
 

 

 

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 
ingaande per 1 juli 2015: 

De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere 
woningbouw: 

Wijzigingen voor particulier eigendom: 
Woonfunctie die wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap als bedoeld in artikel 1.1.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening of die wordt bewoond door de eigenaar. 

Met particulier opdrachtgeverschap wordt het volgende bedoeld: 

De situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als 
rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de 
economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid 
draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning; 

Met andere woorden: 

Hiermee wordt bedoeld dat de uiteindelijke particuliere eigenaar rechtstreeks bij de ontwikkeling 
betrokken is. 

Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

Een voor personen bestemde vloer, trap of hellingbaan heeft bij een rand en/of zijkant een niet 
beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1,5 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het 
aansluitende terrein of het aansluitende water. 

Een vloerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 0,9 m, gemeten vanaf de vloer. 

Een afscheiding ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam heeft een hoogte van ten 
minste 0,6 m, gemeten vanaf de vloer. 

Een trap of hellingbaan heeft afscheiding met een hoogte van ten minste 0,6 m, gemeten vanaf 
de voorkant van de tredevlakken of vanaf de vloer van de hellingbaan. 

Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van 
een hellingbaan, geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 
0,2 m. 

De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een 
afscheiding is niet groter dan 0,1 m. 



 

 

 

 

 

Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

Een hoogteverschil van meer dan 0,22 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert, of 
tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, wordt overbrugd door een vaste trap of 
een vaste hellingbaan. 

Afdeling 2.5 Trap 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

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 

Een trap 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. 
Een trap 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. 

Afdeling 2.6 Hellingbaan 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

Een hellingbaan heeft een breedte van ten minste 0,7 m en een helling van ten hoogste 1:10. 

Een hellingbaan 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. 

Afdeling 3.11 Daglicht 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die 
niet kleiner is dan 0,5 m². 



 

 

 

 

Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

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

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten minste 2,1 
m. 

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. 

Afdeling 4.2 Toiletruimte 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

Een woonfunctie heeft ten minste 1 toiletruimte. 

Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van 
tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m. 

Afdeling 4.3 Badruimte 

• De aanwezigheids- en afmetingseisen voor een badruimte zijn niet meer van 
toepassing. 

Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

• De eisen met betrekking tot de vrije doorgangen; aanwezigheid toegankelijkheidssector 
en hoogteverschillen binnen de woonfunctie zijn niet meer van toepassing. 

Afdeling 4.5 Buitenberging 

• De verplichte aanwezigheid van een buitenberging is niet meer van toepassing. 

Afdeling 4.6 Buitenruimte 

• De verplichte aanwezigheid van een buitenruimte is niet meer van toepassing. 

Afdeling 4.7 Opstelplaatsen 

• Voor deze afdeling mag voortaan uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw: 

Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een 
kooktoestel die in een besloten ruimte liggen. 
Een opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m. 
Een opstelplaats voor een kooktoestel heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m. 

 



 

 

 

 

Art. 6.10 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte 

• vanuit het bouwbesluit is er geen verplichting meer om te worden aangesloten op het 
distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte. Er kan uiteraard altijd op vrijwillige 
basis voor een dergelijke aansluiting gekozen worden. 

Hierbij is de particulier echter wel afhankelijk van de medewerking van de netbeheerder. 

 

Bouwen van studentenwoningen: 

Behalve voor particuliere woningen, wordt er ook een aantal eisen aan het bouwen van nieuwe 
studentenwoningen veranderd. Voor de nieuwe woonfunctie voor studenten zijn de volgende 
wijzigingen voorgesteld: 

• Artikel 3.17 ‘Geluidwering van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een 
aangrenzende woonfunctie’ is niet meer van toepassing. 

• Artikel 4.1 ‘Vloeroppervlakte aan een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied’ mag 15 
m² i.p.v. 18 m² bedragen. 

• Artikel 4.31 ‘De eisen aan afmetingen voor de verplichte buitenberging’ zijn niet meer 
van toepassing. 

• Afdeling 4.6 ‘Een verplichte buitenruimte’ is niet meer van toepassing. 
• Afdeling 2.9 ‘Beperking van het ontwikkelen van brand en rook’ wordt de volgende 

wijziging doorgevoerd: er geldt een vrijstelling van ten hoogste 10% van de totale 
oppervlakte van de constructieonderdelen aan de binnenzijde van elke afzonderlijke 
ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert. 

Toegankelijkheid gebouwen gehandicapten 

In samenspraak met organisaties van gehandicapten wordt in het aangepaste Bouwbesluit ook 
de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie verbeterd. Zo hoort de 
hoofdingang vanaf 1 juli altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. Voor de ruimte binnen in zo’n gebouw 
moet voortaan 80 procent toegankelijk zijn, voor winkels wordt dat 60 procent. Waar deze eisen 
technisch niet mogelijk zijn blijft de huidige eis van 40 procent gelden. Denk aan een 
voetbalstadion, bioscoop of theater. 

Vluchtrouteaanduidingen 

Het Bouwbesluit wordt ook gewijzigd op het punt van de vluchtrouteaanduidingen (artikel 6.24). 
In de huidige wettekst wordt verwezen naar vluchtrouteaanduidingen die voldoen aan NEN 
6088. In de nieuwe versie geldt NEN 6088 nog steeds, maar dan voor bestaande bouwwerken. 
Voor te bouwen bouwwerken gaat vanaf 1 juli 2015 de NEN 3011 gelden. 



 

 

 

 

De belangrijkste wijzigingen per afdeling/artikel op een rij; 

Artikel 4.24 Aanwezigheid toegankelijkheidssector 

Voor een bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, logiesfunctie in een logiesgebouw en de 
winkelfunctie wordt de eis gewijzigd en geldt dat: 

Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte 
van andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt, groter 
is dan 250 m² (i.p.v. 400 m²) ligt 80% van de vloeroppervlakte aan een verblijfsgebied van de 
gebruiksfunctie in een toegankelijkheidssector en ligt 5% van de logiesverblijven, op een geheel 
getal naar boven afgerond in een toegankelijkheidssector. Voor winkelfunctie geldt 60% van de 
vloeroppervlakte. 

Artikel 4.26 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector 

Voor bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, logiesfunctie in een logiesgebouw en de 
winkelfunctie wordt de eis gewijzigd en geldt dat ten minste een toegang van een 
toegankelijkheidssector die rechtstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitend terrein de 
hoofdtoegang is van het bouwwerk. 

Artikel 4.30 Buitenberging 

Dit artikel wordt gewijzigd en alleen bij studentenhuisvesting en zorghuisvesting wordt wel een 
buitenberging voorgeschreven, maar daaraan worden in artikel 4.31 geen specifieke eisen 
gesteld. 

Artikel 4.34 Buitenruimte 

Dit artikel wordt gewijzigd en is niet van toepassing op een woonfunctie voor studenten en een 
woonfunctie voor zorg. 

Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduiding 

Dit artikel wordt gewijzigd en voorgesteld wordt om een onderscheid aan te brengen tussen 
nieuwbouw en bestaande bouw en wel als volgt: 

Bij nieuwbouw moet de vluchtrouteaanduiding voldoen aan NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -
tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’. 

Bij bestaande bouw moet de vluchtrouteaanduiding voldoen aan NEN 6088‘Brandveiligheid van 
gebouwen – Veiligheidssignalering – Vluchtroute-aanduiding – Eigenschappen en 
bepalingsmethoden’. 



 

 

 

 

Artikel 7.11a Hulp bij ontruiming bij brand 

Dit is een nieuw artikel en wel als volgt. 

In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, in een 
bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een 
gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om 
de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit is niet van toepassing op een 
woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak of met zorg op afroep, als bedoeld in bijlage I. 

Artikel 7.23 Kooldioxidemeter 

Dit is een nieuw artikel en hierbij geldt het volgende: Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie 
voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter. Dit is niet van toepassing op een 
verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs gebouwd voor 1 juli 2015. 

Bron: Rijksoverheid – Staatsblad 249 

 
 
 
Heeft u nog vragen of zoekt u naar mogelijkheden..? Neem gerust contact met ons op. 
 
Dedem Architectuur 
1 juli 2015 

 

 

 


