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Wet- en regelgeving 
NEN 8700 

Rekenregels Hageman/TNO 

SBR-publicatie 248 (uitkragende balkons en galerijen) 

Bouwbesluit 2012, artikel 5.11 (uitkragende balkons en galerijen) 

 

Toelichting 
Naar aanleiding van een aantal incidenten is onderzoek uitgevoerd op breedplaatvloeren 
conform in NEN 8700 gestelde eisen en daarvan afgeleide rekenregels van Hageman/TNO.  

Uit het onderzoek is gebleken dat vloeren uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen 
onvoldoende veilig kunnen zijn. Hierdoor is vanaf 1 april 2020 een onderzoeksplicht ingesteld. 
Gebouwen die in gevolgklasse drie vallen (CC3), dienen vóór 1 april 2021 onderzocht te zijn. 

 

Eveneens ten aanzien van een aantal incidenten, heeft het Ministerie van Wonen en 
Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoekplicht ingesteld naar de veiligheid van 
‘uitkragende’ galerijen en balkons uit de periode 1950 tot 1975. 

 

Voorschriften 
De wettelijke verplichtingen waarover in deze uitgave geschreven worden, hebben niet alleen 
betrekking op de staat van breedplaatvloeren of de vermelde galerijflats met uitkragende 
betonnen galerij- of balkonvloeren, die monoliet zijn verbonden aan de betonnen 
verdiepingsvloeren of gevelbalken, maar op in principe iedere risicovolle vergelijkbare 
situatie in geval van hoogbouw met verhoogd risico op schade aan personen, milieu en 
materiaal. De specifieke wetgeving, richtlijn, publicatie en rekenregels waarnaar verwezen 
wordt, heeft in directe zin betrekking op de betonnen galerij- of balkonvloeren. Voor alle 
overige situaties geldt echter eveneens de zorgplicht waarin vanuit de woningwet sinds 1 
januari 2015 vermeld staat: 

 

Woningwet: onderzoeksplicht. 

 

Woningwet, artikel 1a, lid 3 

De eigenaar van een bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan 
treffen van voorzieningen onderzoekt, of laat onderzoek 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. 
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Gebouwen hoger dan 70 meter welke breedplaatvloeren bevatten, dienen vóór 1 april 2021 
beoordeeld te zijn. Deze regel geldt niet voor gebouwen die voor 1 januari 2000 gereed zijn 
gemeld. Onderzoek is niet nodig voor woongebouwen met alleen woonfuncties of 
nevenfuncties daarvan. Mocht het woongebouw een parkeergarage hebben, dan geldt de 
onderzoeksplicht wel specifiek voor dit deel van het gebouw. 

De beoordeling geldt ook voor gebouwen met vier of meer bouwlagen bedoeld voor minder 
redzame personen, dus waarin gezondheidszorg met bedgebied, cellen of woningen met 24 
uurs-zorg aanwezig zijn. 

Tevens ook voor gebouwen gebruikt voor bijeenkomsten, winkel, sport of onderwijs, waarbij 
het niet gaat om een nevenfunctie, en waarbij in geval van bezwijken van een 
breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen. 
 
In geval van balkonconstructies welke aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen wat 
betreft bouwvorm en –hoogte, geldt de verplichting eveneens voor stalen constructies op 
basis van de zorgplicht vanuit de woningwet. Staalconstructies zijn sporadisch namelijk te 
licht uitgevoerd, maar zijn veelal ook verzwakt door ouderdom of achterstallig onderhoud. 
Een veel voorkomend issue is eveneens betonrot, hetgeen roestvorming en verzwakking van 
de staalconstructie verergert. Zeker in geval van balkons of galerijen waarop met strooizout 
wordt gewerkt in het winterseizoen. 

Aangevuld vanuit de Staatscourant van 24 april 2020: 

Artikel 5.13 Breedplaatvloeren is in Regeling Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Onderstaand de 
belangrijkste punten: 

 

1. de eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van 
voorzieningen onderzoekt of laat onderzoek uitvoeren naar de staat van gebouwen met 
breedplaatvloeren waarin: 
a. een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt 
b. 4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie met 

bedgebied, een celfunctie of een woonfunctie voor 24 uurs-zorg, of 
c. een bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is 

opgenomen, die geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken 
van een breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op gebouwen die vóór 1 januari 2000 gereed zijn 
gemeld. 

3. Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de gedeelten van een gebouw met 
uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, anders dan een overige 
gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen. 

4. Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig het Stappenplan beoordeling 
bestaande gebouwen met breedplaatvloeren van 20 mei 2019 zoals gepubliceerd op 
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www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/publicaties/2019/0
5/22/stappenplan-beoordeling-bestaande-gebouwen-met-breedplaatvloeren. 

5. De uitkomsten van dit onderzoek worden voor 1 april 2021 in een rapport vastgelegd. 
6. Met een in dit artikel bedoeld onderzoek en rapport worden gelijkgesteld een ander 

onderzoek en rapport dat naar het oordeel van het bevoegd gezag aantoont dat de 
constructieve veiligheid van de breedplaatvloeren in het gebouw voldoet aan het 
gestelde in paragraaf 2.1.2 van het besluit. 

 

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is een onderzoekplicht naar de 
constructieve veiligheid van breedplaatvloeren ingesteld. 

Naar aanleiding van de resultaten van enkele afgeronde onderzoeken uit incidenten, 
vastgelegd in het Hageman rapport 9780-1-0 ‘Voorstellen voor en achtergronden bij 
rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw’ van 20 mei 2019, is een 
onderzoekplicht zoals bedoeld in artikel 1a, derde lid van de Woningwet toegezegd 
(Kamerstukken II, 2018/19, 28 325, nr. 199). 

 

Gezien de te verwachten grote opgave voor het uitvoeren van de beoordelingen is besloten 
deze onderzoekplicht voor bestaande gebouwen gefaseerd in te voeren. Daarbij wordt 
aangesloten op de gevolgklasse-indeling van gebouwen volgens NEN 8700. De onderzoekplicht 
gaat vooralsnog alleen gelden voor gebouwen in de hoogste gevolgklasse (CC3). Uitbreiding 
van de onderzoekplicht naar gebouwen in lagere gevolgklassen is voorzien na 1 april 2021. Dit 
betekent dat als een gebouw nu nog niet onder de onderzoekplicht valt, niet uitgesloten is 
dat dit in de toekomst alsnog het geval kan zijn. 

 

De voorliggende onderzoekplicht houdt geen beperking in van de algemene zorgplicht zoals 
opgenomen in artikel 1a, eerste lid van de Woningwet. Dit betekent dat een eigenaar nu al 
aanleiding kan hebben om onderzoek uit te voeren bij een gebouw dat niet valt in de hoogste 
gevolgklasse en ook dat een gemeente de gebouweigenaar nu al om een dergelijk onderzoek 
kan verzoeken. Dit ligt bijvoorbeeld in de rede bij een gebouw dat op basis van het 
informatiedocument Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren uit 2017 eerder al als risicovol 
is gekwalificeerd. 

 

De onderzoekplicht is bedoeld om te worden ingezet als sprake kan zijn van een evident 
veiligheidsprobleem bij specifieke gebouwen of constructies. Eerder is van de onderzoekplicht 
gebruik gemaakt voor galerijvloeren (artikel 5.11 Regeling Bouwbesluit 2012) en voor 
roestvaststalen constructies in zwembaden (artikel 5.12 Regeling Bouwbesluit 2012). 

 

Met een dergelijke onderzoekplicht wordt de bewijslast of een gebouw voldoende veilig is, 
expliciet neergelegd bij de eigenaar en kan de gemeente direct handhaven als de 
onderzoekplicht niet wordt nageleefd. 
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De onderzoekplicht is daarmee primair bedoeld als ondersteuning van het gemeentelijke 
toezicht en handhaving. 

 

Tevens is met deze wijzigingsregeling een geringe correctie in de formule van de waarde van 
de energieprestatie van ventilatiesystemen (bijlage III bij artikel 3.3) opgenomen. 

 

Documenten 
- Onderzoeks/inspectie rapport breedplaatvloeren. 
- Onderzoeks/inspectie rapport uitkragende balkons en/of galerijen. 

 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit het inspectierapport, dienen direct opgevolgd te worden.  


