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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Deze richtlijn heeft tot doel om, op verzoek van de aanvrager, vast te stellen of het door de 
aanvrager op de markt gebrachte product, houten buitenberging, in zijn toepassing voldoet 
aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit.   

De toetsing aan deze richtlijn resulteert in het opstellen van een BB-aansluitingsdocument van 
de beoordeelde houten buitenberging. Dit document stelt de aanvrager in staat om aan zijn 
afnemers aan te tonen dat, mits toegepast volgens de voorwaarden zoals vermeld in het  
BB-aansluitdocument, de door hem geleverde houten buitenberging voldoet aan het 
Bouwbesluit. 

Daar waar sprake is van CE-markering van producten wordt voor het vaststellen van de 
aansluiting met het bouwbesluit gebruik gemaakt van de waarden zoals opgenomen in de 
prestatieverklaring van de betreffende producent. 

Tevens vermeld deze richtlijn de eisen die gesteld worden aan de certificatie instellingen, die 
voor het toepassingsgebied van deze richtlijn beschikken over een accreditatie door de Raad 
voor Accreditatie, en de procedure die gevolgd moet worden voor de behandeling van een 
aanvraag c.q. instandhouding van het BB-aansluitdocument. 

Naast de eisen die in deze richtlijn zijn vastgesteld, stelt de certificatie-instelling aanvullende 
eisen in de zin van algemene procedure-eisen, zoals vastgelegd in het reglement van de 
certificatie-instelling.  

Het techniekgebied van de richtlijn is: E6 “Deuren, ramen, luiken, blinden, poorten met 

kozijnen voor alle toepassingen en alle uitvoeringen in hout”. 

1.2 Toepassingsgebied 

Deze richtlijn aansluiting Bouwbesluit en het BB-aansluitdocument hebben betrekking op 
grondgebonden houten buitenbergingen (één bouwlaag) voor toepassing in alle 
gebruiksfuncties bij vrijstaande en/of grondgebonden woningen. 

 

Onder een houten buitenberging wordt verstaan een bouwwerk met wanden bestaande uit 
een houten frame met bekleding (al dan niet voorzien van ramen), één of meer (houten) 
deuren en een dakconstructie.  

1.3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op houten buitenbergingen is geen geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing. 
Op materialen en/of componenten toegepast in houten buitenbergingen kan wel een 
geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing zijn. 

1.4 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit  

Op basis van deze richtlijn worden erkende BB-aansluitdocumenten afgegeven. Erkende BB-
aansluitdocumenten vallen conform Bouwbesluit art. 1.11 onder de erkende 
kwaliteitsverklaringen. 

1.5 Eisen te stellen aan conformiteitsbeoordelende instellingen 

1.5.1 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken 

Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm wordt, voor materialen en/of componenten toegepast in 
houten buitenbergingen, uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de 
Prestatieverklaring van de betreffende producent. 
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1.5.2 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken 

Ten aanzien van de overige kenmerken dienen door een aanvrager (producent/leverancier), in 
het kader van externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te worden 
overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze richtlijn wordt voldaan. Er zal moeten 
worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het 
betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 

 

- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten 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 accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van 
wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden 
overlegd zal de certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 BB-aansluitdocument 

Op basis van deze richtlijn worden erkende BB-aansluitdocumenten afgegeven. De uitspraken 
in deze documenten zijn gebaseerd op hoofdstuk 3 van deze richtlijn. 

Op de website van de SKH (www.SKH.org) staat het model van de af te geven  

BB-aansluitdocument vermeld die voor deze richtlijn van toepassing is. De af te geven  

BB-aansluitdocumenten moeten met dit model overeenkomen. 

Doordat wijzigingen van de indeling en/of teksten van de erkende BB-aansluitdocumenten 
voorgelegd zijn aan de HCB en instemming verkregen is, wordt voor die documenten tevens 
voldaan aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting Bouwkwaliteit 
(www.bouwkwaliteit.nl).  

http://www.bouwkwaliteit.nl/
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2. TOETSINGSONDERZOEK 

Voor afgifte van het BB-aansluitdocument wordt een toetsingsonderzoek uitgevoerd. 

2.1 Start van het onderzoek 

De aanvrager geeft de prestaties van zijn product/systeem aan voor het opstellen van het BB-
aansluitdocument en levert de daarvoor benodigde documenten en onderbouwing aan. Waar 
van toepassing verstrekt hij de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de 
‘technische specificatie’ zoals die wordt opgenomen in het af te geven BB-aansluitdocument. 

2.2 Toetsingsonderzoek 

Ten behoeve van het opstellen van het BB-aansluitdocument voert de certificatie-instelling 
onderzoek uit. Tot het toetsingsonderzoek behoren: 

 De certificatie-instelling beoordeelt of de vaststelling van de productkenmerken van de 
houten buitenbergingen en de daarin toegepaste materialen voldoet aan de voorwaarden 
zoals vermeld in paragraaf 1.5 van deze richtlijn.  

 De certificatie-instelling beoordeeld of de (resultaten van uitgevoerde berekeningen van) 
productkenmerken van de houten buitenberging minimaal gelijkwaardig zijn aan de 
relevante voorwaarden zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van deze richtlijn. 

 Op basis van de productkenmerken van de houten buitenbergingen bepaald en/of 
beoordeeld de certificatie-instelling de prestaties in de toepassing in relatie tot het 
Bouwbesluit. 

 Vaststelling van de toepassingsvoorwaarden. 

2.3 Verlening BB-aansluitdocument 

De resultaten van het toetsingsonderzoek worden door de certificatie instelling vastgelegd in 
een dossier. Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over alle in de richtlijn gestelde eisen 

 Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 
traceerbaar zijn vastgelegd 

De beslissing over verlening van een BB-aansluitdocument moet plaatsvinden door een 
daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het toetsingsonderzoek betrokken is 
geweest. Op basis van de beoordeling wordt door de beslisser besloten of het BB-
aansluitdocument kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken 
vereist zijn voordat het BB-aansluitdocument kan worden verleend. De beslissing moet 
traceerbaar zijn vastgelegd. 

Door het verlenen van het BB-aansluitdocument spreekt de certificatie-instelling het 
gerechtvaardigd vertrouwen uit dat: 

 De houten buitenbergingen de prestaties leveren zoals opgenomen in het BB-
aansluitdocument, mits wordt voldaan aan de in het BB-aansluitdocument omschreven 
voorwaarden, en daarmee voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. 

2.4 Geldigheidsduur BB-aansluitdocument 

Zolang het BB-aansluitdocument geldig is mag de producent hiervan gebruik maken om aan 
te tonen dat het product/systeem voldoet aan de in het BB-aansluitdocument opgenomen 
bepalingen van het Bouwbesluit. 
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De geldigheidsduur van het BB-aansluitdocument wordt geregeld in het reglement van de 
certificatie-instelling maar is niet langer dan 5 jaar. Na beëindiging van de geldigheid van het 
BB-aansluitdocument vindt door de certificatie-instelling een herbeoordeling van het product 
en de aansluiting met het Bouwbesluit plaats. Bij tussentijdse wijziging van het Bouwbesluit 
beoordeelt de certificatie-instelling de gevlogen ervan en past, daar waar nodig, het BB-
aansluitdocument daarop aan. 
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3. PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, waaraan een houten buitenberging in alle 
woonfuncties moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de 
eisen wordt voldaan. 

3.1 Aansluittabel Bouwbesluit  

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit opgenomen die aan 
buitenbergingen worden gesteld. In de af te geven BB-aansluitdocument zal de aansluittabel 
moeten worden overgenomen zoals die is opgenomen in bijlage A. 

 

Aansluittabel “nieuwbouw” 

 
Beschouwde 
afdelingen van het 
Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Buitenbergingen 
(overige 
gebruiksfuncties) 

Eventueel verder 
verwijzingspad 

Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

2.1 2.2 
2.3 
2.4 

 
1-2 
1-2 

 

x 
x 
x 

 

NEN-EN 1990 (incl. 
nationale bijlage) 
NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7 
(incl. nationale bijlage) 
NEN-EN-1995-1-1 (incl. 
nationale bijlage) 
NEN 6707 

Beperking van 
ontwikkeling van brand 
en rook 

2.9 2.67 
2.68 
2.71 

1-2 
1/4/5 
1-2 

x 
x 
x 

NEN-EN 13501-1,  
NEN 6063 

Buitenberging, 
nieuwbouw 

4.5 4.31 
4.32 

1-3 x 
x 

 
NEN 2778 

Overige bepalingen veilig 
en gezond gebruik, 
nieuwbouw 

7.3 7.19 2 x NEN-EN-ISO 16000-2 

 

Opmerking 

In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven.   

3.2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

Algemene sterkte van de bouwconstructie; BB-afd. 2.1  

3.2.1 Sterkte bouwconstructie; Prestatie-eisen, BB-artikelen 2.2, 2.3 en 2.4  

Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.2, 
BB-art. 2.3, leden 1-2 en BB-art. 2.4, leden 1-2. 

 

Grenswaarde 

Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele en 
buitengewone belastingscombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
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Bepalingsmethode 

De prestaties van houten buitenbergingen worden bepaald overeenkomstig de in tabel 1 van 
toepassing zijnde normen. 

 

Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

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

Bevestigings- 
constructie 
dakbedekking 

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

* inclusief nationale bijlage 

 

Toetsingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de sterkte van de 
bouwconstructie van de houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor de daarin opgenomen toepassingsvoorbeelden van 
houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten 
aanzien van de algemene sterkte van de bouwconstructie en welke voorwaarden hiervoor 
gelden. 

 

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 

3.2.2 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, leden 1-2. 

 

Grenswaarde 

De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. 

 

Bepalingsmethode 

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

 

Toetsingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van de 
houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument. 

Het BB-aansluitdocument geeft voor de daarin opgenomen uitvoeringsvoorbeelden van  
houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de brandklasse voor het binnenoppervlak en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 
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3.2.3 Buitenoppervlak, BB-artikel 2.68 

Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangegeven in BB. Art. 2.68, leden 1, 4 en 5. 

 

Grenswaarde 

De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. 

 

Bepalingsmethode 

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

 

Toetsingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van de 
houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen  

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor de daarin opgenomen uitvoeringsvoorbeelden van 
houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten 
aanzien van de brandklasse voor het buitenoppervlak en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.2.4 Dakoppervlak, BB-artikel 2.71 

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangegeven in BB. Art. 2.71, leden 1 en 2. 

 

Grenswaarde 

De bovenzijde van een dak van een buitenberging is niet brandgevaarlijk voor bergingen met 
een gebruiksoppervlak van meer dan 50 m². 

 

Bepalingsmethode 

De brandgevaarlijkheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 6063. 

 

Toetsingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandgevaarlijkheid 
van de bovenzijde van een dak van de houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan 
de in het Bouwbesluit genoemde eisen  

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor de daarin opgenomen uitvoeringsvoorbeelden van 
houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten 
aanzien van de brandgevaarlijkheid van de bovenzijde van het dak van een buitenberging en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 
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3.3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid 

 

BUITENBERGING;B.B-AFD 4.5  

3.3.1 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen; BB-artikel 4.31 

Buitenbergingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.31, 
leden 1-3. 

 

Grenswaarde 

Een buitenberging van een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m2 bij een 
breedte van ten minste 1,8 m. en een inwendige hoogte van ten minste 2,3 m.  

 

Toetsingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de afmetingen van de houten buitenbergingen in de 
toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor de daarin opgenomen uitvoeringsvoorbeelden van 
houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten 
aanzien van de afmetingen. 

3.3.2 Regenwerend; BB-artikel 4.32 

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 bergruimte zijn regenwerend. 

 

Toelichting: 

Uitgangspunt is dat deze eis ook geldt voor belendingen waartegen een berging wordt 
aangebouwd, al dan niet van hout, al dan niet een berging en voor de bouwkundige 
ontmoeting met de belending. Een scheidingsconstructie is volgens NEN 2778 regenwerend 
als er geen “water op enig begaanbaar binnenonderdeel van het gebouw visueel 
waarneembaar is”, bij vier uur beproeving zonder drukverschil. 

 

Bepalingsmethode 

De regenwerendheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 

 

Toetsingsonderzoek  

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de regenwerendheid 
van de houten buitenbergingen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde 
eisen. 
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BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor de daarin opgenomen uitvoeringsvoorbeelden van 
houten buitenbergingen aan dat deze voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten 
aanzien van de regenwerendheid en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.4 Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen 

 

OVERIGE BEPALINGEN VEILIG EN GEZOND GEBRUIK, NIEUWBOUW; BB-AFD. 7.3  

3.4.1 Asbestvezels en formaldehyde; BB-artikel 7.19 

Materialen in een voor personen toegankelijke ruimte van een bouwwerk moeten voldoen aan 
de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 7.19, lid 2. 

 

Grenswaarde 

De maximale concentratie van formaldehyde is niet groter dan 120 µg/m3. 

 

Bepalingsmethode 

De concentratie van formaldehyde wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN-ISO 16000-2. 

 

Toetsingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de plaatmaterialen aan de binnenzijde van de houten 
buitenbergingen in de toepassing voldoen aan minimaal klasse E1 overeenkomstig  
NEN-EN 13986 Annex B. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft voor de daarin opgenomen uitvoeringsvoorbeelden van 
houten buitenbergingen aan dat deze op basis van de aan de binnenzijde van de houten 
buitenberging toegepaste plaatmaterialen voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen 
ten aanzien van de maximale concentratie van formaldehyde. 
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4.  EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

4.1 Algemeen 

De certificatie-instelling moet voor het toepassingsgebied (paragraaf1.2) van deze richtlijn 
beschikken over een accreditatie door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-
ISO/IEC 17065. 

De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 
document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij het toetsingsonderzoek worden 
gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: 

 De algemene regels voor het uitvoeren van het toetsingsonderzoek, te onderscheiden 
naar: 

 De wijze waarop aanvragers worden geïnformeerd over de behandeling van een 
aanvraag; 

 De uitvoering van het onderzoek; 

 De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek; 

 De regels bij beëindiging van een BB-aansluitdocument; 

 De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
certificatie-instelling. 

4.2 Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek 

Het bij het, overeenkomstig hoofdstuk 2 van de richtlijn uit te voeren toetsingsonderzoek, 
betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

 Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toetsingsonderzoek en 
rapporteren omtrent de uitkomsten daarvan.  

 Beoordelaar: belast met de beoordeling van het door de uitvoerder aangeleverde 
rapportage van het uitgevoerde toetsingsonderzoek.  

 Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toetsingsonderzoeken. 
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4.3 Kwalificatie-Eisen 

Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het 
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring 
gelden de volgende kwalificatie-eisen: 

 

Personeel 
toetsingsonderzoek 

Opleiding Kennis en Ervaring 

Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau 

 

 Productie en toepassing van houten 
buitenbergingen of gelijkwaardig  

 Opleiding auditor NEN-EN-ISO 9001 

 Tweejarige ervaring in de houtindustrie of 
daaraan gelijkwaardig 

Beoordelaar HBO-niveau  Bouwkundig of andere type opleiding of 
gelijkwaardig 

 Productie en toepassing houten 
buitenbergingen 

 Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend 
niveau in de houtindustrie of daaraan 
gelijkwaardig. 

Beslisser HBO-niveau  

 

 Managementervaring of gelijkwaardig 
Attestering of gelijkwaardig 

 Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

 Kennis van relevante toetsingssystematiek 

Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek 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. 
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5. DOCUMENTEN LIJST 

Lijst van documenten zoals vermeld in deze richtlijn  

 

Bouwbesluit 2012 Stb. 2011 416, 676;Stb. 2012,125, 256, 441, 643; 
Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51, 211, 232, 
233; 333, 342, 358, 539; Stb 2015, 92, 249, 425 
en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; 
Stcrt. 2012, 13245 Stcrt. 2013, 5457, 16919; Stcrt. 
2014, 4057, 34076, 37003; Stcrt. 2015, 17338, 
45221 

  

NEN 2778:1991/A4:2011 Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden 

NEN 6063:2008 

NEN 6707:2011 

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken 

Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en 
bepalingsmethoden 

NEN-EN 1990+A1+A1/ 
C2:2011 +NB:2011 

Eurocode – Grondslagen van het constructief 
ontwerp 

NEN-EN 1991-1-1+C1:2011 
+NB:2011 

Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en belastingen 
op constructies – Deel 1: Ontwerpgrondslagen; 
incl. Nationale bijlage 

NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 
+NB:2011 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-
3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting; incl. 
Nationale bijlage 

NEN-EN 1991-1-
4+A1+C2:2011 +NB:2011 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-
4: Algemene belastingen – Windbelasting; ; incl. 
Nationale bijlage 

NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 
+NB:2011 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-
5: Algemene belastingen - Thermische belasting 

NEN-EN 1991-1-7+C1:2011 
+NB:2011 

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1: 
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-
7: Algemene belastingen - Buitengewone 
belastingen: stootbelastingen en ontploffingen 

NEN-EN 1995-1-
1+C1+A1:2011 +NB:2011 

 

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van 
houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - 
Gemeenschappelijke regels en regels voor 
gebouwen; incl. Nationale bijlage 

NEN-EN 13501-1:2007 
+A1:2009 

Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van 
resultaten van beproeving van het brandgedrag 

NEN-EN-ISO 9001:2008 
+C1:2009 

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 

NEN-EN-ISO 16000-2:2006 

 

Binnenlucht – Deel 2: Monsternemingsstrategie 
voor formaldehyde 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 
2005/C1:2007 

Algemene eisen voor de bekwaamheid van 
beproevings- en kalibratielaboratoria 

NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-
instellingen die certificaten toekennen aan 
producten, processen en diensten 
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6. BIJLAGE A: BOUWBESLUIT AANSLUITTABEL 

Bouwbesluit aansluittabel zoals op te nemen in het BB-aansluitdocument  

Nr. Afdeling Grenswaarden/ 

bepalingsmethode 

Prestaties 

2.1 Algemene sterkte 
van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand 
bouwconstructie, berekening  

volgens NEN-EN 1995-1-1  

(incl. nationale bijlage) en  

NEN-EN 1990 (incl. nationale 
bijlage) en NEN-EN 1991-1-
1/3/4/5/7 (incl. nationale 
bijlage) 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding van 
prestaties die voldoen aan 
de gestelde eisen 

2.9 Beperking 
ontwikkelen brand 
en rook 

Binnenoppervlak minimaal 
brandklasse D 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding 
brandklasse  

 

Buitenoppervlak 

minimaal brandklasse D 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding 
brandklasse  

Dakoppervlak , niet 
brandgevaarlijk  

(i.g.v. gebruiksoppervlak > 50 
m²) 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding van 
voldoen aan de gestelde 
eisen 

4.5 Buitenberging, 

nieuwbouw   

Vloeroppervlakte ≥ 5m2 bij 
een 
breedte ≥ 1,8 m en een 
inwendige  

hoogte ≥ 2,3 m 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding van 
voldoen aan de gestelde 
eisen 

Regenwerend volgens NEN 
2778 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding van 
voldoen aan de gestelde 
eisen 

7.3 Overige bepalingen 
veilig en gezond 
gebruik, 
nieuwbouw 

Maximale concentratie van  

120 µg/m3 

Toepassingsvoorbeelden 
met vermelding van 
voldoen aan gestelde 
eisen 

 

 

 

 




