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Transformatie en  
Bouwbesluit 2012

Voor transformatie zijn in het Bouwbesluit enkele specifieke eisen opgenomen. Het is een 

misverstand dat een gebouw bij functieverandering per definitie vergunningplichtig is 

en aan de nieuwbouwvoorschriften voor de nieuwe gebruiksfunctie moet voldoen. Voor 

veruit de meeste aspecten geldt het rechtens verkregen niveau. In de praktijk is dat het 

actuele kwaliteitsniveau dat al vóór de transformatie aanwezig was. In dit artikel worden 

enkele hoofdlijnen uit het Bouwbesluit toegelicht, die voor transformatie relevant zijn.

Tekst ing. Frank de Groot, m.m.v. Hajé van Egmond

Onder leiding van V8 Architects onderging een sleets kantoorgebouw uit de jaren tachtig een metamorfose tot eigentijds kooppaleis. Het nieuwe Sijthoff in Den Haag 

opende eind 2014 haar deuren. Foto: Ossip van Duivenbode.

Wat is transformatie?
In Bouwbesluit 2012 wordt niet gesproken 
over transformatie, maar over (het veranderen 
van) de gebruiksfuncties van een gebouw. 
Functiewijziging is vanuit het Bouwbesluit 
bezien een betere naam. Het Bouwbesluit 

onderscheidt twaalf functies: wonen, bijeen-
komsten, de celfunctie, gezondheidszorg, 
industrie, kantoren, logies, onderwijs, sport, 
winkels, overige gebruiksfunctie en een ge-
bruiksfunctie voor ‘bouwwerken geen gebouw 
zijnde’, zoals kunstwerken. De meeste eisen 

die het Bouwbesluit omschrijft, zijn uitgesplitst 
naar deze gebruiksfuncties. Bij transformatie 
verandert de gebruiksfunctie. Dan zijn de eisen 
van kracht die het Bouwbesluit verbindt aan 
verbouw in relatie tot de nieuwe functies die 
het gebouw krijgt. Maar wat is dan verbouw? 
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Onder verbouw wordt verstaan het ‘geheel of 
gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het 
vergroten van een bouwwerk’. Die definitie 
is ruim. Bij geheel vernieuwen kan worden 
gedacht aan de situatie dat een gebouw tot op 
de fundering wordt gesloopt en het gebouw 
daarna op dezelfde fundering wordt her-
bouwd. Van gedeeltelijk vernieuwen is bijvoor-
beeld sprake als een gebouw tot op het casco 
wordt gestript en vervolgens wordt herbouwd. 
Onder veranderen wordt het aanpassen van 
(een gedeelte van) een gebouw verstaan, 
waarbij de contouren ervan niet worden 
gewijzigd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een 
interne verbouwing. Bij het vergroten van een 
gebouw worden de contouren wel gewijzigd. 
Bijvoorbeeld bij het maken van een aan- of 
uitbouw, het plaatsen van een dakkapel of het 
optoppen van een bestaand gebouw. 
Er kan dus sprake zijn van transformatie met 
en zonder bouwactiviteiten. In het eerste geval 
is sprake van verbouw en functiewijziging, in 
het tweede geval alleen van functiewijziging. 
Is er sprake van verbouw en functiewijziging, 
dan spreken we doorgaans van transformatie. 
Functiewijziging is overigens nooit vergun-
ningplichtig voor het onderdeel bouwen: er 
wordt immers niet gebouwd! Let op: andere 
vergunningen/meldingen – zoals een melding 
of vergunning brandveilig gebruik – kunnen 
wel nodig zijn.

Drie kwaliteitsniveaus
We weten nu wanneer er sprake is van trans-
formatie. Maar welke eisen stelt het Bouwbe-
sluit dan aan transformatie? Daarvoor moeten 
we eerst kijken naar de drie kwaliteitsniveaus 
die volgens Bouwbesluit 2012 van toepassing 
kunnen zijn: 
•	 	Nieuwbouwniveau. Het nieuwbouwniveau 

is het hoogst en geldt als eis voor alle 
nieuwbouwsituaties. Actuele eisen op het 
gebied van veiligheid, gezondheid, bruik-
baarheid en energiezuinigheid/milieu zijn 
hierin voor verschillende gebruiksfuncties 
vastgelegd.

•	 	Niveau voor bestaande bouw. Het niveau 
voor bestaande bouw is het laagst 
gedefinieerde kwaliteitsniveau. Dit is het 
minimale niveau waar een gebouw voor 
een bepaalde functie te allen tijde aan 
moet (blijven) voldoen. Een gebouw dat 
niet aan dit niveau voldoet, moet worden 
verbeterd of moet voor die functie worden 
gesloten.

•	 	Rechtens verkregen niveau. Het rechtens 
verkregen niveau zit er tussenin. Dit is het 
actuele kwaliteitsniveau van een gebouw, 
voor zover door legale bouwactiviteiten 
tot stand is gekomen. Bepalend is dus de 
kwaliteit die oorspronkelijk is gerealiseerd 
in combinatie met eventuele, al dan niet 
vergunningvrije, verbouw in de jaren erna. 

Bij verbouw ten behoeve van transforma-
tie geldt in veruit de meeste situaties het 
rechtens verkregen niveau. Dat betekent in de 
praktijk, dat de actuele kwaliteit van een  
gebouw er door de verbouwing niet op achter-
uit mag gaan.

Verandering van functie
Zoals eerder opgemerkt is bij een transfor-
matieproject het Bouwbesluit van toepas-
sing vanuit het perspectief van de nieuwe 
gebruiksfunctie(s). Wordt een deel van een 
gebouw voor meerdere functies bestemd, dan 
is de functie met de hoogste eisen maat-
gevend. In een gebouw kunnen ook verschil-
lende gebruiksfuncties naast elkaar worden 
gerealiseerd. Een kantoor wordt bijvoorbeeld 
getransformeerd tot sportzaal (op de begane 
grond) met daarboven woningen. In een 
dergelijk geval moet per deel van het gebouw 
worden gekeken welke eisen er precies wor-
den gesteld aan constructies, bouwdelen en 
ruimten.
Bij een transformatieproject wordt de onder-
grens bepaald door de eisen die het Bouw-
besluit op het niveau van bestaande bouw 
voor de nieuwe gebruiksfunctie(s) formuleert. 
Als een gebouw daar al aan voldoet, is er 
vanuit het Bouwbesluit geen beletsel om de 
bestemming te wijzigen en is aanpassing van 
het gebouw dan ook niet nodig. Als bijvoor-
beeld een kantoor wordt getransformeerd tot 
een woongebouw, kan op veel punten worden 
volstaan met het actuele kwaliteitsniveau. 
Op een aantal punten kunnen aanpassingen 
nodig zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om 
brandcompartimentering en vluchtroutes. Op 
die punten zijn de eisen op het niveau be-
staande bouw voor de woonfunctie namelijk 
vaak hoger dan het actuele kwaliteitsniveau 
dat het gebouw had.

Verandering van het gebouw
Bij een verandering van het gebouw (geheel 
of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of 
vergroten) geldt als vuistregel dat het actuele 
kwaliteitsniveau (dat wat je feitelijk aantreft) 
er door de verbouwing niet op achteruit mag 
gaan. In het Bouwbesluit wordt dit principe 
juridisch vertaald met behulp van de term 
rechtens verkregen niveau. Het rechtens 
verkregen niveau mag niet lager zijn dan het 
niveau bestaande bouw (ondergrens) en wordt 
nooit hoger gesteld dan het niveau nieuw-
bouw (bovengrens). 
Bij verbouw moet het resultaat altijd een 
kwaliteitsniveau zijn dan voldoet aan het 
rechtens verkregen niveau. De verbouweisen 
zijn overigens alleen van toepassing op die 
delen van een gebouw die ook daadwerkelijk 

De voormalige Van Nellefabriek aan de Delfshavense Schie in Rotterdam geldt als het voornaamste industriële 

monument in Nederland. Een prachtig voorbeeld van transformatie.
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Invloed Wet geluidhinder en Wabo

Bouwbesluit 2012 is niet het enige 

wettelijke kader dat voor transfor-

matie van belang is. Andere wetten 

zijn de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) en de Wet 

geluidhinder.

Wet geluidhinder (Wgh)

Doel van de Wgh is het beschermen van 

mensen tegen gezondheidsschade als 

gevolg van geluidhinder. Daarom wordt 

de geluidwetgeving toegepast bij 

ruimtelijke besluitvorming over ‘geluid

gevoelige objecten’ waaronder woningen, 

verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. 

Bij nietgeluidgevoelige objecten zoals 

kantoren, is de Wgh niet van toepassing. 

Dat betekent dat bij transformatie van 

kantoren naar woningen, de Wgh van 

kracht wordt! Echter, een tijdelijke 

verandering van gebruik van een 

bestaand (kantoor)gebouw naar wonen is 

mogelijk met een tijdelijke omgevings

vergunning voor strijdig planologisch 

gebruik. De Wgh is dan alsnog niet van 

toepassing. 

De Wgh biedt onder meer bescherming 

tegen hinder van wegverkeerlawaai en 

spoorweglawaai. Voor de geluidbelasting 

op de gevel geldt een zogenaamde 

voorkeurswaarde die in de Wgh wordt 

omschreven als de ten hoogste toelaat

bare geluidbelasting. De exacte hoogte 

van de voorkeurswaarde voor geluid

gevoelige objecten is afhankelijk van de 

geluidbron: langs wegen 48 dB en langs 

spoorwegen 55 dB. In een drukke 

stedelijke omgeving kan een hogere 

grenswaarde worden vastgesteld voor de 

maximaal toelaatbare geluidbelasting.

Wet algemene bepalingen  

omgevingsrecht (Wabo)

Op grond van de Wabo kan de gemeente, 

wanneer een plan strijdig is met het 

bestemmingsplan, onder bepaalde 

voorwaarden toch een omgevingsvergun

ning verlenen. Bij herontwikkeling van 

bestaande gebouwen binnen de bebouw

de kom kan in heel veel gevallen de 

zogenoemde kruimelgevallenregeling 

worden toegepast (Artikel 4 onderdeel 9 

Besluit omgevingsrecht Bijlage II). Meestal 

verlangt de gemeente dat de initiatiefne

mer zelf een goede ruimtelijke motivering 

aanlevert. Deze motivering wordt dan 

verwerkt in de omgevingsvergunning 

strijdig gebruik. Kritische aspecten zijn 

vaak verkeer, geluid, parkeren en externe 

veiligheid (bij nieuwe functies met hogere 

personendichtheden).

Dankzij de Hub - een demontabel, modulair systeem - kunnen leegstaande panden binnen enkele dagen worden 

omgebouwd tot woningen. De Hub herbergt een keuken, een badkamer en een toilet, maar ook voorzieningen, 

zoals warmte, een geluidsinstallatie en internet. Foto: Ronald Tilleman.

worden gewijzigd. Houd hierbij wel in de 
gaten dat als bijvoorbeeld een kozijn wordt 
vervangen, dit een wijziging kan betekenen 
van zowel de warmte-isolatie, de daglichttoe-
treding als de ventilatie. Voor alle drie gelden 
dan de verbouwvoorschriften!

Samenvattend kunnen zich vier situaties 
voordoen:
•	 	Als	het	actuele	kwaliteitsniveau	lager	is	

dan het niveau bestaande bouw dat het 
Bouwbesluit vanuit de nieuwe functie(s) 
stelt, dan moet bij verbouw ten minste 
worden voldaan aan het niveau bestaande 
bouw, want dit is de ondergrens van het 
rechtens verkregen niveau. Bij transforma-
tie van een kantoorgebouw naar woningen 
moet vanuit de woonfunctie soms aan een 
aantal hogere eisen worden voldaan dan 
die waaraan het gebouw voor de kantoor-
functie voldoet.

•	 	Het	kan	voorkomen	dat	het	actuele	kwali-
teitsniveau hoger is dan het nieuwbouw-
niveau dat het Bouwbesluit vanuit de 
nieuwe functie(s) stelt. Bijvoorbeeld als 
een hotel wordt getransformeerd tot woon-
gebouw. De kwaliteit van de voorzienin-
gen in het kader van brandveiligheid zal 
dan hoger zijn dan het nieuwbouwniveau 
voor de woonfunctie. In een dergelijk  
geval geldt de bovengrens van het rech-
tens verkregen niveau. Dat is in dit geval 
het nieuwbouwniveau voor de woonfunc-
tie. Op dit aspect mag het kwaliteitsniveau 
omlaag worden gebracht, omdat het 
nieuwbouwniveau van de woonfunctie 
lager is dan het kwaliteitsniveau van de 
(voormalige) logiesfunctie.

•	 	Als	er	nieuwe	voorzieningen	worden	
aangelegd, dan is er vaak geen sprake 
van een actueel kwaliteitsniveau. Denk 
bijvoorbeeld aan een toiletruimte in een 
nieuw gecreëerde woning. Een dergelijke 
toiletruimte moet minimaal voldoen aan 
de ondergrens van het rechtens verkre-
gen niveau. Dat is gelijk aan het niveau 
bestaande bouw (voor de nieuwe functie).

•	 	Is	er	ten	slotte	sprake	van	een	kwaliteits-
niveau dat tussen de niveaus voor be-
staande bouw en nieuwbouw in ligt, dan 
moet dit kwaliteitsniveau worden gehand-
haafd. Is tussen twee ruimten bijvoor-
beeld sprake van een weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag van 40 
minuten, dan zal dit niveau gehandhaafd 
moeten worden als de functie van de twee 
ruimten wordt gewijzigd in wonen.
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Enkele specifieke eisen
Bouwbesluit 2012 neemt voor de meeste 
situaties het rechtens verkregen niveau als 
uitgangspunt. Voor enkele aspecten zijn ech-
ter specifieke kwaliteiten gedefinieerd. Vooral 
voor de functies wonen, logies en gezond-
heidszorg kunnen die relevant zijn.

Installaties
Wanneer voor een transformatieproject de 
installaties van een gebouw worden uitgebreid 
of gedeeltelijk vernieuwd, geldt het rechtens 
verkregen niveau. Dat is gelijk aan het actuele 
kwaliteitsniveau. Worden installaties echter 
in zijn geheel vernieuwd of wordt een andere 
nieuwe installatie aangebracht dan zijn de 
nieuwbouweisen van toepassing.

Energiezuinigheid van installaties
Bij verbouw van verwarming, koeling, warm 
water of ventilatie-installaties gelden op grond 
van Europese regels minimale systeemeisen 
aan het rendement. Ook hier moet minimaal 
worden voldaan aan het rechtens verkregen 
niveau – de huidige kwaliteit – maar wel met 
een minimaal systeemrendement. Meer infor-
matie en de berekeningswijze via de website 
http://kennisbank.isso.nl/docs/tool/reken-
tool/systeemrendement. 

Vluchtwegen
Wanneer een kantoorgebouw wordt getrans-
formeerd tot woongebouw, dan moeten 
vluchtroutes vanuit de woonfunctie worden 
getoetst aan de voorschriften voor bestaande 
bouw. Worden vluchtroutes verbouwd, dan 
geldt het rechtens verkregen niveau. Een 
aanwezige tweede vluchtroute mag niet 
zonder meer worden opgeheven. Dit mag 
alleen als de eerste vluchtroute voldoet aan 
het nieuwbouwniveau voor een woonfunctie. 
In de praktijk zal dit veelal niet mogelijk zijn 
aangezien er bij woningen niet voorbij een 
andere woning gevlucht mag worden.

Brandveiligheid
Bij transformatie van een kantoorgebouw 
naar woonfunctie stelt het Bouwbesluit als 
eis dat er in ruimten tussen de uitgang van 
verblijfsruimten en de uitgang van de woning 
rookmelders worden opgehangen die voldoen 
aan en zijn geplaatst volgens de primaire 

inrichtingseisen als bedoeld in de NEN 2555. 
Een belangrijk aandachtspunt is verder de 
brandcompartimentering van woonfunc-
ties. De weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag (WBDBO) tussen twee nieuw 
gecreëerde brandcompartimenten – en iedere 
woning is altijd een brandcompartiment – 
moet voldoen aan het rechtens verkregen 
niveau met een minimum van 30 minuten. 
Die eis wordt ook gesteld indien sprake is van 
nieuw aan te brengen scheidingswanden. Bij 
transformatie naar logiesfuncties gelden wat 
betreft brandveiligheid vergelijkbare eisen: 
minimaal 30 minuten WBDBO en in veel geval-
len rookmelders of een brandmeldinstallatie.

Hoogte van verblijfsruimtes
De hoogte van verblijfsruimten in een woning 
moet minimaal 2,1 meter zijn. Een badkamer 
en een toilet moeten minstens 2 meter hoog 
zijn. Er hoeft bij de hoogte dus geen rekening 
gehouden te worden met het rechtens verkre-
gen niveau.

Warmteweerstand
Bij verbouwingen wordt uitgegaan van het 
rechtens verkregen niveau voor thermische 
isolatie van de gebouwschil. Daarbij geldt als 
absolute ondergrens een warmteweerstand 
(Rc-waarde) van 1,3 m²K/W. Naar aanleiding 
van politieke wensen en Europese regels gel-
den inmiddels de nodige uitzonderingen (zie 
artikel 5.6 van Bouwbesluit 2012):
-  Worden isolatielagen vervangen dan gel-

den aangepaste (hogere) waarden voor de 
terug te brengen isolatie (zie tabel). Ook 
voor kozijnen, ramen en deuren geldt hier 
een hogere eis.

-  Bij het plaatsen of vernieuwen van een 
dakkapel of een bijbehorend bouwwerk 
(aan- of uitbouw) bij woningen moet voor 
die delen worden voldaan aan de nieuw-
bouweisen voor isolatie.

-  Bij grootschalige renovatie – wat neer-
komt op het vervangen van 25% of meer 
van de uitwendige scheidingsconstruc-
tie – geldt voor de delen die vervangen 
worden de nieuwbouweis.

De eisen aan de warmte-isolatie verschillende 
per bouwdeel. Zie onderstaande tabel voor 
een overzicht.

Monumenten
Ook bij transformatie van een monument moet 
worden voldaan aan Bouwbesluit 2012. Als 
het gevolg hiervan echter zou zijn, dat de mo-
numentale waarde van een bouwwerk wordt 
aangetast, kent het Bouwbesluit een uitzonde-
ringsclausule waarbij de voorschriften in de 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van 
het monument bepalend zijn. Toepassing van 
die clausule is altijd maatwerk.
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Aanbevelingen
Ga altijd uit van de wensen van de 

opdrachtgever! In bijna alle gevallen 

zullen deze hoger liggen dan de 

minimale eisen van Bouwbesluit 2012 

voorschrijven. Voor die delen waarbij 

volstaan kan worden met het minimum 

geldt:

•	 	Beoordeel	de	kwaliteit	van	een	

gebouw vanuit de eisen die de 

nieuwe functie stelt. Is de actuele 

kwaliteit voldoende, dan is er 

vanuit het Bouwbesluit geen 

beletsel voor functiewijziging 

zonder eerst te verbouwen.

•	 	Voldoet	een	gebouw	niet	aan	de	

minimale eisen, beoordeel dan de 

eventuele verbouwing op basis van 

de verbouwvoorschriften in het 

Bouwbesluit.

•	 	Besteed	bijzondere	aandacht	aan	

aspecten als kwaliteit van installa

ties, vluchtwegen en brandveilig

heid. Voor die aspecten zijn vaak 

specifieke eisen van kracht.

•	 	De	algemene	regel	die	het	

Bouwbesluit aan verbouwingen 

stelt, is dat het actuele kwaliteitsni

veau (dat wat je feitelijk aantreft) er 

niet op achteruit mag gaan.

Bouwdeel Nieuwbouw Verbouw: RVN 

met een mini-

mum van:

Vervangen 

isolatie: RVN met 

een minimum van

Vloer (Rc) 3,5 1,3 2,5
Gevel (Rc) 4,5 1,3 1,3
Dak (Rc) 6,0 1,3 2,0
Kozijnen (U) 2,2  2,2


