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Uitspraak Contactpunt 
Bouw producten over PvA 
verlijmde gevels 
Als gevolg van de opkomst van industrieel bouwen en de energietransitie is er een grote 

behoefte aan verlijmde gevels ontstaan vanuit de markt. Denk bijvoorbeeld aan structu-

reel verlijmd glas, volkernplaat, steenstrips, natuursteen en tegels. Inmiddels heeft het 

COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies) een Plan van Aanpak Controle Structurele 

verlijming van gevels uitgegeven. Rondom dit PvA is er veel onduidelijkheid. Het 

Contactpunt Bouwproducten van het Ministerie van BZK heeft hierover recent, naar 

aanleiding van een vraag uit de markt, een uitspraak gedaan. 

Tekst ing. Frank de Groot, in samenwerking met Caspar van den Thillart

Toepassing Sto Isoned minerale steenstrips bij project WFC MyLoft, Architektenburo Brink & Fleer. 
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Industrieel bouwen

ode van 15 jaar! Dit resulteert in korte- en lan-

getermijnschade door omzetderving en hogere 

kosten. 

Antwoord Contactpunt Bouw- 

producten 

Het is aan de aanvrager van een omgevings-

vergunning aannemelijk te maken dat een ge-

bouw voldoet aan het Bouwbesluit. Het Bouw-

besluit stelt voor het bouwen eisen aan veilig- 

heid, zoals algemene sterkte van de bouwcon-

structie en brandveiligheid, gezondheid, 

bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu en 

installaties. In het kader van de vergunning-

verlening zal de gemeente (bevoegd gezag, 

door u aangeduid als VTH) aan de hand van de 

door de aanvrager ingediende stukken toetsen 

of de aanvraag voldoet aan de Bouwbesluit- 

eisen. 

De aanvrager kan voor een buitengevelisola-

tiesysteem bij zijn aanvraag gebruik maken 

van een ETA met prestatieverklaring DoP. De 

gedeclareerde prestaties zoals vermeld in de 

DoP dienen, op basis van artikel 8 CPR, als 

inhoudelijk juist te worden geaccepteerd. Dit 

betekent echter niet dat een aanvrager bij een 

vergunningaanvraag kan volstaan met alleen 

een ETA/DoP of dat de gemeente geen aanvul-

lende informatie mag vragen. Dit wordt hierna 

uiteengezet. 

1. Verwerking tijdens de bouw 

De prestatie-eigenschappen die staan in de 

ETA/DoP gelden alleen als de producten op de 

juiste wijze zijn verwerkt tijdens de bouw. De 

ETA/DoP ziet niet toe op de juiste verwerking 

tijdens de bouw en een gemeente kan hierom-

trent daarom nadere informatie vragen. Als de 

verwerking op de bouwplaats wordt uitge-

voerd conform een BRL of URL kan de aanvra-

ger dit aanvullend op de ETA/DoP aan de ge-

meente voorleggen. 

2. Levensduur 

Bouwbesluit 2012 schrijft voor nieuwbouw een 

ontwerplevensduur voor van 50 jaar. Hiertoe 

wordt verwezen naar de NEN-EN 1990. De 

prestatie-eigenschappen die staan in de ETA/

DoP gelden voor een levensduur van 25 jaar. 

Een gemeente kan daarom nadere informatie 

vragen ten aanzien van de ontwerplevensduur 

50 jaar. De aanvrager kan hiervoor op basis 

van gelijkwaardigheid aangeven dat er perio-

dieke inspecties worden uitgevoerd geduren-

de deze levensduur. Het is aan de gemeente 

om hiermee akkoord te gaan. Op initiatief van 

het COBc is het genoemde inspectieprotocol 

opgesteld, om de vergunningverlening lande-

lijk te vereenvoudigen in het geval gelijmde 

gevels worden toegepast. Insteek daarbij is 

dat de aanvrager kan volstaan met het ge-

bruikmaken van dit protocol. 

Voor verbouw geldt een kortere levensduur. 

Dit is geregeld in de NEN 8700 waarnaar het 

Bouwbesluit verwijst. Er geldt daarbij ten min-

ste een (rest)levensduur van 15 jaar. Zoals 

hiervoor gesteld is de ETA/DoP gebaseerd op 

een levensduur van 25 jaar. Zoals toegelicht 

bij het eerste punt valt de verwerking tijdens 

de bouw niet onder de ETA/DoP en ook bij een 

levensduur van 25 of 15 jaar kan de gemeente 

daarom aanvullende informatie vragen. Alleen 

als er naast de ETA/DoP een hierbij passende 

erkende kwaliteitsverklaring is voor de verwer-

king mag een gemeente geen aanvullende in-

formatie vragen. 

3. Gevel/gebouw 

De prestatie-eigenschappen die staan in de 

ETA/DoP hebben betrekking op een bepaald 

buitengevelisolatiesysteem met specifieke 

producten. Er moet door de aanvrager goed 

worden bezien of de ETA/DoP wel van toepas-

sing is op de gevel/het gebouw waarvoor hij 

een vergunning aanvraagt. Vallen bijvoorbeeld 

gelijmde steenstrips wel of niet onder de 

scope, en gaat het daarbij om de lichtere mi-

nerale versie, die in de basis hetzelfde is als 

het pleisterwerk en alleen gelijmd mag wor-

den, of gaat het om de keramische/stenen 

versie (‘cladding’) die vanuit de voorschriften 

van de betreffende EAD zowel verlijmd als me-

chanisch bevestigd dient te worden? Et cetera. 

Ook de gemeente zal bij de aanvraag hiernaar 

kijken en, als de ETA/DoP niet (of niet volle-

dig) van toepassing is, nadere informatie 

 kunnen vragen. Ook worden in de ETA/DoP 

Steenstrips van Alsecco bij project Alphen a/d Rijn.

Vraag leverancier

Wij zijn een leverancier en producent van ther-

mische buitengevelisolatiesystemen met ge-

pleisterde en harde afwerkingen, zoals kerami-

sche steenstrips. Wij worden op dit moment bij 

herhaling geconfronteerd met het Plan van Aan-

pak (hierna PvA) Structurele verlijming van ge-

vels, van het COBc. Het PvA wordt op dit mo-

ment door diverse toetsers van gemeentelijke 

VTH-afdelingen gebruikt. Probleem daarbij is 

dat dit gebruik niet uniform is en dat men volle-

dig voorbij gaat aan de geldende regelgeving. 

Al onze gevelisolatiesystemen hebben een 

ETA, conform de ETAG 004 of EAD 040287-00-

0404, en zijn voor deze ETA beoordeeld ‘as 

built’ op grond van het aspect gebruiksveilig-

heid (BWR4). Ook zijn ze ten minste als 25 jaar 

duurzaam (gebruiks)veilig beoordeeld. Con-

structieve veiligheid (BWR1) is – juridisch ge-

zien – niet aan de orde (zie kadertekst, red.). 

Het door EU aanvaarde mandaat M/489 voor 

buitengevelisolatiesystemen gaat ervan uit 

dat de prestatie-eisen gerelateerd aan BWR1 

niet van toepassing zijn. Op dit moment wor-

den daadwerkelijk meerdere bouwvergunnin-

gen niet afgegeven vanwege deze discussie. 

Zelfs daar waar we volgens de bouwregelge-

ving te maken hebben met een referentieperi-

Fo
to

: 
N

o
rb

e
rt

 D
u

ij
ve

ls
h

o
ff

.



←

14   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

↘ Informatie over de auteur

 Dr. ir. Caspar van den Thillart is adviseur CE-markering en 

industrieel bouwen.

Ten slotte 

Hiervoor is uiteengezet dat een gemeente aan-

vullend op de ETA/DoP informatie mag vragen 

bij een vergunningaanvraag als dit nodig is 

voor de beoordeling of voldaan wordt aan 

Bouwbesluit 2012. Als deze informatie niet 

wordt verstrekt kan de gemeente de vergun- 

ningaanvraag weigeren. Tegen deze weigering 

is bezwaar en beroep mogelijk. 

Verder merken wij nog het volgende op. Het 

door u genoemde mandaat M/489 ziet alleen 

toe op het maken van geharmoniseerde nor-

men en niet op de vrijwillige ETAG/EAD-route 

waarop uw vraag betrekking heeft. Dit man-

daat is opgesteld nadat de betreffende ETAG 

004 is opgesteld. Voor de bovengenoemde 

beoordeling van de gevels op Bouwbesluit 

2012 maakt het verder niet uit dat in de EAD/

ETAG/Mandaat M/489 de sterkte-eigenschap-

pen vallen onder BRW4 of BWR1. 

algemene sterkte-eigenschappen gegeven op 

product- of systeemniveau. Aannemelijk moet 

echter zijn dat, uitgaande van deze sterkte-ei-

genschappen, de gevel/het gebouw waarvoor 

vergunning wordt aangevraagd voldoet aan 

de Bouwbesluit-eisen voor constructieve vei-

ligheid. De gemeente kan hiervoor nadere in-

formatie vragen aanvullend op de ETA/DoP. 

 

Basiseisen van gebouwen en bouwwerken (Basic Work Requirements, BWR’s)

Net als bij de Richtlijn bouwproducten zijn de eisen die lidstaten aan 

bouwwerken stellen als uitgangspunt genomen voor het vaststellen 

van relevante prestaties op productniveau. Inmiddels zijn zeven van 

deze zogenoemde basiseisen of fundamentele eisen vastgesteld:

• mechanische weerstand en stabiliteit;

• brandveiligheid;

• hygiëne, gezondheid en milieu;

• veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;

• bescherming tegen geluidshinder;

• energiebesparing en warmtebehoud;

• duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

ETA

In Nederland en Europa zijn er tot op heden geen materiaal-gebon-

den normen voor structureel verlijmde gevels. Veel fabrikanten kie-

zen daarom voor het vrijwillige European Technical Assesment, de 

ETA-route of een Zulassung. De European Assessment Documents 

(EAD’s, de grondslagen voor ETA’s) doen echter geen uitspraak over 

de Basic Work Requirement BWR1 ‘Mechanical resistance and stabi-

lity’. 

BWR1

BWR1 gaat over de mechanische weerstand en stabiliteit van een 

gebouw ter voorkoming van instorten en aanzienlijke vervorming 

of schade als gevolg van aanzienlijke vervorming. Voor constructie-

ve producten die onder BWR1 vallen, worden essentiële kenmer-

ken genoemd als druksterkte, treksterkte, draagvermogen en weer-

standsmoment, waarvan de prestatie wordt uitgedrukt in N/mm2, 

kNm, kN of kN/m. Het zijn constructieve basiseigenschappen van 

producten waarmee een constructeur aan de slag gaat om er een 

veilig gebouw mee te ontwerpen. Je kunt aan BWR1 echter geen 

eisen ontlenen van levensduur. Die eisen volgen namelijk uit de 

bouwregelgeving van lidstaten. 

BWR4

Welke essentiële kenmerken vallen dan onder BWR4? Dat zijn door-

gaans constructieve kenmerken die de gebruiksveiligheid beogen. 

Neem bijvoorbeeld het product vliesgevels onder CE-markering. 

Voor dat product worden geen essentiële kenmerken genoemd on-

der BWR1, maar wel onder BWR4. Het bezwijken van de vliesgevel 

leidt immers niet tot voortschrijdende instorting van het gebouw. 

Toch worden puur constructieve kenmerken onder BWR4 ge-

noemd, zoals weerstand tegen eigen gewicht, windbelasting, 

sneeuwbelasting, stootbelasting en weerstand tegen aardbevin-

gen. Ook hier gaat het over constructieve basiseigenschappen van 

producten waarmee de constructeur aan de slag gaat om er een 

veilig gebouw mee te ontwerpen. In het mandaat voor vliesgevels 

wordt niets gezegd over de levensduur. Dat is immer een compe-

tentie van de lidstaten (subsidiariteit). 

EAD buitengevelisolatie

Ook de EAD voor buitengevelisolatie met strips bevat essentiële 

kenmerken met betrekking tot constructieve gebruiksveiligheid on-

der BWR4. Dat zijn kenmerken als windbelasting, stootbelasting, 

hechtsterkte, treksterkte, schuifsterkte, weerstand tegen uittrekken, 

gedrag eigen gewicht. Het zijn constructieve basiseigenschappen 

van producten die je ook onder BWR1 aantreft. Bouwtoezicht moet 

dus goed kijken welke constructieve kenmerken en welke prestaties 

van die kenmerken onder BWR4 in de prestatieverklaring van de 

fabrikant zijn gedeclareerd. Er staat echter nergens in het Bouwbe-

sluit dat BWR1 voor producten van belang is om een uitspraak te 

doen over duurzame veiligheid. 
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