrift geworden om de contactgegevens van de coördinator 
omgevingsveiligheid in het veiligheidsplan te verwerken. 

 

Woongebouwen waarbij de woningdeuren uitkomen op een inpandige ruimte dienen allemaal 
zelfsluitend te zijn. 

Bewoners mogen niet meer in de woning aanwezig zijn tijdens aanbrengen van purschuim in 
de woning en indien het de kruipruimte betreft dient deze tijdens het isoleren geventileerd 
te worden. 

De bestaande vergunning voor bouwen wordt gesplitst in een bouwtechnische vergunning 
(voldoet het bouwwerk aan de noodzakelijke technische eisen) en een ruimtelijke vergunning 
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(past het bouwwerk op de locatie). 
 

De Tweede Kamer heeft bepaald dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure toe te passen. Het gaat dan om vergunningen voor afwijkingen van 
het omgevingsplan met grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving en veel 
belanghebbenden. Dat betekent dat ze niet 8 weken maar 6 maanden de tijd hebben om de 
vergunningverlening voor te bereiden. 

 

Omgevingswet 

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet, naar verwachting in 2022, verandert er veel 
rondom het bekende Bouwbesluit 2012. Om te beginnen wordt het Bouwbesluit 2012 
vervangen door Besluit bouwwerken leefomgeving, dat aangestuurd wordt vanuit de nieuwe 
Omgevingswet. 

 

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die gevolgen hebben 
of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Hieronder wordt verstaan: 

- Bouwwerken 
- Infrastructuur 
- Watersystemen 
- Water 
- Bodem 
- Lucht 
- Landschappen 
- Natuur 
- Cultureel erfgoed 
- Werelderfgoed 

 

Hetgeen tenminste wordt geduid als gevolgen voor de fysieke leefomgeving, heeft betrekking 
op gevolgen welke voort zouden kunnen komen door: 

- het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan 
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
- activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt 
- het nalaten van activiteiten. 

 

Daarnaast heeft de Omgevingswet ook duidelijke maatschappelijke doelen die ons leefmilieu 
aangenaam moeten houden of aangenamer moeten maken. Dit betreft: 

- bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit, en 

- doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter 
vervulling van maatschappelijke behoeften. 
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Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen zoals energietransitie, mobiliteit, gezondheid, 
circulaire economie of thema’s zoals geluid, water, bodem en erfgoed, welke bij beoordeling 
van gewenste activiteiten in ogenschouw genomen kunnen worden. 

 

Ook in de Omgevingswet is de overkoepelende zorgplicht terug te vinden: “Eenieder draagt 
voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving.”. Hiermee wordt aangegeven dat iedereen 
verantwoordelijkheid draagt voor het aangenaam maken of laten zijn van de leefomgeving 
van zichzelf maar ook die van anderen. 

 

Indien er bepaalde activiteiten plaats (gaan) vinden welke een nadelig gevolg kunnen hebben 
voor de fysieke leefomgeving, geldt de verplichting om: 

- alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die 
gevolgen te voorkomen 

- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken of ongedaan te maken 

- als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te 
laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd. 

 

Dit leidt er tevens toe dat bepaalde activiteiten voor uitvoering beoordeeld moeten worden 
door bevoegd gezag of er beperkende maatregelen opgelegd worden door het bevoegd gezag 
indien niet alle nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving voorkomen of beperkt kunnen  
worden. 

 

Waar de nieuwe Omgevingswet het verschil gaat maken, heeft dit voornamelijk betrekking op 
het wettelijke kader en de eenvoudigere wijze waarop aanvraag en vergunningverlening tot 
stand zouden moeten komen. Hieronder is een aantal belangrijke zaken uit de wijzigingen 
weergegeven. 

 

De Omgevingswet werkt zich uit in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Dit zijn: 

- Omgevingsbesluit 
o Het Omgevingsbesluit regelt onder meer welke procedures gelden. En welk 

bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen. 
- Besluit kwaliteit leefomgeving 

o Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) beschrijft hoe overheden regels moeten 
opstellen. En welke regels dat zijn. 

- Besluit activiteiten leefomgeving 
o In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de algemene regels voor 

activiteiten in de fysieke leefomgeving.  
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- Besluit bouwwerken leefomgeving 
o In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over bouwen, 

verbouwen en gebruiken van bouwwerken. De regels gaan onder andere over 
veiligheid, gezondheid, en duurzaamheid. 

 

De laatstgenoemde, het Bbl, is een ingrijpende wijziging. Deze vervangt namelijk het huidige 
Bouwbesluit 2012. Enkele belangrijke wijzigingen hierin, hebben betrekking op 
brandveiligheid. Deze zijn terug te vinden in het hoofdstuk Brand- en rookwerende 
scheidingen. 

 

Er zijn 6 zogenaamde kerninstrumenten aanwezig in de Omgevingswet. Deze dienen allen op 
zich en ook gezamenlijk als doel tot het benutten en beschermen van de leefomgeving. De 
instrumenten zijn: 

- De omgevingsvisie 
o Dit betreft een samenhangend, strategisch plan over de gehele fysieke 

leefomgeving. De visie houdt rekening met alle ontwikkelingen in een gebied. Er 
wordt één omgevingsvisie vastgesteld door het Rijk, de provincies en de 
gemeenten voor hun gehele grondgebied. 

- Het programma 
o Het programma bevat maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Er zijn verplichte en vrijwillige 
programma’s aanwezig en het programma heeft telkens betrekking op een 
onderwerp, een gebied of een bedrijfssector. Soms is het doel om 
omgevingswaarden te realiseren en de diverse vormen van overheden kunnen een 
programma in samenspraak tot stand laten komen. 

- Decentrale regels 
o Voor de fysieke leefomgeving binnen hun gehele grondgebied, beschikken de 

decentrale overheden over één regeling: het gemeentelijk omgevingsplan, de 
waterschapsverordening en de provinciale omgevingsverordening. Hierin zijn 
diverse soorten regels terug te vinden zoals die omtrent activiteiten van 
particulieren, bedrijven en andere instellingen, maar ook kaders ten behoeve van 
het toetsen van vergunningen en gebiedsbestemmingen ten behoeve van het 
aangewezen gebruik van die gebieden. 

- Algemene rijksregels 
o Het overgrote deel van activiteiten in de fysieke leefomgeving komt tot stand door 

particulieren, bedrijven en andere instellingen. Voor alle activiteiten zijn er 
algemene rijksregels. Waar deze regels niet passen bij de gewenste activiteit of 
situatie, is het mogelijk om hier (onder voorwaarden) met toestemming van af te 
wijken. 
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- De omgevingsvergunning 
o Het komt vaak voor dat een omgevingsvergunning nodig is voor het uitvoeren van 

bepaalde activiteiten welke invloed (kunnen) hebben op de fysieke leefomgeving. 
Denk hierbij aan het realiseren van nieuwbouw of het ingrijpend verbouwen van 
bestaande bouw waarbij er een gevolg is voor de fysieke leefomgeving. Vooraf 
vindt een toetsing plaats door de overheid, waaruit een uitspraak volgt op de 
gewenste activiteit. Dit vindt zo eenduidig mogelijk plaats en houdt rekening met 
de algemene rijksregels. De aanvrager of initiatiefnemer kan in de nieuwe 
Omgevingswet via één digitaal loket met één aanvraag inzicht krijgen of een 
vergunning vereist is of niet. 

- Het projectbesluit. 
o Dit betreft een uniforme procedure voor besluitvorming over complexe projecten 

van het Rijk, een provincie of een waterschap. Dit zijn over het algemeen 
omvangrijke projecten zoals water- en wegebouw, voorzieningen t.b.v. opwekking 
van duurzame energie op grote schaal, maar ook aanleg van natuurgebieden. In de 
procedure van het projectbesluit, wordt een mogelijke afwijking van het 
bestaande omgevingsplan geregeld. In sommige situaties kan het projectbesluit 
dienen ter vervanging van een eventuele omgevingsvergunning. 

 

Naast de Omgevingswet zelf is er, vanwege deze nieuwe Omgevingswet, sprake van de 
zogenaamde Invoeringswet Omgevingswet. Met de Invoeringswet Omgevingswet gaan de 
regels over de organisatie van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de 
Omgevingswet, waar deze voorheen versnipperd waren binnen andere wetsbepalingen. Het 
hoofddoel van de Invoeringswet Omgevingswet is om de Omgevingswet aan te vullen met 
regels over planschade en nadeelcompensatie. Tevens vormt de Invoeringswet Omgevingsweg 
het juridische kader voor het Digitaal Stelsel Omgevingsweg, de DSO.  

 

Het DSO is het digitale loket waarin snel te zien is wat is toegestaan in de fysieke 
leefomgeving. Dit is inzichtelijk voor zowel initiatiefnemers als ook overheden en 
belanghebbenden. Het Omgevingsloket online, de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en 
Ruimtelijke plannen worden hierdoor vervangen. Dé centrale ingang voor het DSO is één 
nieuw online Omgevingsloket. Hierbij is het van belang om te weten dat de verschillende 
bestuurslagen (het Rijk, de provincies en de gemeentes, eventueel aangevuld met tijdig 
betrokken experts, belanghebbenden en/of ervaringsdeskundigen) moeten gaan samenwerken 
als één overheid. 

 

Door middel van de Invoeringswet Omgevingswet wordt de mogelijk benodigde vergunning 
voor het bouwen van een bouwwerk gesplitst in twee soorten vergunningen. Ten eerste de 
vergunning uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) welke het Bouwbesluit 2012 
vervangt. Hierin staan de technische voorschriften en regels waaraan het bouwwerk moet 
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voldoen. De tweede soort vergunning komt voort uit het omgevingsplan en geeft weer of de 
activiteit binnen de aangevraagde omgeving gerealiseerd kan en mag worden. 

 

De nieuwe Omgevingswet is tot slot aangevuld met een aantal aanvullende wetten, te weten: 

- Aanvullingswet geluid Omgevingswet 
- Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet 
- Aanvullingswet bodem Omgevingswet 
- Aanvullingswet natuur Omgevingswet 
- Spoedwet aanpak stikstof 
- Wet wijziging Algemene wet bestuursrecht 
- Wet elektronische publicaties 
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 
- Wijziging wet natuurbescherming en Omgevingswet (stikstofreductie en 

natuurbescherming) 
- Wijziging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 

2019) 
- Verzamelwet LNV 

 

Voor meer informatie rondom deze wetten, verwijzen wij u naar de website van de 
Rijksoverheid en de verschillende publicaties in de Staatsbladen en Staatscourant. 

 

In het kader van duurzaamheid loopt er sinds 2021 een voorhandprocedure om eisen te stellen 
aan het duurzaam gebruik van daken in de industrie en overige gebruiksfuncties. Daarin 
krijgen de lokale overheden, de gemeentes, de mogelijkheid om op dit punt maatwerk toe te 
passen. Voor bestaande bouw gaat het om maatwerk voorschriften (per bouwwerk), voor 
nieuwbouw gaat het om maatwerk regelgeving welke in het Omgevingsplan kan worden 
opgenomen. In alle gevallen zal de gemeente moeten bekijken of er gemotiveerd een 
maatwerkregel of -voorschrift opgelegd kan worden. De gemeente moet daarbij rekening 
houden met de lokale omstandigheden en de positie van de gebouweigenaar. Eisen kunnen 
bijvoorbeeld zijn: 

• Een dak van een gebouw gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie (tot 
maximaal het energiegebruik van het gebouw). 

• Maatregelen treffen aan daken van gebouwen ter verbetering van de 
klimaatadaptiviteit van die gebouwen. Dit gaat bijvoorbeeld om blauwe of groene 
daken. 

 

Voorschriften 
In 1993 werd het Bouwbesluit geïntroduceerd omdat de overheid de (bouw)technische 
voorschriften en eisen voor iedereen in Nederland gelijk wilde stellen. Tevens wilde men deze 
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vastleggen in een wetgeving. Sinds de invoering van het Bouwbesluit geldt ook een verbod op 
het toepassen en gebruiken van asbest. 

Na de introductie hebben diverse updates plaatsgevonden. Deze updates kunnen gevolgen 
hebben voor het ontwerpen en de uitvoering van gebouwen en installaties. 

Het Bouwbesluit kent verschillende toetsniveaus:  

• Nieuwbouw 

• Bestaande bouw 

• Verbouw (geheel) 

• Verbouw (gedeeltelijk) 

• Tijdelijke bouw 

 

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom 
heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen 
aan die voorschriften. 

 

De hoofdstukken uit het Bouwbesluit, met betrekking tot de (bouw)voorschriften:  

• H1: Algemene bepalingen 

• H2: Veiligheid 

• H3: Gezondheid 

• H4: Bruikbaarheid 

• H5: Energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw 

• H6: Installaties 

• H7: Het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 

• H8: Bouw- en sloopwerkzaamheden 

• H9: Overgangs –en slotbepalingen 

 

In de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 zijn de voorschriften van het Gebruiksbesluit 
volledig opgenomen. Hiermee vindt nog meer afstemming plaats tussen de bouw- en 
brandveiligheidsvoorschriften. 

 

Inhoud van het Bouwbesluit per hoofdstuk: 

 

Hoofdstuk 1:  bevat in het eerste artikel een aantal begripsbepalingen waarbij zoveel 
mogelijk is aangesloten bij de in het Bouwbesluit 2003 en het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken gebruikte begrippen. Tevens zijn voorschriften 
opgenomen ten aanzien van de zorgplicht voor de aanwezige installaties. 
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Dergelijke voorschriften zijn afkomstig uit het Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken. 

 

Hoofdstukken 2 t/m 5:  

technische bouwvoorschriften die van toepassing zijn op het (ver)bouwen van 
bouwwerken en de technische staat van bestaande bouwwerken. 

 

Hoofdstuk 6:  bevat vooral voorschriften die grotendeels afkomstig zijn uit het Bouwbesluit 
2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Tevens 
bevat het voorschriften over het veilig kunnen uitvoeren van onderhoud aan 
gebouwen. 

 

Hoofdstuk 7:  hierin zijn voorschriften over het gebruik van bouwwerken, open erven en 
terreinen opgenomen. Deze voorschriften zijn voornamelijk het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken en voorschriften afkomstig uit gemeentelijke 
bouwverordeningen. 

 

Hoofdstuk 8:  betreffen voorschriften die grotendeels afkomstig zijn uit gemeentelijke 
bouwverordeningen waarbij deze zijn afgestemd met milieuvoorschriften ten 
aanzien van geluid-, trilling- en stofhinder en het scheiden van bouw- en 
sloopafval. 

 

Hoofdstuk 9:  de overgangsbepalingen hebben onder meer betrekking op de toepassing van de 
voorschriften over de verlichtingsinstallatie, de noodstroomvoorziening, de 
stallingsmogelijkheden voor fietsen bij utiliteitsgebouwen, certificerings- en 
inspectieschema’s, de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes en het 
maximaal aantal toe te laten personen in relatie tot een reeds gedane 
gebruiksmelding, respectievelijk een reeds eerder verleende vergunning voor 
brandveilig gebruik van een bouwwerk. Tevens is overgangsrecht opgenomen 
met betrekking tot vergunningaanvragen en gebruiks- en sloopmeldingen die 
reeds voor het tijdstip van inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit zijn 
ingediend. 

 

Het Bouwbesluit 2012 heeft verschillende doelstellingen:  

• Met het Bouwbesluit 2012 worden meerdere regels en voorschriften 
samengevoegd tot één besluit. Hierdoor wordt de samenhang binnen de 
bouwregelgeving vergroot. 

• De regeldruk wordt verminderd. 

• De toegankelijkheid met de regels en voorschriften wordt verbeterd. 
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• De verantwoordelijkheid komt nog meer bij de eigenaar van het bouwwerk te 
liggen. Dit wordt regelmatig beschreven in het Bouwbesluit: “Voldoen aan de 
zorgplicht” (artikel 1.16 Zorgplicht). 

 

Vanaf 1 juli 2020 zijn er twee nieuwe voorschriften toegevoegd aan het Bouwbesluit om de 
veiligheid bij het bouwen en slopen te stimuleren: 

1. Vaststellen veiligheidsafstanden. 

Aan de oorspronkelijke tekst van artikel 8.2 Bouwbesluit (Veiligheid in de omgeving) is het 
nieuwe tweede lid toegevoegd met een nieuw voorschrift dat regelt dat bij bouw- en 
sloopplaatsen van een te bouwen, respectievelijk te slopen gebouw een veiligheidsafstand 
wordt vrijgehouden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke Richtlijn Bouw- en 
sloopveiligheid van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. 

Deze Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid is in de huidige aanpassing van het 
Bouwbesluit als bepalingsmethode opgenomen voor de veiligheidsafstanden. De 
bepalingsmethode voor de veiligheidsafstanden in de richtlijn is gebaseerd op het 
adviesrapport “Het effect van vallende voorwerpen uit hijskranen en het veiligheidsniveau 
voor de omgeving van bouw- en sloopprojecten”.  De veiligheidsafstand is in de richtlijn 
samengesteld uit een bouwveiligheidszone, de hijszone en het hijsgebied. De 
bouwveiligheidszone is afhankelijk van de hoogte van het te bouwen of slopen object. De 
hijszone en het hijsgebied is afhankelijk van de plaats van en het gebruik van de hijskraan. In 
plaats van de veiligheidsafstand kan ook gewerkt worden met een gelijkwaardige oplossing 
ter beoordeling van bevoegd gezag (zie aangepast artikel 1.3). Ook het Bouwbesluit 2012 
staat het toepassen van een gelijkwaardige oplossing toe. Een gelijkwaardige oplossing kan 
bijvoorbeeld gevonden worden in het toepassen van een tijdelijke overkapping van de 
openbare weg. Een andere oplossing is het alleen tijdelijk afsluiten van wegen op momenten 
die tot zo min mogelijk overlast leiden voor omwonenden en bedrijven. 

Hoewel de landelijke Richtlijn geen onderscheid maakt in het toepassen van de richtlijn 
tussen gebouw of gebouwen geen gebouw zijnde, is Artikel 8.2 alleen van toepassing op 
gebouwen. De veiligheidsafstanden in de Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid zijn naar het 
inzicht van de wetgever vooral toegesneden op gebouwen en zijn niet goed bruikbaar voor 
bouwwerken geen gebouw zijnde, zoals bruggen en viaducten. Ter voorkoming van 
uitvoeringsproblemen is de in het nieuwe tweede lid voorgeschreven veiligheidsafstand 
daarom beperkt tot gebouwen. Voor bouwwerken geen gebouw zijnde is in het algemeen een 
maatwerk veiligheidsaanpak nodig. 
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2. Informatie verplichting van contactgegevens veiligheidscoördinator omgeving te 
verwerken in het veiligheidsplan. 

Ten behoeve van de bouwveiligheid is er bepaald dat in het veiligheidsplan de 
contactgegevens moeten worden opgenomen van diegene die de maatregelen coördineert die 
in het veiligheidsplan zijn opgenomen ter bescherming van de omgeving van de bouwplaats. 
Voorzien is dat de taak van de coördinator verder vorm krijgt in het toekomstige Besluit 
bouwwerken leefomgeving dat is gebaseerd op de Omgevingswet. De Woningwet, die de 
grondslag geeft voor het Bouwbesluit 2012, geeft beperkte mogelijkheid om de taken en 
positie van de coördinator in het Bouwbesluit 2012 te regelen. De wijziging regelt daarom nu 
alleen een informatieverplichting om de gegevens van diegene die coördineert op te nemen in 
het veiligheidsplan. In de praktijk is bij bouwprojecten met een veiligheidsplan al een 
veiligheidscoördinator voor arbeidsveiligheid verplicht, die in het algemeen ook de 
omgevingsveiligheid coördineert. De verwachting is dat deze veiligheidscoördinator door de 
vergunningsaanvrager ook in het veiligheidsplan wordt aangewezen als de coördinator die het 
treffen van de bouw- of sloopwerkzaamheden coördineert. In de praktijk zal dit daarmee niet 
leiden tot een andere werkwijze die het nu noodzakelijk maakt om ook de taken van de 
coördinator vast te leggen. 

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

De Wet is aangenomen op 14 mei 2019, verplichting start naar verwachting 1 juli 2022. Deze 
wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Doel 
van de regeling is verbetering van de kwaliteitsborging voor het bouwen en versterking van de 

positie van de bouwconsument. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke 
bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het 
huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de 
opdrachtgever, de bouwconsument en de bouwende partijen evenwichtiger. 

 

De toetsing van bouwplannen en controle op de uitvoering gaan verzorgd worden door 
geaccrediteerde private kwaliteitsborgers, in eerste instantie alleen voor bouwwerken die 
onder gevolgklasse 1 vallen. Dit zijn voornamelijk grondgebonden woningen en kleine 
bedrijfsgebouwen. Het vergunningstraject gaat ook veranderen in samenhang met de 
omgevingswet, die gelijktijdig in werking treedt. De gemeente gaat handhaven op basis van 
de bevindingen van de kwaliteitsborger. De aannemer houdt gedurende de bouw een as-built-
dossier bij waarmee deze aantoont dat het bouwwerk voor ingebruikname voldoet aan de 
regelgeving. De gemeente ontvangt hiervan een verklaring van de kwaliteitsborger en het as-
built-dossier.  

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is 
voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en 
gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de 
aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant 
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over de manier waarop risico's tegen schade - door het niet nakomen van de verplichtingen en 
de gebreken na de oplevering - zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de 
particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de 
macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te 
geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken. 

 

Daarnaast gaat een aantal privaatrechtelijke zaken gelden, zaken waar de private borger niet 
op toeziet. Deze hebben betrekking op afspraken die partijen onderling gemaakt hebben om 
het bouwwerk te realiseren. Over deze privaatrechtelijke zaken zijn een aantal aanpassingen 
vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek die gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van 
aannemers. Bijvoorbeeld betere mogelijkheden voor opdrachtgevers om de aannemer 
gebreken te laten herstellen wanneer blijkt dat er niet goed is gebouwd.  

Het genoemde as-built-dossier is bedoeld voor de gemeente als bevoegd gezag. Anders 
geregeld is het dossier van oplevering, ook wel consumentendossier genoemd. Conform artikel 
7:757a in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de aannemer verplicht is om een dossier 
van oplevering aan diens opdrachtgever te verstrekken waaruit kan worden opgemaakt dat de 
aannemer aan zijn verplichtingen, zoals overeengekomen, heeft voldaan. De opdrachtgever 
kan met de aannemer afspreken dat de inhoud van het dossier moet overeenkomen met NPR 
8092, maar dit is geen wettelijke verplichting. 

 

Dit alles op basis van het ontwerp besluit kwaliteitsborging voor het bouwen februari 2021. 
Dit besluit wordt naar verwachting voor de zomer van 2021 vastgesteld. 

 

NEN 1087 

Vanuit het Bouwbesluit 2012 is een nieuwe versie van NEN 1087 aangewezen en verplicht 
gesteld. Het betreft de eisen t.b.v. luchttechnische voorzieningen. De norm beschrijft de 
bepalingsmethode, waar het Bouwbesluit de eisen stelt. NEN 1087 geeft de bepalingsmethode 
voor de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem, de inrichting van een 
voorziening voor luchtverversing en de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het 
ventilatiesysteem. Ook bevat het de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en 
zomernachtventilatie en de verdunningsfactor. Een verschil zit in de toepassing van de 
voorschriften uit de bouwregelgeving in projecten in plaats van op het beproeven van 
componenten. De toepassing van de eisen uit de bouwregelgeving is beschikbaar in een 
uitgewerkte formulevorm (een belangrijke toevoeging voor de praktijk).  

Een vergelijkbare stap is er voor het berekenen van de verdunningsfactor. De grondslag 
hiervoor is ongewijzigd gebleven. De uitwerking is nu ook gegeven in tabellen met forfaitaire 
waarden. Voor afvoervoorzieningen met een grotere capaciteit (> 1000 dm3/s) is voorzien 
door hiervoor een bepalingsmethode en beoordelingskader te geven. 
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Een belangrijke toevoeging in de nieuwe versie van NEN 1087 is de indicatieve methode voor 
een beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op 
ventilatiesystemen (de mate waarin het ventilatiesysteem in staat zal zijn de gevraagde 
luchtuitwisseling te realiseren). Er wordt een onderscheid gemaakt in de beoordeling bij de 
aan- en afwezigheid van personen en in ruimten die primair bedoeld zijn voor het verblijf van 
mensen (verblijfsruimten) en ‘natte ruimten’, zoals ook in de bouwregelgeving wordt 
gemaakt. 

 

Er worden nieuwe grootheden geïntroduceerd: de Air Exchange Performance (AEP), de 
‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende 
luchtuitwisseling’. 

 

Constructieve veiligheid cf. NTA (APK gebouwen) 

Op termijn zal een uitbreiding komen op het keuren van de constructieve veiligheid van grote 
publieke gebouwen, volgens een nieuwe NTA (Nederlands Technische Afspraak). Dit betreft 
vooralsnog alleen gebouwen in gevolgklasse 3, oftewel gebouwen in de publieke sector met 
kans op aanzienlijke maatschappelijke of persoonlijke gevolgen als niet aan de 
bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Deze keuring moet gezien worden als een 
eerste stap naar een APK keuring voor gebouwen. Aanleiding hiertoe is een aantal incidenten, 
waarvan het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion het meest sprekende, 
recente voorbeeld is geweest. Het wordt waarschijnlijk onderdeel van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de bijbehorende ministeriële regelgeving. 

Momenteel is uiteraard sprake van diverse verplichtingen cf. Woningwet en zorgplicht, 
waaronder toezicht op de constructieve veiligheid van gebouwen.  

De Woningwet en zorgplicht zeggen hierover het volgende: 

- Woningwet: de zorgplicht 
Eigenaren en gebruikers van een gebouw zijn verplicht om hun gebouw te allen tijde in 
veilige en gezonde staat te houden. 

 

- Woningwet, artikel 1a, lid 1: 
De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde 
bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg 
van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of 
veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. 

 

Toch is gebleken dat hier onvoldoende invulling aan gegeven wordt. Gedurende de 
gebruiksfase van een gebouw blijft constructieve controle vaak geheel uit en zijn 
veiligheidsrisico’s voor gebruikers niet of onvoldoende bekend en beheersbaar. Zeker indien 
een gebouw zijn theoretische levensduur overschreden heeft, is de bepaling uit de Woningwet 
en zorgplicht een verplichte vereiste om de veiligheid te blijven borgen. De theoretische 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Omgevingsvergunning Bouwen  Pagina 013/015 
Datum: 08-11-2022 Auteur: Melford Versie: 14.3 

 

1.1 Omgevingsvergunning Bouwen 

levensduur is vastgesteld op 50 jaar, tenzij anders omschreven in het definitieve ontwerp van 
het gebouw.  

 

Scherfwerend glas in explosievoorschriftengebied 

In de nieuwe Omgevingswet wordt tevens de term 'voorschriftengebied' geïntroduceerd. In 
een voorschriftengebied gelden aanvullende bouweisen voor nieuwbouw. Deze eisen maken 
deel uit van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De eisen zijn bedoeld om de 
personen in het gebouw te beschermen tegen hittestraling bij brand van een gevaarlijke stof 
en tegen overdruk bij een explosie van een gevaarlijke stof. Daarbij omschrijft een van de 
bouweisen criteria over het plaatsen van scherfwerend glas in het zogenaamde 
explosievoorschriftengebied. Normen welke hiertoe de praktische voorschriften, het 
toepassingsgebied en ontwerpcriteria omschrijven, ontbreken momenteel nog. Hieraan wordt 
vanuit diverse stuurgroepen invulling gegeven. 

 

Nieuwe toegankelijkheidseisen gebouwen (*bron: Rijksoverheid) 

Per 1 juli 2021 treden nieuwe toegankelijkheidseisen in werking voor publiek toegankelijke 
gebouwen. De drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels en cafés, 
mag maximaal 20 millimeter hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar 
het gebouw. Daarnaast dienen in nieuwe voor het publieke toegankelijke gebouwen 
trapmarkeringen te worden aangebracht en worden aanvullende eisen gesteld voor de 
eigenschappen van trapleuningen. De toegankelijkheid voor mensen met een visuele 
beperking wordt hierdoor verbeterd. 

 

Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de eis van maximaal 20 millimeter gaat gelden voor alle 
toegangen tot de woning. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar de woning. 
Tot nu toe is slechts één toegankelijke toegang (bijvoorbeeld aan de achterkant) verplicht. 
Deze verbrede eis treedt in werking op 1 januari 2022. 

 

Naleving voorschriften 
Zodra men te maken heeft met bouwen of bouwwerken, is het Bouwbesluit van toepassing. 
Ongeacht of er een vergunning voor vereist is of niet. Een bouwwerk dient altijd te voldoen 
aan de voorschriften van het Bouwbesluit.  

Het Bouwbesluit is altijd van toepassing, zowel op nieuwbouw als bestaande bouw. Voor 
nieuwbouw gelden de nieuwbouwvoorschriften en voor bestaande bouw gelden de 
voorschriften voor bestaande bouw. Zodra men als gebouweigenaar niet voldoet aan het 
Bouwbesluit, is men in overtreding en kan de gemeente daar handhavend tegen optreden. Dit 
kan betekenen dat de gemeente eist dat het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit of 
in heel ernstige gevallen, dwingt tot sluiting of sloop van het bouwwerk of gebouw. 

De Woningwet regelt de procedure van een omgevingsvergunning voor zowel Bouwen, 
Brandveilig gebruik Bouwwerken als Milieubeheer. Voor elk (nieuw) bouwwerk of gebouw 
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dient een omgevingsvergunning in het bezit te zijn van de gebouweigenaar. Tenzij het 
bouwwerk bij wet als vergunningsvrij wordt aangemerkt. 

Het Bouwbesluit geldt veelal als basis voor de overige wet- en regelgevingen van 
gebouwgebonden elementen. Hiervoor wordt al dan niet verwezen naar diverse technische 
uitwerkingen of voorschriften zoals NEN-normen. Artikel 1.5 van het Bouwbesluit 2012 
verwijst naar de ministeriële regeling. In deze ministeriële regeling (Regeling Bouwbesluit) 
wordt verwezen naar alle normen en richtlijnen/voorschriften die worden vermeld in het 
Bouwbesluit.  

 

Onderzoeksplicht (constructieve) veiligheid gebouwen 

Het is van belang dat oudere gebouwen periodiek geïnspecteerd worden op diens veiligheid 
op gebied van constructie en soms ook op gebied van installaties. Voornamelijk op het 
bouwkundige en daarmee constructieve vlak, komt veiligheid in het geding naarmate 
gebouwen ouder worden. Niet alleen vanwege afbreuk door veroudering van elementen, maar 
in sommige gevallen ook omdat dan gebreken vanuit de bouw-/verbouwfase naar boven 
komen, vaak in combinatie met deze ouderdom.  

 

Vanuit de Woningwet, artikel 1a, lid 3, is het verplicht dat de eigenaar van een bouwwerk - of 
degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen -
onderzoekt, of onderzoek laat uitvoeren naar de staat van dat bouwwerk, voor zover dat 
bouwwerk behoort tot bij ministeriële regeling vast te stellen categorieën bouwwerken 
waarvan is vast komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid 
kunnen opleveren. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven omtrent het 
onderzoek. Daarnaast is deze plicht aanwezig vanuit de altijd geldende zorgplicht. Het 
voldoen aan deze eis kan aangetoond worden middels een onderzoeksrapport. De categorieën 
van bouwwerken waarop dit betrekking heeft, lijken in eerste instantie alleen gebouwen te 
zijn uit de bekende gevolgklassen CC1, CC2 of CC3 uit NEN-EN 1990, maar het gaat verder dan 
dat. Wet- en regelgeving wijzen naar de opgestelde of op te stellen RI&E’s waaruit conclusies 
getrokken dienen te worden en tevens naar gebouwen welke hun theoretische levensduur 
overschreden hebben. Indien deze levensduur in het initiële ontwerp van het gebouw vermeld 
is, bv. 70 jaar, dan dient deze leeftijd aangehouden te worden als uiterlijke deadline om het 
onderzoek uit te laten voeren. Staat dit niet omschreven, dan dient er 50 jaar aangehouden 
te worden als theoretische levensduur. Tenzij er aanleiding is om dit eerder uit te voeren of 
er invloeden zijn die een indicatie geven dat de theoretische levensduur eerder bereikt wordt 
dan beoogd. Een herhalingsfrequentie voor een dergelijk onderzoek is meestal 5 jaar, maar 
kan op basis van een RI&E en gedegen motivatie ook 10 jaar bedragen. 
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Documenten 
- Originele vergunning (besluit van het bevoegd gezag). 

- Bijbehorende originele tekeningen van het bouwwerk. 

- Bijbehorende documenten zoals constructieberekeningen, EPC-berekeningen (tot uiterlijke 
verloop datum geldig), BENG documentatie enz. 

- Rapport onderzoeksplicht integriteit constructieve veiligheid gebouw (o.b.v. RI&E). 

 

Opmerkingen 
Zodra een nieuw Bouwbesluit in werking treedt, worden alle nieuwe bouwaanvragen getoetst 
aan de nieuwe wetgeving. Alle bestaande bouwwerken moeten in eerste instantie voldoen 
aan de verleende bouwvergunning en de voorschriften niveau bestaande bouw.  


