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Handreiking Tiny Houses, een praktische gids voor

de technische toets aan de eisen van het Bbl
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1. Inleiding

• Aanleiding handreiking

• Doelgroep 

• Afbakening 

• Wat verstaan we onder een 
tiny house



Uitgangspunten in de handreiking:

• Woonfunctie

• GO maximaal 50 m²

• Kan verplaatsbaar of op vaste 
fundering zijn

• Niet in woongebouw

Wat verstaan we onder een tiny house



• In basis: reguliere nieuwbouweisen

Soms lager eisenniveau mogelijk:

• Particulier opdrachtgeverschap

• Tijdelijke bouw

• Verplaatsing  

2. Welk eisenniveau uit het Bbl?



• Artikel 1.12a Bouwbesluit 2012 / artikel 4.9 Bbl

• Geen eisen aan badruimte, buitenberging, buitenruimte en toegankelijkheid

• Niveau bestaande bouw voor diverse aspecten (o.a. trappen, 
verblijfsgebieden / verblijfsruimten)

• Reguliere nieuwbouweisen voor brandveiligheid, geluid, BENG en MPG

Particulier opdrachtgeverschap



• Artikel 1.14 Bouwbesluit 2012 / artikel 4.8 Bbl

• Max. 15 jaar op dezelfde locatie

• Niveau bestaande bouw, tenzij anders 
aangegeven

• Hoger niveau voor o.a. brandveiligheid, 
geluid, ventilatie, thermische isolatie

• Bij omzetting naar permanent bouwwerk: 
nieuwbouweisen!

Tijdelijke bouw



• Artikel 1.15 Bouwbesluit 2012 / artikel 5.6 Bbl

• In ongewijzigde samenstelling naar nieuwe locatie: niveau bestaande bouw

• Uitzondering: voor fundering geldt nieuwbouwniveau

• Let op locatiegebonden factoren / positie op perceel, bijv.
• Positie op perceel i.v.m. brandoverslag
• Bodemgesteldheid 

• Wijzigt de samenstelling: nieuwbouweisen (al dan niet voor particulier/tijdelijk)

• Opmerking: in Bouwbesluit 2012 geldt bij verplaatsing rechtens verkregen niveau (incl. fundering) in 
plaats van niveau bestaande bouw

Verplaatsing



• Reguliere woning
• 18 m² verblijfsgebied + 2,2 m² toilet-/badruimte = 20,2 m²
• Buitenberging individueel 5 m² of 1,5 m²/woning gemeenschappelijk
• Buitenruimte individueel 4 m² of 1 m²/woning gemeenschappelijk 

• Particulier opdrachtgeverschap (idem tijdelijk bouwwerk)
• 10 m² verblijfsgebied + 0,64 m² toilet = 10,64 m²

• Studentenwoning
• 15 m² verblijfsgebied + 2,2 m² toilet-/badruimte = 17,2 m²

3. Minimum omvang tiny house o.b.v. Bbl



• Gelijkwaardigheid

• Maatwerkregels (gemeentelijk omgevingsplan)

• Experimenteerbepaling (Omgevingswet)

4. Ruimte in regelgeving



Artikel 4.7 Omgevingswet / artikel 2.4 Bbl:

Afwijken van prestatie-eis, mits een zelfde mate van:

• veiligheid,

• bescherming van de gezondheid,

• duurzaamheid, en

• bruikbaarheid

wordt bereikt als beoogd met de doelen van de wetgever (functionele eis).

Wat is beoogd?

Gelijkwaardigheid



Af te leiden uit:

• Functionele eis (in Bbl: doelvoorschrift)

• Prestatie-eis (in Bbl: middelvoorschrift)

• Nota van toelichting

• Historische documenten 

Wat is beoogd?



• Aan de orde bij strijd met de prestatie-eis

• Indiener maakt aannemelijk

• Gemeente  / kwaliteitsborger is bevoegd gezag

• Commissie gelijkwaardigheid (www.atgb.nl)

Geen vrijbrief voor slechte kwaliteit!

Kanttekeningen bij gelijkwaardigheid



• Als er geen strijd is met prestatie-eis. 

Bbl stelt geen eisen aan aankleding en 
meubilair, bijv.:

• hoogslapers

• meervoudig ruimtegebruik

• slimme opbergsystemen

Geen gelijkwaardigheid nodig



Molenaarstrap

Voorbeeld gelijkwaardigheid



• Gemeente kan in omgevingsplan maatwerkregels opnemen voor de 
bruikbaarheid van woonfuncties (art. 4.161 Bbl)

• Betreft versoepeling van de nieuwbouweisen voor bruikbaarheid (afd. 4.5 Bbl)

• Ondergrens = niveau bestaande bouw

• Specifiek bedoeld voor o.a. tiny houses

Doel: lokale initiatieven voor tiny housing mogelijk maken

Maatwerkregels omgevingsplan



• Extra ruimte om af te wijken van regels onder 
Omgevingswet (art. 23.3 OW)

• Bedoeld voor situaties waarbij andere 
mogelijkheden (zoals gelijkwaardigheid) 
ontoereikend zijn

• Zal voor tiny houses waarschijnlijk niet veel 
worden toegepast, want:

Maatwerkregels en Gelijkwaardigheid naar 
verwachting voldoende.

Experimenteerbepaling



• Constructieve veiligheid

• Geluidsaspecten

• BENG

• Aansluitingen nuts en riolering

5. Enkele uitdagingen / aandachtspunten



Aandachtspunten:

• Onderbouwen dat wordt voldaan aan de sterkte-
en stabiliteitseisen

• Altijd sonderingen nodig

• Gelijkwaardigheid mogelijk (bijv. tiny house op 
stelconplaten met spindels)

• Bij ‘tiny house on wheels’ ook effecten van 
vervoer  / hijsen bekijken

Constructieve veiligheid



Aandachtspunten: 

• Gevelgeluidwering 

• Gevel verblijfsgebied minimaal 20 dB. Let op bij tiny houses zonder hal

• Op geluidbelaste locaties lastiger door lichte bouw en verhouding gevelopp./volume

• Installatiegeluid verwarming, koeling, ventilatie: max. 30 dB in VG. Aandachtspunten: 

• Kleine (installatie-)ruimten, weinig massa. Kan uitdaging zijn!

• Geldt niet voor bijv. waterinstallaties (pompen). Advies: wel rekening mee houden

• Installatiegeluid warmtepompen / airco’s max. 40 dB op bouwwerkperceelsgrens. 

• Is duidelijk waar perceelsgrens ligt?

• Meerdere TH op 1 perceel: eis geldt op te openen raam/deur van de buren

Geluid



• 3 indicatoren + TOjuli

BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)

BENG 1. Energiebehoefte in kWh/m2

BENG 2. Primair fossiel energiegebruik in kWh/m2

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie in %

NB: aanvullende eis aan TOjuli



BENG en Tiny Houses:

• Vormfactor (Als / Ag) → ongunstig, maar daardoor wel iets lichtere eis voor Tiny Houses

• Bouwwijze (licht / zwaar) → minder massa is ongunstig (deels gecompenseerd door 

lichtere eis)

• Alleen eigen perceel (beschaduwing, installaties)

• Beoordeling op 3 pijlers

• Bij oplevering moet voldaan worden aan de regelgeving (projectdossier)

Aandachtspunten BENG



BENG voldoet niet?!

Oorzaak van het probleem achterhalen!

Voorbeelden oplossingen van het probleem:

• Concreter ontwerpen (werkelijke waarden in plaats van forfaitair)

• Toevoegen thermische massa

• Keuze in installaties

… kan Tiny House echt niet voldoen: gelijkwaardige oplossing onderbouwen. 

Ook hierbij geldt dat gelijkwaardigheid geen vrijbrief is voor een niet-energiezuinig gebouw.

BENG en gelijkwaardigheid



• In Bbl geen landelijke eisen meer voor aansluiting op:

• Distributienet voor elektriciteit, gas, warmte

• Distributienet voor drinkwater

• Openbaar riool

(nog wel in Bouwbesluit 2012)

Aansluitingen nuts en riolering 

Gemeenten kunnen in omgevingsplan lokale regels stellen



Tot slot

Meer info in de Handreiking tiny houses op 

bwtinfo.nl

Nog vragen?

https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2022/9/handreiking-tiny-houses


BEDANKT VOOR UW AANDACHT

ZIJN ER NOG VRAGEN?




