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Het nieuwe Bouwbesluit is vooral bedoeld om de 
bouwregelgeving te stroomlijnen. Daarnaast zijn er 
echter ook wijzigingen op het niveau van de in-
stallatievoorschriften. Uneto-vni heeft een publicatie 
uitgegeven waarin alle wijzigingen zijn vermeld die 
van belang zijn voor installaties. Ook is er een ver-
nieuwde uitgave van het Spoorboekje Bouwbesluit  
(https://ledennet.uneto-vni.nl, dossier Bouwregel-
geving). Om een indruk te geven van de wijzigingen 
die het Bouwbesluit 2012 teweegbrengt, volgen enkele 
voorbeelden. Hierbij gaat het om de wijzigingen in de 
nieuwbouweisen op het gebied van elektrotechniek en 
brandalarmtechniek voor de onderwerpen:
- verwijzing naar nen 1010;
-  aansluiting elektrische installatie op het distributie-

net;
- meterruimten;
- verlichtingssterkte;
- noodverlichting;
- automatische ontsluiting brandweeringang;
- certificering van brandmeldinstallaties;
- verwijzing naar nen 2535.
Voor andere relevante wijzigingen wordt verwezen 
naar de aangekondigde publicatie van Uneto-vni. 
Daarin worden alle wijzigingen beschreven die van 
belang zijn voor de deelgebieden: 
- gastechniek
- ventilatietechniek
- elektrotechniek
- sanitaire technieken
- daktechniek
- energie- en milieuprestatie
- brandalarmtechniek

NEN 1010
Het nieuwe Bouwbesluit 2012 verwijst voor nieuwbouw 
naar nen 1010: 2007 en het meest recente wijzigingsblad 
plus correctie daarvan: A1/C1: 2011 (Regeling Bouwbesluit 
2012, artikel 1.2). Uneto-vni heeft een productblad gepu-
bliceerd (Aanvullende informatie nen 1010: 2007 + C1: 
2008 / A1/C1: 2011), waarin de belangrijkste wijzigingen 
vanwege de aanvulling worden toegelicht.
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Het besluit tot wijziging van het bouwbesluit 2012 

en de Regeling bouwbesluit 2012 zijn eind vorig jaar 

gepubliceerd in het staatsblad, respectievelijk de 

staatscourant. De minister van binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties kondigde toen aan dat het nieuwe 

bouwbesluit 2012, samen met de nieuwe Regeling 

bouwbesluit 2012, op 1 april 2012 in werking zou treden. 

tegelijkertijd is het Gebruiksbesluit ingetrokken.
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publicatiEs
officiële publicaties vanwege de invoering van 
het bouwbesluit 2012:
- bouwbesluit 2012 (staatsblad 2011, 416)
- wijzigingsbesluit (staatsblad 2011, 676)
-  regeling bouwbesluit 2012 (staatscourant 

2011, 23914).
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De nieuwe Regeling Bouwbesluit 2012 sluit, net als de 
Regeling Bouwbesluit 2003, een aantal bepalingen 
van nen 1010 uit. In de uitsluiting zijn drie wijzigingen 
aangebracht:
-  Voortaan wordt niet meer geëist dat woningen en 

logiesgebouwen voldoende wandcontactdozen en 
aansluitpunten voor verlichting hebben (Regeling 
bb 2012, artikel 5.1).

-  Het aan onderdeel 710.55.6.1 toegevoegde punt c 
geldt voortaan niet meer. Dit luidde: ‘beveiligd door 
aardlekschakelaars met een nominale aanspreek-
stroom van ten hoogste 10 mA type B’.

-  In onderdeel 714.1.1 is de bepaling dat rubriek 714 niet 
geldt voor openbare verlichting als bedoeld onder 1) 
van dat onderdeel, voortaan niet meer van toepassing.

Aansluiting distributienet
In het nieuwe Bouwbesluit is nu ook opgenomen dat 
een voorziening voor elektriciteit moet zijn aangeslo-
ten op het (openbare) distributienet voor elektriciteit, 
tenzij daarvoor een te lange of te dure aansluitleiding 
nodig zou zijn (bb 2012, artikel 6.10, lid 1). Deze eis is 
overgenomen uit de model-Bouwverordening.

Meterruimte
Volgens het Bouwbesluit 2003 is voor nieuwbouw 
uitdrukkelijk een meterruimte voorgeschreven (artikel 
4.66) en gelden er eisen voor de afmetingen en inde-
ling van de meterruimte (artikel 4.67). Daarbij wordt 
verwezen naar nen 2768. Deze eisen komen niet meer 
voor in het nieuwe Bouwbesluit. 
Dit betekent dat meters bij nieuwbouw in een tech-
nische ruimte moeten worden geplaatst en niet in 
een ‘speciale’ meterruimte. Het Bouwbesluit 2012 
eist nog wel een mogelijkheid om de aansluitleiding 
van het openbare gasdistributienet in het gebouw 
in te voeren. Daarbij verwijst het nog naar nen 2768, 
maar uitsluitend voor de leidingdoorvoeren en de 
mantelbuis. In de praktijk zullen de beheerders van 
de openbare gas-, water- en elektriciteitsnetten toch 
(private) eisen blijven stellen aan meterkasten (www.
aansluitingen.nl/aanvrager/voorwaarden.php). Het is 
verstandig daar rekening mee te houden.

Verlichtingssterkte
De eis die het nieuwe Bouwbesluit stelt aan de verlich-
tingssterkte van de voorgeschreven verlichtingsinstal-
latie is voortaan algemeen 1 lx (bb 2012, artikel 6.2).

Noodverlichting
Of een verblijfsruimte noodverlichting moet hebben, 
wordt voortaan bepaald aan de hand van het aantal 

personen waarvoor de ruimte is bestemd (personen-
benadering, bb 2012, artikel 6.3, lid 1).
Voor een ‘overige gebruiksfunctie voor het personen-
vervoer’ (bijvoorbeeld een perron) of het stallen van 
motorvoertuigen (bijvoorbeeld een parkeergarage) is 
noodverlichting voortaan alleen vereist als de ruimte 
onder meetniveau ligt (bb 2012, artikel 6.3, lid 2).

Ontsluiting brandweeringang
Het Bouwbesluit heeft uit het Gebruiksbesluit de 
bepaling overgenomen over wanneer een brandweer-
ingang (als een gebouw een brandmeldinstallatie 
heeft) bij een brandmelding automatisch moet wor-
den ontsloten (bb 2012, artikel 6.36, lid 3). Toegevoegd 
is de bepaling dat het bevoegd gezag bepaalt of an-
dere gebouwen (voor het verblijven van personen) een 
brandweeringang moet hebben.

Certificering brandmeldinstallaties
Volgens het Gebruiksbesluit, artikel 2.2.1, lid 9, moet 
een voorgeschreven brandmeldinstallatie, indien  >

aaNvullENdE EisEN
in het bouwbesluit 2003 waren de bouwtechnische voorschrif-
ten opgenomen waaraan bouwwerken en hun installaties 
minimaal moesten voldoen. in het bouwbesluit 2012 zijn naast 
deze bouwtechnische eisen ook andere eisen opgenomen, 
namelijk:
-  gebruiksvoorschriften uit het besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken (gebruiksbesluit);
-  aansluiteisen op nutsvoorzieningen, bereikbaarheidseisen en 

‘meldingsplicht slopen’ uit de model-bouwverordening van 
de vereniging van Nederlandse gemeenten;

-  voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerk-
zaamheden uit de model-bouwverordening van de vereniging 
van Nederlandse gemeenten;

-  de circulaire bouwlawaai van het ministerie van infrastructuur 
en milieu.

Het nieuwe Bouwbesluit is vooral bedoeld om de bouwregelgeving te 
stroomlijnen.
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aan productcertificaat) heeft enige tijd na 1 april 2012 
wel nog waarde. Volgens het specifieke overgangsrecht 
van artikel 9.2 van het Bouwbesluit 2012 wordt het pro-
ductcertificaat dat voor 1 april 2012 is afgegeven door het 
branddetectiebedrijf, gelijkgesteld met het inspectiecer-
tificaat voor de geldigheidsduur van het certificaat. Dit 
is dus een jaar voor installaties met doormelding en drie 
jaar voor installaties zonder doormelding.
Hoewel het ccv hard aan het Inspectieschema Brand-
meldinstallaties werkt, was deze certificatieregeling 
nog niet op 1 april 2012 operationeel.

NEN 2535
De nieuwe Regeling Bouwbesluit 2012 verwijst naar 
de nieuwe nen 2535, uitgave 2010: nen 2535+C1. Voor 
bestaande installaties wordt uitgegaan van ‘rechtens 
verkregen niveau’ en wordt in de regeling nen 2335: 1996 
aangewezen. In de publicatie van Uneto-vni ‘Nieuw in 
de norm: bmi’s volgens nen 2535: 2010’ zijn zo toegan-
kelijke mogelijk de verschillen tussen de oude en de 
nieuwe nen 2535 gepresenteerd. Deze publicatie is een 
handreiking aan de installateur om zo snel mogelijk te 
kunnen inspelen op het werken met de nieuwe norm. <
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de installatie is voorzien van doormelding, een gel-
dig certificaat hebben, als bedoeld in de Regeling 
brandmeldinstallaties 2002 van het Centraal Col-
le ge van Deskundigen van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Deze eis vervalt per 1 april 2012. Volgens het nieuwe 
Bouwbesluit 2012, artikel 6.20, lid 6, moeten aange-
wezen (bestaande) brandmeldinstallaties een geldig 
inspectiecertificaat hebben, dat is afgegeven op grond 
van het ccv-inspectieschema Brandmeldinstallaties. 
Conform de Regeling Bouwbesluit 2012 geldt verder 
dat elke – dus ook nieuwe – brandmeldinstallatie die is 
aangewezen in artikel 6.20, voor ingebruikname een in-
spectiecertificaat moet hebben. Deze verandering houdt 
in dat de huidige eis – dat de installatie onder certificaat 
wordt aangelegd – vervalt. Dit procescertificaat (is gelijk 

mEEr iNformatiE
uneto-vni heeft een ‘spoorboekje bouwbesluit 2012’ laten op-
stellen. dit spoorboekje is bedoeld om snel te kunnen zien met 
welke bouwvoorschriften de installateur, direct of zijdelings, te 
maken kan hebben. dit is uitgesplitst in zeven deelgebieden: 
- gastechniek  - ventilatietechniek
- elektrotechniek - sanitaire technieken 
- daktechniek - energie- en milieuprestatie
- brandalarmtechniek 
het spoorboekje kan via https://ledennet.uneto-vni.nl (kies 
voor de webshop) worden besteld of gratis worden gedown-
load in het dossier bouwbesluit. verder is er in samenwerking 
met het cursusloket een workshop ontwikkeld waarin wordt 
ingegaan op de veranderingen in het vernieuwde bouwbesluit. 
deelnemers worden via praktijkvoorbeelden en opdrachten 
vertrouwd gemaakt met de nieuwe bouwregelgeving. Kijk voor 
meer informatie op www.cursusloket.nl. daarnaast is er ook op 
de website van de overheid meer informatie te vinden over het 
nieuwe bouwbesluit: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.

Volgens het nieuwe Bouwbesluit moeten meters bij nieuw-
bouw in een technische ruimte worden geplaatst en niet in 
een ‘speciale’ meterruimte.

Conform de Regeling Bouwbesluit 2012 moet elke – dus ook nieuwe – brand-
meldinstallatie die is aangewezen in artikel 6.20, voor ingebruikname een 
inspectiecertificaat moet hebben.

bouwbesluit 2012: gevolgen voor de elektrotechnisch installateur
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