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Voorwoord 

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen van SKH, waarin 
belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de 
uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake 
is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld. 

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst 
hebben met de Stichting KOMO®, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie. In 
deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een KOMO® attest-met-
productcertificaat of een KOMO® attest moet voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit 
beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de 
certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van: 

• Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO® attest-met-productcertificaat of 
KOMO® attest op basis van deze BRL; 

• De periodieke beoordelingen t.b.v. de instandhouding van een afgegeven KOMO® attest-met-
productcertificaat op basis van deze BRL. 
 
 

Deze beoordelingsrichtlijn is gewijzigd in verband met de invoering van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2022. Hiervoor zijn 
met name de hoofdstukken die betrekking hebben proceseisen en de controle daarop verder uitgewerkt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH                     
Nieuwe kanaal 9f 
6709 PA Wageningen   
Telefoon (0317) 453425 
E-mail  mail@skh.nl 
Website http://www.skh.nl 

 

© 2021 Certificatie-instelling SKH 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie 
berusten alle rechten bij SKH. Het gebruik van de beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is 
uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SKH is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
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1. INLEIDING, ALGEMENE BEPALINGEN EN ALGEMENE EISEN 

 
1.1 Inleiding 

Op basis van de voorschriften in deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO® attest-met-
productcertificaat of  KOMO® attest afgegeven voor bouwsystemen voor energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen.   
 
Met het attest-met-productcertificaat kan de certificaathouder aan zijn afnemers aantonen dat een 
deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces van de certificaathouder, 
de realisatie op bouw, de kwaliteitsborging daaromtrent, alsmede op de prestaties van het 
bouwwerk in zijn toepassing. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat de door de 
certificaathouder gerealiseerde energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen conform het bouwsysteem, de kenmerken bezitten zoals deze in voorliggende 
BRL zijn vastgelegd.    
 
Met het attest kan de attesthouder aan zijn opdrachtgevers aantonen dat een deskundige 
onafhankelijke organisatie de prestaties van de door attesthouder op de markt gebrachte 
bouwsysteem voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in zijn 
toepassing heeft beoordeeld. Op basis daarvan mag ervan worden uitgegaan dat de op de markt 
gebrachte bouwsysteem voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen in de toepassing voldoet aan de in deze BRL gestelde eisen mits de kenmerken 
van het verwerkte bouwsysteem voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen van de attesthouder voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in deze BRL 
en de montage heeft plaatsgevonden overeenkomstig de voorschriften en 
toepassingsvoorwaarden. 

 
De in deze BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor 
geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben 
ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO®, 
gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een 
KOMO® attest-met-productcertificaat voor bouwsystemen voor energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen of voor de afgifte van een KOMO® attest voor 
bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen.    
      
Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende 
eisen in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne 
certificatie-procedures.    

 
1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op een materiaalongebonden bouwsysteem dat 
geschikt is voor de vervaardiging van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen. De af te geven kwaliteitsverklaring heeft betrekking op energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen. In de kwaliteitsverklaring dient ten minste één basis 
bouwsysteem te worden gespecificeerd en de bijbehorende prestaties te worden vermeld. 
 
Uitsluitingen 
a Combinatiebouwsystemen en bouwsystemen met een draagconstructie van constructief 

beton of vervaardigd van houtskeletbouw, waaraan geen specifieke aspecten van 
energiezuinigheid en wooncomfort worden gesteld, kunnen niet op basis van deze BRL 
worden gecertificeerd. Voor die bouwsystemen zijn BRL 0901, resp. BRL 0902, resp. 
BRL 0904 van toepassing. 

b Producten en constructieonderdelen die moeten voldoen aan de eisen van 
beoordelingsrichtlijnen, zoals vermeld in de hoofdstukken 4 en 5 van deze BRL, kunnen 
evenmin op basis van deze BRL 0905 worden gecertificeerd. 

 
Deze beoordelingsrichtlijn kent voor het KOMO® attest-met-productcertificaat drie scopes die zijn 
gerelateerd aan de hoofdstukken en afdelingen van het Bouwbesluit waarop de gerealiseerde 
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energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen zijn getoetst. Het betreft de 
volgende indeling: 
 
• Scope 1 “Bouwkundig”; toetsing van het bouwwerk op Bouwbesluit hoofdstuk 2 (exclusief 

afdelingen 2.12, 2.13 en 2.16), hoofdstuk 3 (exclusief afdelingen 3.6, 3.7, 3.8 en 3.11) en 
hoofdstuk 5 en op par. 4.3.1, 4.3.2 en 4.3.5 van deze BRL. 

• Scope 2 “Bruikbaarheid en gebruik”; toetsing van het bouwwerk op Bouwbesluit 
hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7 en de afdelingen 2.12, 2.13, 2.16 en 3.11. 

• Scope 3 “Installaties”; toetsing van het bouwwerk op Bouwbesluit hoofdstuk 6 en de 
afdelingen 3.6, 3.7 en 3.8 en op par. 4.3.3 en 4.3.4 van deze BRL. 

 
respectievelijk gerelateerd aan de afdelingen en paragrafen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl): 
 
• Scope 1 “Bouwkundig”; toetsing van het bouwwerk op Besluit bouwwerken leefomgeving 

(Bbl) afdeling 4.2 (exclusief paragrafen 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12 en 4.2.14), afdeling 4.3 
(exclusief paragrafen 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 en 4.3.10) en afdeling 4.4 en op par. 4.3.1, 4.3.2 
en 4.3.5 van deze BRL. 

• Scope 2 “Bruikbaarheid en gebruik”; toetsing van het bouwwerk op Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) afdeling 4.5 en afdeling 4.6 en de paragrafen 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 
4.2.14 en 4.3.10. 

• Scope 3 “Installaties”; toetsing van het bouwwerk op Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) afdeling 4.7 en 6.2 en de paragrafen 4.3.6, 4.3.7 en 4.3.8 en op par. 4.3.3 en 4.3.4  
van deze BRL. 

 
 

Voor de scope Bouwkundig kan in het kader van het KOMO®  attest een toetsing op onderdelen 
van het bouwsysteem plaatsvinden aan de eisen van deze BRL. De onderdelen die in het kader 
van deze BRL projectmatig worden bepaald (zoals bijvoorbeeld constructieve berekeningen) 
dienen in het kader van de scopes Bouwkundig, Bruikbaarheid en gebruik en Installaties te 
worden getoetst in het kader van het KOMO® attest-met-productcertificaat. 
 
Een KOMO®  attest kan alleen afgegeven worden voor scope 1. 
Een KOMO® attest-met-productcertificaat kan afgegeven worden voor scope 1, voor scope 1 + 2 
of voor scope 1 + 2 + 3. 
 
Van de Bouwbesluit artikelen die niet onder de afgegeven scope vallen wordt in het certificaat 
vermeldt dat deze niet (projectmatig) zijn getoetst 
In het attest-met-productcertificaat of attest zal zo nodig het toepassingsgebied nader worden 
omschreven, inclusief eventuele beperkingen en/of toepassingsvoorwaarden. 
 

1.3 Geldigheid 

Deze versie van de BRL vervangt de versie van d.d. 02-03-2017. De KOMO® attesten-met-
productcertificaat en de KOMO® attesten die op basis van die versie van de BRL zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op 01-07-2022. 
 

Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie van deze BRL mogen tot uiterlijk 3 maanden 
voordat de huidige attesten-met-productcertificaat en attesten moeten worden vervangen nieuwe 
attesten-met-productcertificaat en attesten worden afgegeven. 
 

De geldigheidsduur van het KOMO® attest-met-productcertificaat  is onbeperkt. De 
geldigheidsduur kan worden beperkt (beëindigd) door onder meer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 
 

De geldigheidsduur van het KOMO® attest is 5 jaar. De geldigheidsduur kan worden beperkt 
(beëindigd) door onder meer: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 
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• Het niet voldoen van de attesthouder aan zijn verplichtingen. 
 

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving 

 
1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op de producten waarop deze BRL betrekking heeft is geen geharmoniseerde Europese norm 
van toepassing. 

 
1.4.2 Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving 

Bouwsystemen voor de vervaardiging van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen en/of bouwwerken samengesteld met het bouwsysteem voor energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, voldoen aan de in het attest-met-
productcertificaat of attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken 
leefomgeving, mits wordt voldaan aan de technische specificatie en toepassingsvoorwaarden en 
de vervaardiging van het bouwwerk geschiedt overeenkomstig de voorschriften en/of 
verwerkingsmethoden. 

 
1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen 

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in 
het kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen 
om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan. Er zal moeten worden 
aangetoond dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld 
door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende 
accreditatienorm die van toepassing is, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 

• NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

• NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor 
het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie 
(RvA) of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale 
overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, 
IAF en ILAC zijn opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de 
certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

 
1.6 KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: 
• KOMO® attest-met-productcertificaat: 

De uitspraken in dit attest-met-productcertificaat zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4, 
5 en 6 van deze BRL; 

• KOMO® attest 
De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4 en 5 van deze BRL. 

 

Het af te geven attest-met-productcertificaat en attest moeten overeenkomen met het model 
attest-met-productcertificaat respectievelijk attest zoals die voor deze versie van de BRL op de 
website van KOMO® (www.komo.nl) worden gepubliceerd.  

 
1.7 Merken en aanduidingen 

1.7.1 KOMO® attest-met-productcertificaat 

Op de opdrachtbevestiging en bouwtekeningen van de bouwsystemen voor energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen die worden geleverd onder attest-met-
productcertificaat moet het volgende worden aangebracht: 

• Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie 
aanduiding. 

• Naam certificaathouder 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 11 van 240 

• De betreffende scope (bouwkundig, bruikbaarheid en gebruik, installaties) 

Bij de oplevering van het bouwwerk volgens het bouwsysteem voor energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen dient een verklaring te worden afgegeven met daarin 
de vermelding dat het gebouw is vervaardigd onder het KOMO attest-met-productcertificaat. De 
verklaring dient te zijn voorzien van het KOMO® woord- of beeldmerk, minimaal 5 mm groot en 
het nummer van het attest-met-productcertificaat. 

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt: 

  

De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: 

KOMO® 

 

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het 
betreffende KOMO® attest-met-productcertificaat op de website van KOMO®.  

Na afgifte van het KOMO® attest-met-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de 
certificaathouder ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen t.a.v. zijn gecertificeerde 
activiteiten zoals aangegeven in het “Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken” zoals 
dat wordt gepubliceerd op de KOMO-website. Voor het gebruik van het KOMO-merk door hun 
afnemers zijn de “Regels voor het gebruik van de KOMO-merken door niet-certificaathouders” 
van toepassing. 

 

1.7.2 KOMO® attest 

Een houder van een geldig KOMO-attest is gerechtigd om in zijn contractstukken betreffende de 
geattesteerde toepassing van het product het onderstaande KOMO-attest-logo te gebruiken.  
De uitvoering van het beeldmerk (logo) is als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van het KOMO-beeldmerk gaat vergezeld van de vermelding van het nummer van 
het betreffende attest. 
 
Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het 
betreffende KOMO® attest-met-productcertificaat op de website van KOMO®.  

 

Na afgifte van het KOMO-attest mag door de KOMO-attesthouder bovengenoemd KOMO- 
beeldmerk ook worden gebruikt bij diens publieke uitingen, maar uitsluitend in relatie tot de 
geattesteerde toepassing van het product en in overeenstemming met het “Reglement voor het 
gebruik van de beeld- en woordmerken van de Stichting KOMO” zoals dat voor attesthouders 
wordt gepubliceerd op de KOMO-website. 
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2. TERMINOLOGIE 

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze Beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt 
voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO® (www.komo.nl). 

 
bouwsysteem  een systeem van al dan niet geprefabriceerde (niet-)dragende 

constructieonderdelen, samengesteld uit diverse materialen en 
producten om daarmee een al dan niet compleet en gebruiksklaar 
gebouw te realiseren. 

woning  Een grondgebonden gebouw, al dan niet vrijstaand, met uitsluitend een 
woonfunctie. 

woninguitbreiding  Een vergroting van een bestaande woning waarbij zowel de eisen voor 
nieuwbouw als het aspect energiezuinigheid uitsluitend van toepassing 
zijn op de uitbreiding/ vergroting (hierbij kan het dus zijn dat voor de 
uitbreiding hogere eisen worden gehanteerd dan volgens het 
Bouwbesluit 2012 van toepassing is), 
Opmerking: Indien uitbreiding/vergroting aan/op bestaande bouw 
plaatsvindt, dan worden voor die bestaande bouw de BB-artikelen 
“Verbouw” - en derhalve NEN 8700 - van toepassing.  
Dit valt echter buiten het toepassingsgebied van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

woongebouw  Een gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend woonfuncties en 
nevenfuncties waarin meer dan één woonfunctie ligt die zijn aangewezen 
op een gemeenschappelijke verkeersroute. 

gevolgklasse De gevolgklasse als bedoeld in artikel 7ab, tweede lid, van de 
Woningwet. 

. 
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3. EISEN AAN HET ONTWERP EN TE VERWERKEN PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen te stellen aan het ontwerp (of type), alsmede aan de 
eigenschappen van de daarin toegepaste grondstoffen, materialen en producten, alsmede de eisen 
te stellen aan de wijze waarop deze worden samengevoegd tot het product waarvan de prestaties 
in de toepassing in het kader van deze BRL worden geattesteerd. 

3.1 Ontwerp  

De certificaathouder draag zorg voor een eenduidige beschrijving van alle relevante 
ontwerpgegevens waartoe behoren: 

• samenstellende grondstoffen, materialen en producten 

• productieproces / realisatieproces.   

Elke voorgenomen wijziging in voornoemde parameters wordt gemeld aan de certificatie-instelling. 
Deze beoordeelt of de wijziging de geattesteerde prestatie(s) kan beïnvloeden, waarmee 
herbeoordeling van de betreffende prestatie(s) is vereist. 

3.2 Grondstoffen, producten en of materialen  

Grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden 
verwerkt/toegepast en waarvoor een geldige (N)EN-norm dan wel een geldige 
beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat moeten voldoen aan de daarin gestelde eisen, nadat is 
vastgesteld dat de toepassing overeenkomstig die norm of die beoordelingsrichtlijn (BRL) is.  

Indien grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) waarvoor een geldige 
beoordelingsrichtlijn (BRL) bestaat onder (attest-met-)productcertificaat op basis van die geldige 
beoordelingsrichtlijn worden geleverd, mag de certificaathouder ervan uit gaan dat aan deze 
eisen wordt voldaan. 

3.3 Toegepaste bouwdelen 

 De toegepaste bouwdelen dienen te voldoen aan de eisen zoals die staan vermeld in de 
daarvoor geldige beoordelingsrichtlijnen. Ook voor niet benoemde bouwdelen/elementen geldt de 
voorwaarde dat voor zover er voor het bouwdeel een relevante richtlijn beschikbaar is, deze 
dienen te voldoen aan de eisen van de betreffende KOMO beoordelingsrichtlijn. Een 
kwaliteitsverklaring voor deze producten wordt als afdoende bewijsvoering beschouwd dat aan de 
gestelde eisen wordt voldaan.  

 
De volgende relevante beoordelingsrichtlijnen voor afzonderlijke bouwdelen zijn hierbij van 
toepassing; 

• Houtachtige dakconstructies moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 0101.  

• Niet dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen moeten voldoen aan de 
eisen zoals gesteld in de BRL 1001.  

• Dragende binnen en buitenwanden moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de 
BRL 1008.  

• Niet dragende binnenwanden moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 
1003. 

• De vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton moeten 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 0203. 

• Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in 
de BRL 0103. 

• Houten kozijnen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 0801. 

• Kunststof gevelelementen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 0703. 

• Metalen gevelelementen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 2701. 

• Houten trappen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 9922. 

• Houten buitenbergingen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 9021. 
 
Voor de certificatie van tot het bouwsysteem behorende bouwdelen gelden de in het attest 
opgenomen technische specificatie (eventueel door verwijzing naar het attest voor het 
betreffende bouwdeel). 
 

3.4 Verwerkingsvoorschriften 
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De toe te passen grondstoffen, materialen, (half)producten en/of bouwdelen moeten worden 
verwerkt overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of 
toepassingsvoorwaarden. 

3.5 Productie-/realisatieproces 

Het productieproces middels welke het product (conform ontwerp, type) tot stand komt, is door de 
producent beschreven en vastgelegd. Dit leidt tot een eenduidige weergave en beschrijving van 
ondermeer de toegepaste productietechnieken, verbindingstechnieken, procesparameters, 
alsmede van de ingezette procesautomatisering, zodanig dat hiermee het proces van 
totstandkoming van het product op eenduidige wijze wordt gedefinieerd.  

 
3.6 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 

De certificatie instelling beoordeeld of: 

• Het ontwerp/type en het productie-/realisatieproces voldoet aan vastgelegde 
uitgangspunten.  

• De toegepaste grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) voldoen aan 
de eisen van de betreffende beoordelingsrichtlijn en worden toegepast volgens de 
voorgeschreven voorwaarden en verwerkingsvoorschriften. 
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4. EISEN TE STELLEN AAN DE PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen ten aanzien van de prestatie van het product in de 
toepassing, waaraan moet worden voldaan, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat 
aan deze eisen wordt voldaan. 

4.1 Eisen op grond van Bouwbesluit 2012 

4.1.1 Overzicht met eisen vanuit Bouwbesluit 2012  

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012 (BB) opgenomen die aan 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen samengesteld met het bouwsysteem 
worden gesteld en waaraan deze woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen                                             
samengesteld met het bouwsysteem moeten voldoen. 
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Bouwbesluit     

Af-
deling  

Omschrijving  Artikel Leden Bepalingsmethode Verdere verwijzing 

2.1 Algemene sterkte van 
de bouwconstructie 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5c 

 
1-2 
1-3 

NEN-EN 1990 
NEN-EN 1991-1-
1/3/4/5/7 
NEN-EN 1991-3 
Afhankelijk van te 
beschouwen 
constructiemateriaal: 
NEN-EN 1992-1-1  
NEN-EN 1993-1-1 
NEN-EN 1994-1-1  
NEN-EN 1995-1-1  
NEN-EN 1996-1-1 
NEN-EN 1996-2 
NEN-EN 1996-3  
NEN-EN 1999-1-1  
NEN 2608 
NEN 6707 

 

2.2 Sterkte bij brand 2.10 
2.11 

1-3 
1-2 

NEN-EN 1990 
NEN-EN 1991-1-2 
Afhankelijk van te 
beschouwen 
constructiemateriaal: 
NEN-EN 1992-1-2  
NEN-EN 1993-1-2 
NEN-EN 1994-1-2  
NEN-EN 1995-1-2  
NEN-EN 1996-1-2  
NEN-EN 1999-1-2  
NEN 6069 
NEN 6090 

 

2.3 Afscheiding van vloer, 
trap en hellingbaan 

2.17 
2.18 
2.19 
2.20 

1-4 
1-3/5 
1-4 
1 

  

2.4 Overbrugging van 
hoogteverschillen 

2.27 1   

2.5 Trap 2.33  
2.34 
2.35 
2.36 

1-2 
 
1 

 
 
 
NEN 2778 

 

2.6 Hellingbaan 2.43 
2.44 
2.45 

   

2.7  Beweegbare 
constructie-onderdelen 

2.51 1-4   

2.8  Beperking van het  
ontstaan van een 
brandgevaarlijke 
situatie 

2.57 
2.58 
2.59 
2.60 

 
1-2 
1-2 

NEN-EN 13501-1 
NEN 6061 
NEN 6062 
NEN 6063 

 

2.9 Beperking van het 
ontwikkelen van brand 
en rook 

2.67 
2.68 
2.69 
2.70 

2.71 
 

1 
1-5 
1-2 
1-2 
1 

NEN-EN 13501-1 
NEN 6063 
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2.10 Beperking van 
uitbreiding van brand 

2.82  
2.83 
2.84 

1/3-4 
1/3/5-7 
1-3/7-8 

NEN 6068 
NEN 6090 
NEN-EN 13501-1 

NEN 6069 
NEN-EN 1992-1-2 
NEN-EN 1994-1-2   
NEN-EN 1995-1-2 
NEN-EN 1996-1-2  

2.11  Verdere beperking van 
uitbreiding van brand 
en beperking van 
verspreiding van rook 

2.92  
2.93  
2.94 
2.94a 
2.94b 

1-4 
1-2 
1-3 
1-4 
1-4 

NEN 6068  NEN 6069 
NEN-EN 1992-1-2 
NEN-EN 1994-1-2   
NEN-EN 1995-1-2 
NEN-EN 1996-1-2 
NEN 6075 

2.12  Vluchttroutes 2.102 
2.104 
2.106 
2.107  
2.107a 

1/4 
1-4/7 
1-5 
1-6/8/10 
1-5 

  

2.13  Hulpverlening bij brand 2.120 
2.121 

1-2 
1-2 

  

2.15  Inbraakwerendheid 2.130  NEN 5087 
NEN 5096 

 

2.16 Veiligheidszone en 
plasbrandaandachts-
gebied, nieuwbouw 

2.133  Ministeriële regeling NEN 6069 
NEN-EN 1992-1-2 
NEN-EN 1994-1-2   
NEN-EN 1995-1-2 
NEN-EN 1996-1-2 
NEN-EN 13501-1 
NEN-EN 13501-2 

3.1 Bescherming tegen 
geluid van buiten 

3.2 
3.3 
3.4   

 
1/3-5 
1-4 

NEN 5077  

3.2 Bescherming tegen 
geluid van installaties 

3.8 
3.9 

1-2 
1-3 

NEN 5077 
Handleiding Meten en 
Rekenen 
Industrielawaai 

 

3.3  Beperking van galm 3.13  NEN-EN 12354-6  

3.4  Geluidwering tussen 
ruimten 

3.16 
3.17 
3.17a  

1-4 
1-4/6-8 
1-3 

NEN 5077  

3.5 Wering van vocht 3.21 
3.22 
3.23 

1-4 
1-2 
1-2 

NEN 2778 
NEN 2690 

 

3.6  Luchtverversing 3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 

1-2/4-7 
 
1-3 
1-4 
1-3 
1-5/7-8 

NEN 1087 
NEN 2757 

 

3.7  Spuivoorziening 3.42 
3.43 

1-2 NEN 1087  

3.8 Toevoer van 
verbrandingslucht en 
afvoer van rookgas 

3.49 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 

 
1-6 
1-4 
 
 
1-2 

NEN 1087 
NEN 2757 

 

3.10 Bescherming tegen 
ratten en muizen 

3.69 
3.70 

1-3 
1-3 

  

3.11 Daglicht 3.75 1-3 NEN 2057  
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4.1 Verblijfsgebied en 
verblijfsruimte 

4.2 
4.3 

1-2 
1-4/6 

  

4.2 Toiletruimte 4.9 
4.11 

1-2 
1-3 

  

4.3  Badruimte, nieuwbouw 4.18 
4.19 

 
1-5 

  

4.4 Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid, 
nieuwbouw 

4.22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 
4.27 
4.28 

1-2 
1-6 
1-2 
1/4-5 
1/3-4 
1-5 
1-3 

  

4.5*  Buitenberging, 
nieuwbouw 

4.31 
4.32 

1-4 NEN 2778  

4.6* Buitenruimte, 
nieuwbouw 

4.35 1-3   

4.7  Opstelplaatsen 4.38 
4.39 

1-3 
1-2 

  

5.1 Energiezuinigheid 5.2 
5.3 
5.4 

1/3-6 
1-10/12 
1-2 

NTA 8800 
NEN 2686 

 

5.2 Milieu 5.9 1/5 Bepalingsmethode 
Milieuprestatie 
Gebouwen en GWW-
werken 
Ministeriële regeling 

 

6.1 Verlichting 6.2 
6.4 

4 
 
 

  

6.2 Voorziening voor 
afnemen en gebruiken 
van energie 

6.8 
6.9 
6.10 

1 
1/3 
1-3 

NEN 1010, NEN-EN-
IEC 61936-1 en NEN-
EN 50522 
NEN 1078, NEN-EN 
15001-1 en NEN 
2768 

 

6.3 Watervoorziening 6.12 
6.13 
6.14 

1-2 
1-2 

NEN 1006 
Ministeriële regeling 

 

6.4 Afvoer van 
huishoudelijk 
afvalwater en 
hemelwater 

6.16 
6.17 
6.18 

1-2a 
1-2 
1-4 

NEN 3215 
 

 

 

6.5 Tijdig vaststellen van 
brand 

6.20 
6.21 

1-4/6-8 
1-3 

NEN 2535 
NEN 2654-1 
NEN 2555 
NEN 6068  
CCV-inspectieschema 
Brandmeldinstallaties 

 

6.6 Vluchten bij brand 6.23 
6.25 
6.26 

1-6 
1-2/8-10 
1/4-6 

NEN 2575 
NEN 2654-2 
NEN 3011 
NEN-EN 179 
NEN-EN 1125 
CCV-inspectieschema 
Ontruimingsalarm-
installaties 
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6.7 Bestrijden van brand 

 

 

 

 

6.28 
6.29 
6.30 
6.31 
6.32 
6.33 

1/3-4 
1-2/4-5/7 
1/3-4 
1-2/4 
1-2 

 NEN 1594 
 NEN 2559 
 NEN 3011 
CCV-inspectieschema 
Vastopgestelde 
Brandbeheersings- en 
Brandblussystemen 
CCV-inspectieschema 
Rookbeheersings-
installaties 

 

6.8 Bereikbaarheid voor 
hulpverleningsdiensten 

6.36 
6.37 
6.38 
6.39 

1-3 
1-5 
1-5 

NEN 6090  

6.10 Bereikbaarheid van 
gebouwen voor 
gehandicapten 

6.49 1-2   

6.11 Tegengaan van veel 
voorkomende 
criminaliteit 

6.51 1-2   

6.12 Veilig onderhoud 
gebouwen, nieuwbouw 

6.53 1-2 Ministeriële regeling  

6.13 Technische 
bouwsystemen 

6.55 
6.55b 

1-5 Ministeriële regeling  

6.14 Elektronische 
communicatie, 
nieuwbouw 

6.57 
6.58 

1-3 
1-3 

Richtlijn Breedband 
NEN 2768 

 

7.2 Veilig vluchten bij 
brand 

7.12 1-3   

 

 

Opmerking 

In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. 
Woninguitbreidingen samengesteld met het bouwsysteem, die voldoen aan de eisen voor 
“nieuwbouw”, voldoen tevens aan de eisen voor “verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor 
“verbouw” niet nader uitgewerkt. 

 
* Opmerking bij Bouwbesluitafdelingen 4.5 en 4.6 
Eisen niet van toepassing voor woninguitbreiding. 

 
 
ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd. 2.1 
 
Een te bouwen bouwwerk is voldoende bestand tegen de daarop werkende krachten. 
 

4.1.2 Sterkte bouwconstructie, BB-artikelen 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5c (scope 1) 
Bouwconstructies, samengesteld met het bouwsysteem, moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.2, BB-art. 2.3, leden 1-2, BB-art. 2.4, leden 1-3 en BB-art. 2.5c. 
 
Grenswaarde 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet 
bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet 
bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het 
bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die 
bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld 
in NEN-EN 1991-1-7. 
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Een dak of een vloerafscheiding bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde 
ontwerplevensduur niet bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
Daarbij wordt uitgegaan van stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN 1991-1-7. 

Bepalingsmethode 

De prestaties met betrekking tot de sterkte van bouwconstructies, samengesteld met het 
bouwsysteem, worden bepaald overeenkomstig de in tabel 1 vermelde Eurocodes en NEN-normen. 

 
Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Betonconstructie NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 en 
NEN-EN 1991-3

*
 

NEN-EN 1992-1-1
*
 

Staalconstructie NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN-EN 1993-1-1/3/8
*
 

Staal-betonconstructie NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN-EN 1994-1-1
*
 

Houtconstructie NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN-EN 1995-1-1
*
 

Metselconstructie NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 en 
NEN-EN 1996-2 

NEN-EN 1996-1-1 
NEN-EN 1996-3

*
 

Aluminiumconstructie NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7
*
 NEN-EN 1999-1-1

*
 

Glasconstructie NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7
*
 NEN 2608 

Bevestigingscon-
structie dakbedekking 

NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN 6707 

 

 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de opgegeven prestaties 
van de sterkte van de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 1 voor de 
bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) 
zijn bepaald. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie instelling of de opgegeven prestaties van de 
sterkte van standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of van project onafhankelijke 
onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en 
overeenkomstig de in tabel 1 voor de bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing 
zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt of de op projectniveau bepaalde prestaties van de sterkte van 
de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 1 voor de bouwconstructie of 
constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald.  
Bij de realisatie van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen wordt 
beoordeeld of aan de toepassingsvoorwaarden van de sterkte van de bouwconstructie wordt 
voldaan. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie instelling of de opgegeven prestaties van de 
sterkte van standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of van project onafhankelijke 
onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en 
overeenkomstig de in tabel 1 voor de bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing zijnde 
normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, ten aanzien van de sterkte van de bouwconstructie, de prestaties project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
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uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de sterkte van de bouwconstructie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van bouwconstructies 
en/of van project onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van 
toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de sterkte van de bouwconstructie van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de sterkte van de bouwconstructie, 
(projectmatig uitgevoerde) berekeningen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de sterkte 
van de bouwconstructie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Daarnaast kan het attest-met-productcertificaat aangeven voor standaard uitvoeringen van 
bouwconstructies en/of van project onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van 
toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de sterkte van de bouwconstructie van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden. 

 
 
STERKTE BIJ BRAND; BB-afd. 2.2 
 
Een te bouwen bouwwerk kan bij brand gedurende redelijke tijd worden verlaten en doorzocht, 
zonder dat er gevaar voor instorting is. 
 

4.1.3 Sterkte bouwconstructie bij brand, BB-artikelen 2.10 en 2.11 (scope 1) 
Bouwconstructies, samengesteld met bouwsysteem, moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.10, leden 1-3 en BB-art. 2.11, leden 1-2.  

 
Grenswaarde 
Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie 
niet ligt, niet binnen de in BB-tabel 2.10.1 aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een 
bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Voor zover dat 
brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat 
brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte. 
De aangegeven tijdsduur bedraagt een veelvoud van 30 minuten met een minimum 30 minuten. 
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 
30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt niet 
voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties met betrekking tot de sterkte bij brand van bouwconstructies, samengesteld met het 
bouwsysteem, worden bepaald overeenkomstig de in tabel 2 vermelde Eurocodes en NEN-
normen. 
 
Tabel 2 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Betonconstructie 
 

NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-2
*
 NEN-EN 1992-1-2  

of NEN 6069 

Staalconstructie NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-2
*
 NEN-EN 1993-1-2 

of NEN 6069 

Staal-betonconstructie NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1994-1-2 
of NEN 6069 
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Houtconstructie NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-2
*
 NEN-EN 1995-1-2 

of NEN 6069 

Metselconstructie NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1996-1-2 
of NEN 6069

*
 

Aluminiumconstructie NEN-EN 1990
* 

en NEN-EN 1991-1-2
*
 NEN-EN 1999-1-2 

of NEN 6069
*
 

 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de opgegeven prestaties 
van de sterkte bij brand van de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 2 voor de 
bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) 
zijn bepaald.  
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie instelling of de opgegeven prestaties van de 
sterkte bij brand van standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of van project 
onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van 
bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 2 voor de bouwconstructie of 
constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt of de op projectniveau bepaalde prestaties van de sterkte bij 
brand van de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 2 voor de bouwconstructie of 
constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald.  
Bij de realisatie van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen wordt 
beoordeeld of aan de toepassingsvoorwaarden van de sterkte bij brand van de bouwconstructie 
wordt voldaan. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, ten aanzien van de sterkte bij brand van de bouwconstructie, de prestaties project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de sterkte bij brand van de 
bouwconstructie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of 
van project onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van 
bouwconstructies van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen dat in 
de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de sterkte bij brand van de bouwconstructie van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de sterkte bij brand van de 
bouwconstructie, (projectmatig uitgevoerde) berekeningen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
sterkte bij brand van de bouwconstructie in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
 
AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN; BB-afd. 2.3 
 
Een te bouwen bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, een trap en een 
hellingbaan zo veel mogelijk wordt voorkomen. 
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4.1.4 Afscheiding (aanwezigheid), BB-artikel 2.17 (scope 1) 
Niet beweegbare afscheidingen moeten aanwezig zijn zoals aangewezen in BB-art. 2.17,  
leden 1-4. 
 
Grenswaarde  
Niet beweegbare afscheidingen zijn vereist indien de rand van een vloer en/of de zijkant van een 
trap dan wel hellingbaan meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, terrein of water. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de aanwezigheid van de afscheidingen en of 
deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van de afscheidingen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de aanwezigheid van afscheidingen project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van afscheidingen. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van afscheidingen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van afscheidingen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.5 Vloerafscheiding (hoogte), BB-artikel 2.18 (scope 1) 

De hoogte van vloerafscheidingen moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.18, leden 1/3/5 voor woningen/woninguitbreidingen en leden 1-3/5 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde  
De hoogte van een vloerafscheiding bedraagt ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de hoogte van de 
vloerafscheidingen in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de hoogte van standaard uitvoeringen van 
vloerafscheidingen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de hoogte van de vloerafscheidingen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze hoogte in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de hoogte van vloerafscheidingen project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de hoogte van de vloerafscheidingen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van vloerafscheidingen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat wordt in de 
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toepassing voldaan aan de eisen voor de hoogte van vloerafscheidingen van het Bouwbesluit en 
welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de hoogte van de vloerafscheidingen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de hoogte van vloerafscheidingen in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.6 Afscheiding (openingen), BB-artikel 2.19 (scope 1) 

De openingen in afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.19, leden 1-4. 
 
Grenswaarde  
De afmeting van een opening in een afscheiding bedraagt tot een hoogte van 0,7 m boven een 
vloer, de voorkant van tredevlakken of de vloer van een hellingbaan niet meer dan 0,1 m en niet 
meer dan 0,2 m in hoger gelegen openingen.  
De horizontale afstand tussen een vloer, trap of hellingbaan en een afscheiding is < 0,05 m. 
De bovenregel van een in BB-art. 2.17 bedoelde afscheiding heeft geen onderbreking van meer 
dan 0,1 m. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de openingen in 
afscheidingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de openingen in standaard uitvoeringen van 
afscheidingen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de openingen in afscheidingen op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze openingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de openingen in afscheidingen project afhankelijk zijn en 
projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen voor wat betreft de openingen in afscheidingen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van afscheidingen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de openingen in afscheidingen van het Bouwbesluit 
en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de openingen in afscheidingen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de openingen in afscheidingen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.7 Vloerafscheiding (overklauterbaarheid), BB-artikel 2.20 (scope 1) 

Afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.20, lid 1. 
 
Grenswaarde  
Vloerafscheidingen hebben geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de afscheidingen wat 
betreft overklauterbaarheid in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de overklauterbaarheid van standaard 
uitvoeringen van vloerafscheidingen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de overklauterbaarheid van de afscheidingen op projectniveau wordt bepaald 
en vastgelegd en of deze afscheidingen wat betreft overklauterbaarheid in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat overklauterbaarheid van afscheidingen project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft overklauterbaarheid van afscheidingen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van vloerafscheidingen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de overklauterbaarheid van de afscheidingen van 
het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de overklauterbaarheid van de 
afscheidingen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
overklauterbaarheid van afscheidingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
 
OVERBRUGGING VAN HOOGTEVERSCHILLEN; BB-afd. 2.4 
 
Een te bouwen bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen 
door personen. 
 

4.1.8 Voorziening bij hoogteverschil, BB-artikel 2.27 (scope 1) 
Hoogteverschillen in vloeren moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 
2.27, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en 
tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten, of voor 
bezoekers bestemde vloeren, vloeren van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar 
verbindt of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een 
vaste trap of een vaste hellingbaan. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of hoogteverschillen in 
vloeren groter dan 0,21 m worden overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan en of 
daarmee in de toepassing voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd dat hoogteverschillen in vloeren 
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groter dan 0,21 m worden overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan en of daarmee 
in de toepassing voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt  dat de aanwezigheid van voorzieningen bij hoogteverschillen in 
vloeren project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO®  attest doet 
geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft voorzieningen bij 
hoogteverschillen in vloeren. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het overbruggen van 
hoogteverschillen in vloeren groter dan 0,21 m door een vaste trap of een vaste hellingbaan, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het overbruggen van 
hoogteverschillen in vloeren groter dan 0,21 m in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

 

TRAP; BB-afd. 2.5  

 
Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in BB-art. 2.27 overbrugt, kan veilig worden 
gebruikt. 
 

4.1.9 Trap (afmetingen), BB-artikel 2.33 (scope 1) 

Trapafmetingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.33,  leden 
1-2. 

 
Grenswaarde 
De minimale/maximale afmetingen zijn overeenkomstig BB-tabel 2.33. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de afmetingen van 
trappen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de afmetingen van standaard uitvoeringen van 
trappen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de afmetingen van trappen. Een 
geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende bewijs. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van trappen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en 
of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de afmetingen van trappen. Een 
geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende bewijs. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de afmetingen van trappen project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
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eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van trappen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van trappen, toegepast 
in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de afmetingen trappen van het Bouwbesluit en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van trappen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van trappen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.10 Trap (bordes), BB-artikel 2.34 (scope 1) 

Een trapaansluiting moet bij de bovenste trede voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 2.34. 

 
Grenswaarde 
Waar een trap met de bovenste trede aansluit op een vloer, heeft die vloer, over de breedte van 
de trap, een oppervlakte van ten minste 0,8 x 0,8 m. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de trapaansluitingen bij 
de bovenste trede in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of standaarduitvoeringen van de  trapaansluitingen 
bij de bovenste trede, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de trapaansluitingen bij de bovenste trede op projectniveau worden bepaald 
en vastgelegd en of deze aansluitingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de trapaansluitingen bij de bovenste trede project afhankelijk zijn 
en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen voor wat betreft de trapaansluitingen bij de bovenste trede. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van trapaansluitingen bij 
de bovenste trede, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor trapaansluitingen bij de 
bovenste trede van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de trapaansluitingen bij de bovenste 
trede, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de trapaansluitingen bij de 
bovenste trede in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.11 Trap (leuning), BB-artikel 2.35 (scope 1) 

Een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m en met een helling ter 
plaatse van de klimlijn > 2:3, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.35, 
lid 1. 

 
Grenswaarde 
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Een dergelijke trap heeft aan ten minste een zijkant een leuning waarvan de bovenkant, gemeten 
boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte ligt > 0,8 m dan wel < 1m. 
 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de aanwezigheid en 
afmetingen van trapleuningen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen van standaard uitvoeringen van trappen, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende 
bewijs. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen worden bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid en afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
 
Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende 
bewijs. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van trappen, toegepast 
in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

4.1.12 Regenwerendheid, BB-artikel 2.36 (scope 1) 
Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een 
hoogteverschil van meer dan 1,5 m moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 2.36 (voor woongebouwen). 
 
Grenswaarde 
De gemeenschappelijke verkeersruimte moet regenwerend zijn. 

 
Bepalingsmethode 
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De regenwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de regenwerendheid van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de regenwerendheid van standaard uitvoeringen 
van gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een 
hoogteverschil van meer dan 1,5 m, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de regenwerendheid van gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap 
voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze regenwerendheid bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de regenwerendheid van gemeenschappelijke verkeersruimten 
met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de regenwerendheid van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, dat de regenwerendheid van deze verkeersruimten bepaald is overeenkomstig 
NEN 2778 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de regenwerendheid van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de regenwerendheid van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
regenwerendheid van gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen 
van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
HELLINGBAAN; BB-afd. 2.6 
 
Een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil als bedoeld in BB-art. 2.27 overbrugt, kan 
veilig worden gebruikt. 
 

4.1.13 Hellingbaan (afmetingen), BB-artikel 2.43 (scope 1) 

De afmetingen van een hellingbaan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 2.43. 

 
Grenswaarde 
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Een hellingbaan heeft een minimale breedte van 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1m en een 
helling van ten hoogste 1 : 12 (bij een hoogteverschil < 0,25 m), 1 : 16 (> 0,25 hoogteverschil < 
0,5 m) dan wel 1 : 20 (hoogteverschil > 0,5 m). 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de prestaties met 
betrekking tot de afmetingen van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de afmetingen van standaard uitvoeringen van 
hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van hellingbanen op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de afmetingen van hellingbanen project afhankelijk zijn en 
projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van hellingbanen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van hellingbanen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de afmetingen van hellingbanen van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van hellingbanen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van hellingbanen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.14 Hellingbaan (bordes), BB-artikel 2.44 (scope 1) 

Een aansluiting van een hellingbaan moet aan de bovenzijde voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.44. 

 
Grenswaarde 
Waar een hellingbaan aansluit op een vloer, heeft die vloer, over de breedte van de hellingbaan, 
een oppervlakte van ten minste 1,4 x 1,4 m. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de aansluitingen aan de 
bovenzijde van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of standaarduitvoeringen van de  aansluitingen aan 
de bovenzijde van hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aansluitingen aan de bovenzijde van hellingbanen op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze aansluitingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
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Het KOMO® attest vermeldt de aansluitingen aan de bovenzijde van hellingbanen project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aansluitingen aan de bovenzijde 
van hellingbanen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van aansluitingen aan 
de bovenzijde van hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de aansluitingen 
aan de bovenzijde van hellingbanen van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aansluitingen aan de bovenzijde 
van hellingbanen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aansluitingen aan de bovenzijde van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
4.1.15 Hellingbaan (geleiderand), BB-artikel 2.45 (scope 1) 

Een geleiderand van een hellingbaan moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.45. 

 
Grenswaarde 
Een hellingbaan heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand met een vanaf de vloer 
van de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04 m. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de aanwezigheid en 
hoogte van geleideranden van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de aanwezigheid en hoogte van geleideranden 
van standaard uitvoeringen van hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en hoogte van geleideranden van hellingbanen worden 
bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid en hoogte in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de aanwezigheid en hoogte van geleideranden van hellingbanen 
project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet 
geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en hoogte 
van geleideranden van hellingbanen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van hellingbanen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de aanwezigheid en hoogte van geleideranden van 
hellingbanen van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en hoogte van 
geleideranden van hellingbanen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
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aanwezigheid en hoogte van geleideranden van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit.  

 
 
BEWEEGBARE CONSTRUCTIEONDERDELEN; BB-afd. 2.7 
 
Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen 
hinder veroorzaken bij het vluchten door en bij het gebruik van een aangrenzende openbare 
ruimte. 
 

4.1.16 Hinder, BB-artikel 2.51 (scope 1) 
Een beweegbaar constructieonderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in 
BB-art. 2.51, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 
Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor 
motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, 
gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg of strook. 
De onderzijde van een beweegbaar onderdeel dat zich boven een niet voor motorvoertuigen 
openstaande weg of een beschermde vluchtroute kan bevinden, ligt ten minste 2,2 m boven die 
weg of vluchtroute. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of beweegbare onderdelen 
die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde 
vluchtroute kunnen bevinden, voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft 
hoogteligging boven die weg of vluchtroute. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of standaard uitvoeringen van beweegbare 
onderdelen die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een 
beschermde vluchtroute kunnen bevinden, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit voor wat betreft hoogteligging boven die weg of vluchtroute. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de hoogteligging van beweegbare onderdelen, die zich boven een al dan niet 
voor motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde vluchtroute kunnen bevinden, wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze hoogteligging in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat dat de hoogteligging van beweegbare onderdelen, die zich boven 
een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde vluchtroute kunnen 
bevinden, project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest 
doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de hoogteligging van 
beweegbare onderdelen, die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg 
of een beschermde vluchtroute kunnen bevinden. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van beweegbare 
onderdelen, die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een 
beschermde vluchtroute kunnen bevinden, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de hoogteligging boven die weg of vluchtroute van het Bouwbesluit en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de hoogteligging van beweegbare 
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onderdelen, die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een 
beschermde vluchtroute kunnen bevinden, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de hoogteligging van beweegbare onderdelen, die zich boven een al dan niet voor 
motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde vluchtroute kunnen bevinden, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 
BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE; BB-afd. 2.8  
 
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
voldoende wordt beperkt. 
 

4.1.17 Stookplaats, BB-artikel 2.57 (scope 1) 
Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.57. 

 
Grenswaarde 
Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover het 
de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide 
bepaald volgens NEN-EN 13501-1, indien: 
a. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 

6061, groter is dan 2 kW/m², of 
b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 

90 °C. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse van 
materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 
en of deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse van standaard uitvoeringen van 
materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of 
deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze brandklasse bepaald is overeenkomstig 
NEN-EN 13501-1 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een 
stookplaats project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest 
doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van 
materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van materiaal ter plaatse 
van of nabij een stookplaats, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat de brandklasse van dit materiaal is, dat deze bepaald is overeenkomstig 
NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de brandklasse van 
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materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats van het Bouwbesluit en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van materiaal ter 
plaatse van of nabij een stookplaats, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld 
en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.18 Schacht, koker of kanaal, BB-artikel 2.58 (scope 1) 
Materiaal of een combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een 
koker of een kanaal moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.58, 
leden 1-2. 

 
Grenswaarde 
Materiaal of een combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een 
koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment 
met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse van 
materiaal of combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of 
kanaal bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse van standaard uitvoeringen van 
materiaal of combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of 
kanaal ter plaatse van of nabij een stookplaats, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of 
deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse van materiaal of combinatie van materialen toegepast aan de 
binnenzijde van een schacht, koker of kanaal op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze brandklasse bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse van materiaal of combinatie van materialen 
toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van materiaal of combinatie van materialen 
toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van materiaal of 
combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
brandklasse van dit materiaal is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in 
de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de brandklasse van materiaal of combinatie van 
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materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal van het Bouwbesluit 
en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van materiaal of 
combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van materiaal of 
combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.19 Rookgasafvoer, BB-artikel 2.59 (scope 1) 
Een afvoervoorziening voor rookgas moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 2.59, leden 1-2. 
 
Grenswaarden 
De afvoervoorziening voor rookgas moet brandveilig zijn en de horizontale afstand tussen de 
uitmonding van de rookgasafvoer en een brandgevaarlijk dak van een ander bouwwerk is ten 
minste 15 m. 

 
Bepalingsmethode 
De brandveiligheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 6062. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandveiligheid van de 
afvoervoorziening voor rookgas bepaald is overeenkomstig NEN 6062, of de horizontale afstand 
tussen de uitmonding van deze rookgasafvoer en een brandgevaarlijk dak van een ander 
bouwwerk ten minste 15 m is en of deze brandveiligheid in de toepassing voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandveiligheid van standaard uitvoeringen 
van de afvoervoorziening voor rookgas, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 6062 en of deze 
brandveiligheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze brandveiligheid bepaald is overeenkomstig NEN 6062, of 
deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en of de horizontale afstand 
tussen de uitmonding van deze rookgasafvoer en een brandgevaarlijk dak van een ander 
bouwwerk ten minste 15 m. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas en de 
horizontale afstand tussen de uitmonding van deze rookgasafvoer en een brandgevaarlijk dak 
van een ander bouwwerk project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. 
Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas en de horizontale afstand tussen de 
uitmonding van deze rookgasafvoer en een brandgevaarlijk dak van een ander bouwwerk. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
afvoervoorziening voor rookgas, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, dat de brandveiligheid van deze afvoervoorziening voor rookgas bepaald 
is overeenkomstig NEN 6062 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
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brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas van het Bouwbesluit en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandveiligheid van de 
afvoervoorziening voor rookgas en de horizontale afstand tussen de uitmonding van deze 
rookgasafvoer en een brandgevaarlijk dak van een ander bouwwerk, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas en de 
horizontale afstand tussen de uitmonding van deze rookgasafvoer en een brandgevaarlijk dak 
van een ander bouwwerk in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.20 Opstelplaats van een open verbrandingstoestel, BB-artikel 2.60 (scope 1)  

Een opstelplaats van een open verbrandingstoestel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.60. 
 
Grenswaarde 
De opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte, een badruimte of 
een stalling voor motorvoertuigen. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de opstelplaats voor een 
open verbrandingstoestel niet ligt in een toiletruimte, badruimte of een stalling voor 
motorvoertuigen en of daarmee in de toepassing voldaan wordt aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd dat de opstelplaats voor een 
open verbrandingstoestel niet ligt in een toiletruimte, badruimte of een stalling voor 
motorvoertuigen en of daarmee in de toepassing voldaan wordt aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de ligging van een opstelplaats voor een open 
verbrandingstoestel project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het 
KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ligging 
van een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ligging van een opstelplaats voor 
een open verbrandingstoestel, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
ligging van een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 

 
 

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-afd. 2.9 
 
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. 
 

4.1.21 Binnenoppervlak, BB-artikel 2.67 (scope 1) 

Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, lid 1. 
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Grenswaarde 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in BB-tabel 
2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
De brandklasse behoort ten minste tot brandklasse D. 
 
Toelichting:  
Een zijde van een constructieonderdeel van een extra beschermde vluchtroute, die grenst aan de 
binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse B en rookklasse s2. 
Een zijde van een constructieonderdeel van een beschermde vluchtroute van een woongebouw, 
die grenst aan de binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse B en rookklasse s2. 

 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse en 
rookklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht bepaald zijn 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse en rookklasse in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse en rookklasse van standaard 
uitvoeringen van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht, toegepast in 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse en rookklasse in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse en rookklasse van de zijde van constructieonderdelen die 
grenst aan de binnenlucht op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze 
brandklasse en rookklasse bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse en rookklasse van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse en rookklasse zijn, dat deze 
bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de 
eisen voor de brandklasse en rookklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan 
de binnenlucht van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse en rookklasse van de 
zijde van constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
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4.1.22 Buitenoppervlak, BB-artikel 2.68 (scope 1) 
Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.68, leden 1-2/4-5 voor 
woningen/woninguitbreidingen en leden 1-5 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in BB-tabel 
2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. De brandklasse behoort ten 
minste tot brandklasse D. 
 
Toelichting: 
Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt 
dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een woongebouw 
waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet 
vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1. 
Een zijde van een constructieonderdeel van een extra beschermde vluchtroute, die grenst aan de 
buitenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse C. 
Een zijde van een constructieonderdeel van een beschermde vluchtroute van een woongebouw, 
die grenst aan de buitenlucht, voldoet ten minste te aan brandklasse C. 

 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse van de 
zijde van constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht bepaald is overeenkomstig NEN-
EN 13501-1 en of deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse van standaard uitvoeringen van 
de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN-EN 
13501-1 en of deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de 
buitenlucht op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze brandklasse bepaald is 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst 
aan de buitenlucht project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® 

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse is, dat deze bepaald is 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
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worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die 
grenst aan de buitenlucht in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.23 Beloopbaar vlak, BB-artikel 2.69 (scope 1) 

De bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.69, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in 
BB-tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 
13501-1. De brandklasse behoort ten minste tot brandklasse Dfl. 
De bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in 
BB-tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. De brandklasse 
behoort ten minste tot brandklasse Dfl. 
 
Toelichting: 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een extra beschermde vluchtroute, die 
grenst aan de binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl. 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een extra beschermde vluchtroute, die 
grenst aan de buitenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl. 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een beschermde vluchtroute van een 
woongebouw, die grenst aan de binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl  en 
rookklasse s1fl. 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een beschermde vluchtroute van een 
woongebouw, die grenst aan de buitenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl. 

 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse en 
rookklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en 
de brandklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de 
buitenlucht bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse en rookklasse 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse en rookklasse van standaard 
uitvoeringen van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht 
en de brandklasse van standaard uitvoeringen van de bovenzijde van een vloer, trap of 
hellingbaan die grenst aan de buitenlucht,  toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of 
deze brandklasse en rookklasse in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse en rookklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of 
hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en de brandklasse van de bovenzijde van een vloer, 
trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht op projectniveau worden bepaald en vastgelegd 
en of deze brandklasse en rookklasse bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse en rookklasse van de bovenzijde van een vloer, 
trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en de brandklasse van de bovenzijde van een 
vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de bovenzijde van een vloer, 
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trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en de brandklasse van de bovenzijde van een 
vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bovenzijde van 
een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse en rookklasse zijn, dat 
deze bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan 
de eisen voor de brandklasse en rookklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan 
die grenst aan de binnenlucht van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor 
gelden.   
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bovenzijde van 
een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse is, dat deze bepaald is 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
brandklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht 
van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse en rookklasse van de 
bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de 
bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht  in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van de bovenzijde 
van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of 
hellingbaan die grenst aan de buitenlucht  in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
4.1.24 Vrijgesteld, BB-artikel 2.70 (scope 1) 

Delen van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte zijn 
overeenkomstig BB-art. 2,70, lid 1 vrijgesteld van de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 
2.67 t/m 2.69a. Onverminderd het eerste lid van BB-art. 2.70 zijn voor een aantal in BB-tabel 2.66 
nader aangegeven gebruiksfuncties op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de 
constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute 
voert, BB-art. 2.67 en BB-art. 2.69a, eerste en tweede lid, voor wat betreft de rookklasse s2 niet 
van toepassing. 
 
Grenswaarde 
Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. Ten hoogste 10% van de totale 
binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, is voor wat betreft de rookklasse s2 vrijgesteld. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de toegepaste vrijstelling 
van de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67 t/m 2.69 en of deze vrijstelling voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 
2.67 t/m 2.69 wordt bepaald en vastgelegd en of deze vrijstelling voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 41 van 240 

Het KOMO® attest vermeldt dat dat de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.67 t/m 2.69 project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te 
worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67 t/m 
2.69. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de toegepaste vrijstelling van de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67 t/m 2.69, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.67 t/m 2.69 in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.25 Dakoppervlak, BB-artikel 2.71 (scope 1) 

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.71, lid 1.  
 
Grenswaarde 
De bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Deze eis geldt 
niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven 
het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de 
perceelsgrens liggen. 
 
Bepalingsmethode 
De brandgevaarlijkheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 6063. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandgevaarlijkheid 
van de bovenzijde van het dak bepaald is overeenkomstig NEN 6063 en of deze bovenzijde niet 
brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandgevaarlijkheid van standaard 
uitvoeringen van de bovenzijde van het dak, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 6063 en of deze 
bovenzijde niet brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandgevaarlijkheid van de bovenzijde van het dak wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze brandgevaarlijkheid bepaald is overeenkomstig NEN 6063 en of de 
bovenzijde van het dak niet brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit.   

 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandgevaarlijkheid van de bovenzijde van het dak project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het niet brandgevaarlijk  zijn van de 
bovenzijde van het dak. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bovenzijde van 
het dak, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat de 
brandgevaarlijkheid bepaald is overeenkomstig NEN 6063, dat deze bovenzijde niet 
brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen voor het niet 
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brandgevaarlijk zijn van bovenzijde van het dak van het Bouwbesluit en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het niet brandgevaarlijk zijn van de 
bovenzijde van het dak, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het niet 
brandgevaarlijk zijn van bovenzijde van het dak in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
 
BEPERKING VAN DE UITBREIDING VAN BRAND; BB-afd. 2.10 
 
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende 
wordt beperkt. 
 

4.1.26 Ligging, BB-artikel 2.82 (scope 1) 
Een besloten ruimte en een extra beschermde vluchtroute moeten voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.82, leden 1/3-4.  
 
Grenswaarde 
Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Een extra beschermde vluchtroute voert niet 
door een brandcompartiment. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de ligging van besloten 
ruimten en extra beschermde vluchtroutes en of deze ligging voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ligging van besloten ruimten en extra beschermde vluchtroutes op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze ligging in de toepassing voldoet aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de ligging van besloten ruimten en extra beschermde 
vluchtroutes projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ligging van besloten ruimten en 
extra beschermde vluchtroutes. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ligging van besloten ruimten en 
extra beschermde vluchtroutes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
ligging van besloten ruimten en extra beschermde vluchtroutes in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.27 Omvang, BB-artikel 2.83 (scope 1) 

De omvang van een brandcompartiment moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 2.83, leden 1/3/5-7.  

 
Grenswaarde 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 43 van 240 

Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan 1.000. Een 

brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel. In een brandcompartiment 
liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan.  
Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² of een technische 
ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer 
dan 130 kW worden opgesteld, is een afzonderlijk brandcompartiment. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de omvang van 
brandcompartimenten en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de omvang van brandcompartimenten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de omvang van brandcompartimenten projectmatig beoordeeld 
dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de omvang van brandcompartimenten. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de omvang van 
brandcompartimenten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de omvang 
van brandcompartimenten in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.28 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, BB-artikel 2.84 (scope 1) 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-3/7-8. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bedraagt een veelvoud van 30 minuten met 
een minimum van 30 minuten. 
 
Toelichting: 
Constructieonderdelen met een brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie, beschouwd in de 
uitbreidingsrichting, groter dan 30 min. worden beschouwd als “dicht”. Brandoverslag via die 
constructieonderdelen vindt niet plaats. De brandwerendheid van de dichte delen wordt 
beoordeeld op: 

- Van binnen naar buiten op EI voor de dichte delen 
- Van binnen naar buiten op EW voor ramen, deuren en daarmee vergelijkbare 

constructie-onderdelen 
- Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op EI voor de dichte delen 
- Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op EW voor ramen, deuren en 

daarmee vergelijkbare constructieonderdelen 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. 
Hierin is vermeld dat de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van 
bouwdelen bepaald dient te worden volgens NEN 6069 of volgens NEN-EN 1992-1-2, NEN-EN, 
NEN-EN 1994-1-2, 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
brandwerendheid van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
brandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van brandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandwerendheid is. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
 
VERDERE BEPERKING VAN DE UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN 
VERSPREIDING VAN ROOK; BB-afd. 2.11 
 

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt 
beperkt dan is beoogd met BB-paragraaf 2.10.1 en dat veilig kan worden gevlucht. 
 

4.1.29 Ligging, BB-artikel 2.92 (scope 1) 
Een (sub)brandcompartiment, of een verkeersruimte waardoor een beschermde vluchtroute 
voert, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.92, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten 
waardoor een beschermde vluchtroute voert. Een beschermde vluchtroute ligt niet in een 
subbrandcompartiment. Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de ligging van 
subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes en of deze ligging in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
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De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ligging van subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze ligging in de toepassing voldoet aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de ligging van subbrandcompartimenten en beschermde 
vluchtroutes projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ligging van 
subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ligging van 
subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de ligging van subbrandcompartimenten en beschermde 
vluchtroutes in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.30 Omvang, BB-artikel 2.93 (scope 1) 

De omvang van een beschermd subbrandcompartiment moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.93, lid 1 voor woningen/woninguitbreidingen en leden 1-2 voor 
woongebouwen. 

 
Grenswaarde 
Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in 
BB-tabel 2.91 aangegeven waarde. Afhankelijk van de gebruiksfunctie is het gebruiksoppervlakte 
van een beschermd subbrandcompartiment  niet groter dan 100 m2 of 500 m2.  
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de omvang van beschermde 
subbrandcompartimenten en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de omvang van beschermde subbrandcompartimenten op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de omvang van beschermde subbrandcompartimenten 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de omvang van beschermde subbrandcompartimenten. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de omvang van beschermde 
subbrandcompartimenten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de omvang 
van beschermde subbrandcompartimenten in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
4.1.31 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang, BB-artikel 2.94 

(scope 1)  
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
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aangewezen in BB-art. 2.94, leden 1-3. 

 
Grenswaarde 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment 
naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten, waarbij voor de 
bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van een 
scheidingsconstructie uitsluitend rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium 
vlamdichtheid met betrekking op de afdichting. 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten 
minste 30 minuten. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. 
Hierin is vermeld dat de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van 
bouwdelen bepaald dient te worden volgens NEN 6069 of volgens NEN-EN 1992-1-2, NEN-EN, 
NEN-EN 1994-1-2, 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
brandwerendheid van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandwerendheid is. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

4.1.32 Weerstand tegen rookdoorgang: subbrandcompartiment, BB-artikel 2.94a (scope 1)  
De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 2.94a, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 
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De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd 
subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200 bepaald volgens 
NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een extra beschermde vluchtroute voert en naar een liftschacht als bedoeld in BB-
artikel 2.84, eerste lid, is R200, bepaald volgens NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
rookdoorgang bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
weerstand tegen rookdoorgang van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen rookdoorgang project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de weerstand tegen rookdoorgang is. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen rookdoorgang, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.33 Weerstand tegen rookdoorgang: beschermd subbrandcompartiment, BB-artikel 2.94b 
(scope 1) 
 De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 2.94b, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander 
beschermd subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
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besloten ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is R200 
bepaald volgens NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
rookdoorgang bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
weerstand tegen rookdoorgang van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
beschermde subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen rookdoorgang project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van beschermde subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de weerstand tegen rookdoorgang is. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen rookdoorgang, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

VLUCHTROUTES; BB-afd. 2.12  

 
Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden 
bereikt. 
 

4.1.34 Vluchtroute, BB-artikel 2.102 (scope 2) 
Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.102, leden 
1/4. 
 
Grenswaarde 
Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die 
leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. 
De gecorrigeerde loopafstand is niet groter dan 30 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de vluchtroutes op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de vluchtroutes, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de vluchtroutes in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.35 Extra beschermde vluchtroute, BB-artikel 2.104 (scope 2) 
Een extra beschermde vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 2.104, leden 1-4 voor woningen/ woninguitbreidingen en leden 1-4/7 voor 
woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint 
een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 
Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt 
overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de extra beschermde vluchtroutes op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de extra beschermde vluchtroutes, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de extra beschermde vluchtroutes in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.36 Tweede vluchtroute, BB-artikel 2.106 (scope 2) 
Bij aanwezigheid van een tweede vluchtroute vervallen, zoals aangewezen in BB-art. 2.106, lid 1, 
een aantal prestatie-eisen die betrekking hebben op extra beschermde vluchtroutes (BB-art. 
2.104). Een tweede vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.106, leden 1-5. 

 
Grenswaarde 
Buiten het brandcompartiment waarin op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, voeren 
die twee vluchtroutes niet door eenzelfde brandcompartiment. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de tweede vluchtroute op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de tweede vluchtroute, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de tweede vluchtroute in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.37 Inrichting vluchtroute, BB-artikel 2.107 (scope 2) 
Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.107, leden 
1-6/8/10. 
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de twee ruimten als bedoeld in BB-
artikel 2.106, eerste lid, is ten minste 30 minuten. 
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Een besloten trappenhuis, waarin een hoogteverschil van meer dan 20 m wordt overbrugd, wordt 
in de vluchtrichting uitsluitend bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute met een 
loopafstand van ten minste 2 m.    
Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte 
van ten minste de in BB-tabel 2.101 aangegeven waarde. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute 
over een trap voert. 
Indien op een trap in totaal meer dan 600 m² vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, 
is de breedte van de trap ten minste 1,2 m. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de inrichting van vluchtroutes op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de inrichting van vluchtroutes 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de inrichting van vluchtroutes in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.38 Inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang, BB-artikel 2.107a (scope 2) 
Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.107a, leden 
1-5. 
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een 
beschermde vluchtroute voert is Ra, bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een extra 
beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een 
beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is Ra, bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor een 
extra beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld in BB-artikel 2.106, eerste 
lid, is R200, bepaald volgens NEN 6075. 
 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen rookdoorgang tussen besloten ruimten waardoor 
beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren en tussen besloten ruimten en besloten 
trappenhuizen waardoor beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen rookdoorgang 
tussen besloten ruimten waardoor beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren en 
tussen besloten ruimten en besloten trappenhuizen waardoor beschermde of extra beschermde 
vluchtroutes voeren, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen rookdoorgang tussen besloten ruimten waardoor beschermde of extra 
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beschermde vluchtroutes voeren en tussen besloten ruimten en besloten trappenhuizen 
waardoor beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 
 

HULPVERLENING BIJ BRAND; BB-afd. 2.13  

 
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden 
en brand kan bestrijden. 
 

4.1.39 Brandweerlift, BB-artikel 2.120 (scope 2) 
Lifttoegangen van een brandweerlift op boven elkaar gelegen verdiepingen moeten voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.120, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de lifttoegang op de 
verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute. Een uitgang van een 
woonfunctie grenst niet aan deze extra beschermde vluchtroute voor zover die voert door een 
ruimte die direct grenst aan de lifttoegang. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de lifttoegangen van een brandweerlift op boven elkaar gelegen verdiepingen op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de lifttoegangen van een 
brandweerlift op boven elkaar gelegen verdiepingen projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de lifttoegangen van een brandweerlift op boven elkaar gelegen 
verdiepingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 

4.1.40 Loopafstand, BB-artikel 2.121 (scope 2) 
De loopafstanden tussen een punt in een gebruiksgebied en toegangen van een trappenhuis of 
een brandweerlift moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.121, 
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een toegang van een 
trappenhuis is niet groter dan 75 m. 
De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een lifttoegang van een 
brandweerlift is niet groter dan 120 m. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de loopafstand op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de loopafstand projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de loopafstand in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 
INBRAAKWERENDHEID; BB-afd. 2.15 
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Een te bouwen woonfunctie, niet zijnde een woonwagen, biedt weerstand tegen inbraak. 
 

4.1.41 Reikwijdte, BB-artikel 2.130 (scope 1) 
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een 
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die bereikbaar zijn voor inbraak, 
moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.130. 

 
Grenswaarde 
De inbraakwerendheid moet voldoen aan weerstandsklasse 2. 

 

Bepalingsmethode 
De bereikbaarheid voor inbraak wordt bepaald overeenkomstig NEN 5087 en de 
weerstandsklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN 5096.  
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die 
overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, bepaald is overeenkomstig NEN 5096 
en of deze weerstandsklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de inbraakwerendheid (weerstandsklasse) van 
standaard uitvoeringen van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5096 en of deze weerstandsklasse in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de inbraakwerendheid (weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen en 
daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn 
voor inbraak, wordt bepaald en vastgelegd en of deze weerstandsklasse bepaald is 
overeenkomstig NEN 5096 en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de inbraakwerendheid van deuren, ramen, kozijnen en daarmee 
gelijk te stellen constructieonderdelen, die bereikbaar zijn voor inbraak, project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de inbraakwerendheid (weerstandsklasse) van deuren, ramen, 
kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 
bereikbaar zijn voor inbraak 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van deuren, ramen, 
kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5096 en dat deze 
weerstandsklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen, en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
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VEILIGHEIDSZONE EN PLASBRANDAANDACHTSGEBIED, NIEUWBOUW; BB-afd. 2.16 
 
Een te bouwen bouwwerk in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied of boven de volle 
breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die 
basisnetroute betreft,  is zodanig dat het risico dat voortvloeit uit het vervoer van gevaarlijke 
stoffen voor personen in het bouwwerk beperkt is. 
 

4.1.42 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, BB-artikel 2.133 (scope 2) 
Een bouwwerk in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied of boven de volle 
breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die 
basisnetroute betreft, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.133. 
 
Grenswaarde 
Bij ministeriële regeling kunnen aan een bouwwerk in een veiligheidszone of een 
plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de 
veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft, zodanige 
voorschriften worden gegeven dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit 
op de weg, de spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 
 
Regeling Bouwbesluit, art. 2.5 
De brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van een gedeelte van een te 
bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied is ten 
minste 60 minuten van buiten naar binnen bepaald volgens NEN 6069, uitgaande van de 
buitenruimte als een brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens NEN-EN 13501-2. 
 
Regeling Bouwbesluit, art. 2.5, leden 1-4 
1. Een in een aan de buitenlucht grenzende zijde van een in een veiligheidszone of 

plasbrandaandachtsgebied gelegen constructieonderdeel van een te bouwen bouwwerk 
voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

2. In afwijking van bovenstaande lid 1 voldoet een deur, een raam, een kozijn of een daaraan 
gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

3. Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in ieder vlak van 
de uitwendige scheidingsconstructie met een afmeting van 3 m bij 3 m, waarvoor volgens het 
eerste lid een eis geldt, is die eis niet van toepassing. 

4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak. 
 
Regeling Bouwbesluit, art. 2.7, leden 1-2 
1. Een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied gelegen dak of een gedeelte 

daarvan van een te bouwen bouwwerk is voorzien van een constructieonderdeel waarvan de 
aan de buitenlucht grenzende zijde voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 
13501-1. 

2. Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van het in het bovenstaande eerste lid bedoelde 
constructieonderdeel is de eis van het eerste lid niet van toepassing. 

 

Bepalingsmethode 
De brandwerendheid van buiten naar binnen wordt bepaald volgens NEN 6069, of volgens NEN-
EN 1992-1-2, NEN-EN, NEN-EN 1994-1-2, 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2, met een 
buitenbrandkromme volgens NEN-EN 13501-2.  
De brandklasse A2 wordt bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen gelegen in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied of de 
brandwerendheid van buiten naar binnen van de uitwendige scheidingsconstructies en de 
brandklasse van de aan de buitenlucht grenzende zijde van constructieonderdelen en het dak op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen gelegen in een veiligheidszone of een 
plasbrandaandachtsgebied ten aanzien van de brandwerendheid van buiten naar binnen van de 
uitwendige scheidingsconstructies en de brandklasse van de aan de buitenlucht grenzende zijde 
van constructieonderdelen en het dak projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat deze energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
gelegen in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied voor wat betreft de 
brandklasse van de aan de buitenlucht grenzende zijde van constructieonderdelen en het dak in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-afd. 3.1 
 
Een te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten. 
 

4.1.43 Geluid van buiten, BB-artikel 3.2 (scope 1) 
Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 3.2. 
 
Grenswaarde 
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 
bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Opmerking: 
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
kunnen de waarden voor standaard buitengeluid (RA) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, 
kierdichting, beglazing, ventilatieroosters en suskasten) worden ontleend aan een geldige 
kwaliteitsverklaring, aan de publicatie “Geluidwering in de woningbouw” of aan de publicatie 
“Herziening rekenmethode geluidwering gevels – actualisering verkeerslawaai en woningen”. 
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) indien de geluidsisolatie voor 
standaard buitengeluid (RA) van de onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie bekend 
is. 
Voor de omrekening van de geluidwering (GA) naar de karakteristieke geluidwering (GA;k), zie  
NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en “Geluidwering in de woningbouw”. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de karakteristieke 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en 
of deze karakteristieke geluidwering in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de karakteristieke geluidwering van standaard 
uitvoeringen van de uitwendige scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of deze karakteristieke geluidwering in 
de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze karakteristieke geluidwering bepaald is 
overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
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KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het 
KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
karakteristieke geluidwering is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van 
de uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.44 Industrie-, weg- of spoorweglawaai, BB-artikel 3.3 (scope 1) 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 3.3, leden 1/3-5. 
 
Grenswaarde 
 
1) De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een 

verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen de in het hogere-waardenbesluit 
opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 
30 dB(A) bij industrielawaai, of 28 dB bij weg- of spoorweglawaai. 

2) Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste lid van 
BB-artikel 3.3, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende 
gebruiksfunctie waarop het eerste lid van toepassing is, is dit lid van overeenkomstige 
toepassing. 

3) De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is 
maximaal 2 dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde karakteristieke geluidwering van 
het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 

 
 

Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Opmerking: 
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
kunnen de waarden voor standaard buitengeluid (RA) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, 
kierdichting, beglazing, ventilatieroosters en suskasten) worden ontleend aan een geldige 
kwaliteitsverklaring, aan de publicatie “Geluidwering in de woningbouw” of aan de publicatie 
“Herziening rekenmethode geluidwering gevels – actualisering verkeerslawaai en woningen”. 
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) indien de geluidsisolatie voor 
standaard buitengeluid (RA) van de onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie bekend 
is. 
Voor de omrekening van de geluidwering (GA) naar de karakteristieke geluidwering (GA;k), zie  
NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en “Geluidwering in de woningbouw”. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de karakteristieke 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en 
of deze karakteristieke geluidwering in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de karakteristieke geluidwering van standaard 
uitvoeringen van de uitwendige scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze karakteristieke geluidwering bepaald is 
overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het 
KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
karakteristieke geluidwering is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van 
de uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.45 Luchtvaartlawaai, BB-artikel 3.4 (scope 1) 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 3.4, leden 1-4. 
 
Grenswaarden 
1) De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie is niet kleiner dan 

30 dB.  
2) Het karakteristiek geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB.  
3) Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede 

lid van BB-artikel 3.4, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een 
aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze 
leden van overeenkomstige toepassing. 

4) De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is 
maximaal 2 dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde karakteristieke geluidwering van 
het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 
 

Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Opmerking: 
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
kunnen de waarden voor standaard buitengeluid (RA) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, 
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kierdichting, beglazing, ventilatieroosters en suskasten) worden ontleend aan een geldige 
kwaliteitsverklaring, aan de publicatie “Geluidwering in de woningbouw” of aan de publicatie 
“Herziening rekenmethode geluidwering gevels – actualisering verkeerslawaai en woningen”. 
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) indien de geluidsisolatie voor 
standaard buitengeluid (RA) van de onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie bekend 
is. 
Voor de omrekening van de geluidwering (GA) naar de karakteristieke geluidwering (GA;k), zie  
NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en “Geluidwering in de woningbouw”. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de karakteristieke 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en 
of deze karakteristieke geluidwering in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de karakteristieke geluidwering van standaard 
uitvoeringen van de uitwendige scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze karakteristieke geluidwering bepaald is 
overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het 
KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
karakteristieke geluidwering is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van 
de uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN INSTALLATIES; BB-afd. 3.2  

 
Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties. 

 
4.1.46 Aangrenzend perceel, BB-artikel 3.8 (scope 1) 

Installaties moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.8 leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een installatie voor 
warmte- of koudeopwekking, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift 
veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 
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bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op 
een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie. 
Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor 
een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de 
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. 
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristiek installatie-geluidniveau wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. Het 
geluidsniveau van een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de 
uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, wordt bepaald volgens de Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het karakteristiek 
installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of het karakteristiek installatie-
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het karakteristiek installatie-geluidniveau van 
standaard uitvoeringen van de installaties, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of dit 
karakteristiek installatie-geluidniveau voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
De certificatie-instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het geluidniveau van 
installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het geluidniveau van toepassingsvoorbeelden 
van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en of dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het karakteristiek installatie-geluidniveau op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of het karakteristiek installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 
en of dit in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het geluidniveau van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn 
opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of dit geluidniveau bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat het karakteristiek installatie-geluidniveau project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft het karakteristiek installatie-geluidniveau. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de installaties, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het 
karakteristiek installatie-geluidniveau is, dat dit bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor het karakteristiek installatie-geluidniveau van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    
Het KOMO® attest vermeldt dat het geluidniveau van installaties voor warmte- of 
koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, project afhankelijk is en 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 59 van 240 

projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor warmte- of 
koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een 
bouwwerk. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het geluidniveau is, dat 
dit bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en dat dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen voor dit geluidniveau van het Bouwbesluit en 
welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristiek installatie-
geluidniveau, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het 
karakteristiek installatie-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  

 
4.1.47 Zelfde perceel, BB-artikel 3.9 (scope 1) 

Installaties moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.9 leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een 
installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor verhoging van waterdruk of een 
lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde 
perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-
geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. 
Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie voor 
warmte- of koudeopwekking veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfgebied van de 
gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten 
hoogste de in BB-tabel 3.7 aangegeven waarde. 
Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of 
deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel 
gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai. 

 
Bepalingsmethode 
Het karakteristiek installatie-geluidniveau wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. Het 
geluidsniveau van een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de 
uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, wordt bepaald volgens de Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het karakteristiek 
installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of het karakteristiek installatie-
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het karakteristiek installatie-geluidniveau van 
standaard uitvoeringen van de installaties, toegepast in energiezuinige woningen, 
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woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of dit 
karakteristiek installatie-geluidniveau voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
De certificatie-instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het geluidniveau van 
installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het geluidniveau van toepassingsvoorbeelden 
van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en of dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het karakteristiek installatie-geluidniveau op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of het karakteristiek installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 
en of dit in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het geluidniveau van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn 
opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of dit geluidniveau bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat het karakteristiek installatie-geluidniveau project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft het karakteristiek installatie-geluidniveau. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de installaties, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het 
karakteristiek installatie-geluidniveau is, dat dit bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor het karakteristiek installatie-geluidniveau van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    
Het KOMO® attest vermeldt dat het geluidniveau van installaties voor warmte- of 
koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor warmte- of 
koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een 
bouwwerk. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het geluidniveau is, dat 
dit bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en dat dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen voor dit geluidniveau van het Bouwbesluit en 
welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristiek installatie-
geluidniveau, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het 
karakteristiek installatie-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het geluidniveau van installaties voor 
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warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  

 
BEPERKING VAN GALM; BB-afd. 3.3  
 
Een te bouwen woongebouw heeft in een gemeenschappelijke verkeersruimte een zodanige 
geluidsabsorptie, dat geluidhinder door galm wordt beperkt. 
 

4.1.48 Geluidsabsorptie, BB-artikel 3.13 (scope 1) 
Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie die 
grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.13. 
 
Grenswaarde 
De totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m2, is niet kleiner dan 1/8 van de 
getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de octaafbanden met 
middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 
 
Bepalingsmethode 
De totale geluidsabsorptie wordt bepaald overeenkomstig NEN 12354-6. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de totale geluidsabsorptie 
van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten bepaald is overeenkomstig NEN 12354-6 en 
of de totale geluidsabsorptie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de totale geluidsabsorptie van standaard 
uitvoeringen van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten, toegepast in energiezuinige 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 12354-6  en of deze totale geluidsabsorptie in 
de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.    
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de totale geluidsabsorptie van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten 
op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze totale geluidsabsorptie bepaald is 
overeenkomstig NEN 12354-6 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit.    

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de totale geluidsabsorptie van besloten gemeenschappelijke 
verkeersruimten project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO®  

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woongebouwen voor wat betreft de totale geluidsabsorptie van besloten 
gemeenschappelijke verkeersruimten.  
Daarnaast kan het KOMO®  attest aangeven voor standaard uitvoeringen van besloten 
gemeenschappelijke verkeersruimten, toegepast in energiezuinige woongebouwen, wat de totale 
geluidsabsorptie is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 12354-6 en dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de totale geluidsabsorptie van besloten gemeenschappelijke 
verkeersruimten van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de totale geluidsabsorptie van 
besloten gemeenschappelijke verkeersruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woongebouwen voor wat betreft de totale geluidsabsorptie 
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van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
 
 

GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BB-afd. 3.4 
 
Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en 
tussen ruimten in een woonfunctie voor zover in het bouwwerk een woonfunctie ligt. 

 
4.1.49 Ander perceel, BB-artikel 3.16 (scope 1) 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht en het gewogen contact-
geluidniveau voor de geluidsoverdracht moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.16, leden 1-4.  
 
Grenswaarde 
1)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende 
gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB. 

2)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen 
besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 
47 dB. 

3)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op 
een ander perceel is niet groter dan de in BB-tabel 3.15 aangegeven waarde. 

4)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een 
aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan de in BB-tabel 3.15 
aangegeven waarde. 

 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen met betrekking tot de 
geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende percelen of het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld met betrekking tot de geluidwering tussen 
gebruiksfuncties op verschillende percelen of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het 
gewogen contact-geluidniveau van standaard uitvoeringen van de scheidingsconstructies tussen 
gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, toegepast in 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 5077 en of dit karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en dit gewogen 
contact-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen met betrekking tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau 
op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of dit karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat met betrekking tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op 
verschillende percelen het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
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geluidniveau project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® 

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het 
karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking 
tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende percelen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
scheidingsconstructies tussen gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau zijn met betrekking tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig NEN 5077 en dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering 
tussen gebruiksfuncties op verschillende percelen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.50 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel, BB-artikel 3.17 (scope 1) 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht en het gewogen contact-
geluidniveau voor de geluidsoverdracht moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.17, leden 1-4 voor woningen/woninguitbreidingen en leden 1-4/6-8 voor 
woongebouwen.   
 
Grenswaarde 
1)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB. 

2)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen 
besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47 
dB. 

3)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op 
hetzelfde perceel is niet groter dan de in BB-tabel 3.15 aangegeven waarde. 

4)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in BB-tabel 3.15 
aangegeven waarde. 

 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen met betrekking tot de 
geluidwering tussen een gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel 
of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau bepaald 
zijn overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld met betrekking tot de geluidwering tussen een 
gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel of het karakteristieke 
lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau van standaard uitvoeringen van 
de scheidingsconstructies tussen gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
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scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NEN 5077 en of dit karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen met betrekking tot de geluidwering tussen een gebruiksfunctie en een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil 
en het gewogen contact-geluidniveau op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of dit 
karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 5077 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat dat met betrekking tot de geluidwering tussen een gebruiksfunctie 
en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen 
contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering tussen een gebruiksfunctie en een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel.   
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
scheidingsconstructies tussen gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau zijn met betrekking tot de geluidwering tussen een gebruiksfunctie en een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig 
NEN 5077 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering tussen een 
gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel van het Bouwbesluit en 
welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.      

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering 
tussen een gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de geluidwering tussen een 
gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.51 Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie, BB-artikel 3.17a (scope 1) 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht en het gewogen contact-
geluidniveau voor de geluidsoverdracht moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.17a, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde 
woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB. 
Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van 
een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 
dB. 
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen met betrekking tot de 
geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie of het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld met betrekking tot de geluidwering tussen 
verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het 
gewogen contact-geluidniveau van standaard uitvoeringen van de scheidingsconstructies binnen 
een woonfunctie, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, toegepast in 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 5077 en of dit karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en dit gewogen 
contact-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of dit karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat dat met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van 
dezelfde woonfunctie het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® 

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het 
karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking 
tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
scheidingsconstructies binnen een woonfunctie, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau zijn met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig NEN 5077 en dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering 
tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 

WERING VAN VOCHT; BB-afd. 3.5 
 
Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen 
door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt. 

 
4.1.52 Wering van vocht van buiten, BB-artikel 3.21 (scope 1) 

Nader omschreven scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.21, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
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Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, 
een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een 
badruimte, en een kruipruimte, en een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, 
een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander 
verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere badruimte, moeten waterdicht zijn. 
Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een 
badruimte, en een kruipruimte, moet een specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste  
20.10-6 m³/(m².s) hebben. 
 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778 en de specifieke luchtvolumestroom 
wordt bepaald overeenkomstig NEN 2690.  
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de waterdichtheid van 
bedoelde scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 2778, of de specifieke 
luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met een kruipruimte bepaald is 
overeenkomstig NEN 2690 of deze waterdichtheid en specifieke luchtvolumestroom in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de waterdichtheid van standaard uitvoeringen 
van de bedoelde scheidingsconstructies en de specifieke luchtvolumestroom van standaard 
uitvoeringen van de scheidingsconstructies met de kruipruimte, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NEN 2778 
respectievelijk NEN 2690 en of deze waterdichtheid en specifieke luchtvolumestroom in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de waterdichtheid van bedoelde scheidingsconstructies en de specifieke 
luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met een kruipruimte op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze waterdichtheid en specifieke luchtvolumestroom bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 2778 respectievelijk NEN 2690 en of deze waterdichtheid en specifieke 
luchtvolumestroom in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de waterdichtheid van bedoelde scheidingsconstructies en de 
specifieke luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met een kruipruimte project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de waterdichtheid en de specifieke 
luchtvolumestroom. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bedoelde 
scheidingsconstructies en van standaard uitvoeringen van de scheidingsconstructies met de 
kruipruimte, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
wat de waterdichtdichtheid respectievelijk de specifieke luchtvolumestroom is, dat deze bepaald 
zijn overeenkomstig NEN 2778 respectievelijk NEN 2690 en dat in de toepassing wordt voldaan 
aan de eisen voor de waterdichtheid en de specifieke luchtvolumestroom van het Bouwbesluit en 
welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de waterdichtheid van bedoelde 
scheidingsconstructies en de specifieke luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met 
een kruipruimte, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
waterdichtheid en de specifieke luchtvolumestroom in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
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4.1.53 Factor van de temperatuur, BB-artikel 3.22 (scope 1) 
Een scheidingsconstructie, waarvoor een warmteweerstand geldt, moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.22, leden 1-2.  
 
Grenswaarde 
Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in BB-artikel 5.3 geldt, 
heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte die niet kleiner is dan 0,65. Deze eis geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen 
en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen. 

 
Bepalingsmethode 
De factor van de temperatuur wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778.  
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de factor van de 
temperatuur van de binnenoppervlakte van bedoelde scheidingsconstructies bepaald is 
overeenkomstig NEN 2778 en of deze factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte van standaard uitvoeringen van de bedoelde scheidingsconstructies, inclusief 
aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze 
factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte in de toepassing voldoet aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van bedoelde 
scheidingsconstructies wordt bepaald en vastgelegd en of deze factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze factor van de temperatuur 
van de binnenoppervlakte in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van 
bedoelde scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te 
worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bedoelde 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de factor 
van de temperatuur van de binnenoppervlakte is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 2778 
en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de factor 
van de temperatuur van de binnenoppervlakte in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

4.1.54 Wateropname, BB-artikel 3.23 (scope 1) 
Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte moet aan de zijde die grenst aan 
die ruimte voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.23, leden 1-2. 

 
Grenswaarde 
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Bedoelde scheidingsconstructies hebben aan de zijde die grenst aan de toiletruimte of badruimte, 
een wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats 
groter dan 0,02 kg/(m2.s1/2).  
Deze eis geldt tot 1,2 m hoogte boven de vloer van de toiletruimte en badruimte en in de 
badruimte ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een 
hoogte van 2,1 m boven de vloer. 
 
Bepalingsmethode 
De wateropname wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778.  
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de wateropname van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte bepaald is overeenkomstig NEN 
2778 en of deze wateropname in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de wateropname van standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en 
of deze wateropname in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de wateropname van scheidingsconstructies van een toiletruimte of een 
badruimte wordt bepaald en vastgelegd en of deze wateropname bepaald is overeenkomstig 
NEN 2778 en of deze wateropname in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de wateropname van scheidingsconstructies van een toiletruimte 
of een badruimte project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO®  
attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
wateropname van scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte.  
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de wateropname is, dat deze bepaald 
is overeenkomstig NEN 2778 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
wateropname van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de wateropname van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de wateropname in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
 

LUCHTVERVERSING; BB-afd. 3.6 
 
Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan 
van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. 
 

4.1.55 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte, BB-artikel 3.29 
(scope 3) 
De voorziening voor luchtverversing moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 3.29, leden 1-2/4-7. 
 
Grenswaarde 
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Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 
0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s. 
Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 
0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s. 
Onverminderd het eerste en tweede lid van BB-art. 3.29 heeft een verblijfsgebied of een 
verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in BB-art. 4.38 een 
voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 21 dm³/s. 
Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die 
niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid van BB-art. 3.29 geldt 
voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van 
de som van de waarden die volgens het eerste en vierde lid gelden voor de op die voorziening 
aangewezen verblijfsgebieden. 
Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 
dm³/s. 
Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 
dm³/s. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit van de voorziening wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087.  
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing 
op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald is overeenkomstig 
NEN 1087 en of deze aanwezigheid en capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en capaciteit van 
de voorzieningen voor luchtverversing, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aanwezigheid en capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.56 Thermisch comfort, BB-artikel 3.30 (scope 3)) 
De toevoer van verse lucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 3.30. 

 
Grenswaarde 
De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een luchtsnelheid 
die niet groter is dan 0,2 m/s. 
 
Bepalingsmethode 
De luchtsnelheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de door de toevoer van verse lucht veroorzaakte luchtsnelheid op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze luchtsnelheid bepaald is overeenkomstig 
NEN 1087 en of deze luchtsnelheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de door de toevoer van verse lucht 
veroorzaakte luchtsnelheid, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de door 
de toevoer van verse lucht veroorzaakte luchtsnelheid in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
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4.1.57 Regelbaarheid, BB-artikel 3.31 (scope 3) 
De regelbaarheid van een voorziening voor de toevoer van verse lucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.31, lid 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 
30% van de capaciteit en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit 
en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die 
onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen. 
Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in 
het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 
10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in 
het regelgebied. 
Een voorziening voor toevoer van verse lucht mag zelfregelend zijn in het regelgebied.  
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de regelbaarheid van de voorzieningen voor de toevoer van verse lucht op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze regelbaarheid in de toepassing voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de regelbaarheid van de 
voorzieningen voor de toevoer van verse lucht, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de regelbaarheid van de voorzieningen voor de toevoer van verse lucht in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.58 Luchtverversing overige ruimten, BB-artikel 3.32 (scope 3) 
Een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.32, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet afsluitbare voorziening voor 
luchtverversing met een capaciteit van ten minste 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die 
ruimte. Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening 
voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die 
ruimte, met een minimum van 2 dm³/s. Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare 
voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 3,2 dm³/s per 
m²vloeroppervlakte van die liftschacht. 
Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m² heeft 
een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 10 dm³/s 
per m² vloeroppervlakte van die ruimte. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de capaciteit van de niet afsluitbare voorzieningen voor 
luchtverversing op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald is 
overeenkomstig NEN 1087 en of deze aanwezigheid en capaciteit van de niet afsluitbare 
voorzieningen voor luchtverversing in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en capaciteit van 
de niet afsluitbare voorzieningen voor luchtverversing, projectmatige bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en capaciteit van de niet afsluitbare 
voorzieningen voor luchtverversing in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.59 Plaats van de opening, BB-artikel 3.33 (scope 3) 
Een verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en de 
afvoervoorziening voor rook ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht 
voor een voorziening voor luchtverversing en de plaats van de opening moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.33, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
De verdunningsfactor ter plaatse van de instroomopening voor de toevoer van verse lucht heeft 
een waarde van ten hoogste 0,01. 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor rookgas heeft ter plaatse 
van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor 
luchtverversing als bedoeld in BB-art. 3.29 ten hoogste de in BB-tabel 3.33 aangegeven waarde.  
De plaats van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht en een uitmonding liggen op 
een afstand van ten minste 2 m van de perceelgrens. Deze eis geldt niet voor in een dak gelegen 
instroomopening of uitmonding. 
 
Bepalingsmethode 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing wordt 
bepaald overeenkomstig NEN 1087 en de verdunningsfactor van de uitstoot van een 
afvoervoorziening voor rook wordt bepaald overeenkomstig NEN 2757. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verdunningsfactor van de uitstoot van de afvoervoorziening voor 
luchtverversing en de afvoervoorziening voor rook en de plaats van de instroomopening en 
uitmonding op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze verdunningsfactoren 
bepaald zijn overeenkomstig NEN 1087 respectievelijk NEN 2757 en of deze 
verdunningsfactoren en de plaats van de instroomopeningen en uitmondingen in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verdunningsfactor van de uitstoot 
van de afvoervoorziening voor luchtverversing en de afvoervoorziening voor rook en de plaats 
van de instroomopening en uitmonding, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de verdunningsfactor van de uitstoot van de afvoervoorziening voor luchtverversing en 
de afvoervoorziening voor rook en de plaats van de instroomopeningen en uitmondingen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.60 Luchtkwaliteit, BB-artikel 3.34 (scope 3) 

De toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 3.34, leden 1-5/7-8. 
 
Grenswaarde 
De toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats. 
Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht, uit een verblijfsgebied of 
een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt, moet rechtstreeks 
naar buiten worden afgevoerd. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de wijze van toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze wijze van toevoer en afvoer in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de wijze van toevoer van verse lucht 
en afvoer van binnenlucht, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de wijze 
van toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
 
 

SPUIVOORZIENING; BB-afd. 3.7 
 
Een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van 
sterk verontreinigde binnenlucht. 

 
4.1.61 Capaciteit, BB-artikel 3.42 (scope 3) 

De capaciteit van een spuiventilatie van een spuivoorziening moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 3.42, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte bedraagt ten minste 3 dm3/s per m2 
vloeroppervlakte en van een verblijfsgebied ten minste 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte. In een 
uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte respectievelijk dat gebied zijn beweegbare 
constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Bij een verblijfsruimte is ten minste 
een van die beweegbare constructieonderdelen een beweegbaar raam. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de capaciteit van de spuivoorzieningen op projectniveau 
worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald is overeenkomstig NEN 1087 en of 
deze aanwezigheid en capaciteit van de spuivoorzieningen in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en capaciteit van 
de spuivoorzieningen, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid en capaciteit van de spuivoorzieningen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
 

4.1.62 Plaats van de opening, BB-artikel 3.43 (scope 3) 
De plaats van de opening moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 
3.43. 
 
Grenswaarde 
De opening van een spuivoorziening ligt op een afstand van ten minste 2 m van de perceelgrens. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de plaats van de openingen van de spuivoorzieningen op projectniveau 
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worden bepaald en vastgelegd en of deze plaats van de openingen in de toepassing voldoet aan 
de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de plaats van de openingen van de 
spuivoorzieningen, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de plaats 
van de openingen van de spuivoorzieningen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
 
TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT EN AFVOER VAN ROOKGAS; BB-Afd. 3.8  
 
Een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige 
voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de 
gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. 
 
 

4.1.63 Aanwezigheid, BB-artikel 3.49 (scope 3)                 
Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.49. 
 
Grenswaarde 
Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de 
toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel 
met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij 
buiten beschouwing. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en 
de afvoer van rookgas van ruimten met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid van voorzieningen in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van voorzieningen 
voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas van ruimten met een 
opstelplaats voor een verbrandingstoestel, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aanwezigheid van voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de 
afvoer van rookgas van ruimten met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.64 Capaciteit, BB-artikel 3.50 (scope 3)                                    

De capaciteit van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en een voorziening 
voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 3.50, leden 1-6. 
 
Grenswaarde 
Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor een 
verbrandingstoestel met een nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een zodanige 
capaciteit, dat de verbranding doeltreffend kan plaatsvinden. 
Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel met een 
nominale belasting van niet meer dan 130 kW heeft ten minste de volgens BB-tabel 3.50.1 
benodigde capaciteit. 
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De capaciteit van een voorziening voor de afvoer van rookgas is niet kleiner dan de met de BB-
formule 3.50 bepaalde normaalvolumestroom van het rookgas. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht wordt bepaald 
overeenkomstig de NEN 1087. De capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas 
wordt bepaald overeenkomstig NEN 2757. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de capaciteit van de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en 
van de afvoer van rookgas op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze 
capaciteiten bepaald zijn overeenkomstig NEN 1087 respectievelijk NEN 2757 en of de capaciteit 
van de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en van de afvoer van rookgas in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de capaciteit van de voorzieningen 
voor de toevoer van verbrandingslucht en van de afvoer van rookgas, projectmatige bepalingen 
en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen voor wat betreft de capaciteit van de voorzieningen voor de toevoer van 
verbrandingslucht en van de afvoer van rookgas in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 

4.1.65 Plaats van de opening, BB-artikel 3.51 (scope 3)                                    
De verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en rookgas 
ter plaatse van de instroomopening en de plaats van die opening moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.51, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Bij toevoer van verbrandingslucht via een verblijfsgebied, heeft de verdunningsfactor van de 
uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en van een afvoervoorziening voor 
rookgas, ter plaatse van een in de uitwendige scheidingsconstructie gelegen instroomopening 
voor verbrandingslucht, van ten hoogste de in BB-tabel 3.33 aangegeven waarde.  
De instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht en een uitmonding van 
een afvoervoorziening voor rookgas liggen op een afstand van ten minste 2 m van de 
perceelgrens en ten minste 0,3 m boven de bovenzijde van een constructieonderdeel of terrein. 
Deze eis geldt niet voor in een dak gelegen instroomopening of uitmonding. 
 
Bepalingsmethode 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en van een 
afvoervoorziening voor rookgas wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor 
luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas, ter plaatse van een in de uitwendige 
scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor verbrandingslucht, en de plaats van de 
instroomopeningen van toevoervoorzieningen voor verbrandingslucht en van de uitmondingen 
van afvoervoorzieningen van rookgas, op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of 
deze verdunningsfactor bepaald is overeenkomstig NEN 1087 en of deze verdunningsfactor en 
de plaats van de instroomopeningen en uitmondingen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verdunningsfactor van de uitstoot 
van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas, ter 
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plaatse van een in de uitwendige scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor 
verbrandingslucht, en de plaats van de instroomopeningen van toevoervoorzieningen voor 
verbrandingslucht en van de uitmondingen van afvoervoorzieningen van rookgas, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de verdunningsfactor van de uitstoot 
van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas en de 
plaats van de instroomopeningen en uitmondingen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
 

4.1.66 Thermisch comfort, BB-artikel 3.52 (scope 3)                
De toevoer van verbrandingslucht in de leefzone van een verblijfsgebied moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.52. 

 
Grenswaarde 
De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een 
luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. 
 
Bepalingsmethode 
De luchtsnelheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de door de toevoer van verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd, of deze luchtsnelheid bepaald is overeenkomstig 
NEN 1087 en of de door de toevoer van verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de door de toevoer van 
verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de door de toevoer van verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.67 Rookdoorlatendheid, BB-artikel 3.53 (scope 3)                
Het inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.53. 
 
Grenswaarde 
Het inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas heeft, ter voorkoming van 
verspreiding van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen uit de rook, een doorlatendheid 
die niet groter is dan in BB-tabel 3.53 is aangegeven waarden. 
 
Bepalingsmethode 
De doorlatendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2757. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de doorlatendheid van het inwendig oppervlak van afvoervoorzieningen voor 
rookgas op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd, of deze doorlatendheid bepaald is 
overeenkomstig NEN 2757 en of de doorlatendheid van het inwendig oppervlak van 
afvoervoorzieningen voor rookgas in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de doorlatendheid van het inwendig 
oppervlak van afvoervoorzieningen voor rookgas, projectmatige bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
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woongebouwen voor wat betreft de doorlatendheid van het inwendig oppervlak van 
afvoervoorzieningen voor rookgas in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.68 Stromingsrichting, BB-artikel 3.54 (scope 3)                            
De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht en de richting van de 
afvoer van rookgas moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.54,  
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit de 
voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar een opstelplaats van een 
verbrandingstoestel. Rookgas stroomt vanaf de opstelplaats van een verbrandingstoestel naar de 
uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook. Bij de bepaling van de stromingsrichting 
blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, 
buiten beschouwing. 
 
Bepalingsmethode 
De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht wordt bepaald 
overeenkomstig NEN 1087. De richting van de stroming van rookgas wordt bepaald 
overeenkomstig NEN 2757.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht en de 
richting van de stroming van rookgas op projectniveau worden bepaald en vastgelegd, of deze 
stromingsrichtingen bepaald zijn overeenkomstig NEN 1087 respectievelijk NEN 2757 en of de 
richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht en de richting van de 
stroming van rookgas in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de richting van de luchtstroming voor 
de toevoer van verbrandingslucht en de richting van de stroming van rookgas, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de richting van de luchtstroming voor 
de toevoer van verbrandingslucht en de richting van de stroming van rookgas in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

 
BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.10 
 
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt 
tegengegaan. 
 

4.1.69 Openingen, BB-artikel 3.69 (scope 1) 
Openingen in scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 3.69, leden 1-3.  
 
Grenswaarde 
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt 
niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van een afvoervoorziening voor 
luchtverversing, een afvoervoorziening voor rookgas, en een ont- en beluchting van een 
afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater. 
In afwijking van het eerste lid van BB-art. 3.69 is een grotere opening toegestaan voor een nest 
of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Wet 
natuurbescherming beschermde diersoorten. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing 
op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop 
het eerste lid niet van toepassing is. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de openingen in 
uitwendige scheidingsconstructies in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de openingen in standaard uitvoeringen van 
uitwendige scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de openingen in uitwendige scheidingsconstructies op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze openingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de openingen in uitwendige 
scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van uitwendige 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de openingen in 
uitwendige scheidingsconstructies van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de openingen in uitwendige 
scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
openingen in uitwendige scheidingsconstructies in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 

4.1.70 Scherm, BB-artikel 3.69 (scope 1) 
Een scherm ter plaatse van een scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.70, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie een scherm tot 
een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen 
openingen die breder zijn dan 0,01 m. Voornoemde is van overeenkomstige toepassing op een 
inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop 
voornoemde niet van toepassing is. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of ter plaatse van de 
uitwendige scheidingsconstructies schermen aanwezig zijn en of deze schermen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt van standaard uitvoeringen van schermen ter plaatse van 
uitwendige scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, beoordeeld of deze schermen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de schermen ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructies op 
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projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze schermen in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de schermen ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies 
project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet 
geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de schermen ter plaatse 
van uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van schermen ter 
plaatse van uitwendige scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de aanwezigheid en afmetingen van schermen ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies 
van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en afmetingen van 
schermen ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en afmetingen van schermen ter plaatse van 
uitwendige scheidingsconstructies in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
 

DAGLICHT; BB-Afd. 3.11 

 
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden. 
 

4.1.71 Daglichtoppervlakte, BB-artikel 3.75 (scope 2) 
De equivalente daglichtoppervlakte in moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 3.75, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
De equivalente daglichtoppervlakte heeft voor een verblijfsgebied een getalswaarde in m2 die niet 
kleiner is dan 10% van de vloeroppervlakte en voor een verblijfsruimte een getalswaarde die niet 
kleiner is dan 0,5 m2. 
 
Bepalingsmethode 
De equivalente daglichtoppervlakte wordt bepaald overeenkomstig NEN 2057. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de equivalente daglichtoppervlakte op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze equivalente daglichtoppervlakte bepaald is overeenkomstig NEN 2057 en 
of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de equivalente daglichtoppervlakte, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de equivalente daglichtoppervlakte in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 

VERBLIJFSGEBIED EN VERBLIJFSRUIMTE; BB-Afd. 4.1 

 
Een te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie 
kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden. 
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4.1.72 Aanwezigheid, BB-artikel 4.2 (scope 2) 
Verblijfsgebieden moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.2, leden 
1-2. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft ten minste de in BB-tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte aan niet-
gemeenschappelijk verblijfsgebied. 
Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van verblijfsgebieden op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van 
verblijfsgebieden, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid van verblijfsgebieden in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.73 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte, BB-artikel 4.3 (scope 2) 
Afmetingen van verblijfsgebieden en verblijfsruimten moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 4.3, leden 1-4/6. 
 
Grenswaarde 
Een verblijfsgebied heeft ten minste de in BB-tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte en breedte. 
Een verblijfsruimte van een woonfunctie heeft een breedte van ten minste 1,8 m. 
In ten minste een verblijfsgebied van een woonfunctie ligt een verblijfsruimte met een 
vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m. 
Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in BB-tabel 4.1 aangegeven 
hoogte boven de vloer. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van verblijfsgebieden en verblijfsruimten op projectniveau 
worden bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van verblijfsgebieden 
en verblijfsruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
afmetingen van verblijfsgebieden en verblijfsruimten in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
 
 
TOILETRUIMTE; BB-Afd. 4.2 
 
Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten. 

 
4.1.74 Aanwezigheid, BB-artikel 4.9 (scope 2) 

De aanwezigheid van een toiletruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.9, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
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Een woonfunctie heeft ten minste 1 toiletruimte. Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf 
woonfuncties aangewezen. Op een dergelijke toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een 
nevenfunctie daarvan aangewezen. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van toiletruimten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van toiletruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van toiletruimten in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.75 Afmetingen, BB-artikel 4.11 (scope 2) 
De afmetingen van een toiletruimte moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.11, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een toiletruimte als bedoeld in BB-art. 4.9 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 x 1,2 m 
en een hoogte van ten minste 2,3 m boven de vloer. Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft 
een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m en een hoogte van ten minste 2,3 m boven de 
vloer. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van toiletruimten op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van toiletruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van toiletruimten in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

BADRUIMTE; BB-Afd. 4.3 

 
Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende badruimten. 
 

4.1.76 Aanwezigheid, BB-artikel 4.18 (scope 2) 
De aanwezigheid van een badruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.18. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft ten minste een badruimte. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van badruimten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van badruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
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woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van badruimten in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.77 Afmetingen, BB-artikel 4.11 (scope 2) 

De afmetingen van een badruimte moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.19, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
Een badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m2 en een breedte van ten minste 
0,8 m. Een badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van 
ten minste 2,2 m2 en een breedte van ten minste 0,9 m.  
Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m x 1,8 m. 
Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een 
vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m x 2,2 m. 
Een vloeroppervlakte als hiervoor bedoeld heeft boven die vloer ten minste een hoogte van 2,3 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van badruimten op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van badruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van badruimten in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 

 

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BB-Afd. 4.4 

 
Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten. 

 
4.1.78 Vrije doorgang, BB-artikel 4.22 (scope 2) 

Een vrije doorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.22, leden 
1-2. 
 
Grenswaarde 
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 
2,3 m. Een lifttoegang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een tussen de 
onderdelen van de bouwconstructie gemeten hoogte van 2,3 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van doorgangen en lifttoegangen op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van doorgangen en 
lifttoegangen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
afmetingen van doorgangen en lifttoegangen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
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4.1.79 Vrije doorgang verkeersroute, BB-artikel 4.23 (scope 2) 
Een doorgang op een verkeersroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.23, leden 1-6. 
 
Grenswaarde 
Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in BB-art. 4.22, loopt door een ruimte 
met een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2,3 m. Dit geldt 
niet voor zover de verkeersroute over een trap voert. Indien voornoemde ruimte in een 
toegankelijkheidssector ligt, is de vrije breedte ten minste 1,2 m. 
Indien in een woonfunctie de hiervoor bedoelde ruimte een gemeenschappelijke verkeersruimte 
is, is de vrije breedte ten minste 1,2 m. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap 
voert. In aanvulling hierop, heeft een gemeenschappelijke verkeersruimte, over een lengte van 
1,5 m een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,5 m. Dit geldt niet indien een 
rolstoelgebruiker vanuit die verkeersruimte zonder te keren het aansluitende terrein kan bereiken. 
Een toegang van een woongebouw als bedoeld in BB-art. 4.27 ontsluit een gemeenschappelijke 
verkeersruimte die bij die toegang over een lengte van ten minste 1,5 m een vrije doorgang heeft 
met een breedte van ten minste 1,5 m. Aan een doorgang van een liftschacht in een woonfunctie 
grenst een ruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 m x 1,5 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van doorgangen op verkeersroutes op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van doorgangen op 
verkeersroutes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
afmetingen van doorgangen op verkeersroutes in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
4.1.80 Aanwezigheid toegankelijkheidssector, BB-artikel 4.24 (scope 2) 

Gebruiksfuncties hebben een toegankelijkheidssector die moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 4.24, leden 1-2 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
Een woongebouw heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, indien de vloer van 
een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau, of het 
woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3.500 m² die hoger ligt dan 1,5 m 
boven het meetniveau. 
In een woonfunctie voor zorg ligt ten minste een verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van toegankelijkheidssectoren op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van 
toegankelijkheidssectoren, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid van toegankelijkheidssectoren in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.  
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4.1.81 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte, BB-artikel 4.25 (scope 2) 
Gebruiksfuncties met een toegankelijkheidssector moeten integraal toegankelijke toilet- en 
badruimten hebben zoals aangewezen in BB-art. 4.25, leden 1/4-5 voor woongebouwen. 

 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in BB-artikel 4.24 heeft ten 
minste een integraal toegankelijke toiletruimte. 
Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in BB-artikel 4.24 heeft een 
aantal integraal toegankelijke badruimten van ten minste de getalswaarde van het aantal 
aanwezige badruimten gedeeld door 20, op een geheel getal naar boven afgerond. 
Een integraal toegankelijke badruimte mag zijn samengevoegd met een integraal toegankelijke 
toiletruimte. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van integraal toegankelijke toilet- en badruimten op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van integraal 
toegankelijke toilet- en badruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld 
en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de aanwezigheid van integraal toegankelijke toilet- en badruimten in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Bouwbesluit.  
 

4.1.82 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector, BB-artikel 4.26 (scope 2) 
De bereikbaarheid van een toegankelijkheidssector moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 4.26, leden 1/3-4 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het 
aansluitende terrein of langs een verkeersroute die uitsluitend door een toegankelijkheidssector 
voert. Een verkeersroute als bedoeld in het eerste lid, voert niet door een niet-
gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie. 
De toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw met een gemeenschappelijke 
toegankelijkheidssector als bedoeld in BB-artikel 4.24, eerste lid, grenst aan een 
gemeenschappelijke toegankelijkheidssector. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de bereikbaarheid van toegankelijkheidssectoren op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze bereikbaarheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de bereikbaarheid van 
toegankelijkheidssectoren, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
bereikbaarheid van toegankelijkheidssectoren in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
4.1.83 Hoogteverschillen, BB-artikel 4.27 (scope 2) 

Hoogteverschillen in een route moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.27, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
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Op ten minste een route tussen een punt in een toegankelijkheidssector en het aansluitende 
terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd 
door een lift of een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen de op die route gelegen toegang van 
de toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is niet groter dan 1 m. 
Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van een woongebouw 
zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een hoogteverschil groter dan 
0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd door een hellingbaan. Het hoogteverschil 
tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan 1 m. 
Bij ten minste een toegang van een woonfunctie is een hoogteverschil op de route tussen een 
niet-gemeenschappelijke vloer en de aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke 
verkeersruimte of het aansluitende terrein groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, 
overbrugd door een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende 
terrein of de gemeenschappelijke verkeersruimte is niet groter dan 1 m. 
Op ten minste een route tussen ten minste een uitgang van een woonfunctie en een 
gemeenschappelijke buitenruimte als bedoeld in artikel 4.35, tweede lid, is een hoogteverschil 
groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd door een lift of een 
hellingbaan. 
Een woongebouw waarin de vloer ter plaatste van de toegang van een woonfunctie hoger ligt dan 
3 m boven het meetniveau, heeft op elke bouwlaag een opstelplaats voor een lift, met een liftkooi 
van ten minste 1,05 m x 2,05 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de hoogteverschillen en de overbrugging daarvan op routes op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze hoogteverschillen en de overbrugging daarvan in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de hoogteverschillen en de 
overbrugging daarvan op routes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
hoogteverschillen en de overbrugging daarvan op routes in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit. 

 
4.1.84 Afmetingen liftkooi, BB-artikel 4.28 (scope 2) 

De afmetingen van een liftkooi moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 4.28, leden 1-3 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
De vloeroppervlakte van een liftkooi heeft afmetingen van ten minste 1,05 x 1,35 m. De kooi van 
een lift in een woongebouw met meer dan 6 woonfuncties heeft een vloeroppervlakte van ten 
minste 1,05 m x 2,05 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van liftkooien op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en 
of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van liftkooien, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van liftkooien in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 
BUITENBERGING; BB-Afd. 4.5 
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Een te bouwen woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden, heeft een afsluitbare bergruimte om fietsen 
of scootmobielen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen. 
 

4.1.85 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen, BB-artikel 4.31 (scope 2) 
Buitenbergingen moeten aanwezig zijn en voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.31, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte met 
een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte 
daarboven van ten minste 2,3 m. 
In afwijking hiervan kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 
m² de bergruimte gemeenschappelijk zijn indien de vloeroppervlakte van de bergruimte ten 
minste 1,5 m² per woonfunctie bedraagt. 
Een bergruimte als bedoeld in dit BB-art. 4.31 is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar 
via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte. 
Het eerste tot en met derde lid van dit BB-art. 4.31 zijn niet van toepassing op een woonfunctie 
voor studenten en een woonfunctie voor zorg. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenbergingen op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
Toelichting: 
Buitenbergingen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9021 “Houten 
buitenbergingen” voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de afmetingen van 
buitenbergingen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende 
bewijs. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen van buitenbergingen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenbergingen in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Bouwbesluit. 
 

4.1.86 Regenwerend, BB-artikel 4.32 (scope 2) 
De uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 4.32. 
 
Grenswaarde 
De uitwendige scheidingsconstructies van een buitenberging zijn regenwerend. 
 
Bepalingsmethode 
De regenwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de regenwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructies van 
buitenbergingen op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd, of deze regenwerendheid 
bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid in de toepassing voldoet aan 
de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Toelichting: 
Buitenbergingen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9021 “Houten 
buitenbergingen” voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor wat betreft de regenwerendheid 
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van de uitwendige scheidingsconstructies van buitenbergingen. Een geldig KOMO® attest-met-
productcertificaat geldt daarvoor als voldoende bewijs. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de regenwerendheid van de 
uitwendige scheidingsconstructies van buitenbergingen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de regenwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructies 
van buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
 
BUITENRUIMTE; BB-Afd. 4.6 
 
Een te bouwen woonfunctie, anders dan een woonfunctie voor studenten of een woonfunctie voor 
zorg, heeft een rechtstreeks bereikbare buitenruimte. 
 

4.1.87 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen, BB-artikel 4.31 (scope 2) 
Buitenruimten moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.35,  
leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte van 
ten minste 4 m² en een breedte van ten minste 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een 
niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van die woonfunctie. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenruimten op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen van buitenruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenruimten in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit. 
 

 
OPSTELPLAATSEN; BB-Afd. 4.7 
 
Een te bouwen bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een 
verwarmingstoestel en een warmwatertoestel. 
 

4.1.88 Aanwezigheid, BB-artikel 4.38 (scope 2) 
Opstelplaatsen moeten aanwezig zijn zoals aangewezen in BB-art. 4.38, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft in ten minste één verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht en 
een opstelplaats voor een kooktoestel. 
Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel en een opstelplaats voor 
een warmwatertoestel, waarvan de afmetingen zijn afgestemd op de te plaatsen toestellen. Dit 
geldt niet indien de woonfunctie wordt aangesloten op een publieke voorziening voor verwarming 
respectievelijk voor warm water. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
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De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van opstelplaatsen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van opstelplaatsen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van opstelplaatsen 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 

4.1.89 Afmetingen, BB-artikel 4.38 (scope 2) 
De afmetingen van opstelplaatsen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.39, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 x 0,6 m en 
voor een kooktoestel van ten minste 0,6 x 0,6 m. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel 
op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van opstelplaatsen 
voor een aanrecht en voor een kooktoestel, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de afmetingen van opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 

 
ENERGIEZUINIGHEID, NIEUWBOUW; BB-Afd. 5.1 
 
Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal. 
 

4.1.90 Bijna energieneutraal, BB-artikel 5.2 (scope 1) 
De maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 
waarde voor het aandeel hernieuwbare energie moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 5.2, leden 1/3-6. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, de in BB-tabel 5.1 aangegeven maximum 
waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het 
aandeel hernieuwbare energie. 
In afwijking hiervan hoeft een woongebouw niet te voldoen aan de minimumwaarde voor het 
aandeel hernieuwbare energie, voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden 
niet mogelijk is daaraan te voldoen. 
Bij toepassing van dit BB-artikel gelden voor een nevenfunctie van de woonfunctie de eisen aan 
de woonfunctie. 
Bij toepassing van dit BB-artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan, 
met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 
180 kJ/m²K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de in BB-tabel 5.1 aangegeven 
maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m².jr. 
 
Bepalingsmethode 
De maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 
waarde voor het aandeel hernieuwbare energie worden bepaald overeenkomstig NTA 8800. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de maximum waarden 
voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en in de toepassing voldoen aan 
de in eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de maximum waarden voor energiebehoefte en 
primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie 
van standaard uitvoeringen van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en of deze maximum waarden voor 
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik 
en de minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie bepaald zijn overeenkomstig 
NTA 8800 in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen.  
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel 
energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de maximum waarden voor 
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de maximum waarden voor 
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie zijn, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en dat deze 
maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 

waarde voor het aandeel hernieuwbare energie in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de maximum waarden voor 
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 
waarde voor het aandeel hernieuwbare energie in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 

 
4.1.91 Thermische isolatie, BB-artikel 5.3 (scope 1) 

De warmteweerstand van nader in BB-art. 5.3 omschreven scheidingsconstructies en de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren, kozijnen en daaraan gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.3, leden 1-10/12. 
 
Grenswaarde 
De warmteweerstand van verticale uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, 
een toiletruimte of een badruimte bedraagt ten minste 4,7 m2.K/W. De warmteweerstand van 
horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte 
of een badruimte bedraagt ten minste 6,3 m2.K/W. De warmteweerstand van een constructie die 
de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een 
kruipruimte bedraagt ten minste 3,7 m2.K/W. 
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De warmteweerstand van verticale uitwendige scheidingsconstructie van een drijvend bouwwerk 
bedraagt ten minste 3,7 m2.K/W en van horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies 
ten minste 4,5 m2.K/W. De warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie van het 
drijflichaam van een drijvend bouwwerk bedraagt ten minste 3,7 m2.K/W. 
De warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen in uitwendige 
scheidingsconstructies is ten hoogste 2,2 W/m2.K. De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt 
van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructies van een bouwwerk is  
ten hoogste 1,65 W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt van met ramen, deuren en kozijnen 
gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies is ten hoogste 1,65 
W/m².K. 

. 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand en de warmtedoorgangscoëfficiënt worden bepaald overeenkomstig NTA 
8800. 

 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de warmteweerstand van 
de uitwendige scheidingsconstructies en van de scheidingsconstructies met kruipruimten en de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, bepaald zijn overeenkomstig NTA 
8800 en of deze ten minste in overeenstemming is met de grenswaarden. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de warmteweerstand van standaard uitvoeringen 
van de uitwendige scheidingsconstructies en van de scheidingsconstructies met kruipruimten en 
of de warmtedoorgangscoëfficiënt van standaard uitvoeringen van ramen, deuren en kozijnen en 
van de daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn 
overeenkomstig NTA 8800 en of deze ten minste in overeenstemming is met de grenswaarden. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies en van de 
scheidingsconstructies met kruipruimten en de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren 
en kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige 
scheidingsconstructies, op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze 
warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en of 
deze warmteweerstand ten minste in overeenstemming is met de grenswaarden 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies en 
van de scheidingsconstructies met kruipruimten en de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, 
deuren en kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige 
scheidingsconstructies, project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het 
KOMO®  attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies, van de scheidingsconstructies met kruipruimten, van ramen, deuren en 
kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de warmteweerstand respectievelijk  de 
warmtedoorgangscoëfficiënt is, dat deze bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en dat de 
warmteweerstand en de warmtedoorgangscoëfficiënt ten minste in overeenstemming is met de 
grenswaarden en daarmee in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de warmteweerstand van de 
uitwendige scheidingsconstructies en van de scheidingsconstructies met kruipruimten en de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen 
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constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de warmteweerstand en  de warmtedoorgangscoëfficiënt in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 

 
4.1.92 Luchtvolumestroom, BB-artikel 5.4 (scope 1) 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een 
gebruiksfunctie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.4, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. 
 
Opmerking 
Voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en woongebouwen is de eis uit par. 4.3.2   
van deze BRL van toepassing:  overeenkomstig klasse 3 van de indeling van de SBR 
referentiedetails voor luchtdicht bouwen is de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil ten 
hoogste 0,25 dm3/s/m2. 
 
Bepalingsmethode 
De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de luchtdoorlatendheid 
van de gebouwschil bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686, 
en of deze luchtdoorlatendheid van de gebouwschil ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in 
de toepassing voldoet aan de eisen van deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de luchtdoorlatendheid van standaard 
uitvoeringen van de gebouwschil, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686 
en of deze luchtdoorlatendheid van de gebouwschil  ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in 
de toepassing voldoet aan de eisen van deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze luchtdoorlatendheid bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 
2686 en of deze luchtdoorlatendheid ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in de toepassing 
voldoet aan de eisen van deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van deze BRL en aan de eisen van het Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de luchtdoorlatendheid van de 
gebouwschil.  
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de gebouwschil, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil is, dat deze luchtdoorlatendheid bepaald is door middel 
van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686 en dat deze luchtdoorlatendheid van de 
gebouwschil ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van 
deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de luchtdoorlatendheid van de 
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gebouwschil, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil in de toepassing voldoen aan de eisen van deze BRL en 
daarmee ook aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
 
MILIEU; BB-Afd. 5.2 
 
Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe 
te passen materialen wordt beperkt. 
 

4.1.93 Duurzaam bouwen, BB-artikel 5.9 (scope 1) 
De belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 5.9, leden 1/5. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8. 
 
Bepalingsmethode 
De milieuprestatie wordt bepaald overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen 
en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de milieuprestatie 
bepaald is overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en 
of deze milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de milieuprestatie van standaard uitvoeringen 
van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is 
overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en of deze 
milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de milieuprestatie wordt bepaald en vastgelegd en of deze milieuprestatie 
bepaald is overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en 
of deze milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de milieuprestatie project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld 
dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat 
betreft de milieuprestatie.  
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de milieuprestatie is, dat deze 
milieuprestatie bepaald is overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken en dat deze milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de milieuprestatie, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de milieuprestatie in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  

 
 
VERLICHTING; BB-Afd. 6.1 
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Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden 
gebruikt en verlaten. 
 

4.1.94 Verlichting , BB-artikel 6.2 (scope 3) 
Een verlichtingsinstallatie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.2, 
Lid 4. 
 
Grenswaarde 
Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een 
verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten 
verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de verlichtingssterkte van de verlichtingsinstallatie op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid en de verlichtingssterkte  
van de verlichtingsinstallatie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en de 
verlichtingssterkte van de verlichtingsinstallatie, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aanwezigheid en de verlichtingssterkte van de verlichtingsinstallatie in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 

4.1.95 Aansluiting op de voorziening voor electriciteit, BB-artikel 6.4 (scope 3) 
De aansluiting van een verlichtingsinstallatie op een voorziening voor elektriciteit moet voldoen 
aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.4. 
 
Grenswaarde 
Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in BB-art. 6.2 is aangesloten op een voorziening voor 
elektriciteit als bedoeld in BB-art. 6.8. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aansluiting van de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor 
elektriciteit op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze aansluiting van de 
verlichtingsinstallatie op een voorziening voor elektriciteit in de toepassing voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aansluiting van de 
verlichtingsinstallatie op een voorziening voor elektriciteit, projectmatige bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft deze aansluiting van de verlichtingsinstallatie op een voorziening 
voor elektriciteit in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  

 
 
 
VOORZIENING VOOR HET AFNEMEN EN GEBRUIKEN VAN ENERGIE; BB-Afd. 6.2 
 
Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie heeft een veilige 
voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie. 
 

4.1.96 Voorziening voor electriciteit, BB-artikel 6.8 (scope 3) 
Een voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 6.8, lid 1.  
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Grenswaarde 
Een voorziening voor elektriciteit voldoet:  
- bij lage spanning aan NEN 1010; 
- bij hoge spanning aan NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522. 
 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor elektriciteit bij lage spanning wordt bepaald overeenkomstig NEN 1010 en 
bij hoge spanning overeenkomstig NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor elektriciteit op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze voorziening voor elektriciteit in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor elektriciteit, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor elektriciteit in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 

4.1.97 Voorziening voor gas, BB-artikel 6.9 (scope 3) 
Een voorziening voor gas moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.9, 
leden 1/3.  
 
Grenswaarde 
De voorziening voor gas voldoet aan: 
- NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar; 
- NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar maar lager dan 40 bar. 
Een te bouwen bouwwerk met een aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die 
aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768. 
 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor gas bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar wordt bepaald 
overeenkomstig NEN 1078 en bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar maar lager dan 40 
bar overeenkomstig NEN-EN 15001-1. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor gas en de leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve 
van de aansluiting op het distributienet, op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of 
deze voorziening voor gas en de leidingdoorvoeren en mantelbuis in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Bouwbesluit.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor gas en de 
leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve van de aansluiting op het distributienet, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor gas en de 
leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve van de aansluiting op het distributienet in de 
toepasing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 

4.1.98 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas en warmte, BB-artikel 6.10 (scope 3) 
De aansluitingen op het distributienet voor elektriciteit, gas en warmte moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.10, leden 1-3.  
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Grenswaarde 
Voorzieningen voor elektriciteit, gas (indien artikel 10, zesde lid, onderdeel a of b, van de Gaswet 
op de aansluiting op het distributienet van gas van toepassing is) en warmte moeten zijn 
aangesloten op distributienetten indien de aansluitafstand voor: 

− elektriciteit niet groter is dan 100 m of, indien de aansluitafstand groter is dan 100 m, de 
aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m; 

− gas niet groter is dan 40 m of, indien de aansluitafstand groter is dan 40 m, de  
 aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m; 

− warmte niet groter is dan 40 m of, indien de aansluitafstand groter is dan 40 m, de  
 aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.  

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aansluitingen van de voorzieningen voor elektriciteit, gas en warmte op het 
distributienet, op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze aansluitingen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aansluitingen van de 
voorzieningen voor elektriciteit, gas en warmte op het distributienet, projectmatige bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aansluitingen van de voorzieningen voor elektriciteit, gas en 
warmte op het distributienet in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 
 
WATERVOORZIENING; BB-Afd. 6.3 
 
Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een voorziening voor 
drinkwater of warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt. 
 

4.1.99 Drinkwatervoorziening, BB-artikel 6.12 (scope 3) 
Een voorziening voor drinkwater moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 6.12, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006 en eventuele voorschriften gegeven bij 
Ministeriële regeling. 
 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor drinkwater wordt bepaald overeenkomstig NEN 1006 en eventuele 
voorschriften gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor drinkwater op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze voorziening voor drinkwater in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor drinkwater, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor drinkwater in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 

4.1.100 Warmwatervoorziening, BB-artikel 6.13 (scope 3) 
Een voorziening voor warmwater moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 6.13, leden 1-2.  

https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd6/afd6-2?lmcode=ljmkwj
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Grenswaarde 
De voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006 en eventuele voorschriften gegeven bij 
Ministeriële regeling. 

 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor warmwater wordt bepaald overeenkomstig NEN 1006 en eventuele 
voorschriften gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor warmwater op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze voorziening voor warmwater in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor warmwater, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor warmwater in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 

4.1.101 Aansluiting op het distributienet voor drinkwater, BB-artikel 6.14 (scope 3) 
De aansluiting van de voorziening voor drinkwater op het openbare distributienet voor drinkwater 
moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.14. 
 
Grenswaarde 
Voorzieningen voor drinkwater moeten zijn aangesloten op het openbare distributienet voor 
drinkwater indien de aansluitafstand niet groter is dan 40 m of, indien de aansluitafstand groter is 
dan 40 m, de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aansluiting van de voorziening voor drinkwater op het openbare 
distributienet op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze aansluiting in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aansluiting van de voorziening 
voor drinkwater op het openbare distributienet, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aansluiting van de voorziening voor drinkwater op het openbare distributienet in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 
 
AFVOER VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER EN HEMELWATER; BB-Afd. 6.4 
 
Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of 
hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd. 
 

4.1.102 Afvoer van huishoudelijk afvalwater, BB-artikel 6.16 (scope 3) 
De afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.16, leden 1-2a.  
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor een 
lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater. 
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De afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft een capaciteit, een lucht- en 
waterdichtheid, een uitmonding en een capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan 
NEN 3215. 

 
Bepalingsmethode 
De capaciteit, de lucht- en waterdichtheid, de uitmonding en de capaciteit van de 
ontspanningsleiding worden bepaald overeenkomstig NEN 3215. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater aanwezig is en 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afvoervoorziening voor 
huishoudelijk afvalwater, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, de capaciteit, de lucht- en waterdichtheid, de uitmonding en de capaciteit van de 
ontspanningsleiding, van de afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.  

 
4.1.103 Afvoer van hemelwater, BB-artikel 6.17 (scope 3) 

Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 6.17, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van 
hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm 
bepaalde belasting van die voorziening. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de 
opvang en afvoer van hemelwater is lucht- en waterdicht. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit alsmede de lucht- en waterdichtheid van de voorziening wordt bepaald 
overeenkomstig NEN 3215. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater 
aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor de opvang en 
afvoer van hemelwater, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, de capaciteit en de lucht- en waterdichtheid van de voorziening voor de opvang en 
afvoer van hemelwater in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
 

4.1.104 Terreinleiding, BB-artikel 6.18 (scope 3) 
De ondergrondse doorvoer van de afvoervoorzieningen voor huishoudelijk afvalwater en voor 
hemelwater, de gebouwaansluitingen van deze afvoervoorzieningen en de terreinleiding 
waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.18, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
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Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening door een uitwendige scheidingconstructie 
van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie. De dichtheid van de 
aansluiting en de afvoer blijven bij zetting op het eigen erf of terrein gehandhaafd. Een 
terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid heeft geen vernauwing in de 
stroomrichting, heeft een vloeiend beloop, is waterdicht, heeft een voldoende inwendige 
middellijn, en bevat geen beer- of rottingput. 
 
Bepalingsmethode 
De water- en luchtdichtheid worden bepaald overeenkomstig NEN 3215. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening door een uitwendige 
scheidingconstructie van een bouwwerk, de blijvende dichtheid van de aansluiting en de afvoer 
bij zetting en de terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid, op projectniveau 
worden bepaald en vastgelegd, of de dichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 3215 en of 
deze doorvoer, aansluiting en terreinleiding in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ondergrondse doorvoer van een 
afvoervoorziening door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk, de blijvende 
dichtheid van de aansluiting en de afvoer bij zetting en de terreinleiding waardoor huishoudelijk 
afvalwater wordt geleid, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
doorvoer, aansluiting en terreinleiding in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.   
 
 

TIJDIG VASTSTELLEN VAN BRAND; BB-Afd. 6.5  
 
Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan 
worden gevlucht. 
 

4.1.105 Brandmeldinstallatie, BB-artikel 6.20 (scope 3) 
Brandmeldinstallaties en de aanwezigheid daarvan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.20, leden 1-4/6-8. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie voor zorg en een brandcompartiment waarin een woonfunctie voor zorg met een 
brandmeldinstallatie is gelegen hebben een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met 
een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij het 
Bouwbesluit. 
Een doormelding als bedoeld in bovenstaande vindt rechtstreeks plaats naar de regionale 
alarmcentrale van de brandweer. Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een 
woongebouw of in een groepszorgwoning vindt rechtstreekse melding naar een zorgcentrale 
plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt deze melding naar 
een zusterpost plaats. 
 
In de in bijlage I bij het Bouwbesluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens de wet 
voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond 
van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties. 
Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie waarvoor 
geen inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Brandmeldinstallaties is vereist, voldoet aan NEN 2654-1. 
Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie 
voldoen aan NEN 2654-1. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandmeldinstallatie op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze brandmeldinstallatie aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandmeldinstallatie, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandmeldinstallatie in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.    

 
4.1.106 Rookmelders, BB-artikel 6.21 (scope 3) 

Rookmelders en de aanwezigheid daarvan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.21, leden 1-3/6. 
 
Grenswaarde 
Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten 
ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang 
van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de 
primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een 
brandmeldinstallatie als bedoeld in BB-artikel 6.20. 
Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten ruimte waardoor een 
vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een 
of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als 
bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als 
bedoeld in BB-artikel 6.20. 
Een verblijfsruimte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een of meer 
rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in 
NEN 2555. Dit geldt niet voor een verblijfsruimte in een wooneenheid indien elke wooneenheid in 
de woonfunctie in een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 
6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag vanuit dat beschermd 
subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30 
minuten. 
 
Bepalingsmethode 
Rookmelders moeten voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen zoals 
bedoeld in NEN 2555. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de rookmelders op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
rookmelders aanwezig zijn, voldoen aan en geplaatst zijn volgens de primaire inrichtingseisen 
zoals bedoeld in NEN 2555 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de  rookmelders, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en plaatsing van de 
rookmelders in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.    
 

VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-Afd. 6.6 
 
Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan verlopen. 
 

4.1.107 Ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan, BB-artikel 6.23 (scope 3) 
Een ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
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BB-art. 6.23, leden 1-6 voor woningen/woninguitbreidingen/woongebouwen voor zorg. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in BB-artikel 6.20, lid 1, 2 en 5 
heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575. 
Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als hierboven bedoeld voldoen 
aan NEN 2654-2. 
Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in BB-artikel 6.23, lid 1, die behoort bij een 
brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, lid 6, van toepassing is, heeft een geldig 
inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Ontruimingsalarminstallaties. 
Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in BB-artikel 6.23, lid 1, die 
behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, lid 7, van toepassing is, voldoet aan 
NEN 2654-2. 
Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie heeft een ontruimingsplan. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ontruimingsalarminstallatie en het ontruimingsplan op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze ontruimingsalarminstallatie en dit ontruimingsplan aanwezig 
zijn en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ontruimingsalarminstallatie en het 
ontruimingsplan, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
ontruimingsalarminstallatie en het ontruimingsplan in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.    
 

4.1.108 Deuren in vluchtroutes, BB-artikel 6.25 (scope 3) 
Deuren op een (gemeenschappelijke) vluchtroute moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.25, leden 1-2/8-10. 
 
Grenswaarde 
Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een 
te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in. 
Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de 
woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend door een lichte 
druk tegen de deur, of met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 
of aan NEN-EN 1125. 
Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een 
vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. 
Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit 
blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn. 
Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur 
vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende 
tekens in NEN 3011. 

 
Bepalingsmethode 
Een ontsluitingsmechanisme moet voldoen aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125. 
Een opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» moet voldoen aan de eisen voor 
aanvullende tekens in NEN 3011. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de deuren op een (gemeenschappelijke) vluchtroute op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze deuren in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.  
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de deuren op een 
(gemeenschappelijke) vluchtroute, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld 
en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de deuren op een (gemeenschappelijke) vluchtroute in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit.    
 

4.1.109 Zelfsluitende deuren, BB-artikel 6.26 (scope 3) 
Beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan 
de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of 
weerstand tegen rookdoorgang geldt, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 6.26, leden 1/4-6. 
 
Grenswaarde 
Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis 
aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of 
weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. Voornoemde geldt niet voor een deur in een 
niet-gezamenlijke doorgang. 
Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij brand in de woonfunctie of het 
woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen. 
Het eerste en vijfde lid zijn ook van toepassing bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of 
veranderen of het vergroten van een bouwwerk of wijziging van de gebruiksfunctie van een 
bouwwerk of een gedeelte daarvan naar een woonfunctie. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie 
waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze beweegbare constructieonderdelen in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de beweegbare 
constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de 
weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand 
tegen rookdoorgang geldt, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan 
de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of 
weerstand tegen rookdoorgang geldt in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.    

 
 
BESTRIJDEN VAN BRAND; BB-Afd. 6.7 
 
Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen 
redelijke tijd kan worden bestreden. 
 

4.1.110 Brandslanghaspels, BB-artikel 6.28 (scope 3) 
Een gebruiksfunctie heeft brandslanghaspels die moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.28, leden 1/3-4 voor de woonfunctie voor zorg met een 
gebruiksoppervlakte groter dan 500 m2. 
 
Grenswaarde 
Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel. 
De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als hiervoor bedoeld en elk punt van 
de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 
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5 m. Dit geldt niet voor een niet in een functiegebied gelegen vloer die uitsluitend door niet 
besloten ruimten kan worden bereikt. 
Een brandslanghaspel heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m, is aangesloten op 
een voorziening voor drinkwater als bedoeld in BB-artikel 6.12, die bij het mondstuk een statische 
druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik 
van twee brandslanghaspels, en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde 
vluchtroute voert. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandslanghaspels op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze brandslanghaspels aanwezig zijn, geplaatst zijn overeenkomstig de eisen van het 
Bouwbesluit en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandslanghaspels, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandslanghaspels en 
aanwezigheid en plaatsing van deze brandslanghaspels in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit.     
 

4.1.111 Droge blusleiding, BB-artikel 6.29 (scope 3) 
Droge blusleidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.29, 
leden 1-2/4-5/7 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie met een vloer hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau, heeft een 
droge blusleiding. 
De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid bedoelde droge 
blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter dan 
60. 
Een te installeren droge blusleiding voldoet aan NEN 1594 en wordt bij oplevering en daarna 
eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de droge blusleidingen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of 
deze droge blusleidingen aanwezig zijn, voldoen aan en getest worden overeenkomstig NEN 
1594 en geplaatst zijn overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit en in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de droge blusleidingen, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de droge blusleidingen en 
aanwezigheid en plaatsing van deze droge blusleidingen in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit. 

 
 

4.1.112 Bluswatervoorziening, BB-artikel 6.30 (scope 3) 
Een bluswatervoorziening moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 
6.30, leden 1/3-4.  
 
Grenswaarde  
Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging 
of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist. 
De afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang is ten hoogste 40 m. 
Een bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de bluswatervoorziening op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze bluswatervoorziening aanwezig is en geplaatst is overeenkomstig de eisen van het 
Bouwbesluit en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de bluswatervoorziening, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de bluswatervoorziening en 
aanwezigheid en plaatsing van deze bluswatervoorziening in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit.  
 

4.1.113  Blustoestellen, BB-artikel 6.31 (scope 3) 
De aanwezigheid van blustoestellen moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 6.31, leden 1-2/4.  
 
Grenswaarde  
Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is 
voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een 
beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden. 
Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan bovenstaande voldaan met een toestel in 
een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een 
gezamenlijke vluchtroute voert. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van blustoestellen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid van blustoestellen in de toepassing voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van blustoestellen, 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van blustoestellen in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 

4.1.114 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem, BB-artikel 6.32 (scope 3) 
Een automatische brandblusinstallatie en een rookbeheersingssysteem moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.32, leden 1-2.  
 
Grenswaarde  
Een automatische brandblusinstallatie en een rookbeheersingssysteem moeten zijn voorzien van 
een geldig inspectiecertificaat, afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Rookbeheersingsinstallaties. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de automatische brandblusinstallatie en het rookbeheersingssysteem op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze automatische brandblusinstallatie en dit 
rookbeheersingssysteem voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat, afgegeven op grond 
van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties, en daarmee in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de automatische brandblusinstallatie 
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en het rookbeheersingssysteem, bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
automatische brandblusinstallatie en het rookbeheersingssysteem in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Bouwbesluit.   
 

4.1.115 Aanduiding blusmiddelen, BB-artikel 6.33 (scope 3) 
De aanduiding van brandslanghaspels en blustoestellen moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 6.33.  
 
Grenswaarde  
Een voorziening voor het bestrijden van brand is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd 
met een pictogram als bedoeld in NEN 3011. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanduiding van brandslanghaspels en blustoestellen op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze aanduiding in de toepassing voldoet aan de eisen van 
het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanduiding van 
brandslanghaspels en blustoestellen, bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanduiding van brandslanghaspels en blustoestellen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit. 
  
 

BEREIKBAARHEID VOOR HULPVERLENINGSDIENSTEN; BB-AFD. 6.8 

 
Een bouwwerk is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. 
 

4.1.116 Brandweeringang, BB-artikel 6.36 (scope 3) 
Brandweeringangen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.36, 
leden 1-3. 
 
Grenswaarde  
Een bouwwerk voor het verblijven van personen moet een brandweeringang hebben. Dit geldt 
niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het 
bevoegd gezag niet vereist. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandweeringang op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
brandweeringang aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandweeringang, bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandweeringang in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit.   
 

4.1.117 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten, BB-artikel 6.37 (scope 3) 
Verbindingswegen tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk 
moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.37, leden 1-5.  
              
Grenswaarde  
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Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van 
personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere 
hulpverleningsdiensten.  
Deze eis is niet van toepassing indien de toegang tot het bouwwerk op ten hoogste 10 meter van 
een openbare weg ligt, of indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het 
oordeel van het bevoegd gezag geen verbindingsweg vereist. 
Een verbindingsweg heeft een breedte van ten minste 4,5 m, een verharding van ten minste 3,25 
m breed die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kg, een 
vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en een doeltreffende 
afwatering. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verbindingsweg tussen de openbare weg en ten minste een toegang van 
het bouwwerk op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze verbindingsweg 
aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verbindingsweg tussen de 
openbare weg en ten minste een toegang van het bouwwerk, bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de verbindingsweg tussen de openbare weg en ten minste een toegang van het 
bouwwerk in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 

4.1.118 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen, BB-artikel 6.38 (scope 3) 
Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.38, leden 1-5. 

 
Grenswaarde  
Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor 
brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de 
bluswatervoorziening kan worden gelegd. Deze eis is niet van toepassing indien de aard, de 
ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het oordeel van het bevoegd gezag geen 
opstelplaatsen vereist. 
De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang is ten hoogste 40 m. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de opstelplaatsen voor brandweervoertuigen op projectniveau worden bepaald 
en vastgelegd en of deze opstelplaatsen aanwezig zijn en in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de opstelplaatsen voor 
brandweervoertuigen, bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de opstelplaatsen voor 
brandweervoertuigen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
4.1.119 Brandweerlift, BB-artikel 6.39 (scope 3) 

De aanwezigheid van brandweerliften moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 6.39 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde  
Een te bouwen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het 
meetniveau heeft een brandweerlift. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
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De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandweerlift op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
brandweerlift aanwezig is en daarmee in de toepassing voldaan wordt aan de eisen van het 
Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandweerlift, bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van een brandweerlift in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 
 
BEREIKBAARHEID VAN GEBOUWEN VOOR GEHANDICAPTEN; BB-AFD. 6.10 

 
Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, een woongebouw zonder een 
toegankelijkheidssector als bedoeld in BB-artikel 4.27, derde lid, en een gebouw zonder een 
toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel BB-4.27, zesde lid, zijn vanaf de openbare weg 
toegankelijk voor personen met een functiebeperking. 
 

4.1.120 Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een functiebeperking, BB-artikel 6.49 
(scope 3) 
Een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector  
van een gebouw, een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in BB-artikel 
4.27, derde lid, of een gebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel BB-4.27, 
zesde lid, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.49, leden 1-2 voor 
woongebouwen. 
 
Grenswaarde  
Een route over een weg of pad moet ten minste 1,1 m breed zijn en bij een te overbruggen 
hoogteverschil van meer dan 0,02 m een hellingbaan hebben. Een doorgang waardoor de route 
voert heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een 
toegankelijkheidssector op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze route aanwezig 
is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de route tussen de openbare weg en 
ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector, bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een 
toegankelijkheidssector in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
 
 
TEGENGAAN VAN VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT; BB-AFD. 6.11  
 
Een woongebouw heeft zodanige voorzieningen dat veel voorkomende criminaliteit wordt 
voorkomen. 
 

4.1.121 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in woongebouwen, BB-artikel 6.51 (scope 
3) 
De toegang van een woongebouw moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 6.51, leden 1-2.  
 
Grenswaarde  



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 106 van 240 

Een toegang van een te bouwen woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf niet 
zonder sleutel kan worden geopend. 
Ten minste een toegang van een te bouwen woongebouw: 
- heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat 

in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen 
woonfunctie waarneembaar is; 

- heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van 
een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend, en 

- kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang 
aangewezen woonfunctie worden geopend. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de toegang op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze toegang 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de toegang, bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woongebouwen voor wat betreft de 
toegang van een woongebouw in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 
 
VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN; BB-AFD. 6.12 
 
Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd. 
 

4.1.122 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud, BB-artikel 6.51 (scope 3) 
De aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.53, leden 1-2 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde  
Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen. 

 
Bepalingsmethode 
Indien een te bouwen gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen nodig heeft om 
onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, wordt om die voorzieningen te beoordelen gebruikgemaakt 
van de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud, bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit.   
 
 
TECHNISCHE BOUWSYSTEMEN, NIEUWBOUW; BB-AFD. 6.13 
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Een te bouwen bouwwerk heeft technische bouwsystemen die voldoen aan eisen ten behoeve 
van een optimaal energiegebruik. 
 

4.1.123 Systeemeisen, BB-artikel 6.55 (scope 3) 
Technische bouwsystemen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 
6.55, leden 1-5. 
 
Grenswaarde  
Een technisch bouwsysteem voldoet aan de in BB-tabel 6.55 opgenomen waarde voor de 
energieprestatie. 
Een technisch bouwsysteem, is adequaat gedimensioneerd, geïnstalleerd, ingeregeld en 
instelbaar. 
Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling of een combinatie daarvan, 
is voorzien van zelfregulerende apparatuur waarmee de temperatuur per verblijfsgebied of 
verblijfsruimte kan worden gereguleerd. 
Indien een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in tabel 6.55 opgenomen 
bouwsystemen, worden de in het eerste lid bedoelde eisen naar rato berekend op basis van de 
eisen die gelden voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie. 
 
Bepalingsmethode 
Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven over het in dit artikel bepaalde. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de technische bouwsystemen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd 
en of deze technische bouwsystemen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.  

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de technische bouwsystemen, 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de technische bouwsystemen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 

4.1.124 Verslaglegging, BB-artikel 6.55b (scope 3) 
De verslaglegging moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.55b, lid 1. 
 
Grenswaarde  
De energieprestatie van de in deze afdeling bedoelde technische bouwsystemen wordt 
beoordeeld en gedocumenteerd door de installateur en overhandigd aan de gebouweigenaar. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verslaglegging op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
verslaglegging in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verslaglegging, bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de verslaglegging in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.  
 
 
 
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE; BB-AFD. 6.14 
 
Een te bouwen gebouw met een aansluiting op het distributienet voor elektriciteit als bedoeld in 
BB-artikel 6.10, eerste lid, heeft een voorziening voor de aansluiting op een openbaar 
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elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de 
richtlijn breedband. 
 

4.1.125 Toegangspunt, BB-artikel 6.57 (scope 3) 
Een voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met 
hoge snelheid moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 6.57, leden 1-3. 
 
Grenswaarde  
Een gebruiksfunctie in een te bouwen gebouw heeft een toegangspunt voor de aansluiting op 
een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in artikel 2, 
derde lid, van de richtlijn breedband. 
Het toegangspunt is gelegen in een toegankelijke niet-gemeenschappelijke ruimte met een 
vloeroppervlakte van ten minste 0,75 x 0,31 m2 en een hoogte boven die vloer van ten minste 
2,1 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk met hoge snelheid op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze voorziening aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor de aansluiting op 
een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid, bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk met hoge snelheid in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit.   
 

4.1.126 Fysieke binnenhuisinfrastructuur, BB-artikel 6.58 (scope 3) 
De fysieke binnenhuisinfrastructuur voor de aansluiting op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk met hoge snelheid moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 6.58, leden 1-3. 
 
Grenswaarde  
Een te bouwen gebouw heeft in de uitwendige scheidingsconstructie ten minste een invoerpunt 
voor de aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid 
als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband. 
Een gebruiksfunctie in een te bouwen gebouw heeft tussen een invoerpunt en het toegangspunt, 
bedoeld in BB-artikel 6.57, eerste lid, een aaneengesloten ruimte met een diameter van ten 
minste 40 mm voor de aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. 
De doorvoer van een aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk door 
een uitwendige scheidingsconstructie, een niet-toegankelijke ruimte en een kruipruimte, is 
uitgevoerd met een mantelbuis die voldoet aan NEN 2768.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de fysieke binnenhuisinfrastructuur voor de aansluiting op een openbaar 
elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze fysieke binnenhuisinfrastructuur aanwezig is en in de toepassing voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de fysieke binnenhuisinfrastructuur 
voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid, 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de fysieke binnenhuisinfrastructuur 
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voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   

 
 
VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-AFD. 7.2  
 
Het gebruik van een bouwwerk is zodanig dat bij brand veilig kan worden gevlucht. 
 

4.1.127 Deuren in vluchtroutes, BB-artikel 7.12 (scope 2) 
Deuren op een vluchtroute moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 
7.12, leden 1-3. 
 
Grenswaarde  
Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend 
gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel 
onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend. Deze eis geldt niet voor 
niet-gemeenschappelijke vluchtroute. 
In afwijking van het eerste lid kan een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het 
insluiten van personen als bedoeld in BB-artikel 6.25, zevende lid, tijdens het vluchten met een 
sleutel over de ten minste vereiste breedte worden geopend, mits de inrichting, het gebruik en de 
organisatie zodanig zijn dat het in het met BB-artikel 7.11 beoogde brandveiligheidsniveau is 
gewaarborgd. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de deuren in vluchtroutes op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of 
deze deuren in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de deuren in vluchtroutes, 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de deuren in vluchtroutes in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.   
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4.2 Eisen op grond van Besluit bouwwerken leefomgeving 

4.2.1 Overzicht met eisen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving 

 

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
opgenomen die aan woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen samengesteld met het 
bouwsysteem worden gesteld en waaraan deze woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen samengesteld met het bouwsysteem moeten voldoen. 
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Besluit bouwwerken leefomgeving  

Par.  Omschrijving Artikel Leden Bepalingsmethode Verdere 
verwijzing 

4.2.1 Constructieve veiligheid 4.12 
4.13 
4.14 

 
1-2 
1-3 

NEN-EN 1990 
NEN-EN 1991-1-
1/3/4/5/7 
NEN-EN 1991-3 
Afhankelijk van te 
beschouwen 
constructiemateriaal: 
NEN-EN 1992-1-1  
NEN-EN 1993-1-1 
NEN-EN 1994-1-1  
NEN-EN 1995-1-1  
NEN-EN 1996-1-1 
NEN-EN 1996-2 
NEN-EN 1996-3  
NEN-EN 1999-1-1  
NEN 2608 
NEN 6707 

 

4.2.2 Constructieve veiligheid bij 
brand 

4.17 
4.18 

1-3 
1-2 

NEN-EN 1990 
NEN-EN 1991-1-2 
Afhankelijk van te 
beschouwen 
constructiemateriaal: 
NEN-EN 1992-1-2  
NEN-EN 1993-1-2 
NEN-EN 1994-1-2  
NEN-EN 1995-1-2  
NEN-EN 1996-1-2  
NEN-EN 1999-1-2  
NEN 6069 
NEN 6090 

 

4.2.3  Afscheiding aan een rand van 
een vloer, trap of hellingbaan 

4.20 
4.21 
4.22 
4.23 

1-4 
1-3/5 
1-4 
1 

  

4.2.4  Veilig overbruggen van 
hoogteverschillen 

4.25 
4.26 
4.27 
4.28 
4.29 
4.30 
4.31 
4.32 

1 
1-2 
 
1 

 
 
 
 
NEN 2778 

 

4.2.5  Beweegbare 
constructieonderdelen 

4.35 1-3   

4.2.6  Beperking van het ontstaan 
van een brandgevaarlijke 
situatie 

4.38 
4.39 
4.40 
 

 
1-2 

NEN-EN 13501-1 
NEN 6061 
NEN 6062 

 

4.2.7 Beperking van het 
ontwikkelen van brand en 
rook 

4.43 
4.44 
4.45 
4.46  

4.47 

1 
1-5 
1-2 
1-2 
1 

NEN-EN 13501-1 
NEN 6063 
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4.2.8 Beperking van uitbreiding van 
brand 

4.50  
4.51 
4.53 
4.54 

1-2/4 
1/3/5-7 
1-3/7 
1-3 

NEN 6068 
NEN 6090 
NEN-EN 13501-1 
NEN 6060 
NEN 6079 

NEN 6069 
NEN-EN-
1992-1-2  
NEN-EN 
1994-1-2   
NEN-EN-
1995-1-2  
NEN-EN-
1996-1-2 

4.2.9  Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 
beperking van verspreiding 
van rook 

4.57  
4.58  
4.59  
4.60  
4.61 
4.62 

1-3 
1 
1-2 
1-2 
1-4 
1-4 

NEN 6068 
NEN 6075 

NEN 6069 
NEN-EN-
1992-1-2  
NEN-EN 
1994-1-2   

NEN-EN-
1995-1-2  

NEN-EN-
1996-1-2 

4.2.10  Vluchtroutes: verloop 4.65 
4.66 
4.69 
4.71 

1-2 
1 
1-4/7 
1-5 

  

4.2.11  Vluchtroutes: inrichting en 
capaciteit 

4.74 
4.75 
4.76 
4.77 
4.77a 
4.78 
4.79 
 
 

1-5 
 
1-2 
1-2 
1-2 
1/3 

NEN 6068 
NEN 6075 

NEN 6069 
NEN-EN-
1992-1-2  
NEN-EN 
1994-1-2   
NEN-EN-
1995-1-2  
NEN-EN-
1996-1-2 

4.2.12  Hulpverlening bij brand 4.84 
4.85 

1-2 
1-2 

  

4.2.14 Brand- en 
explosievoorschriftengebieden 

4.91 
4.92 
4.93 

 
1-4 
1-2 

NEN 6069 
NEN-EN 13501-1 
NEN-EN 13501-2 

NEN-EN 
1992-1-2 
NEN-EN 
1994-1-2   
NEN-EN 
1995-1-2 
NEN-EN 
1996-1-2 

4.2.16  Inbraakwerendheid 4.100  NEN 5087 
NEN 5096 

 

4.3.1 Bescherming tegen geluid van 
buiten 

4.102 
4.103 
4.104  

 
1-3 
1-4 

NEN 5077  

4.3.2  Bescherming tegen geluid van 
bouwwerkinstallaties 

4.107 
4.108 

1-2 
1-3 

NEN 5077  

4.3.3  Beperking van galm 4.111  NEN-EN 12354-6   

4.3.4  Geluidwering tussen ruimten 4.113 
4.114 
4.115  

1-4 
1-4/6-8 
1-3 

NEN 5077  

4.3.5 Wering van vocht 4.118 
4.119 
4.120 

1-4 
 
1-2 

NEN 2778  
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4.3.6 Luchtverversing 4.122 
4.123 
4.124 
4.125 
4.126 
4.127 
4.128 

1/3-5 
 
1-4 
1-4 
1-2 
1-5 
1-3/5 

NEN 1087  

4.3.7 Spuivoorziening 4.131 
4.132 

1-2 NEN 1087  

4.3.8  Afvoer van rookgas en 
toevoer van verbrandingslucht 

4.135 
4.136 
4.137 
4.138 
4.139 
4.140 
4.141 

1-2 
1-2 
1-3 
1-6 
1-3 
 
 

NEN 1087 
NEN 2757 

 

4.3.9 Bescherming tegen ratten en 
muizen 

4.144 
4.145 

1-3 
1-3 

  

4.3.10  Daglicht 4.147 1-3 NEN 2057  

4.4.1 Energiezuinigheid 4.149 
4.152  
4.153 
4.154 

1/3-4 
1-9 
1-2 
1-2 

NTA 8800 
NEN 2686 

 

4.4.2  Milieuprestatie 4.159 
 

1 Bepalingsmethode 
Milieuprestatie 
Gebouwen en 
GWW-werken 

 

4.5.2  Verblijfsgebied en 
verblijfsruimte 

4.163 
4.164 

1-2 
1-4 

  

4.5.3  Toiletruimte 4.166 
4.167 

1-3 
1-2 

  

4.5.4  Badruimte 4.169 
4.170 

 
1-3 

  

4.5.5 * Buitenberging 4.172 
4.173 

1-3 NEN 2778  

4.5.6*   Buitenruimte 4.175 1-2   

4.5.7  Opstelplaatsen 4.177 
4.178 

1-3 
1-2 

  

4.6.1  Bereikbaarheid, algemeen 4.180 
4.181 
4.182 

1-2 
1-5 
1-4 

  

4.6.2  Toegankelijkheids-sector 4.184 
4.186 
4.187 
4.188 
4.189 
4.190 

1-2 
1/3/6 
2-4 
1-5 
 
1-3 

  

4.6.3 Bereikbaarheid van een 
bouwwerk met een 
toegankelijkheidssector 

4.192 1-2   

4.7.1  Verlichting 4.194 
4.196 

4  
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4.7.2 Voorziening voor het afnemen 
en gebruiken van energie 

4.199 
4.200 

 
1-2 

NEN 1010 
NEN-EN-IEC 
61936-1  
NEN-EN 50522 
NEN 1078 
NEN-EN 15001-1  
NEN 2768 

 

4.7.3 Watervoorziening 4.202 
4.203 

 NEN 1006  

4.7.4  Afvoer van huishoudelijk 
afvalwater en hemelwater 

4.205 
4.206 

1-2 
1-2 

NEN 3215  

4.7.5  Tijdig vaststellen van brand 4.208 
4.209 
4.210 
4.211 

1-2 
1-2 
 
1-2/4 

NEN 2535 
NEN 2555 
NEN 6068  
CCV-inspectie-
schema Brand-
beveiliging 

 

4.7.6  Vluchten bij brand 4.213 
4.214 
4.216 
4.217 
4.218 
4.218a 

1 
 
1 
1/4-6 
1-4 

 NEN 2575 
NEN-EN 179 
NEN-EN 1125 
CCV-inspectie-
schema Brand-
beveiliging 
NEN 6068 

 

4.7.7  Bestrijden van brand 4.220 
4.221 
4.223 

1/3-5 
1/3-4 
1/3 

NEN 1594 
NEN 3011 

 

4.7.8 Toegankelijkheid voor 
hulpverleningsdiensten 

4.226 
4.227 
4.228 

1-2   

4.7.10  Tegengaan van veel 
voorkomende criminaliteit 

4.239 1-2   

4.7.11 Veilig onderhoud gebouwen 4.241 1-2 Checklist Veilig 
onderhoud op en 
aan gebouwen 
2012 

 

4.7.13 Elektronische communicatie 4.245 
4.246 

1-3 
1-3 

Richtlijn Breedband 
NEN 2768 

 

4.7.14 Technische bouwsystemen 4.248 
4.249 

1-4   

6.2.2 Veilig vluchten bij brand 6.21 1-3   

 

Opmerking 

In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. 
Woninguitbreidingen samengesteld met het bouwsysteem, die voldoen aan de eisen voor 
“nieuwbouw”, voldoen tevens aan de eisen voor “verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor 
“verbouw” niet nader uitgewerkt. 

 
* Opmerking bij de paragrafen 4.5.5 en 4.5.6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
Eisen niet van toepassing voor woninguitbreiding. 

 

VEILIGHEID; Bbl-afd. 4.2 

 
4.2.2 Constructieve veiligheid, Bbl-par. 4.2.1 (scope 1) 

Een bouwwerk is bestand tegen krachten die tijdens het beoogde gebruik op het bouwwerk 
worden uitgeoefend en is zodanig dat bij een calamiteit voortschrijdende instorting van het 
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bouwwerk wordt voorkomen. Bouwconstructies, samengesteld met bouwsysteem, moeten 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.12, Bbl-art. 4.13, leden 1-2 en Bbl-
art. 4.14, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet 
bij de fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet 
bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het 
bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die 
bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld 
in NEN-EN 1991-1-7. 
Een dak of een vloerafscheiding bezwijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde 
ontwerplevensduur niet bij de buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
Daarbij wordt uitgegaan van stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN 1991-1-7. 
 
Bepalingsmethode 
De prestaties met betrekking tot de constructieve veiligheid van bouwconstructies, samengesteld 
met het bouwsysteem, worden bepaald overeenkomstig de in tabel 3 vermelde Eurocodes en NEN-
normen. 
 
Tabel 3 
 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Betonconstructie NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 en 
NEN-EN 1991-3

*
 

NEN-EN 1992-1-1 

Staalconstructie NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN-EN 1993-1-1/3/8 

Staal-betonconstructie NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN-EN 1994-1-1 

Houtconstructie NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN-EN 1995-1-1 

Metselconstructie NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 en 
NEN-EN 1996-2 

NEN-EN 1996-1-1 
NEN-EN 1996-3

*
 

Aluminiumconstructie NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN-EN 1999-1-1 

Glasconstructie NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN 2608 

Bevestigingscon-
structie dakbedekking 

NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 NEN 6707 

 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de opgegeven prestaties 
van de sterkte van de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 3 voor de 
bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) 
zijn bepaald. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie instelling of de opgegeven prestaties van de 
sterkte van standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of van project onafhankelijke 
onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en 
overeenkomstig de in tabel 3 voor de bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing 
zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt of de op projectniveau bepaalde prestaties van de sterkte van 
de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 3 voor de bouwconstructie of 
constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald.  
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Bij de realisatie van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen wordt 
beoordeeld of aan de toepassingsvoorwaarden van de sterkte van de bouwconstructie wordt 
voldaan. 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie instelling of de opgegeven prestaties van de 
sterkte van standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of van project onafhankelijke 
onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en 
overeenkomstig de in tabel 3 voor de bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing zijnde 
normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, ten aanzien van de sterkte van de bouwconstructie, de prestaties project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de sterkte 
van de bouwconstructie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van bouwconstructies 
en/of van project onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van 
toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de sterkte van de bouwconstructie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de sterkte van de bouwconstructie, 
(projectmatig uitgevoerde) berekeningen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de sterkte 
van de bouwconstructie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Daarnaast kan het attest-met-productcertificaat aangeven voor standaard uitvoeringen van 
bouwconstructies en/of van project onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van 
toepassingsvoorbeelden van bouwconstructies van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de sterkte van de bouwconstructie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
4.2.3 Constructieve veiligheid bij brand, Bbl-par. 4.2.2 (scope 1) 

Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van instorting die gevaar 
oplevert voor het vluchten of voor hulpverlening bij brand, gedurende een redelijke tijd. 
Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.17, 
leden 1-3 en Bbl-art. 4.18, leden 1-2.  
 
Grenswaarde 
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 
30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit is niet van 
toepassing op de vloer van een buitenruimte als bedoeld in Bbl-artikel 4.175. 
Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie 
niet ligt, niet binnen de in Bbl-tabel 4.17a aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een 
bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Voor zover dat 
brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat 
brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte. 
In afwijking van het tweede lid van Bbl-artikel 4.17 wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort als 
geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het 
meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het 
brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m². 

 
Bepalingsmethode 
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De prestaties met betrekking tot de constructieve veiligheid bij brand van bouwconstructies, 
samengesteld met het bouwsysteem, worden bepaald overeenkomstig de in tabel 4 vermelde 
Eurocodes en NEN-normen. 
 
Tabel 4 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Betonconstructie 
 

NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1992-1-2  

of NEN 6069 

Staalconstructie NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1993-1-2 

of NEN 6069 

Staal-betonconstructie NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1994-1-2 

of NEN 6069 

Houtconstructie NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1995-1-2 

of NEN 6069 

Metselconstructie NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1996-1-2 

of NEN 6069
*
 

Aluminiumconstructie NEN-EN 1990
 
en NEN-EN 1991-1-2 NEN-EN 1999-1-2 

of NEN 6069
*
 

 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de opgegeven prestaties 
van de sterkte bij brand van de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 4 voor de 
bouwconstructie of constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) 
zijn bepaald.  
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie instelling of de opgegeven prestaties van de 
sterkte bij brand van standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of van project 
onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van 
bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 4 voor de bouwconstructie of 
constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt of de op projectniveau bepaalde prestaties van de sterkte bij 
brand van de bouwconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, juist zijn en overeenkomstig de in tabel 4 voor de bouwconstructie of 
constructieonderdeel van toepassing zijnde normen (of combinaties daarvan) zijn bepaald.  
Bij de realisatie van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen wordt 
beoordeeld of aan de toepassingsvoorwaarden van de sterkte bij brand van de bouwconstructie 
wordt voldaan. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, ten aanzien van de sterkte bij brand van de bouwconstructie, de prestaties project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de sterkte bij 
brand van de bouwconstructie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van bouwconstructies en/of 
van project onafhankelijke onderdelen van bouwconstructies en/of van toepassingsvoorbeelden van 
bouwconstructies van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen dat in 
de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de sterkte bij brand van de bouwconstructie van het 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de sterkte bij brand van de 
bouwconstructie, (projectmatig uitgevoerde) berekeningen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
sterkte bij brand van de bouwconstructie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.4 Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan, Bbl-par. 4.2.3 (scope 1) 
Een bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van de rand van een vloer, een trap of 
een hellingbaan door personen zo veel mogelijk wordt voorkomen. 
 

4.2.4.1 Aanwezigheid afscheiding, Bbl-artikel 4.20 (scope 1) 
Niet beweegbare afscheidingen moeten aanwezig zijn zoals aangewezen in Bbl-art. 4.20,  
leden 1-4. 
 
Grenswaarde  
Niet beweegbare afscheidingen zijn vereist indien de rand van een vloer en/of de zijkant van een 
trap dan wel hellingbaan meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, terrein of water. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de aanwezigheid van de afscheidingen en of 
deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).  

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van de afscheidingen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de aanwezigheid van afscheidingen project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van afscheidingen. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van afscheidingen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van afscheidingen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.4.2 Hoogte afscheiding, Bbl-artikel 4.21 (scope 1) 

De hoogte van vloerafscheidingen moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.21, leden 1-3/5. 
 
Grenswaarde  
De hoogte van een vloerafscheiding bedraagt ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de hoogte van de 
vloerafscheidingen in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de hoogte van standaard uitvoeringen van 
vloerafscheidingen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
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woongebouwen, in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de hoogte van de vloerafscheidingen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze hoogte in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de hoogte van vloerafscheidingen project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de hoogte van de vloerafscheidingen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van vloerafscheidingen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat wordt in de 
toepassing voldaan aan de eisen voor de hoogte van vloerafscheidingen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de hoogte van de vloerafscheidingen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de hoogte van vloerafscheidingen in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.4.3 Openingen afscheiding, Bbl-artikel 4.22 (scope 1)) 
De openingen in afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.22, leden 1-4. 
 
Grenswaarde  
Een afscheiding als bedoeld in Bbl-artikel 4.20 heeft geen openingen waardoor een bol kan 
passeren met een doorsnede groter dan de 0,2 m. 
In afwijking hiervan heeft een afscheiding als bedoeld in Bbl-artikel 4.20 tot een hoogte 
van 0,7 m boven een vloer of een tredevlak geen openingen waardoor een bol kan passeren met 
een doorsnede groter dan 0,1 m. 
De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een 
afscheiding als bedoeld in Bbl-artikel 4.20 is niet groter dan 0,05 m. 
De bovenregel van een in Bbl-artikel 4.20 bedoelde afscheiding heeft geen onderbreking van 
meer dan 0,1 m. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de openingen in 
afscheidingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de openingen in standaard uitvoeringen van 
afscheidingen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de openingen in afscheidingen op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze openingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de openingen in afscheidingen project afhankelijk zijn en 
projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 120 van 240 

voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de openingen in 
afscheidingen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van afscheidingen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de openingen in afscheidingen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de openingen in afscheidingen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de openingen in afscheidingen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.4.4 Voorkomen overklauteren, Bbl-artikel 4.23 (scope 1) 

Afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.23, lid 1. 
 
Grenswaarde  
Vloerafscheidingen hebben geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de afscheidingen wat 
betreft overklauterbaarheid in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de overklauterbaarheid van standaard 
uitvoeringen van vloerafscheidingen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de overklauterbaarheid van de afscheidingen op projectniveau wordt bepaald 
en vastgelegd en of deze afscheidingen wat betreft overklauterbaarheid in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat overklauterbaarheid van afscheidingen project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft overklauterbaarheid van 
afscheidingen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van vloerafscheidingen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de overklauterbaarheid van de afscheidingen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de overklauterbaarheid van de 
afscheidingen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
overklauterbaarheid van afscheidingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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4.2.5 Veilig overbruggen van hoogteverschillen, Bbl-par. 4.2.4 (scope 1) 
Een bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door 
personen. 
 

4.2.5.1 Voorziening bij hoogteverschil, Bbl-artikel 4.25 (scope 1) 
Hoogteverschillen in vloeren moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.25, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en 
tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten, of voor 
bezoekers bestemde vloeren, vloeren van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar 
verbindt of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein wordt overbrugd door een 
vaste trap of een vaste hellingbaan. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of hoogteverschillen in 
vloeren groter dan 0,21 m worden overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan en of 
daarmee in de toepassing voldaan wordt aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd dat hoogteverschillen in vloeren 
groter dan 0,21 m worden overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan en of daarmee 
in de toepassing voldaan wordt aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt  dat de aanwezigheid van voorzieningen bij hoogteverschillen in 
vloeren project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO®  attest doet 
geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
voorzieningen bij hoogteverschillen in vloeren. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het overbruggen van 
hoogteverschillen in vloeren groter dan 0,21 m door een vaste trap of een vaste hellingbaan, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het overbruggen van 
hoogteverschillen in vloeren groter dan 0,21 m in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.5.2 Afmetingen trap, Bbl-artikel 4.26 (scope 1) 
Trapafmetingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.26,  leden 1-
2. 

 
Grenswaarde 
De minimale/maximale afmetingen zijn overeenkomstig Bbl-tabel 4.26. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de afmetingen van 
trappen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de afmetingen van standaard uitvoeringen van 
trappen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor wat betreft de 
afmetingen van trappen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als 
voldoende bewijs. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van trappen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en 
of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. 
 
Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor wat betreft de 
afmetingen van trappen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als 
voldoende bewijs. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de afmetingen van trappen project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van trappen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van trappen, toegepast 
in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de afmetingen trappen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van trappen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van trappen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.5.3 Trapbordes, Bbl-artikel 4.27 (scope 1) 
Een trapaansluiting moet bij de bovenste trede voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.27. 

 
Grenswaarde 
Waar een trap met de bovenste trede aansluit op een vloer, heeft die vloer, over de breedte van 
de trap, een oppervlakte van ten minste 0,8 x 0,8 m. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de trapaansluitingen bij 
de bovenste trede in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of standaarduitvoeringen van de  trapaansluitingen 
bij de bovenste trede, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de trapaansluitingen bij de bovenste trede op projectniveau worden bepaald 
en vastgelegd en of deze aansluitingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).. 
 
KOMO® attest 
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Het KOMO® attest vermeldt dat de trapaansluitingen bij de bovenste trede project afhankelijk zijn 
en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de trapaansluitingen bij de 
bovenste trede. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van trapaansluitingen bij 
de bovenste trede, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor trapaansluitingen bij de 
bovenste trede van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de trapaansluitingen bij de bovenste 
trede, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de trapaansluitingen bij de 
bovenste trede in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
 

4.2.5.4 Leuning, Bbl-artikel 4.28 (scope 1) 
Een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m en met een helling ter 
plaatse van de klimlijn > 2:3, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.28, 
lid 1. 

 
Grenswaarde 
Een dergelijke trap heeft aan ten minste een zijkant een leuning waarvan de bovenkant, gemeten 
boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte ligt > 0,8 m dan wel < 1m. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de aanwezigheid en 
afmetingen van trapleuningen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen van standaard uitvoeringen van trappen, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor wat betreft de 
aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat 
geldt daarvoor als voldoende bewijs. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen worden bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid en afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
Toelichting: 
Trappen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9922 “Houten trappen” 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor wat betreft de 
aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat 
geldt daarvoor als voldoende bewijs. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
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uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van trappen, toegepast 
in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en afmetingen van 
trapleuningen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid en afmetingen van trapleuningen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.5.5 Regenwerend, Bbl-artikel 4.29 (scope 1) 
Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een 
hoogteverschil van meer dan 1,5 m moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
Bbl-art. 4.29 (voor woongebouwen). 
 
Grenswaarde 
De gemeenschappelijke verkeersruimte moet regenwerend zijn. 

 
Bepalingsmethode 
De regenwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de regenwerendheid van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de regenwerendheid van standaard uitvoeringen 
van gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een 
hoogteverschil van meer dan 1,5 m, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de regenwerendheid van gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap 
voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze regenwerendheid bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de regenwerendheid van gemeenschappelijke verkeersruimten 
met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
regenwerendheid van gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen 
van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, dat de regenwerendheid van deze verkeersruimten bepaald is overeenkomstig 
NEN 2778 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de regenwerendheid van 
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gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de regenwerendheid van 
gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil 
van meer dan 1,5 m, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
regenwerendheid van gemeenschappelijke verkeersruimten met een trap voor het overbruggen 
van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.5.6 Afmetingen hellingbaan, Bbl-artikel 4.30 (scope 1) 
De afmetingen van een hellingbaan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
Bbl-art. 4.30. 

 
Grenswaarde 
Een hellingbaan heeft een minimale breedte van 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1m en een 
helling van ten hoogste 1 : 12 (bij een hoogteverschil < 0,25 m), 1 : 16 (> 0,25 hoogteverschil < 
0,5 m) dan wel 1 : 20 (hoogteverschil > 0,5 m). 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de prestaties met 
betrekking tot de afmetingen van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de afmetingen van standaard uitvoeringen van 
hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van hellingbanen op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de afmetingen van hellingbanen project afhankelijk zijn en 
projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van 
hellingbanen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van hellingbanen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de afmetingen van hellingbanen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van hellingbanen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van hellingbanen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.5.7 Hellingbaanbordes, Bbl-artikel 4.31 (scope 1) 
Een aansluiting van een hellingbaan moet aan de bovenzijde voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.31. 
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Grenswaarde 
Waar een hellingbaan aansluit op een vloer, heeft die vloer, over de breedte van de hellingbaan, 
een oppervlakte van ten minste 1,4 x 1,4 m. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de aansluitingen aan de 
bovenzijde van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of standaarduitvoeringen van de  aansluitingen aan 
de bovenzijde van hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aansluitingen aan de bovenzijde van hellingbanen op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze aansluitingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt de aansluitingen aan de bovenzijde van hellingbanen project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aansluitingen aan de bovenzijde van hellingbanen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van aansluitingen aan 
de bovenzijde van hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de aansluitingen 
aan de bovenzijde van hellingbanen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aansluitingen aan de bovenzijde 
van hellingbanen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aansluitingen aan de bovenzijde van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.5.8 Geleiderand, Bbl-artikel 4.32 (scope 1) 
Een geleiderand van een hellingbaan moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.32. 

 
Grenswaarde 
Een hellingbaan heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand met een vanaf de vloer 
van de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04 m. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de aanwezigheid en 
hoogte van geleideranden van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de aanwezigheid en hoogte van geleideranden 
van standaard uitvoeringen van hellingbanen, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en hoogte van geleideranden van hellingbanen worden 
bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid en hoogte in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de aanwezigheid en hoogte van geleideranden van hellingbanen 
project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet 
geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid en hoogte van geleideranden van hellingbanen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van hellingbanen, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de aanwezigheid en hoogte van geleideranden van 
hellingbanen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en hoogte van 
geleideranden van hellingbanen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid en hoogte van geleideranden van hellingbanen in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
4.2.6 Beweegbare constructieonderdelen, Bbl-par. 4.2.5 (scope 1) 

Een bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen gevaar 
veroorzaken bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte. 
 

4.2.6.1 Beweegbaar constructieonderdeel: gevarenzone, Bbl-artikel 4.35 (scope 1) 
Een beweegbaar constructieonderdeel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in 
Bbl-art. 4.35, leden 1-3. 

 
Grenswaarde 
Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor 
motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, 
gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg of strook. 
De onderzijde van een beweegbaar onderdeel dat zich boven een niet voor motorvoertuigen 
openstaande weg of een beschermde vluchtroute kan bevinden, ligt ten minste 2,2 m boven die 
weg of vluchtroute. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of beweegbare onderdelen 
die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde 
vluchtroute kunnen bevinden, voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) voor wat betreft hoogteligging boven die weg of vluchtroute. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of standaard uitvoeringen van beweegbare 
onderdelen die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een 
beschermde vluchtroute kunnen bevinden, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor wat betreft hoogteligging boven die weg of vluchtroute. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de hoogteligging van beweegbare onderdelen, die zich boven een al dan niet 
voor motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde vluchtroute kunnen bevinden, wordt 
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bepaald en vastgelegd en of deze hoogteligging in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat dat de hoogteligging van beweegbare onderdelen, die zich boven 
een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde vluchtroute kunnen 
bevinden, project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest 
doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de hoogteligging van beweegbare onderdelen, die zich boven een al dan niet voor 
motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde vluchtroute kunnen bevinden. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van beweegbare 
onderdelen, die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een 
beschermde vluchtroute kunnen bevinden, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de hoogteligging boven die weg of vluchtroute van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en 
welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de hoogteligging van beweegbare 
onderdelen, die zich boven een al dan niet voor motorvoertuigen openstaande weg of een 
beschermde vluchtroute kunnen bevinden, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de hoogteligging van beweegbare onderdelen, die zich boven een al dan niet voor 
motorvoertuigen openstaande weg of een beschermde vluchtroute kunnen bevinden, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.7 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie, Bbl-par. 4.2.6 (scope 1) 
Een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt 
beperkt. 
 

4.2.7.1 Stookplaats, Bbl-artikel 4.38 (scope 1) 
Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.38. 
 
Grenswaarde 
Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover het 
de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide 
bepaald volgens NEN-EN 13501-1, indien: 
a. op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 

6061, groter is dan 2 kW/m², of 
b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 

90 °C. 
 

Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse van 
materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 
en of deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse van standaard uitvoeringen van 
materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of 
deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze brandklasse bepaald is overeenkomstig 
NEN-EN 13501-1 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een 
stookplaats project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest 
doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van materiaal ter plaatse 
van of nabij een stookplaats, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat de brandklasse van dit materiaal is, dat deze bepaald is overeenkomstig 
NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de brandklasse van 
materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van materiaal ter 
plaatse van of nabij een stookplaats, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld 
en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de brandklasse van materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.7.2 Schacht, koker of kanaal, Bbl-artikel 4.39 (scope 1) 
Materiaal of een combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een 
koker of een kanaal moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.39, 
leden 1-2. 

 
Grenswaarde 
Materiaal of een combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een 
koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment 
met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse van 
materiaal of combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of 
kanaal bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse van standaard uitvoeringen van 
materiaal of combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of 
kanaal ter plaatse van of nabij een stookplaats, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of 
deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse van materiaal of combinatie van materialen toegepast aan de 
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binnenzijde van een schacht, koker of kanaal op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze brandklasse bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse van materiaal of combinatie van materialen 
toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van materiaal of 
combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van materiaal of 
combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
brandklasse van dit materiaal is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in 
de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de brandklasse van materiaal of combinatie van 
materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van materiaal of 
combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van materiaal of 
combinatie van materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.7.3 Rookgasafvoer, Bbl-artikel 4.40 (scope 1) 

Een afvoervoorziening voor rookgas moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.40. 
 
Grenswaarden 
De afvoervoorziening voor rookgas moet brandveilig zijn. 

 
Bepalingsmethode 
De brandveiligheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 6062. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandveiligheid van de 
afvoervoorziening voor rookgas bepaald is overeenkomstig NEN 6062 en of deze brandveiligheid 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandveiligheid van standaard uitvoeringen 
van de afvoervoorziening voor rookgas, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 6062 en of deze 
brandveiligheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze brandveiligheid bepaald is overeenkomstig NEN 6062 en 
of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
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energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
afvoervoorziening voor rookgas, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, dat de brandveiligheid van deze afvoervoorziening voor rookgas bepaald 
is overeenkomstig NEN 6062 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandveiligheid van de 
afvoervoorziening voor rookgas projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
brandveiligheid van de afvoervoorziening voor rookgas in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.8 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook, Bbl-par. 4.2.7 (scope 1) 

Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. 

 
4.2.8.1 Binnenoppervlak, Bbl-artikel 4.43 (scope 1) 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.43, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in Bbl-tabel 
4.42 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
De brandklasse behoort ten minste tot brandklasse D. 
 
Toelichting:  
Een zijde van een constructieonderdeel van een extra beschermde vluchtroute, die grenst aan de 
binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse B en rookklasse s2. 
Een zijde van een constructieonderdeel van een beschermde vluchtroute van een woongebouw, 
die grenst aan de binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse B en rookklasse s2. 
 

Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse en 
rookklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht bepaald zijn 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse en rookklasse in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse en rookklasse van standaard 
uitvoeringen van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht, toegepast in 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse en rookklasse in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse en rookklasse van de zijde van constructieonderdelen die 
grenst aan de binnenlucht op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze 
brandklasse en rookklasse bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
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Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse en rookklasse van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de 
zijde van constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse en rookklasse zijn, dat deze 
bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de 
eisen voor de brandklasse en rookklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan 
de binnenlucht van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse en rookklasse van de 
zijde van constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de binnenlucht in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.8.2 Buitenoppervlak; Prestatie-eisen, Bbl-artikel 4.44 (scope 1) 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.44, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in Bbl-tabel 
4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. De brandklasse behoort ten 
minste tot brandklasse D. 
 
Toelichting: 
Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt 
dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een woongebouw 
waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet 
vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald 
volgens NEN-EN 13501-1. 
Een zijde van een constructieonderdeel van een extra beschermde vluchtroute, die grenst aan de 
buitenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse C. 
Een zijde van een constructieonderdeel van een beschermde vluchtroute van een woongebouw, 
die grenst aan de buitenlucht, voldoet ten minste te aan brandklasse C. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse van de 
zijde van constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht bepaald is overeenkomstig NEN-
EN 13501-1 en of deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse van standaard uitvoeringen van 
de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN-EN 
13501-1 en of deze brandklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de 
buitenlucht op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze brandklasse bepaald is 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst 
aan de buitenlucht project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® 

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
voor wat betreft de brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de 
buitenlucht. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse is, dat deze bepaald is 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van de zijde van 
constructieonderdelen die grenst aan de buitenlucht, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van de zijde van constructieonderdelen die 
grenst aan de buitenlucht in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.8.3 Beloopbaar vlak, Bbl-artikel 4.45 (scope 1) 

De bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.45, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in 
Bbl-tabel 4.42 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 
13501-1. De brandklasse behoort ten minste tot brandklasse Dfl. 
De bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in 
Bbl-tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. De brandklasse 
behoort ten minste tot brandklasse Dfl. 
 
Toelichting: 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een extra beschermde vluchtroute, die 
grenst aan de binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl. 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een extra beschermde vluchtroute, die 
grenst aan de buitenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl. 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een beschermde vluchtroute van een 
woongebouw, die grenst aan de binnenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl  en 
rookklasse s1fl. 
Een bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan van een beschermde vluchtroute van een 
woongebouw, die grenst aan de buitenlucht, voldoet ten minste aan brandklasse Cfl. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandklasse en 
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rookklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en 
de brandklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de 
buitenlucht bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze brandklasse en rookklasse 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandklasse en rookklasse van standaard 
uitvoeringen van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht 
en de brandklasse van standaard uitvoeringen van de bovenzijde van een vloer, trap of 
hellingbaan die grenst aan de buitenlucht,  toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of 
deze brandklasse en rookklasse in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandklasse en rookklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of 
hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en de brandklasse van de bovenzijde van een vloer, 
trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht op projectniveau worden bepaald en vastgelegd 
en of deze brandklasse en rookklasse bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en of deze 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandklasse en rookklasse van de bovenzijde van een vloer, 
trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en de brandklasse van de bovenzijde van een 
vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de 
bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht en de brandklasse 
van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bovenzijde van 
een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse en rookklasse zijn, dat 
deze bepaald zijn overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan 
de eisen voor de brandklasse en rookklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan 
die grenst aan de binnenlucht van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bovenzijde van 
een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandklasse is, dat deze bepaald is 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
brandklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor 
gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse en rookklasse van de 
bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandklasse en rookklasse van de 
bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht  in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandklasse van de bovenzijde 
van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de buitenlucht, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandklasse van de bovenzijde van een vloer, trap of 
hellingbaan die grenst aan de buitenlucht  in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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4.2.8.4 Vrijgesteld, Bbl-artikel 4.46 (scope 1) 

Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke 
afzonderlijke ruimte waarvoor volgens de Bbl-art. 4.43 tot en met 4.45a een eis geldt, is die eis 
niet van toepassing. Op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen 
van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, is de in Bbl-art. 4.43 
en 4.45a bedoelde eis aan de rookklasse niet van toepassing. 
 
Grenswaarde 
Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. Ten hoogste 10% van de totale 
binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, is voor wat betreft de rookklasse s2 vrijgesteld. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de toegepaste vrijstelling 
van de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.43 tot en met 4.45a en of deze vrijstelling 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.43 tot en met 4.45a wordt bepaald en vastgelegd en of deze vrijstelling voldoet aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat dat de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.43 tot en met 4.45a project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld 
dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen voor wat betreft de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.43 tot en met 4.45a. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de toegepaste vrijstelling van de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.43 tot en met 4.45a, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de toegepaste vrijstelling van de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.43 tot en met 4.45a in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.8.5 Dakoppervlak, Bbl-artikel 4.47 (scope 1) 
De bovenzijde van een dak van een bouwwerk moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.47, lid 1.  
 
Grenswaarde 
De bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Deze eis geldt 
niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven 
het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de 
perceelsgrens liggen.  

 
Bepalingsmethode 
De brandgevaarlijkheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 6063. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de brandgevaarlijkheid 
van de bovenzijde van het dak bepaald is overeenkomstig NEN 6063 en of deze bovenzijde niet 
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brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de brandgevaarlijkheid van standaard 
uitvoeringen van de bovenzijde van het dak, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 6063 en of deze 
bovenzijde niet brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandgevaarlijkheid van de bovenzijde van het dak wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze brandgevaarlijkheid bepaald is overeenkomstig NEN 6063 en of de 
bovenzijde van het dak niet brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de brandgevaarlijkheid van de bovenzijde van het dak project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het niet 
brandgevaarlijk  zijn van de bovenzijde van het dak. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bovenzijde van 
het dak, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat de 
brandgevaarlijkheid bepaald is overeenkomstig NEN 6063, dat deze bovenzijde niet 
brandgevaarlijk is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen voor het niet 
brandgevaarlijk zijn van bovenzijde van het dak van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het niet brandgevaarlijk zijn van de 
bovenzijde van het dak, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het niet 
brandgevaarlijk zijn van bovenzijde van het dak in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.9 Beperking van uitbreiding van brand, Bbl-par. 4.2.8 (scope 1) 

Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand: 
a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en 
b. geen gevaar oplevert voor het vluchten of hulpverlening bij brand. 
 

4.2.9.1 Brandcompartiment: ligging, Bbl-artikel 4.50 (scope 1) 
Een besloten ruimte en een extra beschermde vluchtroute moeten voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.50, leden 1-2/4.  
 
Grenswaarde 
Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Een extra beschermde vluchtroute voert niet 
door een brandcompartiment. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de ligging van besloten 
ruimten en extra beschermde vluchtroutes en of deze ligging voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ligging van besloten ruimten en extra beschermde vluchtroutes op 
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projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze ligging in de toepassing voldoet aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de ligging van besloten ruimten en extra beschermde 
vluchtroutes projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ligging 
van besloten ruimten en extra beschermde vluchtroutes. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ligging van besloten ruimten en 
extra beschermde vluchtroutes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
ligging van besloten ruimten en extra beschermde vluchtroutes in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.9.2 Brandcompartiment: omvang, Bbl-artikel 4.51 (scope 1) 

De omvang van een brandcompartiment moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in Bbl-art. 4.51, leden 1/3/5-7.  

 
Grenswaarde 
Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in Bbl-tabel 4.49 
aangegeven oppervlakte, of een grotere gebruiksoppervlakte als dat niet tot een lager 
veiligheidsniveau leidt, bepaald volgens NEN 6060 of NEN 6079. Het gebruiksoppervlakte van 
een brandcompartiment is niet groter dan 1000 m2. 

Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een bouwwerkperceel. In een 
brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan. Een 
technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² is een afzonderlijk 
brandcompartiment. 
 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de omvang van 
brandcompartimenten en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de omvang van brandcompartimenten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de omvang van brandcompartimenten projectmatig beoordeeld 
dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen voor wat betreft de omvang van brandcompartimenten. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de omvang van 
brandcompartimenten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de omvang 
van brandcompartimenten in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
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4.2.9.3 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, niveau van eisen en 
bepalingsmethode, Bbl-artikel 4.53 en 4.54 (scope 1) 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.53, leden 1-3/7. 
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag bedraagt een veelvoud van 30 minuten met 
een minimum van 30 minuten. 
 
Toelichting: 
Constructieonderdelen met een brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie, beschouwd in de 
uitbreidingsrichting, groter dan 30 min. worden beschouwd als “dicht”. Brandoverslag via die 
constructieonderdelen vindt niet plaats. De brandwerendheid van de dichte delen wordt 
beoordeeld op: 

- Van binnen naar buiten op EI voor de dichte delen 
- Van binnen naar buiten op EW voor ramen, deuren en daarmee vergelijkbare 

constructie-onderdelen 
- Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op EI voor de dichte delen 
- Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op EW voor ramen, deuren en 

daarmee vergelijkbare constructieonderdelen 
 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. 
Hierin is vermeld dat de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van 
bouwdelen bepaald dient te worden volgens NEN 6069 of volgens NEN-EN 1992-1-2, NEN-EN, 
NEN-EN 1994-1-2, 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
brandwerendheid van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
brandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van brandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandwerendheid is. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
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energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.10 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook, Bbl-

par. 4.2.9 (scope 1) 
Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand en verspreiding van rook in verdergaande 
mate wordt beperkt dan is beoogd met Bbl-par. 4.2.8 zodat veilig kan worden gevlucht. 
 

4.2.10.1 Subbrandcompartiment: ligging, Bbl-artikel 4.57 (scope 1) 
Een (sub)brandcompartiment, of een verkeersruimte waardoor een beschermde vluchtroute 
voert, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.57, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten 
waardoor een beschermde vluchtroute voert. Een beschermde vluchtroute ligt niet in een 
subbrandcompartiment. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de ligging van 
subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes en of deze ligging in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ligging van subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze ligging in de toepassing voldoet aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de ligging van subbrandcompartimenten en beschermde 
vluchtroutes projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ligging 
van subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ligging van 
subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de ligging van subbrandcompartimenten en beschermde 
vluchtroutes in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
 

4.2.10.2 Beschermd subbrandcompartiment: ligging, Bbl-artikel 4.58 (scope 1) 
Een beschermd subbrandcompartiment moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in Bbl-art. 4.58, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de ligging van beschermde 
subbrandcompartimenten en of deze ligging in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ligging van beschermde subbrandcompartimenten op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze ligging in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de ligging van beschermde subbrandcompartimenten 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ligging van beschermde 
subbrandcompartimenten. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ligging van beschermde 
subbrandcompartimenten projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ligging 
van beschermde subbrandcompartimenten in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.10.3 Beschermd subbrandcompartiment: omvang, Bbl-artikel 4.59 (scope 1) 
De omvang van een beschermd subbrandcompartiment moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.59, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een beschermd subbrandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte van ten hoogste de in Bbl-
tabel 4.56 aangegeven oppervlakte. 
Afhankelijk van de gebruiksfunctie is het gebruiksoppervlakte van een beschermd 
subbrandcompartiment  niet groter dan 100 m2 of 500 m2.  

 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen de omvang van beschermde 
subbrandcompartimenten en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de omvang van beschermde subbrandcompartimenten op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze omvang in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de omvang van beschermde subbrandcompartimenten 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de omvang van beschermde 
subbrandcompartimenten. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de omvang van beschermde 
subbrandcompartimenten projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de omvang 
van beschermde subbrandcompartimenten in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.10.4 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, Bbl-artikel 4.60 (scope 1) 
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De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.60, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten 
minste 30 minuten. 
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment 
naar een beschermd subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is ten 
minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid van de scheidende functie 
van een scheidingsconstructie alleen rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium 
vlamdichtheid van de afdichting. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. 
Hierin is vermeld dat de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van 
bouwdelen bepaald dient te worden volgens NEN 6069 of volgens NEN-EN 1992-1-2, NEN-EN, 
NEN-EN 1994-1-2, 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
brandwerendheid van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6068 en of deze weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de brandwerendheid is. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.10.5 Subbrandcompartiment; weerstand tegen rookdoorgang, Bbl-artikel 4.61 (scope 1) 

De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.61, leden 1-4. 
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Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander 
subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd 
subbrandcompartiment, gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200 bepaald volgens 
NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
rookdoorgang bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
weerstand tegen rookdoorgang van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen rookdoorgang project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de weerstand tegen rookdoorgang is. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen rookdoorgang, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.10.6 Beschermd subbrandcompartiment; weerstand tegen rookdoorgang, Bbl-artikel 4.62 

(scope 1) 
De weerstand tegen rookdoorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.62, leden 1-4. 

 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander 
beschermd subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
subbrandcompartiment is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
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subbrandcompartiment is Ra bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een 
besloten ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is R200 
bepaald volgens NEN 6075. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de weerstand tegen 
rookdoorgang bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing beoordeelt de certificatie-instelling de prestaties met betrekking tot de 
weerstand tegen rookdoorgang van standaard uitvoeringen van scheidingsconstructies van 
beschermde subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
weerstand bepaald is overeenkomstig NEN 6075 en of deze weerstand tegen rookdoorgang 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de weerstand tegen rookdoorgang project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van beschermde subbrandcompartimenten, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de weerstand tegen rookdoorgang is. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen rookdoorgang, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen rookdoorgang in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.11 Vluchtroutes: verloop, Bbl-par. 4.2.10 (scope 2) 

Een bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 

 
4.2.11.1 Vluchtroute, Bbl-artikel 4.65 (scope 2) 

Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.65, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die 
leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de vluchtroutes op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de vluchtroutes, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
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woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de vluchtroutes in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.11.2 Vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment), Bbl-artikel 4.66 (scope 2) 

Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.66, lid 1. 

 
Grenswaarde 

De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een 
uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30 
m.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de vluchtroutes op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de vluchtroutes, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de vluchtroutes in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.11.3 Extra beschermde vluchtroute, Bbl-artikel 4.69 (scope 2) 

Een extra beschermde vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in Bbl-art. 4.69, leden 1-4/7. 
 
Grenswaarde 
Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint 
een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang rechtstreeks grenst aan het aansluitende 
terrein. Deze vluchtroute voert niet langs een beweegbaar constructieonderdeel van een andere 
woonfunctie dan de woonfunctie waarin de vluchtroute begint. Dit geldt niet bij de toegang van 
een woonfunctie die recht tegenover de toegang ligt van de woonfunctie waarin de 
vluchtroute begint. 
Voornoemde vluchtroute voert niet door een trappenhuis. 
Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt 
overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de extra beschermde vluchtroutes op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de extra beschermde vluchtroutes, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de extra beschermde vluchtroutes in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.11.4 Tweede vluchtroute, Bbl-artikel 4.71 (scope 2) 

Bij aanwezigheid van een tweede vluchtroute vervallen, zoals aangewezen in Bbl-art. 4.71, een 
aantal prestatie-eisen die betrekking hebben op extra beschermde vluchtroutes (Bbl-art. 4.69). 
Een tweede vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.71, 
leden 1-5. 

 
Grenswaarde 
Er is geen grenswaarde gesteld. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de tweede vluchtroute op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de tweede vluchtroute, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de tweede vluchtroute in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.12 Vluchtroutes: inrichting en capaciteit, Bbl-par. 4.2.11 (scope 2) 
Een bouwwerk heeft vluchtroutes met een zodanige inrichting en capaciteit dat bij brand een 
veilige plaats kan worden bereikt. 
 

4.2.12.1 Inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang, Bbl-artikel 4.74 (scope 2)) 
Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.74 leden 1-
5. 
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een beschermde of extra 
beschermde vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte 
waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert, is Ra bepaald volgens NEN 
6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor een 
extra beschermde vluchtroute voert, is R200 bepaald volgens NEN 6075. 
De weerstand tegen rookdoorgang tussen de twee ruimten, bedoeld in Bbl-art. 4.71, eerste lid, is 
R200 bepaald volgens NEN 6075. 
 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen rookdoorgang wordt bepaald volgens NEN 6075. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen rookdoorgang tussen besloten ruimten waardoor 
beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren en tussen besloten ruimten en besloten 
trappenhuizen waardoor beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen rookdoorgang 
tussen besloten ruimten waardoor beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren en 
tussen besloten ruimten en besloten trappenhuizen waardoor beschermde of extra beschermde 
vluchtroutes voeren, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
weerstand tegen rookdoorgang tussen besloten ruimten waardoor beschermde of extra 
beschermde vluchtroutes voeren en tussen besloten ruimten en besloten trappenhuizen 
waardoor beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.12.2 Inrichting vluchtroute: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, Bbl-artikel 4.75 
(scope 2) 

Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.75. 
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Grenswaarde 
Tussen de verschillende ruimten, bedoeld in Bbl-art. 4.71, eerste lid, is een volgens NEN 6068 
bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten. 

 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. 
Hierin is vermeld dat de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van 
bouwdelen bepaald dient te worden volgens NEN 6069 of volgens NEN-EN 1992-1-2, NEN-EN, 
NEN-EN 1994-1-2, 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen vluchtroutes en 
tweede vluchtroutes op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag tussen vluchtroutes en tweede vluchtroutes, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen 
vluchtroutes en tweede vluchtroutes in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
  

4.2.12.3 Inrichting vluchtroute: permanente vuurlast, Bbl-artikel 4.76 (scope 2) 
Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.76, leden 1-
2. 
 
Grenswaarde 
Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een trappenhuis waardoor een beschermde of een 
extra beschermde vluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit dat trappenhuis rechtstreeks 
bereikbare besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. 
Per bouwlaag is de permanente vuurlast van een besloten ruimte waardoor een 
veiligheidsvluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit die ruimte rechtstreeks bereikbare 
besloten ruimten, ten hoogste 3.500 MJ. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de permanente vuurlast van trappenhuizen waardoor beschermde of extra 
beschermde vluchtroutes voeren en van besloten ruimten waardoor veiligheidsvluchtroutes voeren 
op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de permanente vuurlast van 
trappenhuizen waardoor beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren en van besloten 
ruimten waardoor veiligheidsvluchtroutes voeren, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de permanente vuurlast van trappenhuizen waardoor 
beschermde of extra beschermde vluchtroutes voeren en van besloten ruimten waardoor 
veiligheidsvluchtroutes voeren in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.12.4 Rooksluis, Bbl-artikel 4.77 (scope 2) 
Een besloten trappenhuis en de uitgang van een woonfunctie moeten voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.77, leden 1-2. 
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Grenswaarde 
Een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 20 m wordt overbrugd, wordt 
in de vluchtrichting alleen bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute met een 
loopafstand van ten minste 2 m. Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een hier 
bedoelde afzonderlijke vluchtroute. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de rooksluizen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de rooksluizen, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de rooksluizen in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.12.5 Voorportaal lift, Bbl-artikel 4.7a (scope 2) 
Een lifttoegang en een uitgang van een woonfunctie moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.77a, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een lifttoegang van een lift als bedoeld in Bbl-artikel 4.189 in een woongebouw grenst aan een 
extra beschermde vluchtroute. 
Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde afzonderlijke 
vluchtroute. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de lifttoegang en de uitgang van een woonfunctie op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de lifttoegang en de uitgang van een 
woonfunctie, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
lifttoegang en de uitgang van een woonfunctie in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.12.6 Vrije doorgang van een vluchtroute, Bbl-artikel 4.78 (scope 2) 

Een vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.78, leden 
1/3. 
 
Grenswaarde 
Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte 
van ten minste 2,1 m. Dit is niet van toepassing voor zover de vluchtroute over een trap voert. 
Als op een trap in totaal meer dan 600 m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is 
de breedte van de trap ten minste 1,2 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de vrije doorgang van vluchtroutes op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de vrije doorgang van vluchtroutes, 
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projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de vrije doorgang van vluchtroutes in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.12.7 Inrichting vluchtroute: niet-besloten ruimte, Bbl-artikel 4.79 (scope 2) 
Een niet-besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.79. 
 
Grenswaarde 
Een niet-besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, heeft een zodanige capaciteit voor de 
afvoer van warmte en rook en de toevoer van verse lucht dat die ruimte bij brand kan worden 
gebruikt om te vluchten en voor het verrichten van reddings- en bluswerkzaamheden. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de capaciteit voor de afvoer van warmte en rook en de toevoer van verse lucht 
van niet-besloten ruimten waardoor een vluchtroute voert op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de capaciteit voor de afvoer van 
warmte en rook en de toevoer van verse lucht van niet-besloten ruimten waardoor een 
vluchtroute voert, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
capaciteit voor de afvoer van warmte en rook en de toevoer van verse lucht van niet-besloten 
ruimten waardoor een vluchtroute voert in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.13 Hulpverlening bij brand, Bbl-par. 4.2.12 (scope 2) 
Een bouwwerk is zodanig dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden en brand 
kan bestrijden. 
 

4.2.13.1 Brandweerlift, Bbl-artikel 4.84 (scope 2) 
Lifttoegangen van een brandweerlift op boven elkaar gelegen verdiepingen moeten voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.84, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de lifttoegang op de 
verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute. Een uitgang van een 
woonfunctie grenst niet aan deze extra beschermde vluchtroute voor zover die voert door een 
ruimte die direct grenst aan de lifttoegang. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de lifttoegangen van een brandweerlift op boven elkaar gelegen verdiepingen op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de lifttoegangen van een 
brandweerlift op boven elkaar gelegen verdiepingen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de lifttoegangen van een brandweerlift op boven elkaar gelegen 
verdiepingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
 

4.2.13.2 Loopafstand, Bbl-artikel 4.85 (scope 2) 
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De loopafstanden tussen een punt in een gebruiksgebied en toegangen van een trappenhuis of 
een brandweerlift moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.85, 
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een toegang van een 
trappenhuis is niet groter dan 75 m. 
De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een lifttoegang van een 
brandweerlift is niet groter dan 120 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de loopafstanden tussen een punt in een gebruiksgebied en toegangen van een 
trappenhuis of een lifttoegang van een brandweerlift op projectniveau worden bepaald en vastgelegd 
en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de loopafstanden tussen een punt in 
een gebruiksgebied en toegangen van een trappenhuis of een lifttoegang van een brandweerlift, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de loopafstanden tussen een punt in 
een gebruiksgebied en toegangen van een trappenhuis of een lifttoegang van een brandweerlift 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.14 Brand- en explosievoorschriftengebieden, Bbl-par. 4.2.14 (scope 2) 
Een bouwwerk in een brandvoorschriftengebied of in een explosievoorschriftengebied is zodanig 
dat de gevolgen voor personen van het aan het voorschriftengebied verbonden risico op brand of 
explosie worden beperkt. 
 

4.2.14.1 Brandwerendheid, Bbl-artikel 4.91 (scope 2) 
Een uitwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment moet, voor zover die 

constructie in een brandvoorschriftengebied ligt, voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.91. 
 
Grenswaarde 
Een uitwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment heeft voor zover die 
constructie in een brandvoorschriftengebied ligt een brandwerendheid van buiten naar binnen 
van ten minste 60 minuten, bepaald volgens NEN 6069. Bij het bepalen van de brandwerendheid 
wordt het in het brandvoorschriftengebied gelegen aansluitende terrein aangemerkt als een 
brandcompartiment en wordt uitgegaan van de in NEN-EN 13501-2 bedoelde 
buitenbrandkromme. 
 
Bepalingsmethode 
De brandwerendheid van buiten naar binnen wordt bepaald volgens NEN 6069, of volgens NEN-
EN 1992-1-2, NEN-EN, NEN-EN 1994-1-2, 1995-1-2 of NEN-EN 1996-1-2, met een 
buitenbrandkromme volgens NEN-EN 13501-2.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen gelegen in een brandvoorschriftengebied of in een explosievoorschriftengebied of 
de brandwerendheid van buiten naar binnen van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 

woninguitbreidingen en/of woongebouwen gelegen in een brandvoorschriftengebied of in een 
explosievoorschriftengebied ten aanzien van de brandwerendheid van buiten naar binnen van 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 150 van 240 

de uitwendige scheidingsconstructies projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat deze energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
gelegen in een brandvoorschriftengebied of in een explosievoorschriftengebied voor wat betreft 
de brandwerendheid van buiten naar binnen van de uitwendige scheidingsconstructies in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.14.2 Brandklasse buitenoppervlak, Bbl-artikel 4.92 (scope 2) 
Een aan de buitenlucht grenzende zijde van een uitwendige scheidingsconstructie van een 
brandcompartiment moet, voor zover die constructie in een brandvoorschriftengebied ligt, 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.92, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een aan de buitenlucht grenzende zijde van een uitwendige scheidingsconstructie van een 
brandcompartiment voldoet, voor zover die constructie in een brandvoorschriftengebied ligt, aan 
brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
In afwijking hiervan voldoet een deur, een raam, een kozijn of een daaraan gelijk te 
stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in elk vlak van de 
uitwendige scheidingsconstructie met een afmeting van 3 m bij 3 m, waarvoor volgens het eerste 
lid van Bbl-artikel 4.92 een eis geldt, is die eis niet van toepassing. 
Het eerste tot en met derde lid van Bbl-artikel zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een 
dak. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen gelegen in een brandvoorschriftengebied of de brandklasse van de aan de 
buitenlucht grenzende zijde van uitwendige scheidingsconstructies van een 
brandcompartiment op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing 
voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 

woninguitbreidingen en/of woongebouwen gelegen in een brandvoorschriftengebied, ten 
aanzien van de brandklasse van de aan de buitenlucht grenzende zijde van uitwendige 
scheidingsconstructies van een brandcompartiment projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat deze energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen gelegen in een brandvoorschriftengebied voor wat betreft de brandklasse van de 
aan de buitenlucht grenzende zijde van uitwendige scheidingsconstructies van een 
brandcompartiment in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).  

 
4.2.14.3 Brandklasse dak, Bbl-artikel 4.93 (scope 2) 

Een dak van een brandcompartiment moet, voor zover dat dak in een brandvoorschriftengebied 
ligt, bedekt zijn met constructieonderdelen waarvan de aan de buitenlucht grenzende zijde moet 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.93, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een dak van een brandcompartiment is, voor zover dat dak in een brandvoorschriftengebied ligt, 
bedekt met constructieonderdelen waarvan de aan de buitenlucht grenzende zijde voldoet aan 
brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van 
het dak is deze eis niet van toepassing. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse wordt bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
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De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen gelegen in een brandvoorschriftengebied of de brandklasse van de aan de 
buitenlucht grenzende zijde van constructieonderdelen van daken op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 

woninguitbreidingen en/of woongebouwen gelegen in een brandvoorschriftengebied, ten 
aanzien van de brandklasse van de aan de buitenlucht grenzende zijde van 
constructieonderdelen projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat deze 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen gelegen in een 
brandvoorschriftengebied voor wat betreft de brandklasse van de aan de buitenlucht grenzende 
zijde van constructieonderdelen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.15 Inbraakwerendheid, Bbl-par. 4.2.16 (scope 1) 
Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie van een woonwagen, biedt weerstand tegen 
inbraak. 

 
4.2.15.1 Reikwijdte, Bbl-artikel 4.100 (scope 1)) 

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een 
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die bereikbaar zijn voor inbraak, 
moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.100. 

 
Grenswaarde 
De inbraakwerendheid moet voldoen aan weerstandsklasse 2. 

 

Bepalingsmethode 
De bereikbaarheid voor inbraak wordt bepaald overeenkomstig NEN 5087 en de 
weerstandsklasse wordt bepaald overeenkomstig NEN 5096.  
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die 
overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, bepaald is overeenkomstig NEN 5096 
en of deze weerstandsklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de inbraakwerendheid (weerstandsklasse) van 
standaard uitvoeringen van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5096 en of deze weerstandsklasse in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de inbraakwerendheid (weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen en 
daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn 
voor inbraak, wordt bepaald en vastgelegd en of deze weerstandsklasse bepaald is 
overeenkomstig NEN 5096 en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de inbraakwerendheid van deuren, ramen, kozijnen en daarmee 
gelijk te stellen constructieonderdelen, die bereikbaar zijn voor inbraak, project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
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aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van deuren, ramen, 
kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5096 en dat deze 
weerstandsklasse in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen, en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de inbraakwerendheid 
(weerstandsklasse) van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen, die overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
 

GEZONDHEID; Bbl-afd. 4.3 

 
4.2.16 Bescherming tegen geluid van buiten, Bbl-par. 4.3.1 (scope 1) 

Een bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten. 

 
4.2.16.1 Bescherming tegen geluid van buiten, Bbl-artikel 4.102 (scope 1) 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.102. 
 
Grenswaarde 
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 
bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 

 
Opmerking: 
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
kunnen de waarden voor standaard buitengeluid (RA) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, 
kierdichting, beglazing, ventilatieroosters en suskasten) worden ontleend aan een geldige 
kwaliteitsverklaring, aan de publicatie “Geluidwering in de woningbouw” of aan de publicatie 
“Herziening rekenmethode geluidwering gevels – actualisering verkeerslawaai en woningen”. 
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) indien de geluidsisolatie voor 
standaard buitengeluid (RA) van de onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie bekend 
is. 
Voor de omrekening van de geluidwering (GA) naar de karakteristieke geluidwering (GA;k), zie  
NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en “Geluidwering in de woningbouw”. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de karakteristieke 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en 
of deze karakteristieke geluidwering in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de karakteristieke geluidwering van standaard 
uitvoeringen van de uitwendige scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of deze karakteristieke geluidwering in 
de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze karakteristieke geluidwering bepaald is 
overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het 
KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
voor wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
karakteristieke geluidwering is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van 
de uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.16.2 Geluidwering bij weg-, spoorweg- of industriegeluid of geluid door activiteiten, Bbl-artikel 

4.103 (scope 1) 
Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.103, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
1) De volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige 

scheidingsconstructie van een verblijfsgebied is: 
a. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning 
voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds 
als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit 
kwaliteit leefomgeving, en 33 dB; en 
b. niet kleiner dan het verschil tussen het in het omgevingsplan of in de 
omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit toegestane geluid door activiteiten, 
bedoeld in paragraaf 5.1.4.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 35 dB(A), tenzij dit 
geluid is betrokken bij het bepalen van het gezamenlijke geluid, bedoeld onder a. 

2) Op een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied als bedoeld in het eerste 
lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende 
gebruiksfunctie waarop het eerste lid van toepassing is, is dat lid van overeenkomstige 
toepassing. 

3) Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste en tweede lid van een verblijfsruimte 
heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die ten hoogste 2 dB of 
dB(A) lager is dan de in het eerste en tweede lid bedoelde karakteristieke geluidwering 
uitgaande van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 
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Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Opmerking: 
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
kunnen de waarden voor standaard buitengeluid (RA) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, 
kierdichting, beglazing, ventilatieroosters en suskasten) worden ontleend aan een geldige 
kwaliteitsverklaring, aan de publicatie “Geluidwering in de woningbouw” of aan de publicatie 
“Herziening rekenmethode geluidwering gevels – actualisering verkeerslawaai en woningen”. 
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) indien de geluidsisolatie voor 
standaard buitengeluid (RA) van de onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie bekend 
is. 
Voor de omrekening van de geluidwering (GA) naar de karakteristieke geluidwering (GA;k), zie  
NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en “Geluidwering in de woningbouw”. 

 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de karakteristieke 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en 
of deze karakteristieke geluidwering in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de karakteristieke geluidwering van standaard 
uitvoeringen van de uitwendige scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze karakteristieke geluidwering bepaald is 
overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het 
KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
voor wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
karakteristieke geluidwering is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van 
de uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.16.3 Geluidwering bij luchtvaartlawaai, Bbl-artikel 4.104 (scope 1) 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.104, leden 1-4. 
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Grenswaarden 
1) De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie is niet kleiner 

dan 30 dB.  
2) Het karakteristiek geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB.  
3) Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en 

tweede lid van Bbl-art. 4.104, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een 
aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn 
deze leden van overeenkomstige toepassing. 

4) Een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde 
karakteristieke geluidwering die ten hoogste 2 dB of dB(A) lager is dan de hierboven 
bedoelde karakteristieke geluidwering uitgaande van het verblijfsgebied waarin de 
verblijfsruimte ligt. 

 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Opmerking: 
Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) 
kunnen de waarden voor standaard buitengeluid (RA) van de andere onderdelen (zoals kozijnen, 
kierdichting, beglazing, ventilatieroosters en suskasten) worden ontleend aan een geldige 
kwaliteitsverklaring, aan de publicatie “Geluidwering in de woningbouw” of aan de publicatie 
“Herziening rekenmethode geluidwering gevels – actualisering verkeerslawaai en woningen”. 
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA) indien de geluidsisolatie voor 
standaard buitengeluid (RA) van de onderdelen van de uitwendige scheidingsconstructie bekend 
is. 
Voor de omrekening van de geluidwering (GA) naar de karakteristieke geluidwering (GA;k), zie  
NEN 5077, paragraaf 5.3.5 en “Geluidwering in de woningbouw”. 

 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de karakteristieke 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en 
of deze karakteristieke geluidwering in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de karakteristieke geluidwering van standaard 
uitvoeringen van de uitwendige scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze karakteristieke geluidwering bepaald is 
overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het 
KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
voor wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
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karakteristieke geluidwering is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van 
de uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.17 Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties, Bbl-par. 4.3.2 (scope 1) 
Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties. 

 
4.2.17.1 Aangrenzend bouwwerkperceel, Bbl-artikel 4.107 (scope 1) 

Installaties moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.107, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een 
installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor het verhogen van waterdruk of 
een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend bouwwerkperceel gelegen verblijfsgebied een 
volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit is 
niet van toepassing op een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of overige 
gebruiksfunctie. 
Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor 
een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de 
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. 
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristiek installatie-geluidniveau wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. Het 
geluidsniveau van een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de 
uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, wordt bepaald volgens de Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het karakteristiek 
installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of het karakteristiek installatie-
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het karakteristiek installatie-geluidniveau van 
standaard uitvoeringen van de installaties, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of dit 
karakteristiek installatie-geluidniveau voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
De certificatie-instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het geluidniveau van 
installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het geluidniveau van toepassingsvoorbeelden 
van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en of dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
genoemde eisen. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het karakteristiek installatie-geluidniveau op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of het karakteristiek installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 
en of dit in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het geluidniveau van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn 
opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of dit geluidniveau bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat het karakteristiek installatie-geluidniveau project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het karakteristiek installatie-
geluidniveau. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de installaties, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het 
karakteristiek installatie-geluidniveau is, dat dit bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor het karakteristiek installatie-geluidniveau van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    
Het KOMO® attest vermeldt dat het geluidniveau van installaties voor warmte- of 
koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
een bouwwerk. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het geluidniveau is, dat 
dit bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en dat dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen voor dit geluidniveau van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristiek installatie-
geluidniveau, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het 
karakteristiek installatie-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
4.2.17.2 Hetzelfde bouwwerkperceel, Bbl-artikel 4.108 (scope 1) 

Installaties moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.108, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een 
installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor verhoging van waterdruk of een 
lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde 
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bouwwerkperceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-
geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. 
Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie voor 
warmte- of koudeopwekking veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijk verblijfgebied van de 
gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten 
hoogste de in Bbl-tabel 4.106 aangegeven waarde. 
Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of 
deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde 
bouwwerkperceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald 
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. 

 
Bepalingsmethode 
Het karakteristiek installatie-geluidniveau wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. Het 
geluidsniveau van een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de 
uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, wordt bepaald volgens de Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het karakteristiek 
installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of het karakteristiek installatie-
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het karakteristiek installatie-geluidniveau van 
standaard uitvoeringen van de installaties, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of dit 
karakteristiek installatie-geluidniveau voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
De certificatie-instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het geluidniveau van 
installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van een bouwwerk, bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het geluidniveau van toepassingsvoorbeelden 
van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige 
scheidingsconstructie van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en of dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
genoemde eisen. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het karakteristiek installatie-geluidniveau op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of het karakteristiek installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 
en of dit in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het geluidniveau van installaties voor warmte- of koudeopwekking, die zijn 
opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of dit geluidniveau bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai en of dit geluidniveau in de toepassing voldoet aan de in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) genoemde eisen. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat het karakteristiek installatie-geluidniveau project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
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woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het karakteristiek installatie-
geluidniveau. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de installaties, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het 
karakteristiek installatie-geluidniveau is, dat dit bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en dat in de 
toepassing wordt voldaan aan de eisen voor het karakteristiek installatie-geluidniveau van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    
Het KOMO® attest vermeldt dat het geluidniveau van installaties voor warmte- of 
koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
een bouwwerk. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het geluidniveau is, dat 
dit bepaald is overeenkomstig de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en dat dit 
geluidniveau in de toepassing voldoet aan de eisen voor dit geluidniveau van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristiek installatie-
geluidniveau, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het 
karakteristiek installatie-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het geluidniveau van installaties voor 
warmte- of koudeopwekking, die zijn opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie, in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
4.2.18 Beperking van galm, Bbl-par. 4.3.3 (scope 1) 

Een woongebouw heeft in een gemeenschappelijke verkeersruimte een geluidsabsorptie, 
waarmee geluidhinder door galm wordt beperkt. 
 

4.2.18.1 Geluidsabsorptie, Bbl-artikel 4.111 (scope 1) 
Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie die 
grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.111. 
 
Grenswaarde 
De totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m2, is niet kleiner dan 1/8 van de 
getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m3, in elk van de octaafbanden met 
middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. 

 
Bepalingsmethode 
De totale geluidsabsorptie wordt bepaald overeenkomstig NEN 12354-6. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de totale geluidsabsorptie 
van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten bepaald is overeenkomstig NEN 12354-6 en 
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of de totale geluidsabsorptie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).  
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de totale geluidsabsorptie van standaard 
uitvoeringen van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten, toegepast in energiezuinige 
woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 12354-6  en of deze totale geluidsabsorptie in 
de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).    
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de totale geluidsabsorptie van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten 
op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze totale geluidsabsorptie bepaald is 
overeenkomstig NEN 12354-6 en of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).    

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de totale geluidsabsorptie van besloten gemeenschappelijke 
verkeersruimten project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO®  

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woongebouwen voor wat betreft de totale 
geluidsabsorptie van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten.  
Daarnaast kan het KOMO®  attest aangeven voor standaard uitvoeringen van besloten 
gemeenschappelijke verkeersruimten, toegepast in energiezuinige woongebouwen, wat de totale 
geluidsabsorptie is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 12354-6 en dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de totale geluidsabsorptie van besloten gemeenschappelijke 
verkeersruimten van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de totale geluidsabsorptie van 
besloten gemeenschappelijke verkeersruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woongebouwen voor wat betreft de totale geluidsabsorptie 
van besloten gemeenschappelijke verkeersruimten in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.19 Geluidwering tussen ruimten, Bbl-par. 4.3.4 (scope 1) 

Een bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen 
ruimten in een woonfunctie voor zover in het bouwwerk een woonfunctie ligt. 

 
4.2.19.1 Ander bouwwerkperceel, Bbl-artikel 4.113 (scope 1)) 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht en het gewogen contact-
geluidniveau voor de geluidsoverdracht moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.113, leden 1-4.  
 
Grenswaarde 
1)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende 
gebruiksfunctie op een ander bouwwerkperceel is niet kleiner dan 52 dB. 

2)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen 
besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander bouwwerkperceel is niet 
kleiner dan 47 dB. 

3)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op 
een ander bouwwerkperceel is niet groter dan het in Bbl-tabel 4.112 aangegeven 
geluidniveau. 

4)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een 
aangrenzende woonfunctie op een ander bouwwerkperceel is niet groter dan het in Bbl-tabel 
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4.112 aangegeven geluidniveau. 
 

Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen met betrekking tot de 
geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende percelen of het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld met betrekking tot de geluidwering tussen 
gebruiksfuncties op verschillende percelen of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het 
gewogen contact-geluidniveau van standaard uitvoeringen van de scheidingsconstructies tussen 
gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, toegepast in 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 5077 en of dit karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en dit gewogen 
contact-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen met betrekking tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau 
op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of dit karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat met betrekking tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op 
verschillende percelen het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® 

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
voor wat betreft het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau met betrekking tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
scheidingsconstructies tussen gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau zijn met betrekking tot de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig NEN 5077 en dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden.     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering 
tussen gebruiksfuncties op verschillende percelen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de geluidwering tussen gebruiksfuncties op verschillende 
percelen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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4.2.19.2 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde bouwwerkperceel, Bbl-artikel 4.114 (scope 1) 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.114, leden 1-4/6-8. 
 
Grenswaarde 
1)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet kleiner dan 52 dB. 

2)  Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen 
besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet 
kleiner dan 47 dB. 

3)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op 
hetzelfde bouwwerkperceel is niet groter dan het in Bbl-tabel 4.112 aangegeven geluidniveau. 

4)  Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 
van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde bouwwerkperceel is niet groter dan het in Bbl-tabel 
4.112 aangegeven geluidniveau. 

 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen met betrekking tot de 
geluidwering tussen een gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel 
of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau bepaald 
zijn overeenkomstig NEN 5077 en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld met betrekking tot de geluidwering tussen een 
gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel of het karakteristieke 
lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau van standaard uitvoeringen van 
de scheidingsconstructies tussen gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NEN 5077 en of dit karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen met betrekking tot de geluidwering tussen een gebruiksfunctie en een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil 
en het gewogen contact-geluidniveau op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of dit 
karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 5077 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat dat met betrekking tot de geluidwering tussen een gebruiksfunctie 
en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau project afhankelijk zijn en projectmatig 
beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het karakteristieke lucht-
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geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering 
tussen een gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel.   
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
scheidingsconstructies tussen gebruiksfuncties, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau zijn met betrekking tot de geluidwering tussen een gebruiksfunctie en een 
aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig 
NEN 5077 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering tussen een 
gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.      

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering 
tussen een gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de geluidwering tussen een 
gebruiksfunctie en een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.19.3 Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie, Bbl-artikel 4.115 (scope 1) 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.115, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 
geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde 
woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB. 
Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van 
een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 
dB. 
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau worden bepaald 
overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen met betrekking tot de 
geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie of het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld met betrekking tot de geluidwering tussen 
verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het 
gewogen contact-geluidniveau van standaard uitvoeringen van de scheidingsconstructies binnen 
een woonfunctie, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, toegepast in 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 5077 en of dit karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en dit gewogen 
contact-geluidniveau in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie of het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of dit karakteristieke lucht-
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geluidniveauverschil en dit gewogen contact-geluidniveau bepaald zijn overeenkomstig NEN 
5077 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat dat met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van 
dezelfde woonfunctie het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® 

attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
voor wat betreft het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de 
scheidingsconstructies binnen een woonfunctie, inclusief aansluitingen met aangrenzende 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, wat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-
geluidniveau zijn met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig NEN 5077 en dat in de toepassing 
wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden.     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau met betrekking tot de geluidwering 
tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde 
woonfunctie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 

 
4.2.20 Wering van vocht, Bbl-par. 4.3.5 (scope 1) 

Een bouwwerk heeft scheidingsconstructies waarmee de vorming van allergenen door vocht in 
verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt. 

 
4.2.20.1 Wering van vocht van buiten, Bbl-artikel 4.118 (scope 1) 

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte 
moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.118, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, 
een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een 
badruimte, en een kruipruimte, en een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, 
een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander 
verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere badruimte, moeten waterdicht zijn. 
Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een 
badruimte, en een kruipruimte, moet een specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste  
20.10-6 m³/(m².s) hebben. 
 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778 en de specifieke luchtvolumestroom 
wordt bepaald overeenkomstig NEN 2690.  
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de waterdichtheid van 
bedoelde scheidingsconstructies bepaald is overeenkomstig NEN 2778, of de specifieke 
luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met een kruipruimte bepaald is 
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overeenkomstig NEN 2690 of deze waterdichtheid en specifieke luchtvolumestroom in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de waterdichtheid van standaard uitvoeringen 
van de bedoelde scheidingsconstructies en de specifieke luchtvolumestroom van standaard 
uitvoeringen van de scheidingsconstructies met de kruipruimte, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NEN 2778 
respectievelijk NEN 2690 en of deze waterdichtheid en specifieke luchtvolumestroom in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de waterdichtheid van bedoelde scheidingsconstructies en de specifieke 
luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met een kruipruimte op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze waterdichtheid en specifieke luchtvolumestroom bepaald zijn 
overeenkomstig NEN 2778 respectievelijk NEN 2690 en of deze waterdichtheid en specifieke 
luchtvolumestroom in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de waterdichtheid van bedoelde scheidingsconstructies en de 
specifieke luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met een kruipruimte project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
waterdichtheid en de specifieke luchtvolumestroom. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bedoelde 
scheidingsconstructies en van standaard uitvoeringen van de scheidingsconstructies met de 
kruipruimte, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, 
wat de waterdichtdichtheid respectievelijk de specifieke luchtvolumestroom is, dat deze bepaald 
zijn overeenkomstig NEN 2778 respectievelijk NEN 2690 en dat in de toepassing wordt voldaan 
aan de eisen voor de waterdichtheid en de specifieke luchtvolumestroom van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de waterdichtheid van bedoelde 
scheidingsconstructies en de specifieke luchtvolumestroom van de scheidingsconstructies met 
een kruipruimte, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
waterdichtheid en de specifieke luchtvolumestroom in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.20.2 Factor van de temperatuur, Bbl-artikel 4.119 (scope 1) 

Een scheidingsconstructie, waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in Bbl-art. 4.152 geldt, 
moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.119.  
 
Grenswaarde 
Bedoelde scheidingsconstructies moeten aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied 
een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte hebben 
die niet kleiner is dan 0,65.  
 
Bepalingsmethode 
De factor van de temperatuur wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778.  
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de factor van de 
temperatuur van de binnenoppervlakte van bedoelde scheidingsconstructies bepaald is 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 166 van 240 

overeenkomstig NEN 2778 en of deze factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte van standaard uitvoeringen van de bedoelde scheidingsconstructies, inclusief 
aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze 
factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte in de toepassing voldoet aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van bedoelde 
scheidingsconstructies wordt bepaald en vastgelegd en of deze factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze factor van de temperatuur 
van de binnenoppervlakte in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte van 
bedoelde scheidingsconstructies project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te 
worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de bedoelde 
scheidingsconstructies, inclusief aansluitingen met aangrenzende scheidingsconstructies, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de factor 
van de temperatuur van de binnenoppervlakte is, dat deze bepaald is overeenkomstig NEN 2778 
en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de factor van de temperatuur van de 
binnenoppervlakte projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de factor 
van de temperatuur van de binnenoppervlakte in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.20.3 Wateropname, Bbl-artikel 4.120 (scope 1) 
Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte moet aan de zijde die grenst aan 
die ruimte voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.120, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Bedoelde scheidingsconstructies hebben aan de zijde die grenst aan de toiletruimte of badruimte, 
een wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats 
groter dan 0,02 kg/(m2.s1/2).  
Deze eis geldt tot 1,2 m hoogte boven de vloer van de toiletruimte en badruimte en in de 
badruimte ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een 
hoogte van 2,1 m boven de vloer. 
 
Bepalingsmethode 
De wateropname wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778.  
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de wateropname van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte bepaald is overeenkomstig NEN 
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2778 en of deze wateropname in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de wateropname van standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en 
of deze wateropname in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).   
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de wateropname van scheidingsconstructies van een toiletruimte of een 
badruimte wordt bepaald en vastgelegd en of deze wateropname bepaald is overeenkomstig 
NEN 2778 en of deze wateropname in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de wateropname van scheidingsconstructies van een toiletruimte 
of een badruimte project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO®  
attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
voor wat betreft de wateropname van scheidingsconstructies van een toiletruimte of een 
badruimte.  
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de wateropname is, dat deze bepaald 
is overeenkomstig NEN 2778 en dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de 
wateropname van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden 
daarvoor gelden.    

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de wateropname van 
scheidingsconstructies van een toiletruimte of een badruimte projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de wateropname in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.21 Luchtverversing, Bbl-par. 4.3.6 (scope 3) 
Een bouwwerk heeft een voorziening voor luchtverversing waarmee het ontstaan van een voor 
de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen. 
 

4.2.21.1 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte, Bbl-artikel 
4.122 (scope 3) 

De voorziening voor luchtverversing moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.122, leden 1/3-5. 
 
Grenswaarde 
Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 
0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s. 
Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 
0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s. 
Onverminderd het eerste en met tweede lid van Bbl-art. 4.122 hebben een verblijfsgebied en een 
verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel een voorziening voor luchtverversing 
met een capaciteit van ten minste 21 dm³/s. 
Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die 
niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid van Bbl-art. 4.122 geldt 
voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van 
de som van de waarden die volgens het eerste, derde en vierde lid gelden voor de op die 
voorziening aangewezen verblijfsgebieden. 
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Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 
dm³/s. 
Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 
dm³/s. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit van de voorziening wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087.  
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing 
op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald is overeenkomstig 
NEN 1087 en of deze aanwezigheid en capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en capaciteit van 
de voorzieningen voor luchtverversing, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aanwezigheid en capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.21.2 Thermisch comfort, Bbl-artikel 4.123 (scope 3) 
De toevoer van verse lucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
Bbl-art. 4.123. 

 
Grenswaarde 
De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een luchtsnelheid 
die niet groter is dan 0,2 m/s. 
 
Bepalingsmethode 
De luchtsnelheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de door de toevoer van verse lucht veroorzaakte luchtsnelheid op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze luchtsnelheid bepaald is overeenkomstig 
NEN 1087 en of deze luchtsnelheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de door de toevoer van verse lucht 
veroorzaakte luchtsnelheid, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de door 
de toevoer van verse lucht veroorzaakte luchtsnelheid in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.21.3 Regelbaarheid en uitschakelbaarheid, Bbl-artikel 4.124 (scope 3) 
De regelbaarheid en uitschakelbaarheid van een voorziening voor de toevoer van verse lucht 
moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.124, lid 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 
30% van de capaciteit en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit 
en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die 
onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen. 
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Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in 
het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 
10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in 
het regelgebied. 
Een voorziening voor toevoer van verse lucht mag zelfregelend zijn in het regelgebied.  
Een mechanisch ventilatiessysteem heeft een voorziening waarmee het systeem handmatig kan 
worden uitgeschakeld bij een externe calamiteit die kan leiden tot een voor de gezondheid 
nadelige kwaliteit van de binnenlucht. 

 
Bepalingsmethode 
De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de regelbaarheid en uitschakelbaarheid van de voorzieningen voor de toevoer 
van verse lucht op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze regelbaarheid en 
uitschakelbaarheid in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de regelbaarheid en 
uitschakelbaarheid van de voorzieningen voor de toevoer van verse lucht, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de regelbaarheid en 
uitschakelbaarheid van de voorzieningen voor de toevoer van verse lucht in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.21.4 Luchtverversing overige ruimten, Bbl-artikel 4.125 (scope 3) 
Een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.125, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet afsluitbare voorziening voor 
luchtverversing met een capaciteit van ten minste 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die 
ruimte. Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening 
voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die 
ruimte, met een minimum van 2 dm³/s. Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare 
voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 3,2 dm³/s per 
m²vloeroppervlakte van die liftschacht. 
Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m² heeft 
een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 10 dm³/s 
per m² vloeroppervlakte van die ruimte. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de capaciteit van de niet afsluitbare voorzieningen voor 
luchtverversing op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald is 
overeenkomstig NEN 1087 en of deze aanwezigheid en capaciteit van de niet afsluitbare 
voorzieningen voor luchtverversing in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en capaciteit van 
de niet afsluitbare voorzieningen voor luchtverversing, projectmatige bepalingen en uitvoeringen 
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worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en capaciteit van de niet afsluitbare 
voorzieningen voor luchtverversing in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.21.5 Luchtkwaliteit: plaats van de instroomopening en uitmonding, Bbl-artikel 4.126 (scope 3) 

Een verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en de 
plaats van een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing 
moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.126, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing is ter 
plaatse van een instroomopening van een voorziening voor luchtverversing niet groter dan 0,01. 
Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen 
afvoervoorzieningen en belemmeringen buiten beschouwing. 
Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen op een 
afstand van ten minste 2 m van de bouwwerkperceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige 
scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit is niet van toepassing op een in een dak 
gelegen instroomopening of uitmonding. 
 
Bepalingsmethode 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing wordt 
bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor 
luchtverversing en de plaats van een instroomopening en een uitmonding van een voorziening 
voor luchtverversing op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze 
verdunningsfactoren bepaald zijn overeenkomstig NEN 1087 respectievelijk NEN 2757 en of 
deze verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en de 
plaats van een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verdunningsfactor van de uitstoot 
van een afvoervoorziening voor luchtverversing en de plaats van een instroomopening en een 
uitmonding van een voorziening voor luchtverversing, projectmatige bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening 
voor luchtverversing en de plaats van een instroomopening en een uitmonding van een 
voorziening voor luchtverversing in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.21.6 Luchtkwaliteit: toevoer van ventilatielucht, Bbl-artikel 4.127 (scope 3) 
De toevoer van verse lucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.127, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
De toevoer van de in Bbl-art. 4.122 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied 
vindt rechtstreeks van buiten plaats. In afwijking van voornoemde mag, bij de toevoer van verse 
lucht naar een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de in Bbl-art. 4.122 
bedoelde hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke 
verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd. 
De toevoer van verse lucht naar een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks van 
buiten plaats. De toevoer van verse lucht naar een schacht voor een lift vindt rechtstreeks van 
buiten of via de liftmachineruimte van buiten plaats. De toevoer van verse lucht naar een 
opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks van buiten plaats. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de wijze van toevoer van verse lucht op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze wijze van toevoer in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de wijze van toevoer van verse lucht, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de wijze van toevoer van verse lucht 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.21.7 Luchtkwaliteit: afvoer van binnenlucht, Bbl-artikel 4.128 (scope 3) 
De afvoer van binnenlucht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.128, leden 1-3/5. 
 
Grenswaarde 
De afvoer van binnenlucht uit een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks naar 
buiten plaats. De afvoer van binnenlucht uit een schacht voor een lift vindt 
rechtstreeks naar buiten plaats, of via de liftmachineruimte naar buiten. 
De afvoer van binnenlucht vindt rechtstreeks naar buiten plaats uit een toiletruimte, een 
badruimte en een opslagruimte voor huishoudelijk afval. 
Ten minste 21 dm3/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of 
een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in Bbl-art. 
4.122, derde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd. 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de wijze de wijze van afvoer van binnenlucht op projectniveau wordt bepaald 
en vastgelegd en of deze wijze van afvoer in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de wijze van afvoer van binnenlucht, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de wijze van afvoer van binnenlucht in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.22 Spuivoorziening, Bbl-par. 4.3.7 (scope 3) 
Een bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk 
verontreinigde binnenlucht. 
 

4.2.22.1 Capaciteit spuivoorziening, Bbl-artikel 4.131 (scope 3) 
De capaciteit van een spuivoorziening moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.131, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De capaciteit van de spuivoorziening van een verblijfsruimte bedraagt ten minste 3 dm3/s per m2 
vloeroppervlakte en van een verblijfsgebied ten minste 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte. In een 
uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte respectievelijk dat gebied zijn beweegbare 
constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Bij een verblijfsruimte is ten minste 
een van die beweegbare constructieonderdelen een beweegbaar raam. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de capaciteit van de spuivoorzieningen op projectniveau 
worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald is overeenkomstig NEN 1087 en of 
deze aanwezigheid en capaciteit van de spuivoorzieningen in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en capaciteit van 
de spuivoorzieningen, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid en capaciteit van de spuivoorzieningen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.22.2 Plaats van de opening, Bbl-artikel 4.132 (scope 3) 
De plaats van de opening moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.132. 
 
Grenswaarde 
De opening van een spuivoorziening ligt op een afstand van ten minste 2 m van de 
bouwwerkperceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de 
gebruiksfunctie. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de plaats van de openingen van de spuivoorzieningen op projectniveau 
worden bepaald en vastgelegd en of deze plaats van de openingen in de toepassing voldoet aan 
de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de plaats van de openingen van de 
spuivoorzieningen, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de plaats 
van de openingen van de spuivoorzieningen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.23 Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht, Bbl-par. 4.3.8 (scope 3) 
Een bouwwerk met een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van 
verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, waarmee een voor de gezondheid nadelige kwaliteit 
van de binnenlucht wordt voorkomen. 
 

4.2.23.1 Aanwezigheid, Bbl-artikel 4.135 (scope 3) 
Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.135, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de 
toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een kooktoestel met een nominale 
belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten 
beschouwing. Een open verbrandingstoestel is niet opgesteld in een toiletruimte of een 
badruimte. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en 
de afvoer van rookgas van ruimten met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel op 
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projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid van voorzieningen in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van voorzieningen 
voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas van ruimten met een 
opstelplaats voor een verbrandingstoestel, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aanwezigheid van voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de 
afvoer van rookgas van ruimten met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.23.2 Capaciteit: afvoer van rookgas, Bbl-artikel 4.136 (scope 3) 
De capaciteit van een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel moet 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.136, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel heeft een capaciteit 
van ten minste de volgens de toestelspecificaties voor een doeltreffende verbranding 
benodigde afvoercapaciteit. 
Rookgas stroomt vanaf een verbrandingstoestel naar de uitmonding van de voorziening voor de 
afvoer van rook. Bij de bepaling van de stromingsrichting blijven buiten het bouwwerkperceel 
gelegen belemmeringen buiten beschouwing. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas en de stromingsrichting worden 
bepaald overeenkomstig NEN 2757. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas en de 
stromingsrichting op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald 
is overeenkomstig NEN 2757 en of de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas 
en de stromingsrichting in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de capaciteit van de voorziening voor 
de afvoer van rookgas en de stromingsrichting, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas en de stromingsrichting 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.23.3 Capaciteit: toevoer van verbrandingslucht, Bbl-artikel 4.137 (scope 3) 
De capaciteit van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een 
verbrandingstoestel moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.137, 
leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel met een 
nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een capaciteit van ten minste de 
volgens de toestelspecificaties voor een doeltreffende verbranding benodigde toevoercapaciteit. 
Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingstoestel met een 
nominale belasting van niet meer dan 130 kW heeft een zodanige capaciteit dat de verbranding 
doeltreffend kan plaatsvinden. 
De richting van de luchtstroming voor de toevoer van verbrandingslucht gaat vanuit de 
voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht naar het verbrandingstoestel. Bij de bepaling 
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van de stromingsrichting blijven buiten het bouwwerkperceel gelegen belemmeringen buiten 
beschouwing 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en de stromingsrichting 
worden bepaald overeenkomstig de NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de capaciteit van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en de 
stromingsrichting op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald 
is overeenkomstig NEN 1087 en of de capaciteit van de voorziening voor de toevoer van 
verbrandingslucht en de stromingsrichting in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de capaciteit van de voorziening voor 
de toevoer van verbrandingslucht en de stromingsrichting, projectmatige bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de capaciteit van de voorziening voor de toevoer van 
verbrandingslucht en de stromingsrichting in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.23.4 Plaats van de uitmonding, Bbl-artikel 4.138 (scope 3) 

De verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en rookgas 
ter plaatse van de instroomopening en de plaats van de uitmonding van een voorziening voor de 
afvoer van rookgas moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.138, 
leden 1-6. 
 
Grenswaarde 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor rookgas is ter plaatse van 
een instroomopening van een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in Bbl-art. 4.122 niet 
groter dan genoemd in Bbl-tabel 4.138. Een niet boven het dakvlak gelegen uitmonding van een 
afvoervoorziening voor rookgas ligt op een afstand van ten minste 1 m van de 
bouwwerkperceelsgrens, gemeten langszij aan de uitwendige scheidingsconstructie van een 
gebruiksfunctie, en op een afstand van ten minste 2 m van de bouwwerkperceelsgrens, 
gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. 
Een boven het dakvlak gelegen uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas voor een 
niet-gasgestookt verbrandingstoestel ligt op een afstand van ten minste 1 m van de 
bouwwerkperceelsgrens. 
Een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel 
voor vaste brandstoffen ligt boven het dakvlak. 
Een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas, gelegen boven een 
constructieonderdeel of het aansluitende terrein, ligt, ter voorkoming van gehele of gedeeltelijke 
afsluiting van de opening door ophoping van vuil of sneeuw, ten minste 0,3 m boven de 
bovenzijde van dat constructieonderdeel of dat terrein. 
 
Bepalingsmethode 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en van een 
afvoervoorziening voor rookgas wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor 
luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas, ter plaatse van een in de uitwendige 
scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor verbrandingslucht, en de plaats van de 
uitmondingen van afvoervoorzieningen van rookgas, op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze verdunningsfactor bepaald is overeenkomstig NEN 1087 en of deze 
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verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van 
afvoervoorzieningen voor rookgas en de plaats van de uitmondingen van afvoervoorzieningen 
van rookgas in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verdunningsfactor van de uitstoot 
van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas, ter 
plaatse van een in de uitwendige scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor 
verbrandingslucht, en de plaats van de uitmondingen van afvoervoorzieningen van rookgas, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de verdunningsfactor van de uitstoot 
van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas en de 
plaats van de uitmondingen van afvoervoorzieningen van rookgas in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.23.5 Plaats van de instroomopening, Bbl-artikel 4.139 (scope 3) 
De verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en rookgas 
ter plaatse van de instroomopening en de plaats van de instroomopening van een 
toevoervoorziening voor verbrandingslucht moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.139, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Bij toevoer van verbrandingslucht via een verblijfsgebied, heeft de afvoervoorziening voor 
rookgas en de volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een 
afvoervoorziening voor luchtverversing, ter plaatse van een in de uitwendige 
scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor verbrandingslucht, van ten hoogste de in 
Bbl-tabel 4.138 aangegeven waarde.  
Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht ligt op een afstand van 
ten minste 2 m van de bouwwerkperceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige 
scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit is niet van toepassing op een in een dak 
gelegen instroomopening.  
Een instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht, gelegen boven een 
constructieonderdeel of het aansluitende terrein, ligt ten minste 0,3 m boven de bovenzijde 
van dat constructieonderdeel of dat terrein. 

 
Bepalingsmethode 
De verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en van een 
afvoervoorziening voor rookgas wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor 
luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas, ter plaatse van een in de uitwendige 
scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor verbrandingslucht, en de plaats van de 
instroomopening van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht, op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze verdunningsfactor bepaald is overeenkomstig NEN 1087 en of 
deze verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van 
afvoervoorzieningen voor rookgas en de plaats van de instroomopening van een 
toevoervoorziening voor verbrandingslucht in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verdunningsfactor van de uitstoot 
van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van afvoervoorzieningen voor rookgas, ter 
plaatse van een in de uitwendige scheidingsconstructie gelegen instroomopening voor 
verbrandingslucht, en de plaats van de instroomopening van een toevoervoorziening voor 
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verbrandingslucht, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
verdunningsfactor van de uitstoot van afvoervoorzieningen voor luchtverversing en van 
afvoervoorzieningen voor rookgas en de plaats van de instroomopening van een 
toevoervoorziening voor verbrandingslucht in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.23.6 Thermisch comfort, Bbl-artikel 4.140 (scope 3) 
De toevoer van verbrandingslucht in de leefzone van een verblijfsgebied moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.140. 

 
Grenswaarde 
De toevoer van verbrandingslucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een 
luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. 
 
Bepalingsmethode 
De luchtsnelheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de door de toevoer van verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd, of deze luchtsnelheid bepaald is overeenkomstig 
NEN 1087 en of de door de toevoer van verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid in de 
toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de door de toevoer van 
verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de door de toevoer van verbrandingslucht veroorzaakte luchtsnelheid in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.23.7 Rookdoorlatendheid, Bbl-artikel 4.141 (scope 3) 
Het inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.141. 
 
Grenswaarde 
Het inwendig oppervlak van een afvoervoorziening voor rookgas heeft, ter voorkoming van 
verspreiding van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen uit de rook, een doorlatendheid 
die niet groter is dan in Bbl-tabel 4.141 is aangegeven waarden. 
 
Bepalingsmethode 
De doorlatendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2757. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de doorlatendheid van het inwendig oppervlak van afvoervoorzieningen voor 
rookgas op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd, of deze doorlatendheid bepaald is 
overeenkomstig NEN 2757 en of de doorlatendheid van het inwendig oppervlak van 
afvoervoorzieningen voor rookgas in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de doorlatendheid van het inwendig 
oppervlak van afvoervoorzieningen voor rookgas, projectmatige bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de doorlatendheid van het inwendig oppervlak van 
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afvoervoorzieningen voor rookgas in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.24 Bescherming tegen ratten en muizen, Bbl-par. 4.3.9 (scope 1)  

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt 
tegengegaan. 
 

4.2.24.1 Openingen, Bbl-artikel 4.144 (scope 1) 
Openingen in scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in Bbl-art. 4.144, leden 1-3.  
 
Grenswaarde 
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt 
niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van een afvoervoorziening voor 
luchtverversing, een afvoervoorziening voor rookgas, en een ont- en beluchting van een 
afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater. 
In afwijking van het eerste lid van Bbl-art. 4.144 is een grotere opening toegestaan voor een nest 
of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens de Wet natuurbescherming beschermde 
diersoorten. 
Het eerste lid van Bbl- art. 4.144 is van overeenkomstige toepassing op een inwendige 
scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop dat eerste lid niet 
van toepassing is. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de openingen in 
uitwendige scheidingsconstructies in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de openingen in standaard uitvoeringen van 
uitwendige scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de openingen in uitwendige scheidingsconstructies op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze openingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
openingen in uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van uitwendige 
scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor de openingen in 
uitwendige scheidingsconstructies van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de openingen in uitwendige 
scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
openingen in uitwendige scheidingsconstructies in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 178 van 240 

 
4.2.24.2 Rattenscherm, Bbl-artikel 4.145 (scope 1) 

Een scherm ter plaatse van een scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.145, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie een scherm tot 
een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen 
openingen die breder zijn dan 0,01 m. 
Voornoemde is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de 
scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop voornoemde niet van toepassing is. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of ter plaatse van de 
uitwendige scheidingsconstructies schermen aanwezig zijn en of deze schermen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt van standaard uitvoeringen van schermen ter plaatse van 
uitwendige scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, beoordeeld of deze schermen in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de schermen ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructies op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze schermen in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de schermen ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies 
project afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet 
geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
schermen ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van schermen ter 
plaatse van uitwendige scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, dat in de toepassing wordt voldaan aan de eisen voor 
de aanwezigheid en afmetingen van schermen ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor 
gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en afmetingen van 
schermen ter plaatse van uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en afmetingen van schermen ter plaatse van 
uitwendige scheidingsconstructies in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.25 Daglicht, Bbl-par. 4.3.10, Bbl-artikel 4.147 (scope 2)  

Een bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden. 
 

4.2.25.1 Daglichtoppervlakte, Bbl-artikel 4.147 (scope 2) 
De equivalente daglichtoppervlakte in moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.147, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een verblijfsgebied heeft een equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde 
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niet kleiner is dan de getalswaarde van het in Bbl-tabel 4.146 aangegeven deel van de 
vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied. 
Een verblijfsruimte heeft een equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in Bbl-
tabel 4.146 gegeven oppervlakte. 
 
Bepalingsmethode 
De equivalente daglichtoppervlakte wordt bepaald overeenkomstig NEN 2057.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de equivalente daglichtoppervlakte op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze equivalente daglichtoppervlakte bepaald is overeenkomstig NEN 2057 en 
of deze in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de equivalente daglichtoppervlakte, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de equivalente daglichtoppervlakte in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 

DUURZAAMHEID; Bbl-afd. 4.4 

 
4.2.26 Energiezuinigheid, Bbl-par. 4.4.1 (scope 1) 

Een bouwwerk is bijna energieneutraal. 
 

4.2.26.1 Bijna energieneutraal, Bbl-artikel 4.149 (scope 1) 
De maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 
waarde voor het aandeel hernieuwbare energie moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.149, leden 1/3-4. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, een energiebehoefte en een primair 
fossiel energiegebruik van ten hoogste de in Bbl-tabel 4.148 aangegeven waarden en een 
aandeel hernieuwbare energie van tenminste de in die tabel aangegeven waarde. 
Bij toepassing van dit Bbl-artikel gelden voor een nevengebruiksfunctie van de woonfunctie de 
eisen aan de woonfunctie. 
Bij toepassing van dit Bbl-artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan, 
met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 
180 kJ/m²K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de in Bbl-tabel 4.148 aangegeven 
maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m2.jr. 
 
Bepalingsmethode 
De maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 
waarde voor het aandeel hernieuwbare energie worden bepaald overeenkomstig NTA 8800. 
 

Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de maximum waarden 
voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en in de toepassing voldoen aan 
de in eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de maximum waarden voor energiebehoefte en 
primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie 
van standaard uitvoeringen van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en of deze maximum waarden voor 
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
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Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik 
en de minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie bepaald zijn overeenkomstig 
NTA 8800 in de toepassing voldoen aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
genoemde eisen.  
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel 
energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie project 
afhankelijk zijn en projectmatig beoordeeld dienen te worden. Het KOMO® attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 
waarde voor het aandeel hernieuwbare energie. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de maximum waarden voor 
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie zijn, dat deze waarden bepaald zijn overeenkomstig NTA 8800 en dat deze 
maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 

waarde voor het aandeel hernieuwbare energie in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de maximum waarden voor 
energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum waarde voor het aandeel 
hernieuwbare energie projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
maximum waarden voor energiebehoefte en primair fossiel energiegebruik en de minimum 
waarde voor het aandeel hernieuwbare energie in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.26.2 Thermische isolatie: warmteweerstand, Bbl-artikel 4.152 (scope 1) 

De warmteweerstand van nader in Bbl-art. 4.152 omschreven scheidingsconstructies moeten 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.152, leden 1-9. 
 
Grenswaarde 
De warmteweerstand van verticale uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, 
een toiletruimte of een badruimte bedraagt ten minste 4,7 m2.K/W. De warmteweerstand van 
horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte 
of een badruimte bedraagt ten minste 6,3 m2.K/W. De warmteweerstand van een constructie die 
de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een 
kruipruimte bedraagt ten minste 3,7 m2.K/W. 
De warmteweerstand van verticale uitwendige scheidingsconstructie van een drijvend bouwwerk 
bedraagt ten minste 3,7 m2.K/W en van horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies 
ten minste 4,5 m2.K/W. De warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie van het 
drijflichaam van een drijvend bouwwerk bedraagt ten minste 3,7 m2.K/W.  
Het eerste tot en met achtste lid van Bbl-artikel 4.152 zijn niet van toepassing op een oppervlakte 
aan scheidingsconstructies waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de 
gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie. 

 
Bepalingsmethode 
De warmteweerstand wordt bepaald overeenkomstig NTA 8800. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de warmteweerstand van 
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de uitwendige scheidingsconstructies en van de scheidingsconstructies met kruipruimten, 
bepaald is overeenkomstig NTA 8800 en of deze warmteweerstand ten minste in 
overeenstemming is met de grenswaarden. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de warmteweerstand van standaard uitvoeringen 
van de uitwendige scheidingsconstructies en van de scheidingsconstructies met kruipruimten, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is 
overeenkomstig NTA 8800 en of deze warmteweerstand ten minste in overeenstemming is met 
de grenswaarden. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies en van de 
scheidingsconstructies met kruipruimten, op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze warmteweerstand bepaald is overeenkomstig NTA 8800 en of deze warmteweerstand ten 
minste in overeenstemming is met de grenswaarden. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructies en 
van de scheidingsconstructies met kruipruimten project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld 
dient te worden. Het KOMO®  attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van deze 
BRL en aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft warmteweerstand. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de uitwendige 
scheidingsconstructies en van de scheidingsconstructies met kruipruimten, toegepast in 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de warmteweerstand is, 
dat deze bepaald is overeenkomstig NTA 8800 en dat deze warmteweerstand ten minste in 
overeenstemming is met de grenswaarden en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de warmteweerstand van de 
uitwendige scheidingsconstructies en van de scheidingsconstructies met kruipruimten 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de warmteweerstand in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.26.3 Thermische isolatie: warmtedoorgangscoëfficiënt, Bbl-artikel 4.153 (scope 1) 
De warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen, en van de met ramen, 
deuren, kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen, in uitwendige scheidingsconstructies 
moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.153, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Ramen, deuren en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies hebben een volgens NTA 8800 
bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m2.K. 
De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige 
scheidingsconstructies van een bouwwerk is, bepaald volgens de formule van het derde lid van 
Bbl-artikel 4.153, ten hoogste 1,65 W/m2.K. 
Met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen in de uitwendige 
scheidingsconstructies hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van 
ten hoogste 1,65 W/m2.K. 
 
Bepalingsmethode 
De warmtedoorgangscoëfficiënt word bepaald overeenkomstig NTA 8800. 
De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend met de 
formule van Bbl-artikel 4.153, lid 3. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de 
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warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, bepaald is overeenkomstig NTA 
8800 en of deze warmtedoorgangscoëfficiënt ten minste in overeenstemming is met de 
grenswaarden. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de warmtedoorgangscoëfficiënt van standaard 
uitvoeringen van ramen, deuren en kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NTA 8800 en 
of deze warmtedoorgangscoëfficiënt ten minste in overeenstemming is met de grenswaarden. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen en van de 
daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze warmtedoorgangscoëfficiënt bepaald is 
overeenkomstig NTA 8800 en of deze warmtedoorgangscoëfficiënt ten minste in 
overeenstemming is met de grenswaarden. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen en 
van de daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, project 
afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO®  attest doet geen uitspraak 
over het voldoen aan de eisen van deze BRL en aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de warmtedoorgangscoëfficiënt. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van ramen, deuren en 
kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de warmtedoorgangscoëfficiënt is, dat 
deze bepaald is overeenkomstig NTA 8800 en dat deze ten minste in overeenstemming is met de 
grenswaarden en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de warmtedoorgangscoëfficiënt van 
ramen, deuren en kozijnen en van de daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen in 
uitwendige scheidingsconstructies, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld 
en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de warmtedoorgangscoëfficiënt in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.26.4 Luchtvolumestroom, Bbl-artikel 4.154 (scope 1) 

De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een 
gebruiksfunctie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.154, leden 
1-2. 
 
Grenswaarde 
De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet groter dan 0,2 m³/s. 
 
Opmerking 
Voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en woongebouwen is de eis uit par. 4.3.2    
van deze BRL van toepassing:  overeenkomstig klasse 3 van de indeling van de SBR 
referentiedetails voor luchtdicht bouwen is de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil ten 
hoogste 0,25 dm3/s/m2. 

 
Bepalingsmethode 
De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de luchtdoorlatendheid 
van de gebouwschil bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686, 
en of deze luchtdoorlatendheid van de gebouwschil ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in 
de toepassing voldoet aan de eisen van deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de luchtdoorlatendheid van standaard 
uitvoeringen van de gebouwschil, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686 
en of deze luchtdoorlatendheid van de gebouwschil  ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in 
de toepassing voldoet aan de eisen van deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze luchtdoorlatendheid bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 
2686 en of deze luchtdoorlatendheid ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in de toepassing 
voldoet aan de eisen van deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van deze BRL en aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil.  
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de gebouwschil, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil is, dat deze luchtdoorlatendheid bepaald is door middel 
van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686 en dat deze luchtdoorlatendheid van de 
gebouwschil ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van 
deze BRL en daarmee ook aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en 
welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de luchtdoorlatendheid van de 
gebouwschil, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil in de toepassing voldoen aan de eisen van deze BRL en 
daarmee ook aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.27 Milieuprestatie, Bbl-par. 4.4.2 (scope 1) 
Een bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen 
materialen wordt beperkt. 
 

4.2.27.1 Milieuprestatie, Bbl-artikel 4.159 (scope 1) 
De belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen moet voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.159, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 0,8. 
 
Bepalingsmethode 
De milieuprestatie wordt bepaald overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen 
en GWW-werken. 
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Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de milieuprestatie 
bepaald is overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en 
of deze milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de milieuprestatie van standaard uitvoeringen 
van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is 
overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en of deze 
milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de milieuprestatie wordt bepaald en vastgelegd en of deze milieuprestatie 
bepaald is overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en 
of deze milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de milieuprestatie project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld 
dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de milieuprestatie.  
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de milieuprestatie is, dat deze 
milieuprestatie bepaald is overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken en dat deze milieuprestatie in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de milieuprestatie, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de milieuprestatie in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 
 

BRUIKBAARHEID; Bbl-afd. 4.5 

 
4.2.28 Verblijfsgebied en verblijfsruimte, Bbl-par. 4.5.2 (scope 2) 

Een woonfunctie heeft een verblijfsgebied dat bruikbaar is voor voor de woonfunctie 
kenmerkende activiteiten. 
 

4.2.28.1 Aanwezigheid, Bbl-artikel 4.163 (scope 2) 
Verblijfsgebieden moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.163, 
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft ten minste de in Bbl-tabel 4.162 aangegeven vloeroppervlakte aan niet-
gemeenschappelijk verblijfsgebied. 
Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van verblijfsgebieden op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van 
verblijfsgebieden, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid van verblijfsgebieden in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.28.2 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte, Bbl-artikel 4.164 (scope 2) 
Afmetingen van verblijfsgebieden en verblijfsruimten moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.164, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een verblijfsgebied heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m2. 
Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben een breedte van ten minste 1,8 m. 
In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 
11 m2 bij een breedte van ten minste 3 m. 
Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in Bbl-tabel 4.162 aangegeven 
hoogte boven de vloer. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van verblijfsgebieden en verblijfsruimten op projectniveau 
worden bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van verblijfsgebieden 
en verblijfsruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
afmetingen van verblijfsgebieden en verblijfsruimten in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.29 Toiletruimte, Bbl-par. 4.5.3 (scope 2) 
Een woonfunctie heeft voldoende toiletruimte. 
 

4.2.29.1 Aanwezigheid toiletruimte, Bbl-artikel 4.166 (scope 2) 
De aanwezigheid van een toiletruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.166, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft een toiletruimte. Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties 
aangewezen. Op een toiletruimte zijn alleen woonfuncties of een nevengebruiksfunctie daarvan 
aangewezen. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van toiletruimten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van toiletruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van toiletruimten in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.29.2 Afmetingen toiletruimte, Bbl-artikel 4.167 (scope 2) 
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De afmetingen van een toiletruimte moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.167, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een toiletruimte als bedoeld in Bbl-art. 4.166 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 
m. Een vloeroppervlakte als hiervoor bedoeld in het heeft boven die vloer ten minste de in Bbl-
tabel 4.165 aangegeven hoogte. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van toiletruimten op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van toiletruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van toiletruimten in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.30 Badruimte, Bbl-par. 4.5.4 (scope 2) 
Een woonfunctie heeft voldoende badruimte. 
 

4.2.30.1 Aanwezigheid toiletruimte, Bbl-artikel 4.166 (scope 2) 
De aanwezigheid van een badruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.169. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft een badruimte. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van badruimten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van badruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van badruimten in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.30.2 Afmetingen badruimte, Bbl-artikel 4.170 (scope 2) 
De afmetingen van een badruimte moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.170, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m2 en een breedte van ten minste 
0,8 m. Een badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van 
ten minste 2,2 m2 en een breedte van ten minste 0,9 m.  
Een vloeroppervlakte als hiervoor bedoeld heeft boven die vloer ten minste de in Bbl-tabel 4.168 
aangegeven hoogte. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van badruimten op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van badruimten, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de afmetingen van badruimten in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.31 Buitenberging, Bbl-par. 4.5.5 (scope 2) 

Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden, heeft een afsluitbare bergruimte om 
fietsen of scootmobielen beschermd tegen weer en wind te kunnen opbergen. 
 

4.2.31.1 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen, Bbl-artikel 4.172 (scope 2) 
Buitenbergingen moeten aanwezig zijn en voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.172, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte met 
een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte 
daarboven van ten minste 2,3 m. 
In afwijking hiervan kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 
m² de bergruimte gemeenschappelijk zijn als de vloeroppervlakte van de bergruimte ten minste 
1,5 m² per woonfunctie bedraagt. 
Een bergruimte als bedoeld in dit artikel is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar via 
het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenbergingen op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 

 
Toelichting: 
Buitenbergingen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9021 “Houten 
buitenbergingen” voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor wat 
betreft de afmetingen van buitenbergingen. Een geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt 
daarvoor als voldoende bewijs. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen van buitenbergingen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenbergingen in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
 

4.2.31.2 Regenwerend, Bbl-artikel 4.173 (scope 2) 
De uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.173. 
 
Grenswaarde 
De uitwendige scheidingsconstructies van een buitenberging zijn regenwerend. 
 
Bepalingsmethode 
De regenwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 



 

BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen                                                       

concept-versie d.d. 31-05-2021 

pag. 188 van 240 

De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de regenwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructies van 
buitenbergingen op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd, of deze regenwerendheid 
bepaald is overeenkomstig NEN 2778 en of deze regenwerendheid in de toepassing voldoet aan 
de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
Toelichting: 
Buitenbergingen die voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 9021 “Houten 
buitenbergingen” voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor wat 
betreft de regenwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructies van buitenbergingen. Een 
geldig KOMO® attest-met-productcertificaat geldt daarvoor als voldoende bewijs. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de regenwerendheid van de 
uitwendige scheidingsconstructies van buitenbergingen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de regenwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructies 
van buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.32 Buitenruimte, Bbl-par. 4.5.6 (scope 2) 
Een woonfunctie, anders dan een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden, heeft een rechtstreeks bereikbare 
buitenruimte. 
 

4.2.32.1 Aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid, Bbl-artikel 4.175 (scope 2) 
Buitenruimten moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.175,  
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte van 
ten minste 4 m² en een breedte van ten minste 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een 
niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van die woonfunctie. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenruimten op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid, bereikbaarheid en 
afmetingen van buitenruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen van buitenruimten in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.33 Opstelplaatsen, Bbl-par. 4.5.7 (scope 2) 
Een woonfunctie heeft opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een 
verwarmingstoestel en een warmwatertoestel. 
 

4.2.33.1 Aanwezigheid opstelplaats, Bbl-artikel 4.177 (scope 2) 
Opstelplaatsen moeten aanwezig zijn zoals aangewezen in Bbl-art. 4.177, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie heeft in ten minste één verblijfsgebied een opstelplaats voor een aanrecht en 
een opstelplaats voor een kooktoestel. 
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Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel en een opstelplaats voor 
een warmwatertoestel, waarvan de afmetingen zijn afgestemd op de te plaatsen toestellen. Dit 
geldt niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op een publieke voorziening voor 
verwarming respectievelijk voor warm water. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van opstelplaatsen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van opstelplaatsen, 
projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van opstelplaatsen 
in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.33.2 Afmetingen opstelplaats, Bbl-artikel 4.178 (scope 2) 
De afmetingen van opstelplaatsen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.178, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een opstelplaats voor een aanrecht heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,5 x 0,6 m en 
voor een kooktoestel van ten minste 0,6 x 0,6 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel 
op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van opstelplaatsen 
voor een aanrecht en voor een kooktoestel, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de afmetingen van opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

 
TOEGANKELIJKHEID; Bbl-afd. 4.6 
 

4.2.34 Bereikbaarheid, algemeen, Bbl-par. 4.6.1 (scope 2) 
Een bouwwerk heeft ruimten die voldoende bereikbaar zijn. 
 

4.2.34.1 Vrije doorgang: doorgang, Bbl-artikel 4.180 (scope 2) 
Een vrije doorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.180, 
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten minste de in Bbl-tabel 4.179 
aangegeven vrije hoogte. Een lifttoegang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een 
tussen de onderdelen van de bouwconstructie gemeten hoogte van ten minste de in Bbl-tabel 
4.179 aangegeven vrije hoogte. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van doorgangen en lifttoegangen op projectniveau worden 
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bepaald en vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van doorgangen en 
lifttoegangen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
afmetingen van doorgangen en lifttoegangen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.34.2 Vrije doorgang: verkeersroute, Bbl-artikel 4.181 (scope 2) 

Een doorgang op een verkeersroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.181, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in Bbl-art. 4.180 loopt door een ruimte 
met een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten minste de in Bbl-tabel 4.179 aangegeven vrije 
hoogte. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap voert. Als de hiervoor bedoelde 
ruimte een gemeenschappelijke verkeersruimte is, is de vrije breedte ten minste 1,2 m. Dit geldt 
niet voor zover de verkeersroute over een trap voert. 
Een toegang van een woongebouw ontsluit een gemeenschappelijke verkeersruimte die bij die 
toegang over een lengte van ten minste 1,5 m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten 
minste 1,5 m. 
Aan een doorgang van een liftschacht grenst een ruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 
1,5 m x 1,5 m. 
In aanvulling op het tweede lid van Bbl-art. 4.181 heeft een gemeenschappelijke verkeersruimte 
over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,5 m. Dit geldt 
niet als een rolstoelgebruiker vanuit die verkeersruimte zonder te keren het aansluitende terrein 
kan bereiken. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van doorgangen op verkeersroutes op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze afmetingen in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van doorgangen op 
verkeersroutes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
afmetingen van doorgangen op verkeersroutes in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.34.3 Overbrugging van hoogteverschillen, Bbl-artikel 4.182 (scope 2) 
Hoogteverschillen in een route moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.182, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van een woongebouw 
zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een hoogteverschil groter dan 
0,02 m, gemeten vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een hellingbaan. Het 
hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan 1 m. 
Bij alle toegangen van een woonfunctie is een hoogteverschil op de route tussen een niet-
gemeenschappelijke vloer en de aangrenzende vloer van een gemeenschappelijke 
verkeersruimte of het aansluitende terrein groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de vloer met 
aankleding, overbrugd door een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die toegang en het 
aansluitende terrein of de gemeenschappelijke verkeersruimte is niet groter dan 1 m. 
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Op ten minste een route tussen ten minste een uitgang van een woonfunctie en een 
gemeenschappelijke buitenruimte als bedoeld in Bbl-art. 4.175, tweede lid, is een hoogteverschil 
groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een lift of een 
hellingbaan. 
Een woongebouw waarin de vloer ter plaatse van de toegang van een woonfunctie hoger ligt dan 
3 m boven het meetniveau, heeft op elke bouwlaag een opstelplaats voor een lift, met een liftkooi 
met een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de hoogteverschillen en de overbrugging daarvan op routes op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze hoogteverschillen en de overbrugging daarvan in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de hoogteverschillen en de 
overbrugging daarvan op routes, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en 
dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
hoogteverschillen en de overbrugging daarvan op routes in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.35 Toegankelijkheidssector, Bbl-par. 4.6.2 (scope 2) 
Een bouwwerk heeft ruimten die voldoende toegankelijk zijn voor personen met een 
functiebeperking.  
 

4.2.35.1 Toegankelijkheidssector: aanwezigheid, Bbl-artikel 4.184 (scope 2) 
Gebruiksfuncties hebben een toegankelijkheidssector die moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.184, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een woongebouw heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als de vloer van een 
verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau, of het 
woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3.500 m2 die hoger ligt dan 1,5 m 
boven het meetniveau. 
Een woonfunctie voor zorg met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 heeft een 
toegankelijkheidssector. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van toegankelijkheidssectoren op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van 
toegankelijkheidssectoren, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid van toegankelijkheidssectoren in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.35.2 Toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten, Bbl-artikel 4.186 (scope 2) 
Een woonfunctie voor zorg met een g.o. > 500 m2 heeft een toegankelijkheidssector die moeten 
voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.186, leden 1/3/6. 
 
Grenswaarde 
In een toegankelijkheidssector ligt een verblijfsgebied. 
In een toegankelijkheidssector ligt een integraal toegankelijke toiletruimte. 
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Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector heeft een aantal integraal toegankelijke 
badruimten van ten minste de getalswaarde van het aantal aanwezige badruimten gedeeld door 
20, op een geheel getal naar boven afgerond. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van specifieke ruimten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van specifieke 
ruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van 
specifieke ruimten in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.35.3 Toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte specifieke ruimten, Bbl-artikel 4.187 (scope 2) 
De vloeroppervlakte van specifieke ruimten moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.187, leden 2-4. 
 
Grenswaarde 
Een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m. 
Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m x 1,8 m. 
Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een 
vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m x 2,2 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de vloeroppervlakte van specifieke ruimten op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze vloeroppervlakte in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de vloeroppervlakte van specifieke 
ruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de vloeroppervlakte van 
specifieke ruimten in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.35.4 Toegankelijkheidssector: bereikbaarheid, Bbl-artikel 4.188 (scope 2) 
De bereikbaarheid van een toegankelijkheidssector moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.188, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het 
aansluitende terrein of langs een verkeersroute die alleen door een toegankelijkheidssector voert. 
Ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die rechtstreeks bereikbaar is vanaf het 
aansluitend terrein is de hoofdtoegang van het gebouw. 
Een verkeersroute in een toegankelijkheidssector loopt door een ruimte met een vrije breedte van 
ten minste 1,2 m en een vrije hoogte van ten minste 2,1 m. 
Een verkeersroute als bedoeld in het eerste lid van Bbl-art. 4.188 voert niet door een niet-
gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie. 
De toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw met een gemeenschappelijke 
toegankelijkheidssector als bedoeld in Bbl-art. 4.184, eerste lid, grenst aan een 
gemeenschappelijke toegankelijkheidssector. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
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De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de bereikbaarheid van toegankelijkheidssectoren op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze bereikbaarheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de bereikbaarheid van 
toegankelijkheidssectoren, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
bereikbaarheid van toegankelijkheidssectoren in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
4.2.35.5 Toegankelijkheidssector: hoogteverschillen, Bbl-artikel 4.189 (scope 2) 

Hoogteverschillen in een route moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.189. 
 
Grenswaarde 
Op ten minste een route tussen een punt in een toegankelijkheidssector en het aansluitende 
terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd 
door een lift of een hellingbaan.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de hoogteverschillen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of 
deze de hoogteverschillen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de hoogteverschillen, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de hoogteverschillen in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.35.6 Lift: afmetingen en loopafstand, Bbl-artikel 4.190 (scope 2) 
De afmetingen van een liftkooi en de loopafstand moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.190, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
De kooi van een lift als bedoeld in Bbl-art. 4.189 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 
m x 1,35 m. 
In afwijking hiervan heeft de kooi van een lift in een woongebouw met meer dan zes woonfuncties 
een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m. 
De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en de toegang van ten minste een lift als 
bedoeld in Bbl-art. 4.189 is ten hoogste 90 m. Als het tweede lid van Bbl-art. 4.190 van 
toepassing is, wordt de loopafstand bepaald tussen de toegang van de woonfunctie en de 
toegang van ten minste een in dat tweede lid bedoelde lift. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afmetingen van liftkooien en de loopafstand op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze afmetingen en de loopafstand in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afmetingen van liftkooien en de 
loopafstand, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
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afmetingen van liftkooien en de loopafstand in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.36 Bereikbaarheid van een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, Bbl-par. 4.6.3 (scope 
2) 
Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, een woonfunctie als bedoeld in Bbl-artikel 4.182, 
tweede lid, en een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in Bbl-artikel 4.182, vijfde 
lid, zijn vanaf de openbare weg voldoende toegankelijk voor personen met een functiebeperking. 
 

4.2.36.1 Bereikbaarheid van een gebouw, Bbl-artikel 4.192 (scope 2) 
De bereikbaarheid van een gebouw met een toegankelijkheidssector, een woonfunctie als 
bedoeld in Bbl-artikel 4.182, tweede lid, en een gebouw zonder toegankelijkheidssector als 
bedoeld in Bbl-artikel 4.182, vijfde lid, moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.192, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
De hoofdtoegang van een gebouw met een toegankelijkheidssector, een woonfunctie als bedoeld 
in Bbl-artikel 4.182, tweede lid, of een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in Bbl-
artikel 4.182, vijfde lid, grenst aan de openbare weg of grenst aan een route naar de openbare 
weg die over een pad of steiger voert met een breedte van ten minste 1,1 m en bij een te 
overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m een hellingbaan als bedoeld in Bbl-par. 4.2.4. 
Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert, heeft een vrije breedte van 
ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2 m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de bereikbaarheid van gebouwen met een toegankelijkheidssector, 
woonfuncties als bedoeld in Bbl-artikel 4.182, tweede lid, of gebouwen zonder 
toegankelijkheidssector als bedoeld in Bbl-artikel 4.182, vijfde lid, op projectniveau wordt bepaald 
en vastgelegd en of deze bereikbaarheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de bereikbaarheid van gebouwen 
met een toegankelijkheidssector, woonfuncties als bedoeld in Bbl-artikel 4.182, tweede lid, of 
gebouwen zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in Bbl-artikel 4.182, vijfde lid, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft deze bereikbaarheid in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 
 
BOUWWERKINSTALLATIES; Bbl-afd. 4.7 
 

4.2.37 Verlichting, Bbl-par. 4.7.1 (scope 3) 
Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden 
gebruikt en verlaten. 
 

4.2.37.1 Verlichting, Bbl-artikel 4.194 (scope 3) 
Een verlichtingsinstallatie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 194, 
Lid 4. 
 
Grenswaarde 
Een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, heeft een verlichtingsinstallatie die een 
op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten 
minste 1 lux. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
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De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de verlichtingssterkte van de verlichtingsinstallatie op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid en de verlichtingssterkte  
van de verlichtingsinstallatie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en de 
verlichtingssterkte van de verlichtingsinstallatie, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aanwezigheid en de verlichtingssterkte van de verlichtingsinstallatie in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
4.2.37.2 Aansluiting op voorziening van electriciteit, Bbl-artikel 4.196 (scope 3) 

De aansluiting van een verlichtingsinstallatie op een voorziening voor elektriciteit moet voldoen 
aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.196. 
 
Grenswaarde 
Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in de Bbl-artikelen 4.194 is aangesloten op een in Bbl-art. 
4.199 bedoelde voorziening voor elektriciteit. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aansluiting van de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor 
elektriciteit op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze aansluiting van de 
verlichtingsinstallatie op een voorziening voor elektriciteit in de toepassing voldoet aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aansluiting van de 
verlichtingsinstallatie op een voorziening voor elektriciteit, projectmatige bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft deze aansluiting van de verlichtingsinstallatie op een voorziening 
voor elektriciteit in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.38 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, Bbl-par. 4.7.2 (scope 3) 
Bij een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie is die 
voorziening veilig zodat er geen sprake kan zijn van ongevallen zoals elektrocutie, verstikking, 
brandwonden of verwonding door explosies. 
 

4.2.38.1 Voorziening voor electriciteit, Bbl-artikel 4.199 (scope 3) 
Een voorziening voor elektriciteit moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.199.  
 
Grenswaarde 
Een voorziening voor elektriciteit voldoet:  
- bij lage spanning aan NEN 1010; 
- bij hoge spanning aan NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522. 
 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor elektriciteit bij lage spanning wordt bepaald overeenkomstig NEN 1010 en 
bij hoge spanning overeenkomstig NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522. 
 

Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor elektriciteit op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
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en of deze voorziening voor elektriciteit in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor elektriciteit, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor elektriciteit in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
4.2.38.2 Voorziening voor gas, Bbl-artikel 4.200 (scope 3) 

Een voorziening voor gas moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.200, leden 1-2.  
 
Grenswaarde 
De voorziening voor gas voldoet aan: 
- NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar; 
- NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar maar lager dan 40 bar. 
Een bouwwerk met een aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, 
leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768. 
 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor gas bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar wordt bepaald 
overeenkomstig NEN 1078 en bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar maar lager dan 40 
bar overeenkomstig NEN-EN 15001-1. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor gas en de leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve 
van de aansluiting op het distributienet, op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of 
deze voorziening voor gas en de leidingdoorvoeren en mantelbuis in de toepassing voldoen aan 
de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).    
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor gas en de 
leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve van de aansluiting op het distributienet, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor gas en de 
leidingdoorvoeren en mantelbuis ten behoeve van de aansluiting op het distributienet in de 
toepasing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.39 Watervoorziening, Bbl-par. 4.7.3 (scope 3) 
Bij een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater is die voorziening zodanig dat 
de gezondheid niet nadelig kan worden beïnvloed als gevolg van het vrijkomen, ontstaan of 
ontwikkelen van gevaarlijke stoffen of biologische agentia in drinkwater of warmwater 
 

4.2.39.1 Drinkwatervoorziening, Bbl-artikel 4.202 (scope 3) 
Een voorziening voor drinkwater moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.202. 
 
Grenswaarde 
De voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006. 
 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor drinkwater wordt bepaald overeenkomstig NEN 1006. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor drinkwater op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
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en of deze voorziening voor drinkwater in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor drinkwater, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor drinkwater in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 

4.2.39.2 Warmwatervoorziening, Bbl-artikel 4.203 (scope 3) 
Een voorziening voor drinkwater moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-
art. 4.203.  
 
Grenswaarde 
De voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006. 

 
Bepalingsmethode 
Een voorziening voor warmwater wordt bepaald overeenkomstig NEN 1006. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor warmwater op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze voorziening voor warmwater in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).    
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor warmwater, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor warmwater in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.40 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, Bbl-par. 4.7.4 (scope 3) 
Een bouwwerk heeft een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater 
waarmee het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd. 
 

4.2.40.1 Afvoer van huishoudelijk afvalwater, Bbl-artikel 4.205 (scope 3) 
De afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.205, leden 1-2.  
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor een 
lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater. 
De afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft een capaciteit, een lucht- en 
waterdichtheid, een uitmonding en een capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan 
NEN 3215. 
 
Bepalingsmethode 
De capaciteit, de lucht- en waterdichtheid, de uitmonding en de capaciteit van de 
ontspanningsleiding worden bepaald overeenkomstig NEN 3215. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater op projectniveau wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater aanwezig is en 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de afvoervoorziening voor 
huishoudelijk afvalwater, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, de capaciteit, de lucht- en waterdichtheid, de uitmonding en de capaciteit van de 
ontspanningsleiding, van de afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater in de toepassing 
voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.40.2 Afvoer van hemelwater, Bbl-artikel 4.206 (scope 3) 
Een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in Bbl-art. 4.206, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een dak van een bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met 
een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde 
belasting van die voorziening. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en 
afvoer van hemelwater is lucht- en waterdicht. 

 
Bepalingsmethode 
De capaciteit alsmede de lucht- en waterdichtheid van de voorziening wordt bepaald 
overeenkomstig NEN 3215. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater op projectniveau 
wordt bepaald en vastgelegd en of deze voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater 
aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor de opvang en 
afvoer van hemelwater, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
aanwezigheid, de capaciteit en de lucht- en waterdichtheid van de voorziening voor de opvang en 
afvoer van hemelwater in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).   
 

4.2.41 Tijdig vaststellen van brand, Bbl-par. 4.7.5 (scope 3) 
Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan 
worden gevlucht. 
 

4.2.41.1 Brandmeldinstallatie, Bbl-artikel 4.208 (scope 3) 
Brandmeldinstallaties en de aanwezigheid daarvan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 208, leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een woonfunctie voor zorg en een brandcompartiment waarin een woonfunctie voor zorg met een 
brandmeldinstallatie is gelegen hebben een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met 
een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage II bij het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandmeldinstallatie op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze brandmeldinstallatie aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandmeldinstallatie, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandmeldinstallatie in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).    
 

4.2.41.2 Melding en doormelding, Bbl-artikel 4.209 (scope 3) 
Brandmeldinstallaties moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 209, 
leden 1-2. 
 
Grenswaarde 
Een in Bbl-art. 4.208 bedoelde brandmeldinstallatie meldt rechtstreeks naar een zorgcentrale bij 
zorg op afroep en naar een zusterpost bij 24-uurszorg. 
Een doormelding als bedoeld in Bbl-art. 4.208 vindt rechtstreeks plaats naar de regionale 
alarmcentrale van de brandweer. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de melding en doormelding van de brandmeldinstallatie en de aanwezigheid 
daarvan op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de melding en doormelding van de 
brandmeldinstallatie en de aanwezigheid daarvan, projectmatige bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de melding en doormelding van de brandmeldinstallatie en de 
aanwezigheid daarvan in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).    
 

4.2.41.3 Inspectiecertificaat brandmeldinstallatie, Bbl-artikel 4.210 (scope 3) 
Brandmeldinstallaties moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.210. 
 
Grenswaarde 
In de in bijlage II van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangewezen gevallen heeft een 
in Bbl-art. 4.208 voorgeschreven brandmeldinstallatie voor ingebruikname van het bouwwerk een 
geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 
Brandbeveiliging. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van een geldig inspectiecertificaat bij de brandmeldinstallatie 
op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van een geldig 
inspectiecertificaat bij de brandmeldinstallatie, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de aanwezigheid van een geldig inspectiecertificaat in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).    

 

4.2.41.4 Rookmelders, Bbl-artikel 4.211 (scope 3) 
Rookmelders en de aanwezigheid daarvan moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.211, leden 1/2-4. 
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Grenswaarde 
Bij een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang 
van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen 
aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet 
voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in Bbl-art. 4.208. 
Een verblijfsruimte van een groepszorgwoning en van een woonfunctie voor kamergewijze 
verhuur heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire 
inrichtingseisen, bedoeld in NEN 2555. Dit is niet van toepassing op een verblijfsruimte in een 
wooneenheid als elke wooneenheid in de woonfunctie in een afzonderlijk beschermd 
subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag vanuit dat beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het 

brandcompartiment van ten minste 30 minuten. Verder geldt dit niet voor deze gebruiksfuncties 
met een brandmeldinstallatie als bedoeld in Bbl-art. 4.208. 

 
Bepalingsmethode 
Rookmelders moeten voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen zoals 
bedoeld in NEN 2555. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de rookmelders op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
rookmelders aanwezig zijn, voldoen aan en geplaatst zijn volgens de primaire inrichtingseisen 
zoals bedoeld in NEN 2555 en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de  rookmelders, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid en plaatsing van de 
rookmelders in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).      
 

4.2.42 Vluchten bij brand, Bbl-par. 4.7.6 (scope 3) 
Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat de gebruikers bij brand tijdig het bouwwerk kunnen 
ontvluchten of op een andere manier in veiligheid kunnen worden gebracht. 
 

4.2.42.1 Ontruimingsalarminstallatie, Bbl-artikel 4.213 (scope 3) 
Een ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.213, lid 3. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in Bbl-artikel 4.208 heeft een 
ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de ontruimingsalarminstallatie op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd 
en of deze ontruimingsalarminstallatie aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).       

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de ontruimingsalarminstallatie, 
projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de ontruimingsalarminstallatie in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).     

 
4.2.42.2 Inspectiecertificaat ontruimingsinstallatie, Bbl-artikel 4.214 (scope 3) 

Een ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
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Bbl-art. 4.214. 
 
Grenswaarde 
Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in Bbl-art. 4.213, eerste lid, die behoort bij een 
brandmeldinstallatie waarop Bbl-art. 4.210 van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat 
dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging 
 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van een geldig inspectiecertificaat bij de 
ontruimingsalarminstallatie op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).       

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van een geldig 
inspectiecertificaat bij de ontruimingsalarminstallatie, projectmatige bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van een geldig inspectiecertificaat bij de 
ontruimingsalarminstallatie in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).     
 

4.2.42.3 Deuren in vluchtroutes: draairichting, Bbl-artikel 4.216 (scope 3) 
Deuren in gemeenschappelijke vluchtroutes moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.216, lid 3. 
 
Grenswaarde 
Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een 
woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de draairichting van deuren op een gemeenschappelijke vluchtroute op 
projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze draairichting van deuren in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de draairichting van deuren op een 
gemeenschappelijke vluchtroute, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld 
en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de draairichting van deuren op een gemeenschappelijke vluchtroute in de toepassing voldoen 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).      
 

4.2.42.4 Deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen, Bbl-artikel 4.217 (scope 3) 
Deuren in (gemeenschappelijke) vluchtroutes moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.217, leden 1/4-6. 
 
Grenswaarde 
Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de 
woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan worden geopend door een lichte druk tegen de deur, of 
met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125. 
Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole op een 
vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren. 
Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt 
dat hard duwen noodzakelijk kan zijn. Dit is niet van toepassing op een schuifdeur. 
Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur vrijhouden» 
of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende 
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tekens in NEN 3011 
 

Bepalingsmethode 
Een ontsluitingsmechanisme moet voldoen aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125. 
Een opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» moet voldoen aan de eisen voor 
aanvullende tekens in NEN 3011. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de deuren op een (gemeenschappelijke) vluchtroute op projectniveau worden 
bepaald en vastgelegd en of deze deuren in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de deuren op een 
(gemeenschappelijke) vluchtroute, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld 
en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft 
de deuren op een (gemeenschappelijke) vluchtroute in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).    

 
4.2.42.5 Zelfsluitende constructieonderdelen, Bbl-artikel 4.218 (scope 3) 

Beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan 
de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of 
weerstand tegen rookdoorgang geldt, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB-art. 4.218, leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis 
aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of 
weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. 
Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang. 
Het tweede lid geldt niet voor een deur in een gezamenlijke doorgang. 
Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij brand in de woonfunctie of het 
woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie 
waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, op projectniveau worden bepaald en 
vastgelegd en of deze beweegbare constructieonderdelen in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de beweegbare 
constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de 
weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand 
tegen rookdoorgang geldt, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
beweegbare constructieonderdelen in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan 
de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of 
weerstand tegen rookdoorgang geldt in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).    
 

4.2.42.6 Lift, Bbl-artikel 4.218a (scope 3) 
De voorziening voor elektriciteit van een lift als bedoeld in Bbl-artikel 4.189 in een woongebouw 
moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.218a. 
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Grenswaarde 
De voorziening voor elektriciteit van een lift als bedoeld in Bbl-artikel 4.189 in een woongebouw voert 
alleen door een kruipruimte, de liftschacht of een ruimte die alleen wordt gebruikt voor deze 
voorziening en waarbij de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag van een naastgelegen 
ruimte naar deze ruimte ten minste 60 minuten is bepaald volgens NEN 6068. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor elektriciteit van een lift als bedoeld in Bbl-artikel 4.189 in 
een woongebouw op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze voorziening voor 
elektriciteit in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).     

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor elektriciteit van 
een lift als bedoeld in Bbl-artikel 4.189 in een woongebouw, projectmatige bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor elektriciteit van een lift als bedoeld in Bbl-
artikel 4.189 in een woongebouw in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).    
 

4.2.43 Bestrijden van brand, Bbl-par. 4.7.7 (scope 3) 
Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen 
redelijke tijd kan worden bestreden. 
 

4.2.43.1 Brandslanghaspels, Bbl-artikel 4.220 (scope 3) 
Een gebruiksfunctie heeft brandslanghaspels die moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.220, leden 1/3-5. 

 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel. 
De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van de vloer van een 
gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit is niet van 
toepassing op een niet in een gebruiksgebied gelegen vloer die alleen door niet-besloten ruimten 
kan worden bereikt. 
Een brandslanghaspel heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m, is aangesloten op 
een voorziening voor drinkwater als bedoeld in Bbl-art. 4.202, die bij het mondstuk een statische 
druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m3/h bij gelijktijdig gebruik 
van twee brandslanghaspels en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde 
vluchtroute voert. 
Een brandslanghaspel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als 
bedoeld in NEN 3011. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandslanghaspels op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze brandslanghaspels aanwezig zijn, geplaatst zijn overeenkomstig de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandslanghaspels, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de brandslanghaspels en 
aanwezigheid en plaatsing van deze brandslanghaspels in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).     

 
4.2.43.2 Droge blusleiding, Bbl-artikel 4.221 (scope 3) 
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Droge blusleidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.221, 
leden 1/3-4. 
 
Grenswaarde 
Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het 
meetniveau heeft een droge blusleiding. De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van 
droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter 
dan 60 m. 

 
Bepalingsmethode 
Een droge blusleiding voldoet aan NEN 1594. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de droge blusleidingen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of 
deze droge blusleidingen aanwezig zijn, voldoen aan en getest worden overeenkomstig NEN 
1594 en geplaatst zijn overeenkomstig de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de droge blusleidingen, projectmatige 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de droge blusleidingen en 
aanwezigheid en plaatsing van deze droge blusleidingen in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.43.3 Blustoestellen, Bbl-artikel 4.223 (scope 3) 
De aanwezigheid van blustoestellen moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.223, leden 1/3.  
 
Grenswaarde  
Een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een draagbaar blustoestel in een gezamenlijke 
keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute 
voert. Dit is niet van toepassing op de aanwezigheid van brandslanghaspels als bedoeld in 
Bbl-art. 4.220. 
Een blustoestel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld 
in NEN 3011. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van blustoestellen op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid van blustoestellen in de toepassing voldoet aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van blustoestellen, 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van blustoestellen in 
de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 

4.2.44 Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten, Bbl-par. 4.7.8 (scope 3) 
Een bouwwerk is zodanig toegankelijk voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. 
 

4.2.44.1 Brandweeringang, Bbl-artikel 4.226 (scope 3) 
Brandweeringangen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.226, 
leden 1-2. 
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Grenswaarde  
Een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie met 
inspectiecertificaat heeft een brandweeringang. 
In een bouwwerk met een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie met 
doormelding wordt een brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten 
met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de brandweeringang op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
brandweeringang aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de brandweeringang, bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de brandweeringang in de toepassing voldoen aan de eisen van 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 

4.2.44.2 Afbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang, Bbl-artikel 4.227 (scope 3) 
De aanwezigheid van brandweeringangen moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in Bbl-art. 4.227. 
 
Grenswaarde  
Een maatwerkvoorschrift over Bbl-artikel 4.226 kan alleen inhouden dat een bouwwerk geen 
brandweeringang hoeft te hebben als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat 
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist, of het aanwijzen van een of meer 
toegangen als brandweeringang als een bouwwerk meerdere toegangen heeft. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van de brandweeringang op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van de 
brandweeringang, bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van de 
brandweeringang in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl).   
 

4.2.44.3 Brandweerlift, Bbl-artikel 4.228 (scope 3) 
De aanwezigheid van brandweerliften moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
Bbl-art. 4.228. 
 
Grenswaarde  
Een gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het 
meetniveau heeft een brandweerlift. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid van een brandweerlift op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze aanwezigheid in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid van een 
brandweerlift, bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de aanwezigheid van een 
brandweerlift in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).   
 

4.2.45 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, Bbl-par. 4.7.10 (scope 3) 
Een woongebouw heeft voorzieningen waarmee veel voorkomende criminaliteit wordt voorkomen. 
 

4.2.45.1 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw, Bbl-artikel 4.239 
(scope 3) 

De toegang van een woongebouw moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
Bbl-art. 4.239, leden 1-2.  
 
Grenswaarde  
Een toegang van een woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder 
sleutel kan worden geopend. 
Ten minste een toegang van een woongebouw: 
- heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat 

in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen 
woonfunctie waarneembaar is; 

- heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van 
een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend, en 

- kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang 
aangewezen woonfunctie worden geopend. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de toegang op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze toegang 
in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de toegang, bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woongebouwen voor wat betreft de 
toegang van een woongebouw in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.46 Veilig onderhoud gebouwen, Bbl-par. 4.7.11 (scope 3) 
Een gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd. 
 

4.2.46.1 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud, Bbl-artikel 4.241 (scope 3) 
De aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud moet voldoen aan de prestatie-
eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.241, leden 1-2 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde  
Als onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen, heeft een gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen. 
2. Als een te bouwen gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen als bedoeld in het 
eerste 
lid nodig heeft om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, wordt bij het beoordelen van die 
voorzieningen gebruikgemaakt van de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012. 

 
Bepalingsmethode 
Als een te bouwen gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen als bedoeld in het eerste 
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lid van Bbl-artikel 4.241 nodig heeft om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren, wordt bij het 
beoordelen van die voorzieningen gebruikgemaakt van de Checklist Veilig onderhoud op en aan 
gebouwen 2012. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud op 
projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de gebouwgebonden 
veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud, bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat 
de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud in de toepassing voldoen aan de 
eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  
 

4.2.47 Elektronische communicatie, Bbl-par. 4.7.13 (scope 3) 
Een gebouw met een aansluiting op het distributienet voor elektriciteit heeft een voorziening 
voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als 
bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband. 
 

4.2.47.1 Toegangspunt, Bbl-artikel 4.245 (scope 3) 
Een voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met 
hoge snelheid moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.245, leden 1-
3. 
 
Grenswaarde  
Een gebruiksfunctie in een gebouw heeft een toegangspunt voor de aansluiting op een openbaar 
elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de 

richtlijn breedband. Voornoemde is niet van toepassing op een nevengebruiksfunctie. 
Het toegangspunt is gelegen in een toegankelijke niet-gemeenschappelijke ruimte met een 
vloeroppervlakte van ten minste 0,75 x 0,31 m² en een hoogte boven die vloer van ten minste 2,1 
m. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk met hoge snelheid op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze voorziening aanwezig is en in de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de voorziening voor de aansluiting op 
een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid, bepalingen en uitvoeringen 
worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de voorziening voor de aansluiting op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk met hoge snelheid in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 

4.2.47.2 Fysieke binnenhuisinfrastructuur, Bbl-artikel 4.246 (scope 3) 
De fysieke binnenhuisinfrastructuur voor de aansluiting op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk met hoge snelheid moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in Bbl-art. 4.246, leden 1-3. 
 
Grenswaarde  
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Een gebouw heeft in de uitwendige scheidingsconstructie ten minste een invoerpunt voor de 
aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als 
bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband. 
Een gebruiksfunctie in een gebouw heeft tussen een invoerpunt en het toegangspunt, bedoeld in 
Bbl-artikel 4.245, eerste lid, een aaneengesloten ruimte met een diameter van ten minste 40 mm 
voor de aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. 
De doorvoer van een aansluitleiding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk door 
een uitwendige scheidingsconstructie, een niet-toegankelijke ruimte en een kruipruimte, is 
uitgevoerd met een mantelbuis die voldoet aan NEN 2768.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de fysieke binnenhuisinfrastructuur voor de aansluiting op een openbaar 
elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of deze fysieke binnenhuisinfrastructuur aanwezig is en in de toepassing voldoet 
aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de fysieke binnenhuisinfrastructuur 
voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid, 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de fysieke binnenhuisinfrastructuur 
voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
4.2.48 Technische bouwsystemen, Bbl-par. 4.7.14 (scope 3) 

Een gebouw heeft technische bouwsystemen die voldoen aan eisen voor optimaal 
energiegebruik. 
 

4.2.48.1 Systeemeisen, Bbl-artikel 4.248 (scope 3) 
Technische bouwsystemen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
4.248, leden 1-4. 
 
Grenswaarde  
Een technisch bouwsysteem voldoet aan de in Bbl-tabel 4.248 opgenomen waarde voor de 
energieprestatie. 
Een technisch bouwsysteem, is adequaat gedimensioneerd, geïnstalleerd, ingeregeld en 
instelbaar. 
Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling of een combinatie 
daarvan, is voorzien van zelfregulerende apparatuur waarmee de temperatuur per verblijfsgebied 
of verblijfsruimte kan worden gereguleerd. 
Als een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in de tabel opgenomen 
bouwsystemen, worden de in het eerste lid bedoelde eisen naar rato berekend op basis van de 
eisen die gelden voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de technische bouwsystemen op projectniveau worden bepaald en vastgelegd 
en of deze technische bouwsystemen in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de technische bouwsystemen, 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de technische bouwsystemen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   
 

4.2.48.2 Verslaglegging, Bbl-artikel 4.249 (scope 3) 
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De verslaglegging moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 4.249. 
 
Grenswaarde  
De energieprestatie van de in deze paragraaf bedoelde technische bouwsystemen wordt 
beoordeeld en gedocumenteerd door de installateur en overhandigd aan de gebouweigenaar. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de verslaglegging op projectniveau wordt bepaald en vastgelegd en of deze 
verslaglegging in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).   

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de verslaglegging, bepalingen en 
uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de verslaglegging in de toepassing voldoen aan de eisen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).   

 

BRANDVEILIGHEIDHEID; Bbl-afd. 6.2 
 
4.2.49 Veilig vluchten bij brand, Bbl-par. 6.2.2 (scope 3) 

De regels in deze paragraaf zijn op een gebruiksfunctie van toepassing voor zover deze in Bbl-tabel 
6.19 voor die gebruiksfunctie zijn aangewezen. 
 

4.2.49.1 Deuren in vluchtroutes, Bbl-artikel 6.21 (scope 3) 
Deuren op een vluchtroute moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in Bbl-art. 
6.21, leden 1-3. 
 
Grenswaarde  
Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk alleen gesloten 
als die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk 
over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend. Deze eis geldt niet voor een niet-
gemeenschappelijke vluchtroute. 
In afwijking van voornoemde kan een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het 
insluiten van personen, als bedoeld in de Bbl-art. 3.122, derde lid, en Bbl-art. 4.217, derde lid, 
tijdens het vluchten met een sleutel over de ten minste vereiste breedte worden geopend, mits de 
inrichting, het gebruik en de organisatie zodanig zijn dat het in Bbl-art. 6.2 beoogde 
brandveiligheidsniveau is gewaarborgd. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 

De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de deuren in vluchtroutes op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en 
of deze deuren in de toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl).   
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 

Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de deuren in vluchtroutes, bepalingen 
en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft de deuren in vluchtroutes in de toepassing voldoen aan de eisen 
van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).    
 

 
4.3 Overige eisen 
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4.3.1 Luchtdoorlatendheid van energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en 
woongebouwen (scope 1) 

 
Prestatie-eis  
Overeenkomstig klasse 3 van de indeling van de SBR referentiedetails voor luchtdicht bouwen is 
de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil ten hoogste 0,25 dm3/s/m2. 

 
Bepalingsmethode 
De luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt bepaald door middel van de Blowerdoortest 
overeenkomstig NEN 2686. 
 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de luchtdoorlatendheid 
van de gebouwschil bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686, 
en of deze luchtdoorlatendheid van de gebouwschil ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in 
de toepassing voldoet aan de eisen van par. 4.3.1 van deze BRL. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de luchtdoorlatendheid van standaard 
uitvoeringen van de gebouwschil, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen, bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686 
en of deze luchtdoorlatendheid van de gebouwschil  ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in 
de toepassing voldoet aan de eisen van par. 4.3.1 deze BRL. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt bepaald en vastgelegd en of 
deze luchtdoorlatendheid bepaald is door middel van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 
2686 en of deze luchtdoorlatendheid ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in de toepassing 
voldoet aan de eisen van par. 4.3.1 van deze BRL. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het KOMO® attest doet geen uitspraak over het voldoen 
aan de eisen van par. 4.3.1 van deze BRL van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen 
en/of woongebouwen voor wat betreft de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil.  
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de gebouwschil, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat de 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil is, dat deze luchtdoorlatendheid bepaald is door middel 
van de Blowerdoortest overeenkomstig NEN 2686 en dat deze luchtdoorlatendheid van de 
gebouwschil ten hoogste 0,25 dm3/s/m2 is en daarmee in de toepassing voldoet aan de eisen van 
par. 4.3.1 van deze BRL en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.  
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de luchtdoorlatendheid van de 
gebouwschil, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de 
luchtdoorlatendheid van de gebouwschil in de toepassing voldoen aan de eisen van par. 4.3.1 
van deze BRL. 

 
4.3.2 Beperking van inwendige condensatie (scope 1) 

 
Prestatie-eis 
De afzonderlijk toe te passen bouwdelen moeten geschikt zijn voor een binnenklimaatklasse1),  
met een inwendige condensatie overeenkomstig de indeling van de SBR referentiedetails. 
De aanvrager geeft aan voor welke binnenklimaatklasse1) de afzonderlijke toe te passen 
elementen geschikt zijn, zodat de inwendige condensatie als gevolg van dampdiffusie maximaal 
1,5 gr/m2/etmaal bedraagt. 
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1) Binnenklimaatklasse zoals bedoeld in SKH-Publicatie 03-07. 
 
Bepalingsmethode 
De inwendige condensatie wordt vastgesteld met een rekenmethode, maar ten minste de 

aangepaste Glasermethode uit gaande van een buitentemperatuur van  <  – 10 o C  en een 
binnentemperatuur van 20 o C gedurende een periode van 24 uur. 
Toe te passen elementen met een dampremmende folie toegepast overeenkomstig  
SKH-Publicatie 03-07 zijn geschikt voor binnenklimaatklasse III. 

 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of de inwendige 
condensatie van de afzonderlijk toe te passen bouwdelen bepaald is, en of deze inwendige 
condensatie voldoet aan de eisen van paragraaf 4.3.2 van deze BRL.  
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of de inwendige condensatie van standaard 
uitvoeringen van de afzonderlijk toe te passen bouwdelen, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is en of deze inwendige condensatie voldoet 
aan de eisen van paragraaf 4.3.2 van deze BRL.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de inwendige condensatie van de afzonderlijk toe te passen bouwdelen wordt 
bepaald en vastgelegd en of deze inwendige condensatie voldoet aan de eisen van paragraaf 
4.3.2 van deze BRL. 
 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat de inwendige condensatie van de afzonderlijk toe te passen 
bouwdelen project afhankelijk is en projectmatig beoordeeld dient te worden. Het attest doet geen 
uitspraak over het voldoen aan de eisen van paragraaf 4.3.2 van deze BRL van de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de inwendige condensatie van 
de afzonderlijk toe te passen bouwdelen. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de afzonderlijk toe 
te passen bouwdelen, toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen, voor welke binnenklimaatklasse1) die afzonderlijke toe te passen elementen 
geschikt zijn, welke bepalingsmethode is toegepast voor de inwendige condensatie en dat 
voldaan wordt aan de eisen van paragraaf 4.3.2 van deze BRL en welke 
toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden, bijvoorbeeld voor de luchtdichtheid. Bovendien kan 
het KOMO®  attest aangeven vanaf welk verschil in temperatuur en vanaf welk verschil in 
dampdruk inwendige condensatie optreedt. 
 
1) Binnenklimaatklasse zoals bedoeld in SKH-Publicatie 03-07. 
 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de inwendige condensatie van de 
afzonderlijk toe te passen bouwdelen, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor 
wat betreft de inwendige condensatie van de afzonderlijk toe te passen bouwdelen in de 
toepassing voldoen aan de eisen van par. 4.3.2 van deze BRL. 

 
4.3.3 Aanvullende comfort/installatie-eisen (scope 3, facultatief) 

 
4.3.3.1 Verwarminginstallatie (scope 3, facultatief) 

 
Prestatie-eis 
Opmerking: 
Voor ondergenoemde eisen dient de GIW-ISSO publicatie 2008 als leidraad te dienen. 
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De verwarmingsinstallatie1), al dan niet gecombineerd met een warmwaterinstallatie van een huis 
c.q. privégedeelte, moet bij gelijktijdig functioneren van alle onder verantwoordelijkheid van de 
houder van het attest-met-productcertificaat geplaatste verwarmingselementen/inblaasroosters - 
met gesloten ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen 
- voldoen aan de volgende eisen: 

 
a. Voor de in tabel 5 vermelde ruimten, voor zover daarin door de houder van het attest-met-

productcertificaat een verwarmingselement/inblaasrooster is aangebracht2), dient de te 
behalen en te handhaven temperatuur, tot een buitentemperatuur van -10°C, ten minste te 
zijn: 

  
 Tabel 5; (verblijfs)ruimte en de te handhaven temperatuur   

Ruimte Temp. 

Verblijfsgebied dat niet is ingedeeld in verblijfs-, verkeers- en/of 
bergruimte 

20°C 

Verblijfsruimten, zoals woonkamer, overige kamers en keuken 20°C 

Verkeersruimten, zoals gang, hal, trap en overloop 15°C 

Zolder in open verbinding met een verkeersruimte, zoals gang, 
hal, trap en overloop 

15°C 

Toiletruimte 15°C 

Douche- en/of badruimte 22°C 

Inpandige bergruimte 15°C 

 

 
b. Ruimten, waarin bevriezing kan optreden van aanwezige waterleidingen en waarin  
 een opstelplaats is voor wasapparatuur,  c.v. ketels en sanitair, dienen onder  
  ontwerpcondities vorstvrij (5°C) te zijn. 
 Een enkele waterleiding in een onverwarmde ruimte moet tegen vorst worden  
 beschermd (of door de ruimte te verwarmen of door een z.g. thermolint). 
 
c.       De berekening van het vermogen dient te geschieden overeenkomstig ISSO publicatie 513) 

“Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen”4).  
Gerekend moet worden met een  toeslag voor het opwarmen als bedoeld in ISSO 
publicatie 51, die is gebaseerd op  een 8-urige nachtverlaging/bedrijfsbeperking en een 
opwarmtijd van 2 uur5). 

 
Voetnoten: 
1) Leveringen door derden van warmte en/of van warm (tap)water (bijvoorbeeld  
  stadsverwarming)   
  alsmede door derden geleverde en geïnstalleerde verwarmings- en/of  
  warmtapwaterinstallaties 
  (bijvoorbeeld energiebedrijven) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de  
  houder van het attest-met-productcertificaat.  
2) Het aanbrengen van een warmteafgiftesysteem in enige ruimte is een zaak tussen 
  partijen, de aanwezigheid van  een verwarmingsinstallatie en een woning/het  
  privégedeelte en/of in een gemeenschappelijke ruimte is geen minimum eis.  
3) Waar ISSO publicatie 51 is vermeld, wordt gedoeld op de versie van deze publicatie 

zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum van de aanvrage van de 
verkregen bouwvergunning. 

4) Zekerheidsklasse A toepassen tenzij kan worden aangetoond dat een andere  
 zekerheidsklasse verantwoord is. 
5) De opwarmtoeslag per vertrek moet altijd worden gebaseerd op regeling per vertrek, ook 

in het geval een centrale regeling met kamerthermostaat wordt toegepast. Bij toepassing 
adaptieve regeling, minimaal 2,5 W/m2 opwarmtoeslag.  

 
Voor verwarmingssystemen uitsluitend bestaande uit vloer- en/of wandverwarming geldt 
vermelde opwarmtijd van 2 uur niet. 

 Bij een verwarmingssysteem uitsluitend bestaande uit wand- en/of vloerverwarming levert het 
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toepassen van een nachtverlaging nagenoeg geen energiebesparing op, terwijl daardoor wel 
behaaglijkheidklachten kunnen ontstaan. 

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de temperaturen in de beschreven ruimten worden bepaald en vastgelegd en 
of deze de temperaturen voldoen aan de eisen van paragraaf 4.3.3.1 van deze BRL. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de temperaturen in de beschreven 
ruimten, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de temperaturen in de 
beschreven ruimten voldoen aan de eisen van paragraaf 4.3.3.1 van deze BRL. 
 

4.3.3.2 Tapwaterinstallatie van een woning c.q. privégedeelte (scope 3, facultatief) 

 
Prestatie-eis 
De tapwaterinstallatie (inclusief de kranen)6) dient per afzonderlijk tappunt, voor zover 
aangebracht, te voldoen aan de volgende eisen. 

 
a.  Warmwatertemperatuur minimaal 55°C (60°C)7), te bereiken binnen 120 seconden. 
 
b. Wachttijd tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het bereiken van een  
 watertemperatuur van 45°C: maximaal 30 seconden. 
 
c. De waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warm water in liters per minuut,  

 alsmede voor het product van de hoeveelheid in liters per minuut en de temperatuur in 
graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken warm water, moeten bij afzonderlijk 
gebruik 8) van de tappunten ten minste zijn: 

 
Tabel 6: de hoeveelheid te onttrekken warm water 

Tappunt Ltr/minuut (minimaal) Ltr/minuut (55°C) Product 

Bad 5 6,4 350 

Douche 2,5 3,2 175 

Wastafel 2,5 3,2 175 

Aanrecht 2,5 3,2 175 

   
Meting wachttijd warm tapwater 
Binnen 30 seconden na het opendraaien van de warmwaterkraan dient aan het tappunt een 
watertemperatuur bereikt te zijn van 70% van de maximum temperatuurstijging met een minimum 
van 45°C. 
Voor warmwateraansluitingen voor (vaat)wasmachines en badmengkranen (zonder 
douchemogelijkheid) geldt de wachttijdeis niet. 
De wachttijden meten onder de volgende voorwaarden: 
*   meten bij ten minste de warmwaterhoeveelheden zoals vermeld in tabel 5,    
     welke hoeveelheden zijn gebaseerd op een gebruiksdruk van ten minste 100 kPa; 
*  warmwaterinstallatie dient in bedrijf te zijn/boiler op temperatuur/naverwarmer  
 ingeschakeld, zodanig dat aan het tappunt ten minste een watertemperatuur conform de 
 eisen in NEN 10067) kan worden gerealiseerd; 
*   meten zonder perlators en waterbesparende douchekoppen; 
*  meting uitvoeren nadat er ten minste 30 minuten geen warm water is getapt; 
*  meting uitvoeren bij een op ontwerptemperatuur verwarmde woning; 
*  per afzonderlijk tappunt de wachttijd meten; 
*  geen metingen uitvoeren aan thermostatische mengkranen. 
 
Voetnoten: 
6) Geldt niet voor thermostatische mengkranen. 
7) Ten aanzien van de warmwatertemperatuur vermeldt NEN 1006 het volgende: 
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a.          de temperatuur aan het mengtoestel of tappunt in een woninginstallatie zonder 
circulatie moet, bij gebruik conform de ontwerpcondities, ten minste 55°C zijn. 

b.   de temperatuur aan het mengtoestel of tappunt in een woninginstallatie met  
 circulatie en in een collectief leidingnet moet, bij gebruik conform de  
  ontwerpcondities, ten minste 60°C zijn.  
c. bij warmtapwatervoorzieningen en warmtapwaterinstallaties met circulatie moet 

de temperatuur van het water in de retourleiding(en), bij gebruik conform 
ontwerpcondities, ten minste 60°C zijn.  

8) In het geval er sprake is van twee of meer badruimten gelden de genoemde waarden 
voor bad en douche ook bij gelijktijdig gebruik van maximaal twee tappunten voor de in  
afzonderlijke ruimten gelegen bad- en/of douche-voorzieningen, tenzij dit uitdrukkelijk is 
uitgesloten.  

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of van de tapwaterinstallatie de warmwatertemperatuur, wachttijd voor te 
bereiken watertemperatuur en product van de hoeveelheid in liters per minuut en de temperatuur 
in graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken warm water worden bepaald en vastgelegd 
en of deze voldoen aan de eisen van paragraaf 4.3.3.2 van deze BRL. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 

woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de tapwaterinstallatie, projectmatig 
bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft de tapwaterinstallatie voldoen 
aan de eisen van paragraaf 4.3.3.2 van deze BRL.  

 
4.3.4 Ventilatie (scope 3, facultatief) 

 
Prestatie-eis 
Aanvullend op de ventilatie-eisen, zoals hiervoor in de paragrafen 4.1.52 en 4.1.55 respectievelijk 
4.2.21.1 en 4.2.21.4 vermeld, dienen de in tabel 7 vermelde ruimten te zijn voorzien van een 
natuurlijke/ mechanische ventilatievoorziening met de daarbij vermelde capaciteit: 
 
Tabel 7: capaciteit van natuurlijke/mechanische ventilatievoorziening 

Ruimte Capaciteit 

Opstelruimte voor wasautomaat en/of wasdroger, ruimte kleiner 
dan 2,5 m2  

   7 dm3/s 

Opstelruimte voor wasautomaat en/of wasdroger, ruimte groter 
dan 2,5 m2 

 14 dm3/s 

Bergruimte (niet zijnde een trapkast)  > 7 dm3/s 

 
Bepalingsmethode 
De capaciteit van de voorziening wordt bepaald overeenkomstig NEN 1087.  
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of de aanwezigheid en de capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing 
op projectniveau worden bepaald en vastgelegd en of deze capaciteit bepaald is overeenkomstig 
NEN 1087 en of deze aanwezigheid en capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing 
voldoen aan de eisen van paragraaf 4.3.4 van deze BRL. 
 
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 

woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van de aanwezigheid en capaciteit van 
de voorzieningen voor luchtverversing, projectmatige bepalingen en uitvoeringen worden 
beoordeeld en dat de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen 
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voor wat betreft de aanwezigheid en capaciteit van de voorzieningen voor luchtverversing 
voldoen aan de eisen van paragraaf 4.3.4 van deze BRL. 

 
4.3.5 Installatiegeluid (scope 1, facultatief) 

 
Prestatie-eis 
Het geluidniveau van installaties mag in de woning/het privégedeelte niet hoger zijn dan de in 
tabel 8 vermelde waarden: 

 
Tabel 8: geluidniveau van installaties 

Bron van geluid Eis max. LI;A 

Installaties buiten de woning/het privégedeelte: 
- toilet, kranen, douche,verwarming/warmwatervoorziening,  
 binnenriolering, ventilatie, lift en hydrofoor 
-   overige installaties9) 

Verblijfsruimte 
 
30 dB(A) 
35 dB(A) 

Installaties in de woning/het privégedeelte: 
-  verwarming/warmwatervoorziening, binnenriolering en  
 ventilatie 
-  toilet, bad, douche en overige installaties9) 

 
30 dB(A) 
40dB(A) 

Installaties buiten de woning/het privégedeelte: 
-  toilet, kranen, douche, verwarming/warmwatervoorziening, 
 binnenriolering, ventilatie, lift en hydrofoor 
-  overige installaties9) 

Andere ruimte 
 
35dB(A) 
40dB(A) 

 

 
Voetnoten: 

 9) Onder overige installaties worden verstaan: binnenriolering, pompinstallaties en  
  automatische garagedeuren. 

 
Bepalingsmethode 
Het karakteristiek installatie-geluidniveau wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 

 
Toelatingsonderzoek attest 
De certificatie instelling beoordeelt van een gerealiseerd of voorbeeld project van de 
energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen of het karakteristiek 
installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of het karakteristiek installatie-
geluidniveau voldoet aan de eisen van paragraaf 4.3.5 van deze BRL. 
Voor zover van toepassing wordt beoordeeld of het karakteristiek installatie-geluidniveau van 
standaard uitvoeringen van de installaties, toegepast in energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en of dit 
karakteristiek installatie-geluidniveau voldoet aan de eisen van paragraaf 4.3.5 van deze BRL. 
 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling attest-met-productcertificaat 
De certificatie instelling beoordeelt van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen of het karakteristiek installatie-geluidniveau op projectniveau wordt bepaald en 
vastgelegd en of het karakteristiek installatie-geluidniveau bepaald is overeenkomstig NEN 5077 
en of dit voldoet aan de eisen van paragraaf 4.3.5 van deze BRL. 

 
KOMO® attest 
Het KOMO® attest vermeldt dat het karakteristiek installatie-geluidniveau project afhankelijk is en 
projectmatig beoordeeld dient te worden. Het attest doet geen uitspraak over het voldoen aan de 
eisen van paragraaf 4.3.5 van deze BRL van de energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen voor wat betreft het karakteristiek installatie-geluidniveau. 
Daarnaast kan het KOMO® attest aangeven voor standaard uitvoeringen van de installaties, 
toegepast in energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen, wat het 
karakteristiek installatie-geluidniveau is, dat dit bepaald is overeenkomstig NEN 5077 en dat wordt 
voldaan aan de eisen voor het karakteristiek installatie-geluidniveau van paragraaf 4.3.5 van deze 
BRL en welke toepassingsvoorwaarden daarvoor gelden.    
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KOMO® attest-met-productcertificaat 
Het KOMO® attest-met-productcertificaat vermeldt dat voor de energiezuinige woningen, 
woninguitbreidingen en/of woongebouwen, ten aanzien van het karakteristiek installatie-
geluidniveau, projectmatig bepalingen en uitvoeringen worden beoordeeld en dat de energiezuinige 
woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen voor wat betreft het karakteristiek installatie-
geluidniveau voldoen aan de eisen van paragraaf 4.3.5 van deze BRL. 

 

4.4 Verwerkingsvoorschriften 
 
Prestatie-eis 
De verwerkingsvoorschriften van het product van de certificaathouder dienen zodanig te zijn 
opgesteld dat deze, mits correct gevolgd, bijdragen aan het behalen van de gedeclareerde 
prestatie in de toepassing. In par. 6.2 van deze BRL is aangegeven welke aspecten en 
onderwerpen ten minste in de verwerkingsvoorschriften verwerkt dienen te worden.  

 
Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling 
Door de certificatie instelling wordt beoordeeld of de opgestelde verwerkingsvoorschriften, mits 
correct gevolgd, bijdragen aan het behalen van de vereiste prestatie in de toepassing. 

 
KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 
In het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest wordt verklaard dat de 
verwerkingsvoorschriften zijn beoordeeld en dat correcte toepassing daarvan voorwaardelijk is 
voor het behalen van de gedeclareerde prestatie in de toepassing. In het KOMO® attest-met-
productcertificaat en het KOMO® attest wordt vermeld dat de certificaathouder deze 
verwerkingsvoorschriften verstrekt bij levering van het toe te passen product of dat deze 
verwerkingsvoorschriften zijn opgenomen in het KOMO® attest-met-productcertificaat en het 
KOMO® attest.  
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5. PRODUCT- EN PROCESEISEN 

5.1 Beoordeling bouwsysteem 

In het kader van KOMO (attest-met-)productcertificaat dient de uitvoering van het bouwsysteem 
te worden beoordeeld op de in het certificaat op te nemen uitspraken in relatie tot het 
Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zoals is omschreven in 
hoofdstuk 4 van deze BRL en de overige bouwfysische prestatie-eisen zoals is omschreven in 
hoofdstuk 4 van deze BRL. Hiervoor dient de certificaathouder te vermelden welke bij het 
bouwsysteem behorende bouwdelen onder verantwoording van de certificaathouder zelf worden 
geproduceerd/vervaardigd en welke bouwdelen worden aangeleverd. 
 
Wijzigingen in het bouwsysteem dan wel wijzigingen in de onder verantwoording van de 
certificaathouder geproduceerde systeemonderdelen (bouwdelen) dienen opnieuw voorgelegd te 
worden aan de certificatie instelling ter beoordeling. 

5.2 Projectmatige beoordelingen 

In het kader van het KOMO attest-met-productcertificaat dient door de certificaathouder 
projectmatig beoordeeld te worden of aan de eisen van onderstaande paragrafen wordt voldaan. 

5.2.1 Bouwplanbeoordeling 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient aantoonbaar een bouwplanbeoordeling uit 
te voeren van de te realiseren woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen. Deze 
beoordeling dient plaats te vinden op de in paragraaf 5.2.1.3.  t/m 5.2.1.5 vermelde onderdelen 
voor zover relevant voor de scope(s) waaronder de woningen, woninguitbreidingen en/of 
woongebouwen onder het KOMO attest-met-productcertificaat worden gerealiseerd. De 
beoordeling dient systematisch te worden uitgevoerd en gedocumenteerd waarbij per onderdeel 
wordt vermeld: 

• Of wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en eventuele bijbehorende omgevingsfactoren als bedoeld in 
Bouwbesluitafdeling 2.10 (Beperking 
van uitbreiding van brand), afdeling 2.16 (Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied) 
en afdeling 3.1 (Bescherming tegen geluid van buiten) respectievelijk als bedoeld in 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) paragraaf 4.2.8 (Beperking 
van uitbreiding van brand), paragraaf 4.2.14 (Brand- en explosievoorschriftengebieden) 
en paragraaf 4.3.1 (Bescherming tegen geluid van buiten) 

• Welke specifieke aspecten bijzondere aandacht nodig hebben (zoals een projectmatige 
afwijking van het bouwsysteem) en tijdens uitvoering beoordeeld dienen te worden. 

• Op welke wijze wordt geborgd dat aan de eisen van het Bouwbesluit respectievelijk 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt voldaan op basis van de risico beoordeling 
en kwaliteitsborgingsplan conform paragraaf 5.2.1.1 respectievelijk paragraaf 5.2.1.2. 

 
Indien de gegevens niet volledig zijn of onvoldoende inzicht geven in de te 
beoordelen onderdelen dient de houder van het attest-met-productcertificaat aanvullende 
gegevens op te vragen. 
Deze beoordeling dient te worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectleider. 
 
De houder van het attest-met-productcertificaat dient de bevindingen van de 
bouwplanbeoordeling vast te leggen in een 
schriftelijke rapportage. De rapportage dient de volgende onderdelen te bevatten: 

• De gegevens van het bouwplan; 

• De gegevens van de (eigen) medewerker(s) die de bouwplanbeoordeling hebben 
uitgevoerd; 

• Een overzicht van de beoordeelde documenten met vermelding van de versie en de 
opsteller van het desbetreffende document; 

• De bevindingen per beoordeelde eis voorzien van een onderbouwing van de 
beoordeling; 

• De conclusie van de bouwplanbeoordeling. 
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5.2.1.1 Risico beoordeling 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient als onderdeel van het bouwplan 
beoordeling per project een risicobeoordeling uit te voeren. De risicobeoordeling dient uit te gaan 
van de kans op en de gevolgen van het optreden van een ongewenste gebeurtenis (bijvoorbeeld 
wanneer er wordt afgeweken van het bouwsysteem). De risicobeoordeling dient voorts te bestaan 
uit achtereenvolgens identificatie, analyse en evaluatie van de risico’s. De houder van het attest-
met-productcertificaat dient te borgen dat de risicobeoordeling zodanig is gestructureerd, dat het 
resultaat herleidbaar is. De houder van het attest-met-productcertificaat dient de 
risicobeoordeling te heroverwegen en indien nodig bij te stellen bij wijzigingen van de 
uitgangspunten van de risicobeoordeling, zoals naar aanleiding van wijzigingen van het ontwerp 
of van de uitvoering van het bouwplan. 

5.2.1.2 Borgingsplan  

De houder van het attest-met-productcertificaat dient voorafgaand aan de realisatie per project 
een kwaliteitsborgingsplan op te stellen. Het kwaliteitsborgingsplan dient minimaal te zijn 
gebaseerd op: 

 

• de risicobeoordeling en dient alle geïdentificeerde risico’s te omvatten. 

• controlemomenten gebaseerd op de risicobeoordeling in samenhang met het 
type bouwwerk, bouwwijze, lokale omstandigheden en beheersmaatregelen 

 
De risico’s dienen te leiden tot actie(s) om de kans op het optreden van een ongewenste 
gebeurtenis te beperken. Acties kunnen onder andere bestaan uit controle van specifieke 
informatie van het bouwplan, toezicht op de bouwplaats of een productielocatie. 
Per geïdentificeerd risico dienen de volgende aspecten in het kwaliteitsborgingsplan te 
worden opgenomen: 
 

• Omschrijving van het risico; 

• Welke actie(s) worden genomen om het risico te reduceren, zoals het beoordelen van 
kwaliteitsverklaringen; 

• De steekproefomvang en frequentie van de acties 

• Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de te nemen actie(s); 

• Wanneer de actie(s) dient/dienen te worden uitgevoerd; 

• Waar de actie(s) dient/dienen te worden uitgevoerd. 
 
In het kwaliteitsborgingsplan dienen alle aspecten van het bouwwerk wel beoordeeld 
worden, de risicoanalyse heeft als doel uitvoeringsrisico’s van het plan aan het licht te 
brengen en daarvoor beheersmaatregelen te nemen. 

 

5.2.1.3  Beoordeling bouwkundige aspecten 

De bouwkundige aspecten aan de eisen zoals omschreven in hoofstuk 2 (exclusief afdelingen 
2.12, 2.13 en 2.16), hoofdstuk 3 (exclusief afdelingen 3.6, 3.7, 3.8 en 3.11) en hoofdstuk 5 van 
het Bouwbesluit voor de scope “Bouwkundig” respectievelijk zoals omschreven in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving in afdeling 4.2 (exclusief paragrafen 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12 en 4.2.14), 
afdeling 4.3 (exclusief paragrafen 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 en 4.3.10) en afdeling 4.4 en in paragraaf 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 en 4.3.6 van deze BRL. Hiervoor dient de volgende documentatie te worden 
aangeleverd: 
 
Uit het oogpunt van veiligheid: 
a) gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet 

aan de gestelde eisen in relatie tot: 

• 1°. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) 
constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel; 

• 2°. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de 
bouwconstructie. 

Indien het project betrekking heeft op de uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de 
aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen 
en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn; 
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b) een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt: 

• 1°. de aangehouden belastingen en belastingcombinaties; 

• 2°. de constructieve samenhang; 

• 3°. het stabiliteitsprincipe; 

• 4°. de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij 
brand hiervan; 

c) de detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken); 
d) de draairichting van beweegbare constructieonderdelen; 
e) de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen; 
f) de inbraakwerendheid van bereikbare gevelelementen; 

 
Uit het oogpunt van gezondheid: 
a. de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, de bescherming 
tegen geluid van installaties, de geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten, 
gangen en trappenhuizen ingeval het bouwwerk een woonfunctie heeft, de geluidwering tussen 
niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie en de geluidwering tussen 
ruimten van verschillende gebruiksfuncties; 
b. de wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten; 
c. de lucht- en waterdichtheid, de factor van de temperatuur en vochtwerende voorzieningen van 
inwendige en uitwendige scheidingsconstructies; de beperking van inwendige condensatie (par. 
4.3 van deze BRL): 
d. gegevens en bescheiden over het weren van ratten en muizen; 
 
Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu: 
a. gegevens en bescheiden over de EPC, de thermische eigenschappen van de toegepaste 
uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van luchtdoorlatendheid; 
b. gegevens en bescheiden over de milieubelasting van het gebouw door de toe te passen 
materialen, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 
1-11-2011. 

5.2.1.4 Beoordeling bruikbaarheid en gebruik 

De bruikbaarheids- en gebruikseisen  zoals omschreven in hoofdstukken 4 en 7 en de afdelingen 
2.12, 2.13, 2.16 en 3.11 van het Bouwbesluit voor de scope “Bruikbaarheid en gebruik” 
respectievelijk  zoals omschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving in de afdelingen 4.5 
en 4.6 en de paragrafen 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14 en 4.3.10. Hiervoor dient de volgende 
documentatie te worden aangeleverd: 
a. de brandcompartimentering. De opgave bevat tevens gegevens betreffende deuren en 

daglichtopeningen in uitwendige scheidingsconstructies. Voor zover van belang voor het 
vluchten bij brand, worden tevens de deuren en daglichtopeningen in inwendige 
scheidingsconstructies opgegeven; 

b. de vluchtroutes en de daarbij behorende mate van bescherming alsmede de aard en plaats 
van brandveiligheidsvoorzieningen; 
c. de daglichttoetreding; 
d. de aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en 
de bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie; 
e. de aanduiding van bad- of toiletruimte, liften, buitenberging en buitenruimte; 
f. gegevens en bescheiden over de integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het 
bouwwerk gelegen ruimten; 
g. de aanduiding van de vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein; 
. de aanduiding van de opstelplaats van het aanrecht en van kook-, stook- en 
warmwatertoestellen; 
 

5.2.1.5 Beoordeling Installaties 
De aspecten met betrekking tot installaties aan de eisen zoals omschreven in hoofdstuk 6 en de 
afdelingen 3.6, 3.7 en 3.8 van het Bouwbesluit voor de scope “Installaties” respectievelijk zoals 
omschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving in de afdeling 4.7 en 6.2 en in de 
paragrafen 4.3.6, 4.3.7 en 4.3.8 en in paragraaf 4.3.4 en 4.3.5 van deze BRL.. Hiervoor dient de 
volgende documentatie te worden aangeleverd: 
a. gegevens en bescheiden over de luchtverversing, spuivoorziening, toevoer van 
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verbrandingslucht en afvoer van rookgas; 
b. gegevens en bescheiden over de verwarmingsinstallatie en tapwaterinstallatie (par. 4.4 van 
deze BRL); 
c. gegevens en bescheiden over de noodstroomvoorziening en -verlichting; 
d. het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding; 
e. de aansluitpunten van de drinkwater- en warmwatervoorziening; 
f. het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren; 
g. gegevens en bescheiden over de aard en plaats van brandveiligheidinstallaties alsmede van 
de vluchtrouteaanduiding; 
h. een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop 
aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen 
en opstelplaatsen van brandweervoertuigen; 
i. indien het een woongebouw betreft: gegevens en bescheiden over zelfsluitende deuren, 
spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners ter voorkoming van veel voorkomende 
criminaliteit; 
j. gegevens en bescheiden over gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van 
veilig onderhoud middels de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012; 
 
Indien het bouwplan niet voldoet aan de eisen dient de houder van het attest-met-
productcertificaat, in overleg met de opdrachtgever, de voor het bouwplan verantwoordelijke 
architect en/of de constructeur en/of adviseur, corrigerende maatregelen te nemen zodanig dat 
alsnog wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. 

5.2.1.6 Rapportage (door derden) ten behoeve van bouwplan beoordeling 

Aan de (door derden opgestelde) rapportages die dienen ter onderbouwing om aan te tonen dat 
aan specifieke onderdelen wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit  (zoals bijvoorbeeld 
constructieve en/of bouwfysische berekeningen) worden de volgende eisen gesteld: 

• De rapportage dient te zijn gebaseerd op de laatst geldende norm(en) zoals die zijn 
aangewezen door het Bouwbesluit respectievelijk het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). 

• De rapportage dient te zijn opgesteld door een daartoe deskundige met een aantoonbare 
opleiding voor het desbetreffende kennisgebied (constructieve veiligheid, brandveiligheid, 
bouwfysica of installaties), Door de houder van het attest-met-productcertificaat dient dit 
vooraf te zijn beoordeeld; 

• In het rapport dient het resultaat (van de berekening) van de gegevens die van belang 
zijn voor de uitvoering overzichtelijk te zijn samengevat. 

Indien de rapportages worden opgesteld door één of meerdere externe adviseur(s) dienen de 
door hem/hen uitgevoerde werkzaamheden in het kader van deze BRL te worden getoetst. Indien 
de houder van het attest-met-productcertificaat wijzigt van adviseur(s) dient dit te worden gemeld 
aan de certificatie instelling. De certificatie instelling dient de rapportages van de betreffende 
adviseur(s) van het eerste project waarin de adviseur(s) is/zijn betrokken te toetsten aan de 
uitgangspunten van deze BRL. 
De houder van het attest-met-productcertificaat dient in zijn opdrachtverlening naar de externe 
adviseur de voorwaarden op te nemen dat de door de adviseur op te stellen rapportage dient te 
voldoen aan de vereiste zoals vermeldt in deze paragraaf. 

5.2.2 Wijzigingen ten opzichte van het bouwsysteem 

Vooraf vastgestelde wijzigingen ten opzichte van het bouwsysteem dienen door de houder van 
het attest-met-productcertificaat beoordeeld te worden en te worden gedocumenteerd. Indien de 
wijziging (mogelijk) invloed heeft op de prestaties t.o.v. het bouwbesluit zoals is omschreven in 
het KOMO attest-met-productcertificaat van het bouwsysteem dienen deze voorafgaand aan het 
bouwproces ter beoordeling te worden ingediend aan de certificatie instelling. 

5.3 Voorbereiding uitvoering 

Alvorens door de houder van het attest-met-productcertificaat kan worden begonnen met de 
uitvoering van de werkzaamheden dient de houder van het attest-met-productcertificaat de 
beschikking te hebben over de volgende informatie: 

− Omschrijving en uitvoering van de fundering; funderingsadvies, palenplan (indien van 
toepassing), funderingsoverzichsttekening, wapeningstekeningen (indien van 
toepassing). 
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− Beschrijving en/of tekeningen van de te monteren bouwdelen van het bouwsysteem 
alsmede hun positie in het betreffende bouwwerk (woningen of woongebouw) of 
gebouwdeel (op- of aanbouw). 

− De van toepassing zijnde kwaliteitsverklaring(en) zoals het KOMO® Attest-met-
productcertificaat van de te monteren bouwdelen van het bouwsysteem. 

− De detaillering inzake de aansluiting tussen de te monteren (geprefabriceerde) 
onderdelen van het bouwsysteem onderling en aan/op de fundering en/of onderbouw, 
inclusief ankerplan.  

− Materiaalspecificaties van de door de houder van het attest-met-productcertificaat toe te 
passen en te verwerken (hulp)materialen. 

− Omschrijving, uitvoering en montagevoorschrift van de toe te passen installaties. 

− Van toepassing zijnde eisen voor wat betreft de bouwplaats. 
 
Op basis van bovenstaande informatie dient een project specifiek montagehandboek 
samengesteld te worden. Het montagehandboek dient tenminste de volgende punten te 
beschrijven: 

− Organisatiestructuur met daarin opgenomen de taken en verantwoordelijkheden van 
montagemedewerkers; 

− De verantwoordelijken voor het kwaliteitssysteem; 

− Procedures voor uitvoering van het kwaliteitssysteem op de bouwplaats inclusief 
registratie tekortkomingen en corrigerende maatregelen; 

− Op de bouwplaats minimaal aanwezige documenten: 
- Verwerkingsvoorschriften (prefab) bouwdelen; 
- Omschrijving toe te passen materialen en bijbehorende 

verwerkingsvoorschriften; 
- Uitwerking montagedetails, inclusief maatvoering en toleranties; 
- Verankeringsplan; 

− Oplevering van de montage en afmontage (afbouw binnen en afbouw buiten) 
werkzaamheden, inclusief eventuele controlemetingen. 

 
De voor de geprefabriceerde bouwdelen opgestelde en meegeleverde verwerkingsvoorschriften 
dienen opgenomen te worden in het montagehandboek. In deze verwerkingsvoorschriften zijn ten 
minste de onderstaande punten verwerkt: 

- Transport naar de bouwplaats; 
- Lossen, opslag en transport op de bouwplaats;  
- Beschermen van de elementen tijdens transport, opslag en de bouwfase (na de montage); 
- Hijsen en hijsvoorzieningen; 
- Montage volgorde  
- Het plaatsen van de elementen aan/op de fundering of begane grondvloer en/of onderbouw 

en aan/op elkaar, inclusief anker- en bevestigingsplan; 
- Aansluitingen, afdichtingen, vochtkeringen en folie-overlappen;  
- Sparingen, leidingdoorvoeringen; 
- Aanpassingen en herstelwerkzaamheden; 
- Bewerkingen aan de prefab elementen; 
- Afbouw binnen (binnenafwerking); 
- Afbouw buiten (buitenafwerking); 

In het bouwwerk specifiek montagehandboek dienen de te hanteren toleranties opgenomen te 
worden bijvoorbeeld met betrekking tot het vlak, haaks en te lood stellen van (geprefabriceerde) 
onderdelen van het bouwsysteem. 
 
Installaties  
Alvorens door de houder van het attest-met-productcertificaat kan worden begonnen met het 
aanbrengen en realiseren van de installaties dient de houder van het attest-met-productcertificaat 
de beschikking te hebben over informatie zoals tekeningen, eventuele berekeningen en 
rapporten, (uitvoerings)voorschriften en omschrijvingen in relatie tot: 

- De ventilatievoorzieningen van ruimten en voorzieningen betreffende de afvoer van 
rookgas en toevoer van verbrandingslucht; 

- De noodstroomvoorziening en ‐verlichting;  

- Het leidingplan en aansluitpunten van gas‐, elektra‐ en waterleiding; 
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- De aansluitpunten van de drinkwater‐ en warmwatervoorziening; 
- De verwarmingsinstallatie en tapwaterinstallatie (par. 4.4 van deze BRL); 
- Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren; 
- De aard en plaats van brandveiligheidinstallaties alsmede van de vluchtrouteaanduiding; 
- De gebouw gebonden veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van veilig onderhoud 

middels de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012. 

5.4 Uitvoering 

Bij de montage van de (geprefabriceerde) bouwdelen van het bouwsysteem en bij de afbouw 
binnen (binnenafwerking) en buiten (buitenafwerking) dienen de aansluit- en afwerkingsdetails 
van het bouwsysteem zoals vermeld in het van toepassing zijnde KOMO® Attest-met-
productcertificaat (of daaraan gelijkwaardig) gevolgd te worden. 
 
Speciale aandacht daarbij voor: 

- het zorgvuldig en op het juiste tijdstip tijdens de montage aanbrengen van de dichtingen, 
doorvoeringen en voorzieningen voor zover die niet reeds door de producent zijn 
aangebracht. 

- Het aanbrengen en realiseren van de installaties overeenkomstig de betreffende 
tekeningen, eventuele berekeningen en rapporten, (uitvoerings)voorschriften en 
omschrijvingen.  

 
Alle werkzaamheden dienen dusdanig beheerst uitgevoerd te worden dat, voor zover er voor de 
betreffende werkzaamheden een relevante richtlijn beschikbaar is, wordt voldaan aan de eisen 
zoals vermeld in de daarvoor geldige beoordelingsrichtlijn of, indien er voor de werkzaamheden 
geen relevante richtlijn beschikbaar is, de relevante eisen van het Bouwbesluit. Een 
kwaliteitsverklaring (procescertificaat) voor deze werkzaamheden wordt als afdoende 
bewijsvoering beschouwd dat aan de gestelde eisen wordt voldaan 

5.5 Wijzigingen tijdens uitvoering 

Indien tijdens uitvoering moet worden afgeweken van het oorspronkelijke bouwplan dient de 
wijziging voor uitvoering te worden beoordeeld (en gedocumenteerd) of: 
• wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit respectievelijk Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) 
• de voorgenomen wijziging invloed heeft op het borgingsplan. 

5.6 Bouwdossier 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient van ieder project een bouwdossier aan te 
leggen en te onderhouden waarin ten minste is opgenomen: 

• Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het bouwwerk; 

• Offerte en de opdrachtbevestiging;  

• Omgevingsvergunning (indien van toepassing); 

• Door of namens de opdrachtgever geleverde documenten; 

• De van toepassing zijnde KOMO (attestten-met-)productcertificaat voor de toegepaste 
bouwdelen en/of materialen; 

• (project)details; 

• (door derde) opgestelde projectmatige berekeningen; 

• Projectmatige (bouwplan) beoordeling overeenkomstig paragraaf 5.2  

• Versiebeheer van documenten; 

• Correspondentie met de opdrachtgever en belanghebbende derden; 

• Projectplanning; 

• Uitgevoerde kwaliteitscontroles 

Verslaglegging bouwplaatscontroles overeenkomstig paragraaf 6.3.4 
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6. EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER EN HET KWALITEITSSYSTEEM 

6.1 Algemeen 

De directie van de houder van het attest-met-productcertificaat is te allen tijde verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het productieproces, de operationaliteit van het kwaliteitssysteem, de interne 
kwaliteitsbewaking en de kwaliteit van het product. De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen 
aan de eisen zoals vastgelegd in dit hoofdstuk. 

6.2 Verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden 

De prestaties van het product in zijn toepassing kunnen mede afhankelijk zijn van de wijze 
waarop en de condities waaronder toepassing heeft plaatsgevonden, alsmede van de 
eigenschappen van de bij toepassing ingezette (hulp)producten en/of (hulp)materialen. 
De houder van het attest stelt verwerkingsvoorschriften op en verstrekt deze bij levering van het 
toe te passen product of deze verwerkingsvoorschriften worden opgenomen in het KOMO® attest. 
De houder van het attest stelt toepassingsvoorwaarden op en die worden opgenomen in het 
KOMO® attest.  
De houder van het attest-met-productcertificaat stelt de verwerkingsvoorschriften en 
toepassingsvoorwaarden op als bouwplaats instructie voor tijdens de realisatie van het bouwwerk 
 
In de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften wordt ingegaan op de toe te passen 
methoden voor toepassing en daarbij in acht te nemen condities die voorwaardelijk zijn voor het 
behalen van de prestatie(s) van het product in zijn toepassing zoals in het attest  
(met-productcertificaat) vermeld. Indien van toepassing zijn daarin ook verwoord de eisen te 
stellen aan de producten en/of materialen (zoals montage- en afdichtingsmaterialen), die bij de 
toepassing worden ingezet.  

 
In de verwerkingsvoorschriften dienen ten minste de onderstaande aspecten en onderwerpen 
verwerkt te worden (indien van toepassing): 

• transport naar de bouwplaats; 

• lossen, opslag en transport op de bouwplaats; 

• beschermen van de bouwsysteem tijdens transport, opslag en de bouwfase; 

• herstellen van de bouwdelen bij beschadigingen; 

• bewerkingen en aanpassingen aan de bouwdelen; 

• hijsen en hijsvoorzieningen; 

• montage instructie inzake het plaatsen, het aansluiten en het verankeren van de bouwdelen 
aan/op de fundering of begane grondvloer en/of de onderbouw en aan/op elkaar, inclusief 
anker- en bevestigingsplan; 

• aansluitingen, afdichtingen, vochtkeringen en folie-overlappen; 

• sparingen, leidingdoorvoeren en grondhout;  

• afbouw binnen (binnenafwerking); 

• afbouw buiten (buitenafwerking); 

• afwijkingen; 

• aanvullende voorschriften t.b.v. het realiseren van de Bouwbesluit prestaties respectievelijk 
Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) prestaties; 

• bescherming na montage; 

• afbouw binnen (binnenafwerking); 

• afbouw buiten (buitenafwerking); 

6.2.1 Eisen i.v.m. het productieproces 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient te waarborgen dat de 
productie/vervaardiging van de bouwdelen te allen tijde aantoonbaar conform alle eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn verloopt. 

6.3 Kwaliteitssysteem houder van het attest-met-productcertificaat 

6.3.1 Algemeen 

6.3.1.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers van de houder van het 
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attest-met-productcertificaat, met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van deze 
beoordelingsrichtlijn, moeten zodanig worden toegewezen en gedocumenteerd dat het volledige 
proces is gewaarborgd. 
 
De houder van het attest-met-productcertificaat dient ten minste de volgende taken, met hun 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, beschreven te hebben: 
 

• Projectleider; is verantwoordelijk voor de beoordeling van het bouwplan op de eisen in 
deze BRL, de vertaling, daar waar nodig, naar de uitvoering naar het bouwsysteem van 
de houder van het attest-met-productcertificaat en het opstellen van de risico analyse, 
het borgingsplan en het project specifieke montage handboek.  

• Kwaliteitsfunctionaris; belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem voor het 
fabricage proces van de prefab bouwdelen. 

• Uitvoerder; dient per bouwdossier te worden aangesteld en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en het beheer van het kwaliteitssysteem op de bouwplaats (waaronder het 
uitvoeren van de bouwplaats inspecties). 

6.3.1.2 Kennis en ervaring 

De kennis van de personen die worden ingezet als kwaliteitsfunctionaris dient aantoonbaar aan 
te sluiten bij de door hem te beoordelen uitgevoerde werkzaamheden:  
 
Projectleiders voor de beoordeling en begeleiding van projecten in gevolgklasse 1 dienen te 
beschikken over de volgende kennis en ervaring: 

• Een relevante opleiding op MBO of HBO- niveau of PHbo Bouwbesluitdeskundige; 

• Ten minste drie (MBO) jaar of één (HBO) jaar relevante en aantoonbare ervaring met het 
beoordelen van bouwplannen. 

Projectleiders voor de beoordeling en begeleiding van projecten in gevolgklasse 2 dienen te 
beschikken over de volgende kennis en ervaring: 

• Een relevante opleiding op HBO- niveau of PHbo Bouwbesluitdeskundige; 

• Ten minste drie (HBO) jaar relevante en aantoonbare ervaring met het beoordelen van 
bouwplannen. 

Uitvoerders dienen te beschikken over de volgende kennis en ervaring: 

• Aanvullende basisopleiding Bouwbesluit rerspectievelijk Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl); 

• Actuele kennis van normen en voorschriften; 

• Bijhouden van wijzigingen van de bouwregelgeving op het gebied van algemene 
bouwkunde. 

 
De houder van het attest-met-productcertificaat dient de kennis en ervaring van deze 
medewerkers aantoonbaar te beoordelen en te documenteren. De ervaring kan worden 
aangetoond via een trackrecord van de desbetreffende medewerker. 

6.3.1.3 Projectregistratie 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient een actueel overzicht bij te houden van alle 
projecten die onder het certificaat worden uitgevoerd. Deze projectregistratie omvat ten minste de 
volgende gegevens: 

- Bedrijfsnaam van de opdrachtgever (indien van toepassing); 
- Naam en emailadres van de (contactpersoon van de) opdrachtgever; 
- Gegevens van het bouwwerk: 

o Naam van het bouwwerk; 
o Locatie van het bouwwerk; 
o Omvang van het bouwwerk; 

- Naam van de verantwoordelijke kwaliteitsborger. 
- Overzichts- en detailtekeningen 
- Projectmatige berekeningen en/of beoordelingen (waaronder de constructieve en 

bouwfysische berekeningen en bepalingen met betrekking tot de WBDBO) 
 
Uitbesteding van onderdelen van de werkzaamheden onder het certificaat aan een andere 
houder van het attest-met-productcertificaat dient in de projectregistratie te worden aangegeven. 
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6.3.1.4 Beheersing van documenten 

De schriftelijk vastgelegde procedures met betrekking tot het kwaliteitssysteem moeten door 
daartoe bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en 
goedgekeurd op geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet 
bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. 
Het intern kwaliteitssysteem dient in een Engels, Duits of Nederlandse versie aanwezig te zijn. 

6.3.2 Kwaliteitssysteem bij vervaardiging van prefab bouwdelen 

6.3.2.1 Beheerder van het kwaliteitssysteem 

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 
beheer van de interne kwaliteitsbewaking en verantwoordelijk is voor het functioneren van de 
interne kwaliteitsbewaking. Deze functionaris dient over het functioneren van de interne 
kwaliteitsbewaking direct te rapporteren aan de directie. Deze functionaris beschikt daartoe over 
passende bevoegdheden. 

6.3.2.2 Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitssysteem moet toegesneden zijn op het produceren, opslaan en leveren van de 
producten zoals vastgelegd in het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn. 

Het kwaliteitssysteem van de houder van het attest-met-productcertificaat is vastgelegd in een 
kwaliteitshandhoek dat ten minste de volgende elementen bevat:  
• een ingangscontrole op de te verwerken producten en materialen of wordt voldaan aan de 

eisen overeenkomstig hoofdstuk 3 van deze BRL; 
• werkplekinstructies (inclusief controle op het productieproces overeenkomstig tabel 9 en/of de 

montage en/of het onderhoud); 
• controle op het eindproduct of aan de eisen van paragraaf 5.1.1 van deze BRL wordt voldaan; 
• de controle op de meetapparatuur volgens paragraaf 6.3.2.3 zoals die is vereist volgens 

paragraaf 6.3.2.5 van deze BRL; 
• klachtenregistratie volgens paragraaf 6.3.6 van deze BRL. 
 
Tabel 9 Controle op het productieproces 

Wat wordt beoordeeld 
(voor zover van 
toepassing en relevant) 

Frequentie beoordelingen Wijze van registratie 

Materiaal specificaties zoals toegepast * 

Materialen toegepast in 
het bouwsysteem zoals 
bijvoorbeeld; hout, 
plaatmateriaal, beton, 
(bak)steen, 
dakbedekking, etc. 

Projectmatig  Schriftelijk  

Constructie en/of samengestelde onderdelen gerelateerd aan het Bouwbesluit / Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) die achteraf niet meer te beoordelen zijn. 

Constructies zoals 
bijvoorbeeld; wapening 
beton, verankering, 
geslotenheid 
Isolatiemateriaal, 
aanwezigheid en 
plaatsing 
dichtingen/folies, etc. 

Steekproef, ten minste 1x per 
productie batch 

Fotografisch  

Constructie en/of samengestelde onderdelen gerelateerd aan het Bouwbesluit / Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) die ook achteraf beoordeeld kunnen worden 

Constructies zoals 
bijvoorbeeld; 
metselwerk, 
betimmering, 
doorvoeren, etc 

Steekproef, ten minste 1x per 
productie batch 

Schriftelijk  

* tijdens een ingangscontrole dient separaat te worden beoordeeld en vastgelegd of de 
materialen voldoen aan de in deze BRL en het KOMO® attest-met-productcertificaat vermelde 
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specificaties. 

Van de controles zoals omschreven in het kwaliteitshandboek dient een registratie te worden 
bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 20 jaar te worden bewaard 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten tenminste jaarlijks 
gecontroleerd te worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 

Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, 
moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen 
moeten volgens het kwaliteitshandboek gecontroleerd worden.        

Ten behoeve van de controle van half- of eindproducten dient geschikte (meet-)apparatuur 
aanwezig te zijn. De houder van het attest-met-productcertificaat dient te beschikken over de 
volgende apparatuur: 

Met betrekking tot de controle van hout: 
- apparatuur voor het bepalen van het vochtgehalte van hout met instellingsmogelijkheden 

voor temperatuurcorrectie en houtsoort; 
- indien van toepassing apparatuur ter controle van de volumieke massa; 
Met betrekking tot de controle van afmetingen: 
- meetgereedschap, bijvoorbeeld een rolbandmaat, voor het vaststellen respectievelijk 

controleren van afmetingen met een nauwkeurigheid niet kleiner dan 1 mm, zoals lengte 
van stijlen en regels; 

- meetgereedschap voor het vaststellen respectievelijk controleren van afmetingen met 
een nauwkeurigheid kleiner dan 1 mm, zoals profielmaten (bijvoorbeeld een schuifmaat 
met een uitleesnauwkeurigheid van 0,05 mm); 

- meetgereedschap voor het vaststellen respectievelijk controleren van de haaksheid, 
kromming, scheluwte (bijvoorbeeld een winkelhaak, reilat en dergelijke) 

6.3.2.6 Maatregelen bij niet-overeenkomstige producten 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat bepaalde producten niet 
voldoen aan de gestelde eisen, dient: 

• Het product te worden gemarkeerd en niet te worden uitgeleverd; 

• Nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, corrigerende maatregelen te worden 
genomen;  

• Geregistreerd dient te worden welke afwijkingen geconstateerd zijn en welke corrigerende of 
aanvullende maatregelen getroffen zijn. 

6.3.2.7 Opslag van grondstoffen, materialen en gerede producten 

Van de grondstoffen en materialen die voor het productieproces noodzakelijk zijn en daarvoor in 
voorraad worden gehouden dient bij levering nagegaan te worden of deze voldoen aan de te 
stellen eisen. Deze grondstoffen en materialen dienen te worden opgeslagen volgens de 
daarvoor geldende eisen. Deze opslag dient zodanig te worden uitgevoerd dat de 
productkenmerken daarvan niet nadelig worden beïnvloed. 

De gerede producten die nog niet worden uitgeleverd dienen op een zodanige wijze te worden 
opgeslagen dat de kwaliteit van de betreffende producten is gewaarborgd. 

6.3.3 Kwaliteitssysteem op de bouwplaats 

6.3.3.1 Bouwwerk specifiek montagehandboek 

Van het bouwwerk dient een project specifiek montagehandboek samengesteld te worden, dat 
tijdens de montage werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar is. Daarin dienen ten minste 
de volgende documenten beschikbaar te zijn: 

• Materialenlijst toe te passen materialen 
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• Plattegronden inclusief overzicht plaats bouwdelen, montage volgorde (wanden-, vloer- en 
dakelementen, vermelding van nog uit te voeren bewerkingen aan de bouwdelen en een 
overzicht van eventueel nog aan te brengen sparingen/leidingdoorvoeren. 

• Aansluitdetails inclusief de vermelding van plaatsing van juiste bevestigingsmaterialen 
(zoals anker- en spijkerplan), waterkeringen en dichtingsmaterialen 

• Verwerkingsvoorschriften bouwdelen 

• Instructies voor de afbouw werkzaamheden binnen en buiten 

6.3.3.2 Toelevering 

Bouwdelen en/of materialen welke niet zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring zoals een 
KOMO (attest-met-)productcertificaat of gelijkwaardig dienen voor toepassing door de houder van 
het attest-met-productcertificaat aantoonbaar te worden beoordeeld. Hiervoor dient het 
kwaliteitssysteem van de houder van het attest-met-productcertificaat zodanig te zijn ingericht dat 
op basis van controles (bijvoorbeeld bij de producent van de betreffende bouwdelen en/of 
materialen) door de houder van het attest-met-productcertificaat is vastgesteld dat wordt voldaan 
aan de eisen van de betreffende BRL. Van bouwdelen en/of materialen die zijn voorzien van een 
kwaliteitsverklaring zoals KOMO (attest-met-)productcertificaat of gelijkwaardig mag worden 
verondersteld dat aan de eisen wordt voldaan 
 
De ontvangen bouwdelen en/of materialen moeten gecontroleerd worden op ten minste het 
volgende: 
 

• Of het toegeleverde product voldoet aan de specificaties  

• De aanwezigheid van gebreken  

• De aanwezigheid van de noodzakelijke documentatie zoals een verwerkings- of 
montagevoorschrift en (indien van toepassing) een kwaliteitsverklaring zoals het KOMO 
(attest)-met-productcertificaat.  

• De toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in het verwerkings- of montagevoorschrift en 
(indien van toepassing) de kwaliteitsverklaring zoals het KOMO (attest)-met-
productcertificaat. 

6.3.3.3 Controle werkzaamheden uitgevoerd door de certificaathouder 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient bij ieder bouwdossier aantoonbaar 
controles uit te voeren op de bouwplaats tijdens de realisatie van de woning, woninguitbreiding 
en/of woongebouwen. Deze controles dienen ten minste, voor zover uitgevoerd onder het KOMO 
certificaat van de houder van het attest-met-productcertificaat,  de volgende onderdelen te 
omvatten (indien van toepassing): 
 

• Heiwerk prefab palen 

• In de grond gevormde palen 

• Fundering op staal 

• Wapening (staalkwaliteit, diameters, dekking) 

• Betonkwaliteit 

• Metsel- en lijmwerk 

• Prefab bouwdelen (wanden, vloeren, gevelelementen) 

• Staalskelet 

• Houtskelet 

• Kozijnen, ramen en deuren 

• Dakbedekking (plat en hellend) 

• Riolering en hemelwaterafvoer 

• Waterinstallaties 

• Gasinstallaties 

• Elektrische installaties 

• Brandveiligheidsinstallaties  

• Ventilatiesystemen 

• Overige gebouwinstallaties 
 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient hiervoor in zijn kwaliteitssysteem een 
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procedure op te nemen met daarin vermeld op welke wijze de verschillende onderdelen worden 
gecontroleerd. 

6.3.3.4 Controle werkzaamheden uitgevoerd door derden 

Werkzaamheden uitgevoerd door derden die niet worden uitgevoerd onder een KOMO 
procescertificaat of gelijkwaardig dienen tijdens de uitvoering door de houder van het attest-met-
productcertificaat aantoonbaar te worden beoordeeld. Hiervoor dient het kwaliteitssysteem van 
de houder van het attest-met-productcertificaat zodanig te zijn ingericht dat op basis van 
controles door de houder van het attest-met-productcertificaat is vastgesteld dat wordt voldaan 
aan de eisen van de betreffende BRL of,  indien er voor de werkzaamheden geen relevante 
richtlijn beschikbaar is, de relevante eisen van het Bouwbesluit. De uitgevoerde werkzaamheden 
moeten in dat geval volgens het IKB schema gecontroleerd worden op ten minste het volgende: 
 

• Of de toegepaste materialen voldoen aan de voor het gebouw voorgeschreven 
specificaties.  

• De verwerking plaatsvindt volgens de bijbehorende documentatie zoals een verwerkings- 
of montagevoorschrift en (indien van toepassing) een kwaliteitsverklaring zoals het 
KOMO (attest)-met-productcertificaat.  

• Aan de  toepassingsvoorwaarden wordt voldaan zoals vermeld in het verwerkings- of 
montagevoorschrift en (indien van toepassing) de kwaliteitsverklaring zoals het KOMO 
(attest)-met-productcertificaat. 

• De tijdens de werkzaamheden genomen corrigerende maatregelen in het geval van 
afwijkingen ten opzichte van de verwerkings- of montage voorschriften 
 

Van werkzaamheden die worden uitgevoerd onder een KOMOprocescertificaat of gelijkwaardig 
mag worden verondersteld dat aan de eisen wordt voldaan. 

6.3.3.5 Afwijkingen ten opzichte van het bouwsysteem 

De producent dient afwijkingen van het bouwsysteem die zijn geconstateerd tijdens de 
bouwplaats controles  te documenteren. Van de geconstateerde afwijking(en) dient een risico 
beoordeling te worden gemaakt met bijbehorende corrigerende maatregelen. Zo nodig dient het 
borgingsplan hierop aangepast te worden. 

6.3.3.6 Verslaglegging bouwplaats controles 

De resultaten van de bouwplaats controles dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Het verslag 
dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: 

• Projectgevens 

• Naam van de medewerker die de controle(s) heeft uitgevoerd 

• Datum van de controle 

• De gecontroleerde onderdelen  

• De bevindingen tijdens de bouwplaats controle 

• De geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het bouwsysteem en/of projectmatige 
bepalingen (indien van toepassing) 

• Nummers van toegepaste certificaten (indien van toepassing) 

• Foto’s ter ondersteuning van de constateringen 

• Aanbeveling om de geconstateerde afwijkingen te herstellen (eventueel) 

6.3.4 Controle meting (eindmeting) 

Van iedere onder het certificaat gerealiseerde energiezuinige woning, woninguitbreiding en/of 
woongebouw dient een blowerdoortest uitgevoerd te worden overeenkomstig de SKH-
beoordelingsgrondslag 13-01’Luchtdichtheidsmetingen” en infraroodfoto’s (thermografie) te 
worden gemaakt. Resultaat van deze metingen dien te worden getoetst of aan de eisen wordt 
voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de eisen dienen passende corrigerende maatregelen te 
worden getroffen waarna de meting opnieuw uitgevoerd dient te worden. 

6.3.5 Dossier bevoegd gezag 

Nadat de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd dient de producent een dossier van de volgende  
documenten samen te stellen: 
 

• De in paragraaf 5.2.1 van deze beoordelingsrichtlijn vermelde documenten 
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• De KOMO (attest-met-)productcertificaten van de toegepaste materialen en/of bouwdelen 

• De KOMO procescertificaten van de uitgevoerde werkzaamheden 

• Verslagen van de bouwplaats controles 
 
Het dossier dient als basis voor het dossier dat door de kwaliteitsborger dient te worden 
afgegeven aan de vergunninghouder (dossier met gegevens dat door de vergunninghouder aan 
het bevoegd gezag overeenkomstig het besluit kwaliteitsborging voor het bouwen dient te worden 
ingediend), De producent dient te controleren of het dossier met de bedoelde documenten 
compleet is en overeenkomt met de werkelijkheid (‘as build’). Het dossier met de documenten en 
het resultaat van deze controle dient de producent aan de kwaliteitsborger te overhandigen.   

6.3.6 Klachtenbehandeling 

De houder van het attest-met-productcertificaat dient aantoonbaar te beschikken over een 
klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het attest-
met-productcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden 
aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende 
corrigerende maatregelen. 

6.4 Kwaliteitssysteem houder van het attest 

6.4.1 Klachtenbehandeling 

In relatie tot het attest dient de attesthouder te beschikken over een klachtenprocedure met een 
bijbehorende klachtenregistratie. 

6.5 Tijdelijk geen productie c.q. levering door houder van het attest-met-productcertificaat 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop 
langer «aantal» besluit CvD maanden, op verzoek van de houder van het attest-met-
productcertificaat de geldigheid van zijn attest-met-productcertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. 
Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-instelling voor in totaal maximaal «aantal» besluit 

CvD maanden/jaar worden verleend. 

Nadat de opschorting is verleend kan een houder van het attest-met-productcertificaat verzoeken 
om zijn opschorting eerder te beëindigen. 

Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar of korter, besluit CvD dient voorafgaand aan de hervatting 
van productie en levering onder attest-met-productcertificaat middels een extra beoordeling te 
worden nagegaan of nog aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de 
opgeschorte status kan worden omgezet naar een geldige status. 
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7. EXTERNE CONFORMITEITSBEOORDELINGEN 

7.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO® attest-met-productcertificaat en het KOMO® attest 
voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO® attest-met-
productcertificaat voert de certificatie-instelling periodieke beoordelingen uit. 

7.2 Toelatingsonderzoek 

De aanvrager van het attest-met-productcertificaat respectievelijk het attest geeft aan welk 
bouwsysteem moeten worden opgenomen in het af te geven (attest-met-)productcertificaat 
respectievelijk attest. De aanvrager verstrekt alle relevante gegevens van het bouwsysteem ten 
behoeve van het opstellen van de specificatie en de verklaring over de prestaties zoals die zullen 
worden opgenomen in het attest-met-productcertificaat respectievelijk het attest. 
 
Ten behoeve van het verlenen van het attest-met-productcertificaat voert de certificatie-instelling 
een toelatingsonderzoek uit waarbij: 

• De certificatie-instelling eenmalig de producten/materialen, waaruit het bouwsysteem 
opgebouwd wordt, conform hoofdstuk 3 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling eenmalig de prestaties van het bouwsysteem in de toepassing 
conform hoofdstuk 4 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling eenmalig de product en proceseisen van het bouwsysteem conform 
hoofdstuk 5 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om door middel van zijn 
kwaliteitssysteem bij voortduring te waarborgen dat het bouwsysteem de kenmerken 
bezitten, respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in de hoofdstukken 3, 4 en 5 in deze 
BRL zijn vastgelegd. Beoordeling van het productieproces, bouwdelen en het gerealiseerde 
bouwwerk maken hiervan deel uit. 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van kwaliteitsborging 
voldoet aan de eisen in hoofdstuk 6 van deze BRL. 

 
Ten behoeve van het verlenen van het attest voert de certificatie-instelling een 
toelatingsonderzoek uit waarbij: 

• De certificatie-instelling eenmalig de prestaties van het bouwsysteem in de toepassing 
conform hoofdstuk 4 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling eenmalig de producten/materialen, waaruit het bouwsysteem 
opgebouwd wordt, conform hoofdstuk 3 beoordeelt; 

• De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele klachtenprocedure voldoet aan de 
eisen in hoofdstuk 6 van deze BRL; 

• De certificatie-instelling de beschikbare verwerkingsvoorschriften en 
toepassingsvoorwaarden beoordeelt. 

 
Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten t.a.v. het product en/of 
interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze 
beoordelingsrichtlijn. 
 
Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het attest-met-
productcertificaat respectievelijk het attest, al dan niet kan worden verleend. 

7.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen voor het KOMO® attest-met-
productcertificaat 

De certificatie-instelling voert na afgifte van het attest-met-productcertificaat periodieke 
beoordelingen uit bij de houder van het attest-met-productcertificaat op de naleving van zijn 
verplichtingen. De periodieke beoordelingen zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• De resultaten van de door de houder van het attest-met-productcertificaat uitgevoerde 
productcontroles conform hoofdstuk 3, 4 en 5. 

• Beoordeling van de blijvende en effectieve toepassing van het kwaliteitssysteem conform 
hoofdstuk 6.  

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten. 
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• De blijvende waarde en geschiktheid van de door de houder van het attest-met-
productcertificaat opgestelde verwerkingsvoorschriften, toepassingsvoorwaarden en, 
indien van toepassing, onderhoudsvoorschriften. 

De frequentie van de externe controle is afhankelijk van de door de houder van het attest-met-
productcertificaat uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in 
controles op de door de houder van het attest-met-productcertificaat vervaardigde prefab 
bouwdelen (indien van toepassing) en projectmatige praktijkonderzoeken (zoals de controle op 
uitgevoerde berekeningen en de uitgevoerde werkzaamheden op de bouwplaats). In tabel 10 is 
de inspectiefrequentie weergegeven. 
 
Tabel 10; Inspectie controle frequentie 

 Controle 
frequentie op de 
vervaardiging van 
prefab  
bouwdelen 1 

Controle frequentie 
op de vervaardiging 
van prefab 
onderdelen1 

Controle frequentie 
projectmatige 
praktijkonderzoeken 

Gevolgklasse 1 4 4 1 : 5 2  
(ten minste 1 project per jaar) 

Gevolgklasse 2 4 4 1 : 3 3 
(ten minste 1 project per jaar) 

1 Deze controle frequentie is alleen van toepassing bij vervaardiging van prefab 
bouwdelen/onderdelen ten behoeve van het eigen bouwsysteem. Levering van losse prefab 
bouwdelen/onderdelen aan derden onder deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan.  
2 Indien uit de uitgevoerde controles blijkt dat er gedurende een periode van 1 jaar er geen 
tekortkomingen categorie A worden geconstateerd dan kan de controle frequentie worden 
teruggebracht naar 1 : 10 projecten. Bij het vaststellen van een categorie A tekortkoming gaat de 
controle frequentie projectmatige praktijkonderzoeken voor ten minste 1 jaar  terug naar 1 : 5 
3 Indien uit de uitgevoerde controles blijkt dat er gedurende een periode van 1 jaar er geen 
tekortkomingen categorie A worden geconstateerd dan kan de controle frequentie worden 
teruggebracht naar 1 : 5 projecten. Bij het vaststellen van een categorie A tekortkoming gaat de 
controle frequentie projectmatige praktijkonderzoeken voor ten minste 1 jaar  terug naar 1 : 3 
 
Opmerking: Gevolgklasse 3 is in het kader van deze BRL niet van toepassing. 
 
Vervaardiging van prefab bouwdelen en prefab onderdelen 
Onder de vervaardiging van prefab bouwdelen en prefab onderdelen vallen de bouwdelen die 
door de houder van het attest-met-productcertificaat worden vervaardigd in de werkplaats, en 
vervolgens als prefab bouwdelen/onderdeel worden getransporteerd naar de bouwplaats. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt in: 

• Prefab bouwdelen: zoals binnen- en buitenwanden, vloeren, daken en dakkapellen 

• Prefab onderdelen: zoals kozijnen, deuren en trappen.  
Indien door de houder van het attest-met-productcertificaat zowel prefab bouwdelen als prefab 
onderdelen worden vervaardigd dan kan het aantal jaarlijkse inspecties met 2 worden 
verminderd. 
Een houder van het attest-met-productcertificaat die in zijn bouwsysteem enkel prefab 
bouwdelen/onderdelen toepast die door derden zijn vervaardigd en zijn geleverd onder een 
KOMO (attest)-met-productcertifcaat (of gelijkwaardig) zal ten aanzien van de vervaardiging van 
deze bouwdelen, in het kader van deze beoordelingsrichtlijn,  hier niet op worden gecontroleerd.   
 
Projectmatige praktijkonderzoeken  
De certificatie instelling voert steekproefsgewijs inspecties uit op de door de houder van het 
attest-met-productcertificaat uitgevoerde projecten volgens de frequentie zoals is weergegeven in 
tabel 10 met een minimum van één projectmatig praktijkonderzoek per jaar. Het verhoudingsgetal 
is bepalend voor het moment waarop het projectmatige praktijkonderzoek moet worden 
uitgevoerd; 1:10 moet worden gezien als een praktijkonderzoek na elk tiende bouwdossier. 
 
Het projectmatige praktijkonderzoek bestaat uit de volgende beoordelingen; 

• Het toetsen van het door de houder van het attest-met-productcertificaat opgestelde 
bouwdossier waarbij de inhoud van het bouwdossier wordt beoordeeld op de volledigheid 
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(zoals de aanwezigheid van de juiste details, berekeningen en uitgevoerde 
kwaliteitscontroles) en de toetsing van de documenten: 
1 Voor de scope “Bouwkundig” zoals vermeld in paragraaf 5.2.1.3 van deze richtlijn 
2 Voor de scope “Bruikbaarheid en gebruik” zoals vermeld in paragraaf 5.2.1.4 van 

deze richtlijn. 
3 Voor de scope “Installaties”: zoals vermeld in paragraaf 5.2.1.5 van deze richtlijn. 

• Het uitvoeren van bouwplaatsonderzoeken waarbij de uitvoering van de werkzaamheden 
op de bouw wordt beoordeeld. Het aantal bouwplaatsonderzoeken is afhankelijk van de 
in het KOMO attest-met-productcertificaat vermelde scope. Indien van toepassing dienen 
ten minste de volgende bouwfases te worden getoetst: 

o Fundering en riolering 
o Voorbereid en vervaardiging begane grondvloer 
o Plaatsen bouwdelen (bij het toelatingsonderzoek dient dit onderzoek te worden 

gesplitst in een beoordeling van het plaatsen van de bouwdelen 1e bouwlaag en 
het plaatsen bouwdelen bovenste bouwlaag, inclusief dak) 

o Metselwerk, montage kozijnen en dakbedekking 
o Aftimmerwerk en doorvoeringen 
o Installaties 
o Gas-, elektra en waterleiding 
o Eindbeoordeling 

• De uitvoering van één controle meting door middel van een blowerdoortest 
overeenkomstig de SKH-beoordelingsgrondslag 13-01Luchtdichtheidsmetingen” op één 
van de gerealiseerde woning, woninguitbreiding en/of deel van een woongebouw.  

 
Het heeft de voorkeur om alle beoordelingen van het bouwplaatsonderzoek uit te voeren op één 
en hetzelfde project. 

 
Van deze controles wordt door de certificatie-instelling een schriftelijke rapportage opgesteld.  
Op advies van het College van Deskundigen, kan bovengenoemde controlefrequentie op grond 
van argumenten bijgesteld worden. 
 
De houder van het attest-met-productcertificaat dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te 
stellen om de uitvoering van de productieprocessen op productielocatie te beoordelen.  
 

Het land van de certificaathouder/aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn ten behoeve van 
beoordelingsbezoeken door de certificatie instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land 
niet bezocht en kunnen derhalve geen beoordelingsbezoeken worden uitgevoerd. In dat geval 
wordt de geldigheid van het KOMO® attest-met-productcertificaat (tijdelijk) opgeschort. 

7.4 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen voor het KOMO® attest 

Door de certificatie instelling vindt 1x per 5 jaar ten aanzien van het attest een herbeoordeling 
van de prestaties in de toepassing en de productkenmerken plaats of zoveel eerder als nodig, en 

vindt er een beoordeling plaats van de klachtenregistratie en een beoordeling van de blijvende 
waarde en geschiktheid van de door de attesthouder opgestelde verwerkingsvoorschriften, 
toepassingsvoorwaarden en, indien van toepassing, onderhoudsvoorschriften. 
Ook kunnen omstandigheden, zoals een gewijzigd ontwerp, tussentijds aanleiding geven voor 
een herbepaling van de prestaties van het product in de toepassing. Daarnaast kunnen 
tussentijds beoordelingen plaatsvinden van de bijbehorende klachtenregistratie. Ook kunnen 
tussentijdse beoordelingen plaatsvinden naar aanleiding van ontvangen klachten. 

7.5 Tekortkomingen 

7.5.1 Weging van tekortkomingen 

Bij de weging van een tekortkoming, in het kader van externe beoordelingen na verlening van het 
attest-met-productcertificaat door de certificatie-instelling, wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Tekortkomingen die de prestaties van het bouwsysteem in de toepassing met betrekking 
tot de eisen van de Bouwbesluit-hoofdstuk 2 respectievelijk met betrekking tot de eisen 
van de afdeling 4.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) nadelig kunnen 
beïnvloeden (kritieke tekortkomingen, categorie A); 
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• Tekortkomingen die de prestaties van het bouwsysteem in de toepassing met betrekking 
tot de eisen van de Bouwbesluit-hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7 respectievelijk met betrekking 
tot eisen van de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 en 6.2 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) nadelig kunnen beïnvloeden (kritieke tekortkomingen, categorie B); 

• "Overige" tekortkomingen (niet-kritieke tekortkomingen, categorie C). 

7.5.2 Opvolging van tekortkomingen 

De opvolging van tekortkomingen door een certificatie-instelling is als volgt: 

• Kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden 
afgehandeld binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale 
termijn van 3 maanden; 

• Niet-kritieke tekortkomingen dienen door de certificatie-instelling te kunnen worden 
afgehandeld binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale 
termijn van 6 maanden. 

7.6 Sanctiebeleid 

De door de certificatie-instelling op te leggen sanctie voor de volgende situaties is (zie ook 
paragraaf 7.45.1): 

• Tekortkomingen categorie A;  De houder van het attest-met-productcertificaat dient 
binnen twee weken een schriftelijke reactie te geven (corrigerende maatregelen). 
Beoordeling van het effect van de corrigerende maatregelen dient tijdens een extra 
controle plaats te vinden. Geprefabriceerde bouwdelen/onderdelen kunnen pas weer 
onder het KOMO® attest-met-productcertificaat worden uitgeleverd als de corrigerende 
maatregelen door de CI zijn goedgekeurd.   

• Tekortkoming categorie B; De houder van het attest-met-productcertificaat dient binnen 
een maand een schriftelijke reactie te geven (corrigerende maatregelen). Beoordeling 
van het effect van de corrigerende maatregelen kan tijdens de volgende periodieke 
beoordeling plaatsvinden. 

• Tekortkoming categorie C; Geen (schriftelijke) reactie van de houder van het attest-met-
productcertificaat vereist. Beoordeling kan tijdens de volgende periodieke beoordeling 
plaatsvinden. 

 
7.7 Opschorting attest-met-productcertificaat 

In het geval (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop 
langer «aantal» besluit CvD maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn 
attest-met-productcertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de 
certificatie-instelling voor in totaal maximaal «aantal» besluit CvD maanden/jaar worden verleend. 
Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting eerder 
te beëindigen. 
Bij een opschortingsperiode langer dan 1 jaar of korter, besluit CvD dient voorafgaand aan de hervatting 
van productie en levering onder attest-met-productcertificaat middels een extra beoordeling te 
worden nagegaan of nog aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de 
opgeschorte status kan worden omgezet naar een geldige status. 
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8. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn 
vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. 

8.2 Certificatiepersoneel 

Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle op vervaardiging prefab 
bouwdelen en bouwplaatsonderzoeken; 

- Leadauditor: belast met de algehele coördinatie van de onderzoeken, uitvoeren van het 
toelatingsonderzoek, de beoordeling projectdossiers en verantwoordelijk voor de voortgang 
van de onderzoeken. Zij geven leiding aan het auditteam. 

- Expert: lid van de deskundigenpool. Belast met het, als lid van het 
auditteam, uitvoeren van de controles op de deskundigheid tijdens 
toelatingsonderzoeken en de periodieke beoordelingen. 

- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen aangaande verlenen, verlengen, 
schorsen dan wel intrekken van certificaten. 

8.3 Competentie criteria certificatiepersoneel 

De kwalificatie-eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie-eisen voor het 
uitvoerende certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel. De competentie van het 
betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 
 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur 
 

MBO-niveau 
 

- Productie, toepassing en realisatie van 
 woningen/woongebouwen of gelijkwaardig; 
- Opleiding auditor ISO 9001; 
- Tweejarige ervaring in de bouw of daaraan 
 gelijkwaardig; 

Leadauditor HBO-niveau - Bouwkundige opleiding of gelijkwaardig; 
- Productie, toepassing en realisatie van 
 woningen/woongebouwen; 
- Tweejarige ervaring in de bouw of daaraan 
gelijkwaardig; 

Expert HBO-niveau - Een opleiding voor het desbetreffende 
kennisgebied (constructieve veiligheid, 
brandveiligheid, bouwfysica of installaties); 

- Vijf jaar relevante werk ervaring in het 
kennisgebied  

Beslisser HBO-niveau  
 

- Managementervaring of gelijkwaardig; 
- Certificatie of gelijkwaardig; 
- Accreditatiecriteria of gelijkwaardig; 
- Kennis van relevante certificatiesystematiek. 

 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en 
ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 

8.4 Kwalificatie certificatiepersoneel 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van aangetoonde kennis 
en kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid t.a.v. kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling zijn 
vastgelegd. 

8.5 Rapportage externe conformiteitsbeoordelingen 
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De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke 
beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid; in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de vastgestelde 
mate van conformiteit met de in deze in de Beoordelingsrichtlijn gestelde eisen, 

• Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn 
vastgelegd. 

8.6 Beslissingen over KOMO® attest-met-productcertificaat en KOMO® attest 

De resultaten van een toelatingsonderzoek en van periodieke beoordelingen moeten worden 
beoordeeld door de beslisser en op basis daarvan wordt door deze besloten of het KOMO® 
attest-met-productcertificaat of KOMO® attest kan worden verleend of dat oplegging van sancties 
en/of het schorsen of intrekken van het attest-met-productcertificaat of attest is vereist. 

De beslissing over de verlening van een attest-met-productcertificaat of attest of de oplegging 
van maatregelen ten aanzien van het attest-met-productcertificaat of attest moet zijn gebaseerd 
op de in het dossier vastgelegde bevindingen. Deze beslissingen moeten plaats vinden door 
certificatiepersoneel dat is gekwalificeerd als beslisser en dat niet zelf bij het certificaatonderzoek 
betrokken is geweest. De beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd. 

8.7 Rapportage aan het College van Deskundigen 

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan ten aanzien van de attesten-met-
productcertificaat en attesten op basis van deze Beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-
instellingen tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze 
rapportage moeten geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Aantal uitgevoerde beoordelingen in relatie tot de vastgestelde frequentie, 

• Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken, 

• Resultaten van de beoordelingen, 

• Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen, 

• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

8.8 Interpretatie van eisen 

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde 
eisen vastleggen in een afzonderlijk interpretatiedocument. Dit interpretatie-document is 
beschikbaar voor/bij de leden van het CvD en de certificatie-instellingen die op basis van deze 
beoordelingsrichtlijn actief zijn. Dit document wordt gepubliceerd op de website van de 
schemabeheerder. Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is 
verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 
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9. DOCUMENTEN LIJST 

9.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Bouwbesluit 2012          Stb. 2011, 416; laatst gewijzigd Stb. 2021, 211 
Regeling Bouwbesluit 2012         Stcrt. 2011, 23914; laatst gewijzigd Stcrt. 2021, 7104  
Besluit bouwwerken leefomgeving    Stb. 2018,291; laatst gewijzigd Stb. 2021, 211 

9.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

 
NEN 1006:2015+A1:2018 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 
NEN 1010:2015 Elektrische installaties voor laagspanning. Nederlandse 

implementatie van de HD-IEC 60364-reeks, inclusief 
correctieblad C2:2016 en wijzigingsblad A1:2020 

NEN 1078:2018 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - 
Prestatie-eisen - Nieuwbouw 

NEN 1087:2001 Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw 
NEN 1594:2006+C2:2015 Droge blusleidingen in en aan gebouwen 
NEN 2057 2011 Daglichtopeningen van gebouwen – Bepaling van de equivalente 

daglichtoppervlakte van een ruimte, inclusief correctieblad 
C1:2011 

NEN 2535:2017 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - 
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

NEN 2555:2008 Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties 
NEN 2559:2001 Onderhoud van draagbare blustoestellen, inclusief wijzigingsblad 

A4:2017 
NEN 2575-1:2012 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – 

Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 1: 
Algemeen 

NEN 2575-2:2012 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties - 
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 2: 
Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A, inclusief 
wijzigingsblad A1:2018 

NEN 2575-3:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - 
Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: 
Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B inclusief 
wijzigingsblad A2:2018 

NEN 2575-4:2013 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – 
Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen – Deel 4: 
Stilalarminstallatie, draadloos 

NEN 2575-5:2012 Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – 
Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen – Deel 5: 
Stilalarminstallatie met attentiepanelen 

NEN 2608:2014 Vlakglas voor gebouwen - Weerstand tegen windbelasting -Eisen 
en bepalingsmethode  

NEN 2654-1+C1:2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, 
Deel 1: Brandmeldinstallaties 

NEN 2654-2:2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, 
Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties 

NEN 2686:1988+A2:2008 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode 
NEN 2690:1991 Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode voor de 

specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning, 
inclusief wijzigingsblad A2:2008 

NEN 2757-1 2019 Bepalingsmethoden van de geschiktheid van systemen voor de 
afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: 
Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op 
bovenwaarde. 

NEN 2757-2 2006 Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties 
met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde – 
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Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen 
NEN 2768+A1:2018 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in 

woningen 
NEN 2778:2015 Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden 
NEN 3011 2015 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de 

openbare ruimte 
NEN 3215+C1+A1:2018 Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - 

Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en 
luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen 

NEN 5077:2019 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de 
grootheden geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, 
luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus 
veroorzaakt door installaties en  nagalmtijd 

NEN 5087:2013+A1:2016 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en 
 gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen 
NEN 5096:2012+A1:2015 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, 
 luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en 
 beproevingsmethoden 
NEN 6060:2015+A1:2018 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten 
NEN 6061:1991+A3:2012 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij 

stookplaatsen 
NEN 6062:2017 Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen 

- Algemeen 
NEN 6063:2019 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken. 
NEN 6068:2020 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag tussen ruimten 
NEN 6069+A1+C1:2019 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 

bouwdelen en bouwproducten 
NEN 6075:2020 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten 
NEN 6079:2016+C1:2016 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - 

Risicobenadering 
NEN 6090:2017 Bepaling van vuurbelasting 
NEN 6707:2019 Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en bepalingsmethoden 
NEN-EN 179:2008 Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een 

deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen 
en beproevingsmethoden 

NEN-EN 1125:2008 Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een 
horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - 
Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief 
nationale bijlage NB:2019 

NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene 
 belastingen - Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde 
 belastingen voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2019 
NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene 

belastingen – Belasting bij brand, inclusief nationale bijlage 
NB:2019 

NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene 
belastingen - Sneeuwbelasting, inclusief nationale bijlage 
NB:2019  

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene 
belastingen - Windbelasting, inclusief nationale bijlage NB:2019 

NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene 
belastingen - Thermische belasting, inclusief nationale bijlage 
NB:2019 

NEN-EN 1991-1-7+ 
C1+A1:2015 Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1: Eurocode1: 

Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - 
Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen, 
inclusief nationale bijlage NB:2019 
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NEN-EN 1991-3:2006+C1:2012 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 3: Belastingen 
veroorzaakt door kranen en machines, inclusief nationale bijlage 
NB:2013 

NEN-EN 1992-1-1+ 
C2:2011+A1:2015+A1:2020 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 

1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief 
nationale bijlage NB:2016 

NEN-EN 1992-1-2+C1:2011+ 
C11:2017+A1:2019                    Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – 

Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van 
constructies bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 1993-1-1+ 
C2+A1:2016 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 

1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief 
nationale bijlage NB:2016 

NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 
1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies 
bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2015 

NEN-EN 1994-1-1+C1:2011 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies 
– Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief 
nationale bijlage NB:2012 

NEN-EN 1994-1-2+C1:2011+ 
A1:2014 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies 

– Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van 
constructies bij brand, inclusief nationale bijlage NB:2007 

NEN-EN 1995-1-1+C1 
+A1:2011+C1:2012+A2:2014   Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies -  
 Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor 
 gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2013 
NEN-EN 1995-1-2+C2:2011 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies -  

Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij 
brand, inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 1996-1-1:2016+ 
A1:2013 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van 

metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van 
gewapend en ongewapend metselwerk, inclusief nationale bijlage 
NB:2018 

NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van 
metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en 
berekening van constructies bij brand, inclusief nationale bijlage 
NB:2011 

NEN-EN 1996-2+C1:2011 Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van 
metselwerk – Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van 
constructies van metselwerk, inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 1996-3+C1:2011 Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van 
metselwerk – Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmodellen voor 
constructies van ongewapend metselwerk, inclusief nationale 
bijlage NB:2011 

NEN-EN 1999-1-1+  
A1:2011+A2:2014+C11:2018 Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - 

Deel 1-1: Algemene regels, inclusief nationale bijlage NB:2011 
NEN-EN 1999-1-2+C1:2011 Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies – 

Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 
inclusief nationale bijlage NB:2011 

NEN-EN 12354-6:2004 Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische 
 eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van 
 bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten 

NEN-EN 13501-1:2019  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1:  
 Classificatie op grond van resultaten van beproevingen van het  
 brandgedrag  
NEN-EN 13501-2:2016  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: 

Classificatie op grond van resultaten van 
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brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen 
NEN-EN 15001-1:2009  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken 

groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor 
industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: 
Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, 
constructie, inspectie en beproeving 

NEN-EN 50522:2010  Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV 
wisselspanning  

NEN-EN-IEC 61936-1+C1:2012 Sterkstroominstallaties met meer dan 1 kV wisselspanning – Deel 
1: Algemene bepalingen, inclusief correctiebladen C11:2011, 
C12:2013, C13:2013 en wijzigingsblad A1:2014 

NTA 8800:2020+A1:2020 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode 
 

BRL 0101:2011+WB 2016  Houtachtige dakconstructies; uitgave SKH 
BRL 0103:2003+WB:2016 Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen, uitgave SKH 
BRL 0203:2006+WB 2017 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief 

beton,  uitgave KIWA 
BRL 0703:2020 Kunststof gevelelementen, uitgave KIWA en SKG-IKOB 
BRL 0801:2019 Houten gevelelementen, uitgave SKH 
BRL 0901:2012+WB 2016          Combinatie-bouwsystemen, uitgave SKG-IKOB 
BRL 0902:2003+WB 2016          Bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton, 

uitgave KIWA en SKG-IKOB 
BRL 0904:2003+WB 2016          Houtskeletbouw, uitgave SKH 
BRL 1001:2003+WB 2016 Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen;  

 uitgave SKG-IKOB, KIWA en SKH 
BRL 1003:2013+WB 2016 Niet-dragende binnenwanden, uitgave KIWA, SKG-IKOB en SKH 
BRL 1008:2013+WB 2016 Dragende binnen- en buitenwanden, uitgave KIWA, SKG-IKOB 

en SKH 
BRL 9021:2016          Houten buitenbergingen, uitgave SKH 
BRL 9922:2011+WB 2016          Houten trappen, uitgave SKH 
BRL 2701:2016 Metalen gevelelementen, uitgave SKG-IKOB 
 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 2019+WB:2019 – berekenings-
wijze voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken gedurende hun 
gehele levensduur, gebaseerd op de EN 15804. 
 
CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-
RBI) op basis van afgeleide doelstellingen - Publicatiedatum: 01 januari 2019 
Dit inspectieschema fungeert als:  
• CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB)  
• CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties (BMI)  
• CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties (OAI)  
• CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties (RBI)  
als bedoeld in het Bouwbesluit 2012 
 
Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 
 
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 
 
Richtlijn Breedband - richtlijn 2014/61/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 
2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 2014, L155) 

 
SKH-Publicatie 03-07:2008 Uitvoeringsrichtlijn waterdampdiffusieremming in houtachtige 

bouwdelen 
 

9.3 Informatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn informatief verwezen: 
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Geluidwering in de woningbouw (1992), TNO-Bouw / MVRO 
Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels – actualisering verkeerslawaai en woningen. 
SBRCURnet-Publicatie Luchtdicht bouwen (2013), Uitgave SBRCURnet (verkrijgbaar via ISSO). 
 
 

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


