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‘De wereld wordt
een stuk ingewikkelder’

De toon van het seminar ‘Glas en het nieuwe Bouwbesluit 2012’ van Kennis-

centrum Glas werd vooral gezet door een bijeenkomst de avond vóór die

dertiende oktober 2011. Toen besloot minister Donner dat het besluit niet

op 1 januari, maar op zijn vroegst 1 april en wellicht zelfs pas 1 juli 2012

wordt ingevoerd ‘om de bouwwereld tijd te geven er aan te wennen’. De

grote vraag voor de glasbroeders en -zusters in het Nieuwegein Business

Center was waaráán ze dan precies moeten wennen. Welke gevolgen heb-

ben het nieuwe Bouwbesluit en de verwijzing naar Eurocodes op het toe-

passen van glas als bouwproduct? De sprekers hadden geen pasklare ant-

woorden; voorlopig staat alleen vast dat er nog maar weinig vaststaat.
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De bouwregelgeving staat in de steigers, wat zijn de consequenties van het Bouwbesluit 2012?

Foto: Eigen Huis Verbouwen

De bouwsector maakt zware tijden

door en de overheid zet zich niet

bepaald in om de nood te lenigen, stel-

de dagvoorzitter en directeur Theo van

der Zwaan van het kenniscentrum in

zijn openingswoord. Van de beoogde

vermindering van de regeldruk voor

ondernemers komt voorlopig weinig

terecht, stimuleringsmaatregelen blij-

ven uit of hebben niet het beoogde

effect. En boven dat alles zweeft een

Bouwbesluit 2012 waarvan de vraag is

welke status het heeft. 

Meer overzicht en inzicht

Die algemene inleiding op het Bouwbe-

sluit 2012 kwam vervolgens in sneltrein-

vaart van Jan Loogman, teamleider Ver-

gunning en Handhaving gemeente

Soest en docent bouwregelgeving bij

BOB. ‘Een voornaam doel van dit nieu-

we Bouwbesluit is het samenbrengen

van regelgeving die tot nu toe verbrok-

keld werd aangeboden. Dat zou moeten

zorgen voor meer overzicht en inzicht.

Ik ken het document inmiddels aardig

en ik moet zeggen: het is, zeker in verge-

lijking met editie 2003, goed leesbaar.

Alleen jammer dat nog niet alle regelge-

ving er in zit en dat er een Veegbesluit

achteraan komt om alle aanvullingen

en omissies te verwerken. En of het nou

echt eenvoudiger wordt…’ 

Om zich vervolgens vol overgave te stor-

ten op de ondubbelzinnige uitgangs-

punten van het Bouwbesluit: de twaalf

gebruiksfuncties die dienen als basis, de

afzonderlijke bepalingen voor nieuw- en

verbouw en de mogelijke discussie die

het nieuwe begrip rechtens verkregen

niveau bij verbouw kan opleveren. Loog-

man: ‘De voorschriften rond brandvei-

ligheid en vluchtroutes gaan op de

schop, er komt een nieuwe afdeling
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teksten. Kortom: ik voorzie een kakofo-

nie aan regels, discussies, onduidelijk-

heden en verspilde tijd. De wereld

wordt helaas een stuk ingewikkelder

voor u – en u kunt er zich in dit stadi-

um eigenlijk nog niet op voorbereiden.’

Professioneler

Theo van der Zwaan trapte het tweede

deel af en daarna was het woord aan

Adri Borst van het Centraal Overleg

Bouwconstructies (COBc). Onderwerp:

relevante wet- en regelgeving, te begin-

nen met de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo). De Wabo bun-

delt 25 ‘oude’ vergunningen in één

omgevingsvergunning waarmee ieder-

een die gaat bouwen te maken krijgt.

Borst: ‘Dat leidt als het goed is tot een

meer bruikbare vergunning; anderzijds

wordt van de aanvrager meer professio-

naliteit verwacht omdat de verantwoor-

delijkheid voor een volledige aanvraag

bij hem ligt.’ Om vervolgens in te gaan

op het bevoegd gezag (wie handelt de

aanvraag af), de overgang van Woning-

wet naar Bouwbesluit en de (extra) aan-

dacht die er is voor veiligheid in BB

2012. Een constructie moet alle belastin-

gen en invloeden die tijdens uitvoering

en gebruik kunnen optreden, kunnen

weerstaan. Voor glasconstructies is dat

verder uitgewerkt in NEN 2608:2011,

gebaseerd op NEN-EN 1990. De 2608 is

inmiddels vastgesteld en klaar voor

publicatie. Borst tot besluit: ‘Alle regels

den. Neem alleen al dat rechtens verkre-

gen niveau: wat ís dat nou eigenlijk? De

Tweede Kamer is er nog niet blij mee.

Andere relevante normen staan nog

niet vast en ook de Eurocodes leiden

nog steeds tot discussie. Net als de afge-

lopen 35 jaar trouwens. De list van Tom

Poes wordt nu waarschijnlijk dat we er

nationale bepalingen in mogen opne-

men, maar 58 Eurocodes keer 27 natio-

nale bijlagen is veel, heel veel extra bal-

last. En of het er nou veiliger op wordt,

waag ik te betwijfelen. Ook blijkt dat in

Eurocodes op punten iets anders staat

dan in de overeenkomstige Bouwbesluit-

> ‘De wereld wordt een stuk ingewikkelder’

Jan Loogman: ‘Of het nu echt eenvoudiger wordt…’ Nico Scholten: ‘Tom Poes, verzin een list.’

vloeren, trappen en hellingbanen, de

voorschriften rond geluidwering en

luchtverversing worden een stuk een-

voudiger en ook de berekening van de

hoeveelheid daglichttoetreding en de

energiezuinigheid van een gebouw ver-

anderen.’

Eurocodes

Maar ja, hoe vast staat dat allemaal nu

de inhoud in feite nog niet definitief is?

Regelkenner Nico Scholten legde de

beoogde Nederlandse regels naast de

Eurocodes waarnaar ze verwijzen. ‘Mijn

vermoeden: veel gaat nog anders wor-

Aan het seminar

namen circa 250 men-

sen deel in de weten-

schap dat het er in de

glasbranche allemaal

niet eenvoudiger op

wordt.

25-26-27_Seminar KCG_25-26-27  12-12-11  13:35  Pagina 26



d
e

c
e

m
b

e
r

2
0

1
1

G
l

a
s

 
i

n
 

B
e

e
l

d

26 | 27

en normen ten spijt: de interpretatie

ervan blijft mensenwerk. Daar zult u

rekening mee moeten houden.’

Hoeveel daglicht?

Als laatste spreker beklom technisch

adviseur Peter van Dijk van Kenniscen-

trum Glas het spreekgestoelte. ‘Ik hoop

maar dat de belangrijkste zin voor de

glasbranche in het Bouwbesluit blijft:

dat daglicht in voldoende mate moet

kunnen toetreden’, begon Van Dijk

snedig. Maar hoeveel daglicht is ‘vol-

doende’? Hoe energiezuinig moeten een

bouwwerk als geheel en het glas daarin

worden gebouwd? Wat staat er over

thermisch comfort, luchtverversing,

winddichtheid, vochtwering, bescher-

ming tegen geluid van buiten, inbraak-

wering, algemene sterkte, windbelas-

ting, doorvalbeveiliging, brandwering

en CE-markering? Een hele lijst, maar

toch: allemaal zaken die direct samen-

hangen met de plaatsing en toepassing

van beglazing. Want hoe zit het met de

U-waarde van glas inclusief kozijn in

relatie tot de gevraagde Rc-waarde? Hoe

verhoudt luchtverversing via bijvoor-

beeld roosters boven ramen zich tot

luchtdichtheid van de constructie en

thermisch comfort? Hoe zit het met de

berekening van industriegeluid (dB(A))

versus weg- en spoorgeluid (dB) en hoe

los je de wering van geluid glastech-

nisch op? Welke weerstandsklasse en

breukgedrag moet glas hebben uit het

oogpunt van inbraakwerendheid? Van

Dijk liet in hoog tempo zijn licht schij-

nen op deze en vele andere punten.

Welke glasdiktes?

Aan het eind van de middag was het

tijd voor de vragen uit de zaal. Bijvoor-

beeld over de ingewikkelde rekentech-

nieken in NEN 2608:2011, zeker ten

opzichte van de oude norm, en de

mogelijke gevolgen voor glasdikten (en

kosten). ‘Minister Donner garandeert op

letterniveau geen budgetneutraliteit’,

aldus Nico Scholten. Peter van Dijk: ‘Ik

verwacht minimale verschillen.’ Borst:

‘Er is alles aan gedaan om te komen tot

glasdiktes waaraan we gewend waren.’

Loogman: ‘Een advies uit de grond van

mijn hart: het nieuwe Bouwbesluit en

alle eraan gekoppelde normen maken

het er uiteindelijk niet gemakkelijker

op. Trek op met een vakman die u in de

regelgeving kan invoeren. Als we de illu-

sie hebben dat dit besluit zorgt voor ver-

minderde regeldruk, dan komen we

bedrogen uit.’ Een andere vraag ging

over het berekenen en/of aantonen van

de doorvalveiligheid van glasconstruc-

ties – wanneer berekenen (goedkoper

natuurlijk), wanneer aantonen? ‘U moet

aannemelijk maken dat u voldoet aan

de wet’, aldus Scholten. ‘Het Bouwbe-

sluit 2012 kent de fundamentele belas-

tingcombinatie – daarmee rekent u – en

de buitengewone belastingcombinatie –

daarbij past u de slingerproef toe, tenzij

u aannemelijk kunt maken dat het niet

nodig is.’ 

Theo van der Zwaan vatte het tot slot

kernachtig samen: ‘De essentie is dat u

verantwoordelijk bent en blijft voor uw

eigen werk. Dat klinkt wellicht ontmoe-

digend, maar zo is het. Het Kenniscen-

trum Glas voorziet u van tools die u

erbij helpen, dat beloof ik u. En natuur-

lijk gaan we u op de hoogte houden van

de ontwikkelingen. Daar zijn we voor. U

kunt op ons rekenen!’ Waarna zo’n 250

aanwezigen huiswaarts keerden in de

wetenschap dat het er in de glasbranche

allemaal niet eenvoudiger op wordt. <

Arno Verbaas

Adri Borst: ‘Meer professionaliteit gevraagd.’ Peter van Dijk: ‘Ik hoop maar dat daglichttoetreding blijft.’

Niet tevreden

Het Kenniscentrum Glas was niet tevreden

over de inhoud van het seminar over het

Bouwbesluit 2012. Mede door het uitstel

van invoering moesten de sprekers te vaak

een voorbehoud maken. Het kenniscen-

trum heeft alle deelnemers daarom aange-

schreven en een gratis deelname aan een

van de workshops aangeboden, die in

2012 worden georganiseerd zodra meer

bekend is over de concrete gevolgen van

het gewijzigde Bouwbesluit voor de toe-

passing van glas.
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