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Bbl: wat zijn de verschillen met Bouwbesluit 2012?

Met de komst van de Omgevingswet – naar verwachting begin 2019 – krijgt ook 

het Bouwbesluit een opvolger. Het betreft een van de vier AMvB’s die straks onder 

de Omgevingswet vallen: het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Wat zijn de 

(beoogde) verschillen met het huidige Bouwbesluit? ‘Meest opvallend is dat vrijwel de 

meeste bruikbaarheidseisen komen te vervallen’, aldus ing. Johan van der Graaf. 

Tekst Ing. Frank de Groot

De witte kaders geven de huidige situatie weer. De twee gekleurde kaders op de achtergrond laten zien hoe de huidige Woningwet, Wabo en Bouwbesluit 

2012 zich verhouden tot de nieuwe Omgevingswet en Bbl. Ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen komt in de Omgevingswet/Bbl.
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Jaarcongres VBWTN

De circa 500 bezoekers aan het 
Jaarcongres van de Vereniging BWT 
Nederland konden in de middag 
weer kiezen uit talrijke workshops. 

Uw hoofdredacteur koos voor de workshop 
‘Besluit bouwwerken Leefomgeving’. Gezien 
de goed gevulde zaal, is er onder BWT’ers veel 
belangstelling voor deze opvolger van het 
huidige Bouwbesluit. En volgens ingewijden 
blijft het besluit waarschijnlijk ook gewoon 
Bouwbesluit heten. Ing. Johan van der Graaf, 
sr. Adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs 
– voor velen inmiddels een bekend gezicht bij 
congressen met een relatie met bouwregelge-
ving en private kwaliteitsborging – ging in op 
de verschillen met het huidige Bouwbesluit: 
‘Die verschillen zijn ingrijpend en hebben 
grote consequenties voor u, maar ook voor 
de marktpartijen. Ik waarschuw ook dat de 
huidige ontwerpversie zeker niet de laatste 
versie is. Zo worden momenteel de opmerkin-
gen uit de consultatie van de vier AMvB’s van 
de Omgevingswet, die plaatsvond van 1 juli tot 
16 september 2016, verwerkt.’
De regels in het Bbl komen niet alleen uit 
Bouwbesluit 2012, maar ook uit het Besluit 
Energieprestatie gebouwen. Ook regels uit het 
Asbestverwijderingsbesluit, het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval en enkele regels 
uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer komen 
erin. 

Bruikbaarheidseisen vervallen
Grootste aardverschuiving is het vervallen van 
de bruikbaarheidseisen. Van der Graaf licht 
toe: ‘De bruikbaarheidsvoorschriften worden 
beperkt tot de ‘fysieke toegankelijkheid voor 
mensen met een functiebeperking’. Voor het 
overige vindt de overheid dat een verantwoor-
delijkheid van eigenaren en opdrachtgevers. 
Die eigen verantwoordelijkheid gaat ook 
gelden voor het hebben van een buitenruimte, 
bergruimte, toiletruimte en afmetingseisen. 
Ook komt de aansluitplicht te vervallen en ver-
valt de eis dat minimaal 55% van de gebruiks-

oppervlakte van een gebruiksfunctie moet 
worden aangemerkt als verblijfsgebied: de 
bekende krijtstreepmethode. De vrije indeel-
baarheid blijft, maar je kunt dus een heel klein 
deel als verblijfsgebied aanmerken, waarbij 
alleen achteraf gehandhaafd kan worden.’ 

Nieuwe indeling en begrippen
Nieuw is ook de gewijzigde hoofdstukindeling. 
‘Wat opvalt is dat de bestaande bouw eerst 
komt en dan pas nieuwbouw. Die volgorde is 
logischer, omdat in veruit de meeste gevallen 
sprake is van bestaande bouw’, legt Van der 
Graaf uit. ‘Daarnaast worden bestaande bouw, 
nieuwbouw en verbouw weer losgetrokken, 
zoals ooit het geval was bij het eerste Bouw-
besluit 1992. Voordeel is dat nu de bouwregel-
geving geclusterd is per bouwactiviteit: je 
hoeft dus minder te zoeken. De begripsbe-
palingen zijn verhuisd van voorin naar een 
bijlage. Een nadeel is er ook: bij verbouw/
transformatie wordt er nog veel verwezen 

naar de nieuwbouwvoorschriften, waardoor je 
alsnog veel moet bladeren.’
Er veranderen ook enkele begrippen. Zo 
vervalt de woonfunctie voor studenten en voor 
particulier eigendom. ‘Omdat diverse eisen 
voor alle woonfuncties worden versoepeld is 
dit onderscheid niet meer nodig: denk hierbij 
aan het vervallen van de bruikbaarheids-
eisen’, aldus Van der Graaf. 

Procedurele onderwerpen
In het Besluit bouwwerken leefomgeving 
komen zogenoemde ‘Maatwerkvoorschriften’, 
vergelijkbaar met het huidige artikel 13 van de 
Woningwet. Op basis van dit artikel kan het 
bevoegd gezag een eigenaar van een gebouw 
verplichten tot het treffen van voorzieningen 
aan een bestaand bouwwerk. Verder kunnen 
er nadere voorwaarden worden gesteld aan de 
gebruiks- en sloopmelding.
Maatwerkregels, die meer met de locatie 
en het gebruik te maken hebben, kunnen in 
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nieuwe omgevingsplannen worden opgeno-
men. De omgevingsvergunning wordt dan 
straks getoetst op eisen uit het Bbl én het 
omgevingsplan. Gemeenten krijgen daardoor 
meer vrijheid om zelf zaken te regelen. Van der 
Graaf noemt voorbeelden van maatwerkregels: 
‘Denk aan aanvullende regels voor energie-
zuinigheid en milieu, om gemeentelijke duur-
zaamheidsambities te verwezenlijken. Of de 
ondergrens van het aantal personen dat een 
gemeente op een bepaalde locatie wenselijk 
vindt, om overbewoning te voorkomen.’
Verder stelt het Bbl geen rijksregels meer 
voor open erven en terreinen, of regels die 
betrekking hebben op kleinschalige hinder en 
overlast. Of voorzieningen buiten het bouw-
werk ten dienste van het bouwwerk, zoals het 
energienet, warmtenet en de riolering en de 
brandweerinzet, denk aan opstelplaatsen en 
bluswater. ‘Gemeenten kunnen voortaan zelf 
bepalen of hiervoor gemeentelijke maatwer-
kregels moeten gelden. Ook worden er speci-
fieke zorgplichtregels gesteld, zoals eisen aan 
adequaat beheer en onderhoud installaties, 
brandveilig gebruik, verrichten van bouw- en 
sloopwerkzaamheden en mobiel puinbreken. 
Nadeel van de zorgplichtregels is dat ze moei-
lijker te kwantificeren zijn, waardoor het risico 
toeneemt dat er discussies ontstaan met de 
aanvrager.’

Verbouw
‘In het Bbl zal het startpunt zijn dat een 
gebouwonderdeel na verbouwing, verplaat-
sing of functiewijziging ten minste aan het 
rechtens verkregen niveau moet voldoen. Nu 

staat er in het Bouwbesluit nog bij ieder arti-
kel een uitzondering voor verbouwniveau of 
rechtens verkregen niveau. Maar 95% is rech-
tens verkregen niveau. In het Bbl is daarom 
de hoofdregel rechtens verkregen niveau en 
worden alleen nog de uitzonderingen vermeld. 
Dat scheelt veel tekst, terwijl het niveau van 
voorschriften gelijk blijft’, aldus Van der Graaf.
‘Voor veel eisen wordt verwezen naar hoofd-
stuk 4, Nieuwbouw. Het gaat dan om een 
specifiek niveau van constructieve veilig-
heid, voorkomen brandgevaarlijke situatie, 
beperking ontwikkeling brand, beperking 
uitbreiding brand en bescherming geluid 
bouwwerkinstallaties.’

Gewijzigde voorschriften
Er wijzigen volgens Van der Graaf ook voor-
schriften, zoals die voor vloerafscheidingen 
en trappen binnen de woning die in het Bbl 
moeten voldoen aan de eisen bestaande 
bouw. Spuien mag nu volgens het Bbl ook 
via alleen een deur, mits deze grenst aan de 
buitenruimte. Dat is dus niet de voordeur. 
Verder komen er specifieke voorschriften voor 
de gebruiksfunctiewijziging: ‘De karakteris-
tieke geluidwering voor geluid van buiten voor 
een verblijfsruimte wordt het verschil tussen 
de hoogst toelaatbare geluidbelasting en 
41 dB (bij nieuwbouw was dit reeds 33 dB). 
Het gaat daarbij dus om de wijziging van de 
gebruiksfunctie, ook als bij deze gebruiks-
functiewijziging geen verbouwing is beoogd. 
Dat is nieuw!’
Ook de brandveiligheidsvoorschriften 
wijzigen: ‘Bij brandveilig gebruik wordt de 

gebruiksvergunningplicht omgezet in een 
gebruiksmelding. Deze gebruiksmelding wordt 
vervolgens bij kantoren en industriefuncties 
sterk ingeperkt. De nieuwe NEN 6060 zal 
worden aangestuurd voor de brandveiligheid 
van grote brandcompartimenten, evenals de 
SBR Handreiking ‘Brandveiligheid in hoge 
gebouwen’ voor hoge gebouwen – hoger dan 
70 meter – en ook komen er nieuwe voor-
schriften voor rookdoorgang uitgaande van de 
Europese classificatie (Sa, S200). ‘Hulpverle-
ning bij brand’ wordt verder toegevoegd als 
doelvoorschrift ‘brandcompartimentering’. De 
voorschriften voor een brandveilig terrein in-
zake brandbare niet-milieugevaarlijke opslag 
vervallen in het Bbl, onder verwijzing naar het 
Besluit overige plaatsen.’
Tot slot geeft Van der Graaf aan dat het dag-
lichtniveau bestaande bouw naar minimaal 
0,5 m2 gaat: ‘Dat is wel erg weinig uit gezond-
heidsoverwegingen. Nu is het nog 10 procent 
van de oppervlakte aan verblijfsgebied. Verder 
komen er eisen uit het Activiteitenbesluit in 
Bbl voor mechanische ventilatieafvoer van 
garage met meer dan 20 parkeerplaatsen: dat 
zijn eisen aan luchtsnelheid en de positie uit-
blaasopening. Tot slot worden er in Bbl eisen 
gesteld aan de milieuprestatie.’

Consequenties bouwplannen
Wat zijn uiteindelijk de consequenties van de 
nieuwe Bbl voor bouwplannen? Van der Graaf: 
‘Er ontstaat een grotere ontwerpvrijheid, maar 
er komt ook meer verantwoordelijkheid bij de 
markt te liggen. Daarnaast nemen ‘decentrale’ 
invloedsfactoren toe, zoals maatwerkregels 
die gemeenten gaan stellen aan bijvoorbeeld 
de energieprestatie of duurzaamheid via het 
Omgevingsplan. Dat zal ook lastig zijn voor 
private kwaliteitsborgers, die straks goed per 
gemeente moeten kijken welke aanvullende 
eisen er gelden.’
Het grotendeels schrappen van bruikbaar-
heidsvoorschriften kan ook grote gevolgen 
hebben, denkt Van der Graaf: ‘Er is een risico 
dat marktpartijen de ondergrens gaan opzoe-
ken. Vooral bij de sociale woningbouw is dat 
risico groot. De regelgeving als vangnet valt 
weg. Daarnaast is er risico op pseudoregel-
geving. Denk aan private convenanten en con-
tracten. Tot slot dreigt de samenhang verloren 
te gaan tussen eisen die zijn gebleven en die 
zijn verdwenen. Kortom: het is afwachten of 
de markt de vergrote eigen verantwoordelijk-
heid wel goed oppakt.’


