
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2021 

AB 2021, no. 69 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 7e oktober 2021 

bevattend (bouw)technische voorschriften voor bouwen en slopen van 

bouwwerken als bedoeld in artikel 19 van de Bouw- en 

woningverordening (Bouwbesluit) 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

  

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ‘Landsbesluit ter uitvoering van artikel 19 van de Bouw- en woningverordening’, 

nr. AB 2013, GT no. 146, vervanging behoeft; 
Gelet op artikel 19 van de Bouw- en woningverordening, nr. AB 2013, GT no. 136; 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 
 

 
Artikel I 
 
Vast te stellen een Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bevattend 
(bouw)technische voorschriften voor bouwen en slopen van bouwwerken als bedoeld in 

artikel 19 van de Bouw- en woningverordening (Bouwbesluit), zoals aangegeven in 
onderstaand artikel II, ter vervanging van het ‘Landsbesluit ter uitvoering van artikel 19 
van de Bouw- en woningverordening’, nr. AB 2013, GT no. 146. 
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Artikel II 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN   

§ 1.1 Algemeen   

Artikel 1.1 Begripsbepalingen   

1. Voor de toepassing van de bij of krachtens dit landsbesluit gegeven voorschriften 

wordt  

verstaan onder:   

a. beer- of rottingsput: een put waarin de beer (menselijke uitwerpselen) van 

één of meer toiletten wordt vergaard; zie ook septic tank; 

b. belasting: statische en dynamische krachtswerking op een 

constructie(onderdeel); 

c. belastingcombinatie: verzameling van (te rekenen) combinatie van statische 

en dynamische belastinggevallen, die gelijktijdig kunnen optreden;  

d. belastinggeval: een te rekenen configuratie van belasting op een 

constructie(onderdeel); 

e. bevoegd gezag: de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 

Milieu en Infrastructuur (VROMI; 

f. bezwijken: het overschrijden van een uiterste grenstoestand;  

g. bouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting 

te dragen;  

h. doorgang: toegang, uitgang of doorlaatopening voor personen van een 

bouwwerk of van een gedeelte daarvan;  

i. functiegebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die 

gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven van 

personen, plaatsvinden; 

j. functieruimte: in een functiegebied gelegen ruimte; 

k. fundamenteel herstel: de hoofddraagconstructie van het gebouw is verzwakt, 

vervormd of anderszins beschadigd als gevolg van brand, natuurgeweld of 

andere oorzaken, op een zodanige wijze dat deze niet langer in staat is om 

bij te dragen aan de sterkte en stabiliteit van het gebouw waarvoor deze is 

bedoeld, ontworpen en berekend; 

l. gebruiksfunctie: gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde 

gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen;  

m. gebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor 

de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een 

of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een 

brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van 

elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte 

of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is; 

n. gebruiksoppervlakte: het binnenwerks vloeroppervlak van een bouwwerk 

(dus binnen de uitwendige scheidingsconstructies), gemeten op vloerniveau 

met een vrije hoogte van tenminste 150 cm’ boven de vloer, uitgedrukt in m2 

tot op 0,5 m2 nauwkeurig; 

o. installatie: voor het functioneren van een bouwwerk of een gedeelte daarvan 

noodzakelijke voorziening van niet-bouwkundige aard; 

p.  integrale toegankelijkheid: de eigenschap van gemaakte voorzieningen 

(buitenruimten, producten, evenementen, gebouwen en woningen), die 

maakt dat mensen alle ruimten in die voorzieningen zo zelfstandig en 

gelijkwaardig mogelijk kunnen bereiken en betreden en alle functies in die 

voorzieningen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk kunnen gebruiken. 
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q. inwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen 

twee (2) voor personen toegankelijke besloten ruimten van een gebouw, 

waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere 

constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die 

scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit landsbesluit gegeven 

voorschrift;   

r. klimlijn: denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de 

treden van een trap met elkaar verbindt; 

s. lifttoegang: doorgang van een liftschacht voor het bereiken van een kooi van 

een lift; 

t. lozingstoestel: toestel met een mogelijkheid voor aansluiting op de 

afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater;  

u. meetniveau: hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de 

toegang van het gebouw;  

v. nevenfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere 

gebruiksfunctie; 

w. onafhankelijke derde: een expert op het gebied van constructieve veiligheid 

die: 

- tenminste de zelfde kwalificaties met betrekking tot opleiding en ervaring 

heeft als de persoon of firma die verantwoordelijk is voor ontwerp, 

berekeningen en tekeningen van het betreffende bouwwerk, 

- bekend is met de Eurocodes inzake constructieve veiligheid en de wijze van 

berekenen door de hiervoor genoemde persoon of firma, 

- geen belang heeft bij het initiatief, de financiering, het ontwerp, de 

uitwerking, de uitvoering of de exploitatie van het betreffende bouwwerk 

anders dan de beoordeling en supervisie bedoeld in artikel 1.12, eerste en 

tweede lid, 

- niet als medewerker of freelancer werkzaam is of recent is geweest voor de 

onder de eerste bullet genoemde persoon of firma. 

x. ontwerplevensduur: veronderstelde periode gedurende welke een constructie 

of een deel ervan te gebruiken is voor het doel als beoogd, met inbegrip van 

het voorziene onderhoud, maar zonder dat ingrijpend herstel nodig is; 

y. rechtens verkregen niveau: niveau dat het gevolg is van de toepassing op 

enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde 

technische voorschriften, en dat niet lager ligt dan het niveau van de 

desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk, en niet hoger dan 

het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen 

bouwwerk;   

z. septic tank: tank waarin de beer (menselijke uitwerpselen) van één of meer 

toiletten wordt vergaard en gedeeltelijk gezuiverd op biologische wijze; 

aa. technische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk 

voor het functioneren van het bouwwerk, waaronder in ieder geval begrepen 

een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte;   

bb. terrein: bij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel, of een gedeelte 

daarvan;  

cc. toegankelijkheidssector: voor personen met een fysieke functiebeperking 

zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw;  

dd. uitwendige scheidingsconstructie: constructie die de scheiding vormt tussen 

een voor personen toegankelijke besloten ruimte van een gebouw en de 

buitenlucht, de grond of het water, waaronder begrepen de op die constructie 

aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed 

zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit 

besluit gegeven voorschrift;   
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ee. verblijfsgebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven 

van personen;  

ff. verblijfsruimte: in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van 

personen;  

gg. verkeersroute: route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend 

voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van 

een andere ruimte;   

hh. verkeersruimte: ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, 

niet zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een 

toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte;   

ii. voor personen bestemde vloer of ruimte: vloer of ruimte waarvan het 

kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen;  

jj. waterput: put waaruit men water ophaalt; 

kk. zinkput: put met natuurlijke bodem waarin men vuilwater kan laten 

wegzakken; 

 

2. Voor de toepassing van de bij of krachtens dit landsbesluit gegeven voorschriften 

wordt voorts verstaan onder:   

a. andere gebruiksfunctie: deze aanduiding wordt in dit Landsbesluit in 

aansturingstabellen  gebruikt als samenvattende term voor andere 

gebruiksfuncties dan die specifiek in de tabel worden genoemd; wanneer de 

aansturing betrekking heeft op het al dan niet vereist zijn van een 

verblijfsfunctie in een gebruiksfunctie, blijkt dat uit de tabel. 

b. bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen 

voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het 

verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het 

aanschouwen van sport; 

c. bouwwerk geen gebouw zijnde: bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover 

dat geen gebouw of onderdeel daarvan is;  

d. cel-functie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen; 

e. gezondheidszorgfunctie: gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, 

verzorging of behandeling; 

f. kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratieve werkzaamheden;  

g. logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of 

tijdelijk onderdak aan personen;  

h. onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs; 

i. sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport; 

j. winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, 

goederen of diensten; 

k. woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen;  

 

3. Voor de toepassing van de bij of krachtens dit landsbesluit gegeven voorschriften 

wordt voorts verstaan onder:   

a. logiesgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin meer dan een 

logiesverblijf ligt, dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute; 

b. logiesverblijf: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen 

bestemd gedeelte van een logiesfunctie; 

c. woongebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend woonfuncties of 

nevenfuncties daarvan, waarin meer dan een woonfunctie ligt die is 

aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute;   
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4. Voor de toepassing van de bij of krachtens dit landsbesluit gegeven voorschriften 

wordt in een tabel verstaan onder:  

- :  dit lid is niet van toepassing;   

* :  het hele artikel is van toepassing;   

≤ :  alle waarden kleiner dan of gelijk aan de achter dit teken aangegeven 

waarde; 

>   :  alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde;   

≥ :  alle waarden groter dan of gelijk aan de achter dit teken aangegeven 

waarde.   

 

 

Artikel 1.2 Gelijkwaardigheidsbepaling   

 

1. Aan een in hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5 gesteld voorschrift behoeft niet te 

worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door 

toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van 

veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en 

bescherming van het milieu biedt, als is beoogd met de in die hoofdstukken 

gestelde voorschriften.   

2. Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik 

van het bouwwerk in stand gehouden.   
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§ 1.2 Bijzondere bepalingen   

Artikel 1.3 Verbouw   

1. Het bevoegd gezag kan bij een vergunning die betrekking heeft op het geheel of 

gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk 

afwijken van een bij of krachtens dit landsbesluit vastgesteld voorschrift omtrent 

het bouwen van een bouwwerk tot het niveau van het desbetreffende voorschrift 

voor de staat van een bestaand bouwwerk. Bij het ontbreken van laatstbedoeld 

voorschrift kan worden afgeweken tot het rechtens verkregen niveau. 

2. Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie 

is wat betreft hoofdstuk 5 het rechtens verkregen niveau van toepassing.  

3. Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 5 de 

voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing. 

4. De in het eerste lid bedoelde afwijking (ontheffing) is niet van toepassing als 

sprake is van fundamenteel herstel. 

 

Artikel 1.4 Zorgplicht   

Een bij of krachtens de Bouw- en Woningverordening aanwezige installatie als 

bedoeld in hoofdstuk 5 van dit landsbesluit:   

a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde 

voorschriften;  

b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en   

c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid 

ontstaat dan wel voortduurt.   

 

Artikel 1.5 Aansturingsartikel 

Nieuw te bouwen, uit te breiden, te verbouwen of fundamenteel te herstellen 

gebouwen onderscheiden zich naar de gevolgen van geheel of gedeeltelijk falen, 

als aangegeven in de artikelen 1.6 tot en met 1.10 van dit landsbesluit. 

Artikel 1.6 Bouwwerkklasse 0 (BC0) 

1. Bouwwerken zonder verdieping, zonder dat het dak geheel of gedeeltelijk wordt 

uitgevoerd in gewapend beton en zonder toepassing van niet gewapend of niet 

ingesloten metselwerk, waarvan het bruto buitenwerkse vloeroppervlak niet 

groter is dan 150 m2 en de dakrand of dakvoet ten hoogste 3.50 m’ boven 

vloerpeil is gelegen, worden aangeduid als Bouwwerkklasse 0.  

2. Een vlieringzolder of entresol onder een hellend dak met een hellingshoek tussen 

26⁰ en 35⁰ en een vrije hoogte ≤ 2,20 m’ wordt niet als extra verdieping 

beschouwd. 

3. Met betrekking tot binnen- en buitentrappen is ook op Bouwwerkklasse 0 het 

gestelde in paragraaf 2.5 van dit landsbesluit van toepassing, met dien verstande 

dat een vliering ook door middel van een vlizotrap bereikbaar mag worden 

gemaakt, echter uitsluitend wanneer zich daar geen slaapplek bevindt. 

 

Artikel 1.7 Bouwwerkklasse 1 (BC1) 

1. Bouwwerken als bedoeld in Eurocode NEN-EN 1990 artikel 2.2 + bijlage B en 

NEN-EN 1991-1-7 bijlage A3 onder CC1 (Consequence Class 1) met uitzondering 

van de in artikel 1.6 omschreven bouwwerken in Bouwwerkklasse 0 worden 

aangeduid als Bouwwerkklasse 1. 
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2. Het geheel of gedeeltelijk bezwijken van het bouwwerk kan geringe gevolgen 

hebben ten aanzien van verlies van mensenlevens of kleine of verwaarloosbare 

gevolgen voor economie, samenleving en omgeving. Hiertoe worden onder meer 

gerekend:  

a. een-laagse bouwwerken met een grond- of waterkerende wand of fundering,  

b. grondgebonden eengezinswoningen tot en met drie bouwlagen,  

c. agrarische bouwwerken, 

d. kassen, 

e. lichte industriefunctie met één of twee bouwlagen, alleen voor 

productiedoeleinden, waar niet of nauwelijks personen verblijven, en 

f. kleine infrastructurele werken zoals kleine bruggen, duiker onder de weg, 

waterkering, opvangbakken voor regenwater. 

 

Artikel 1.8 Bouwwerkklasse 2A (BC2a) 

1. Bouwwerken als bedoeld in Eurocode NEN-EN 1991-1-7 bijlage A3 onder CC2A 

(Consequence Class 2A) worden aangeduid als Bouwwerkklasse 2A voor zover 

deze niet vallen onder de begripsbepalingen van de Bouwwerkklassen 1, 2B of 3 

in de artikelen 1.7, 1.9 en 1.10.  

2. De gevolgen van het geheel of gedeeltelijk bezwijken van het bouwwerk kan 

middelmatige gevolgen hebben ten aanzien van verlies van mensenlevens of 

aanzienlijke gevolgen voor economie, samenleving en omgeving. Hiertoe worden 

onder meer gerekend: 

a. eengezinswoningen met vier of meer bouwlagen,  

b. hotels tot en met vier bouwlagen en minder dan 15 kamers of suites, 

c. woon- of kantoorgebouwen tot en met vier bouwlagen,   

d. onderwijsgebouwen met één bouwlaag, tenzij deze door het bevoegd gezag  

zijn aangewezen als orkaan schuilplaats (in dat geval Bouwwerkklasse 3),  

e. winkels met één of twee bouwlagen,  

f. openbaar toegankelijke gebouwen met ≤ 2.000 m2 per bouwlaag,  

g. lichte industriefunctie met één of twee bouwlagen, anders dan 

Bouwwerkklasse 1, 

h. parkeergarage met één of twee verdiepingen. 

 

Artikel 1.9 Bouwwerkklasse 2B (BC2b) 

1. Bouwwerken als bedoeld in Eurocode NEN-EN 1991-1-7 bijlage A3 onder 

CC2B (Consequence Class 2B) worden aangeduid als Bouwwerkklasse 2B 

voor zover deze niet vallen onder de begripsbepalingen van de 

Bouwwerkklassen 1, 2A of 3 in de artikelen 1.7, 1.8 en 1.10.  

2. De gevolgen van het geheel of gedeeltelijk bezwijken van het bouwwerk 

kan middelmatige gevolgen hebben ten aanzien van verlies van 

mensenlevens of aanzienlijke gevolgen voor economie, samenleving en 

omgeving. Hiertoe worden onder meer gerekend: 

a.  woon- of kantoorgebouwen met vijf of meer bouwlagen, 

b.  hotels met meer dan vier bouwlagen, minder dan 15 kamers of  

      suites, 

c.  onderwijsgebouwen met twee of meer bouwlagen, tenzij deze door het 

bevoegd gezag zijn aangewezen als orkaan schuilplaats (in dat geval 

Bouwwerkklasse 3), 

d.  winkels met drie of meer bouwlagen, 

e.  openbaar toegankelijke gebouwen met > 2.000 m2 oppervlak per bouwlaag, 

f.  industriegebouwen met drie of meer bouwlagen, 

h.  parkeergarage met drie of meer bouwlagen. 
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Artikel 1.10 Bouwwerkklasse 3 (BC3) 

1. Bouwwerken als bedoeld in Eurocode NEN-EN 1990 artikel 2.2 + bijlage B en 

NEN-EN 1991-1-7 bijlage A3 onder CC3 (Consequence Class 3) worden 

aangeduid als Bouwwerkklasse 3 voor zover deze niet vallen onder de 

begripsbepalingen van de Bouwwerkklassen 1 en 2A en 2 B in de artikelen 1.7, 

1.8 en 1.9.  

2. De gevolgen van het geheel of gedeeltelijk bezwijken van het bouwwerk kan 

grote gevolgen hebben ten aanzien van verlies van mensenlevens of zeer grote 

gevolgen voor economie, samenleving en omgeving. Hiertoe worden onder meer 

gerekend: 

a.  alle ziekenhuizen, 

b. hotels met meer dan vier bouwlagen, met 15 of meer kamers of suites, 

c.  alle gebouwen met een onderwijsfunctie of andere functie, die tevens door 

het bevoegd gezag zijn aangewezen als orkaan-schuilplaats (hurricane-

shelter) 

d.  alle gebouwen voor diensten die een functie vervullen in het kader van de 

organisatie en de uitvoering van de rampenbestrijding (politie, brandweer, 

ambulance, overheid) 

e.  alle gebouwen voor diensten die een functie vervullen ten behoeve van de 

elektriciteitsvoorziening, de drinkwatervoorziening, de telecommunicatie en 

het functioneren van de externe vervoersverbindingen (haven en vliegveld). 

 

 

§ 1.3 Procedure bouwwerkzaamheden 

Artikel 1.11 Praktijkrichtlijn Bouwwerkklasse 0 

1. Voor de in artikel 1.6 genoemde bouwwerken dient een bouwvergunning te zijn 

aangevraagd en verkregen, waarbij voor deze bouwwerken tekeningen en 

constructieve berekeningen niet tot de vereiste indieningsbescheiden behoren, 

met uitzondering van een tekening schaal 1:100, waarop wordt aangegeven:  

a. het betreffende bouwterrein met hoofdmaatvoering in cm’, inclusief 

afstanden tussen beoogd bouwwerk en eventueel belendende bouwwerken en 

aanduiding van eventuele hellingshoek terrein, ligging openbare weg, 

begrenzing eventueel aanwezig open wateroppervlak, en noordpijl; 

b. plattegrond van het bouwwerk met buitenwerkse hoofdmaatvoering in cm’ 

(lengte, breedte, en hoogte dakvoet, hoogste punt,  interne vrije hoogte ten 

opzichte van vloerpeil per ruimte;  

c. gevelwanden met indicatie van deuren en ramen; 

d. in het geval van een woning: het aantal in de woning te realiseren 

slaapkamers. 

2.     a.  Op de in artikel 1.6 bedoelde bouwwerken is de Praktijkrichtlijn 

Bouwwerkklasse 0 van toepassing die als bijlage behoort bij, en 

onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van, dit landsbesluit; 

b.  De in deze Praktijkrichtlijn opgenomen voorschriften dienen bij de uitvoering 

volledig te worden nageleefd;  

c.  Het gereed gemelde bouwwerk mag uitsluitend in gebruik genomen worden 

als door het bevoegd gezag is vastgesteld, dat het bouwwerk in 

overeenstemming is met deze voorschriften. 

3.  De in lid 2 genoemde Praktijkrichtlijn Bouwwerkklasse 0 bevat op onderdelen 

bepalingen, die in afwijking van het gestelde in het eerste lid bij indiening van de 

aanvraag het toevoegen van tekeningen en berekeningen noodzakelijk maken 

voor de in die Praktijkrichtlijnen Bouwklasse 0 nader genoemde bouwdelen, voor 

zover deze voorkomen in het betreffende bouwwerk. 
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Artikel 1.12  Beoordeling door een onafhankelijke derde 

1. Voor bouwwerken genoemd in artikel 1.7, (Bouwwerkklasse 1), 1.8 

(Bouwwerkklasse 2a) en 1.9 (Bouwwerkklasse 2b) is een beoordeling van de 

constructieve veiligheid van het ontwerp, de tekeningen en berekeningen vereist 

door een onafhankelijke derde als onderdeel van de indieningsbescheiden 

behorend tot de aanvraag van een bouwvergunning.  

2. Voor bouwwerken genoemd in artikel 1.10, (Bouwwerkklasse 3), is een 

beoordeling door een onafhankelijke derde van de constructieve veiligheid van 

het ontwerp, de tekeningen en berekeningen vereist als onderdeel van de 

indieningsbescheiden behorend tot de aanvraag van een bouwvergunning, 

alsmede een verslag van de op de uitvoering van het bouwwerk uitgevoerde 

supervisie met betrekking tot constructieve veiligheid. 

3. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 

(VROMI) kan bij ministeriele regeling nadere regels vaststellen met betrekking 

tot de beoordeling door een onafhankelijke derde en een toe te passen model 

voorschrijven voor de in het eerste lid bedoelde beoordeling en de in het tweede 

lid bedoelde verslag. 

 

Artikel 1.13  Mededeling aanvang en beëindiging   bouwwerkzaamheden 

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang 

van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is 

verleend door de houder van de vergunning schriftelijk van de aanvang van de 

werkzaamheden, met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden, in kennis 

gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt minstens vijf werkdagen vóór de geplande voltooiing 

van de bouwwerkzaamheden waarvoor vergunning voor het bouwen is verleend, 

door de houder van de vergunning schriftelijk van de beëindiging van de 

werkzaamheden in kennis gesteld. 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is 

verleend wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet is voldaan aan 

het bepaalde in het tweede lid. 

4. Het bevoegd gezag kan besluiten dat wordt ingestemd met het in gebruik geven 

van een gedeelte van het gebouwde indien dit voldoet aan de minimale eisen 

zoals geformuleerd in dit landsbesluit of de daaruit voortvloeiende regeling(en) 

voor een de betreffende functie.  
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HOOFDSTUK 2.  TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN 

VEILIGHEID   

§ 2.1  Algemene sterkte van de bouwconstructie 

 

 2.1.1 Nieuwbouw 

Artikel 2.1 Aansturingsartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk is voldoende bestand tegen de daarop werkende 

krachten. 

2. In artikel 2.2, 2.3 en 2.4 zijn voorschriften aangewezen voor alle bouwwerken; 

door toepassing van die voorschriften wordt aan de in het eerste lid gestelde eis 

voldaan. 

 

Artikel 2.2 Fundamentele belastingcombinaties 

Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de 

fundamentele belastingcombinaties. De ontwerplevensduur wordt bepaald aan de 

hand van het gestelde in NEN-EN 1990. 

 

Artikel 2.3 Buitengewone belastingcombinaties 

1. Een bouwconstructie(onderdeel) bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet 

bij de buitengewone belastingcombinaties, als dit leidt tot het bezwijken van een 

andere bouwconstructie(onderdeel) die niet in de directe nabijheid ligt van die 

bouwconstructie. 

2. Een dak of een vloerafscheiding bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet 

bij de buitengewone belastingcombinaties. 

3. Trekbanden en voorzieningen conform NEN-EN 1991-1-7 annex A ten behoeve 

van ductiliteit, robuustheid en waarschuwend vermogen zijn vereist.  

 

Artikel 2.4 Bepalingsmethode 

1. De bepalingsmethoden voor grondslagen constructief ontwerp, 

belastingcombinaties, brand, wind en seismische aspecten zijn de Eurocodes 

NEN-EN1990, 1991-1, 1991-1-2, 1991-2, 1991-4, 1997-1, 1998-1 en 1998-5 en 

de materiaal-specifieke Eurocodes NEN-EN 1992-1-1 (beton), 1993-1-1 en 1993-

1-8 (staal), 1994-1-1 (staal-beton), 1995-1-1 (hout), 1996-1-1 en 1996-2 

(metselwerk), 1999-1-1 (aluminium), dan wel de op het tijdstip van indiening 

van een vergunningaanvraag geldende versie van genoemde Eurocodes. 

2. a.  De basis wind snelheid als uitgangspunt voor de berekening van 

fundamentele belastingcombinaties is 43 m/sec bij toepassing van de Eurocodes 

als bedoeld in het eerste lid. 

b. De factor z0 voor terrein-ruwheid is 0,003 voor alle bouwlocaties op Sint 

Maarten. 

3. a. De piek grondversnelling (PGA) optredend tijdens aardbevingen wordt 

gebaseerd op een waarde van 3.0 m/sec2 (0,300 g), overeenkomstig seismische 

waarden in het  noordoostelijk deel van het Caraïbisch gebied. 

b. Ontwerpberekeningen voor BC3  worden uitgevoerd onder toepassing van 

NEN-EN 1998-1 en 1998-5, dan wel de op het tijdstip van indiening van een 

vergunningaanvraag geldende versie van genoemde Eurocodes. 

c. Ontwerpberekeningen voor BC1, BC2a en BC2b en bestaande bouwwerken 

kunnen worden uitgevoerd onder toepassing van NPR 9998:2018 met toepassing 

van de PGA  genoemd onder a. 
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 2.1.2 Bestaande bouw 

Artikel 2.5 Prestatie-eis   

Een bestaand bouwwerk is gedurende de restlevensduur voldoende bestand 

tegen de daarop werkende krachten.   

Artikel 2.6 Fundamentele belastingcombinaties   

Een bouwconstructie bezwijkt niet gedurende de restlevensduur bij de 

fundamentele belastingcombinaties.   

Artikel 2.7 Bepalingsmethode   

Voor de bepalingsmethode is de Praktijk Richtlijn eenvoudige bouwwerken van 

toepassing zoals genoemd in artikel 1:11 die als bijlage deel uitmaakt van dit 

landsbesluit. 

 

§ 2.2  Sterkte bij brand (nieuwbouw) 

 

Artikel 2.8  Bepalingsmethode 

1. Bij het bepalen van het bezwijken van een bouwconstructie, als bedoeld in artikel 

1 van (de Bijlage bij) het Landsbesluit technische brandpreventievoorschriften, 

wordt uitgegaan van de buitengewone belastingcombinaties die volgens NEN-EN 

1990 kunnen optreden bij brand. 

2. De tijdsduur van het bezwijken als bedoeld in het in het eerste lid genoemde 

Landsbesluit wordt afhankelijk van het materiaal van de bouwconstructie bepaald 

volgens: NEN-EN 1992-1-2 (beton), 1993-1-2 (staal), 1994-1-2 (staal-beton), 

1995-1-2 (hout), 1996-1-2 (metselwerk), 1999-1-2 (aluminium), dan wel de op 

het tijdstip van indiening van een vergunningaanvraag geldende versie van 

genoemde Eurocodes, of NEN 6069. 

 

§ 2.3  Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan   

 2.3.1  Nieuwbouw   

Artikel 2.9 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van een 

vloer, een trap en een hellingbaan zo veel mogelijk wordt voorkomen.   

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in de tabel 2.9 van dit artikel voorschriften 

zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde 

eis voldaan door toepassing van die voorschriften.   
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TABEL 2.9 

GEBRUIKSFUNCTIE LEDEN VAN TOEPASSING GRENS-

WAARDE 
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Artikel 2.10 2.11 2.12 2.13 2.12 

Lid 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 * 1 (m’) 

Woonfunctie 1 2 3 - 1 2 3 4 1 2 3 4 * 0,2 

Bijeenkomstfunctie 1 2 3 4* 1 2 3 4 1 2 3 4 * 0,5* 

Cel-functie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 - * 0,3 

Onderwijsfunctie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 * 0,5** 

Bouwwerk,  

geen gebouw zijnde 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 - 3 4 * 0,5 

Andere  

gebruiksfuncties  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 * 0,5 

* echter bij kinderopvang < 4 jaar 0,1 m’, > 4 jaar 0,2 m’ en art.2.16 lid 5  niet van 

toepassing. 

** echter bij basisonderwijs 0,2 m’. 

 

Artikel 2.10 Aanwezigheid   

1. Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare 

afscheiding als die rand meer dan een meter hoger ligt dan een aansluitende 

vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, met uitzondering van 

de aansluiting op een trap of een hellingbaan. 

2. Een trap als bedoeld in artikel 2.16 heeft, voor zover een zijkant van een 

tredevlak meer dan een meter hoger ligt dan een aansluitende vloer, het 

aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet 

beweegbare afscheiding.   

3. Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.16 heeft, voor zover een zijkant van de 

vloer meer dan een meter hoger ligt dan een aansluitende vloer, het 

aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet 

beweegbare afscheiding.   

4.  Het eerste lid geldt niet voor:   

a. een rand van een podium;   

b. een rand van een vloer die aan een bassin grenst;   

c. een rand van een laadvloer;   

d. een rand van een perron,   

e. een met een rand als bedoeld onder a tot en met d, gelijk te stellen rand van 

een vloer.   
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Artikel 2.11 Hoogte   

1. Een vloerafscheiding als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, heeft een hoogte van 

ten minste een (1) meter, gemeten vanaf de vloer.   

2. In afwijking van het eerste lid heeft een vloer die hoger ligt dan 13 meter boven 

een aangrenzende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, een 

vloerafscheiding een hoogte van ten minste 1,2 meter, gemeten vanaf de vloer.   

3. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een afscheiding als bedoeld in 

artikel 2.10, eerste lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een 

hoogte van ten minste 0,85 meter, gemeten vanaf de vloer.   

4. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.10, tweede of derde lid, heeft een hoogte 

van ten minste 0,85 meter, gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken of 

vanaf de vloer van de hellingbaan.   

 

Artikel 2.12 Openingen   

1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.10 heeft geen openingen waardoor een 

bol kan passeren met een doorsnede groter dan de in tabel 2.9 aangegeven 

diameter.   

2. In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.10 

tot een hoogte van 0,7 meter boven de vloer, de voorkant van de tredevlakken 

of de vloer van de hellingbaan geen openingen met een breedte groter dan 0,1 

meter.   

3. De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en 

een afscheiding als bedoeld in artikel 2.10 is niet groter dan 0,05 meter.   

4. De bovenregel van een in artikel 2.10 bedoelde afscheiding heeft geen 

onderbreking van meer dan 0,1 meter.   

 

Artikel 2.13 Overklauterbaarheid   

Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.10 heeft, ter voorkoming van het 

overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 meter en 0,7 meter boven 

de vloer.  

 2.3.2  Bestaande bouw 

Artikel 2.14 Aanwezigheid   

Een bestaand bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, 

een trap of een hellingbaan redelijkerwijs wordt voorkomen.   

 

§ 2.4  Overbrugging van hoogteverschillen (nieuwbouw) 

Artikel 2.15 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van 

hoogteverschillen door personen.   

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze paragraaf.   
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Artikel 2.16 Voorziening bij hoogteverschil   

Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter 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.  

 

§ 2.5  Trap (nieuwbouw) 

Artikel 2.17 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.16 overbrugt, 

kan veilig worden gebruikt.   

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in de tabel 2.17 voorschriften zijn 

aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis 

voldaan door toepassing van die voorschriften.   

 

TABEL 2.17 

GEBRUIKSFUNCTIE LEDEN VAN 

TOEPASSING 
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Artikel 2.1

8 

2.19 2.20 

Lid 1 2 * * 

Andere gebruiksfuncties, voor zover 

daarin een verblijfsfunctie is vereist 

1 2 * * 

Bouwwerk, 

geen gebouw zijnde 

1 - * *  

 

Artikel 2.18 Afmetingen trap   

1. Een trap als bedoeld in artikel 2.16, heeft afmetingen die voldoen aan de tabel 

2.18.   

 

TABEL 2.18 

AFMETINGEN VAN EEN TRAP 

 Reguliere trap Trap uitsluitend 

voor ontvluchten 

 Woonfunctie Andere 

gebruiksfunct

ies 

Alle 

gebruiksfuncties 

Minimum breedte 

van de trap 

0,8 meter 0,8 meter 0,8 meter 

Minimum vrije 

hoogte boven de 

trap 

2,3 meter 2,1 meter 2,1 meter 
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Minimum 

aantrede ter 

plaatse van de 

klimlijn, gemeten 

loodrecht op de 

voorkant van de 

trede 

0,22 meter 0,185 meter 0,185 meter 

Maximum hoogte 

van de optrede 

0,188 meter 0,21 meter 0,21 meter 

Maximum breedte 

van het 

tredevlak, 

gemeten 

loodrecht op de 

voorkant van dat 

vlak 

0,05 meter 0,05 meter 0,05 meter 

Minimum breedte 

van het tredevlak 

ter plaatse van 

de klimlijn, 

gemeten 

loodrecht op de 

voorkant van dat 

vlak 

0,23 meter 0,23 meter 0,23 meter 

Minimum afstand 

van de klimlijn 

tot de zijkanten 

van de trap 

0,3 meter 0,3 meter 0,3 meter 

 

2. Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan vier (4) meter.   

Artikel 2.19 Trapbordes   

1. Een trap als bedoeld in artikel 2.16, sluit bij de bovenste trede, over de breedte 

van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 meter x 

0,8 meter. 

2. Een bij dit oppervlakte aansluitende deur draaiend in de richting van de 

vluchtmogelijkheid in de zin van het Besluit Technische 

Brandpreventievoorschriften, mag niet over het in lid 1 bedoelde oppervlak van 

0,8 x 0,8 meter draaien, tenzij het een (grondgebonden) eengezinswoning 

betreft. 

 

Artikel 2.20 Leuning   

Een trap als bedoeld in artikel 2.16 voor het overbruggen van een hoogteverschil 

van meer dan een (1) meter en met een helling ter plaatse van de klimlijn groter 

dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de 

leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een 

hoogte van ten minste 0,8 meter en ten hoogste 1 meter.  
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§ 2.6  Hellingbaan (nieuwbouw) 

Artikel 2.21 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.16 

overbrugt, kan veilig worden gebruikt.   

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze paragraaf.   

 

Artikel 2.22 Afmetingen hellingbaan   

Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.16 heeft een breedte van ten minste 1,1 

meter, een hoogte van niet meer dan een (1) meter en een helling van ten 

hoogste:   

a. 1:12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 meter;   

b. 1:16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 meter, maar niet groter 

dan 0,5 meter; en   

c. 1:20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 meter.   

 

Artikel 2.23 Hellingbaanbordes   

Een hellingbaan als bedoeld in de artikel 2.16 sluit aan de bovenzijde, over de 

breedte van de hellingbaan, aan op een vloer met een oppervlakte van ten 

minste 1,4 meter x 1,4 meter.   

Artikel 2.24 Geleide-rand   

Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.16, heeft aan de zijkant een 

aaneengesloten geleide-rand, met een vanaf de vloer van de hellingbaan 

gemeten hoogte van ten minste 0,04 meter. 

 

§ 2.7 Beweegbare constructieonderdelen (nieuwbouw) 

Artikel 2.25 Aansturingsartikel   

1. 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.   

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze paragraaf.   

 

Artikel 2.26 Hinder   

1. Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden 

boven een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 

meter grenzend aan die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat 

onderdeel, meer dan 4,2 meter boven die weg of strook.   

2. Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden 

boven een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de 

onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 meter boven die weg. Dit voorschrift 

geldt niet voor een nooddeur.   



AB 2021, no. 69 

 

 

 

17 

3. Een vluchtmogelijkheid als bedoeld in het Besluit Technische 

Brandpreventievoorschriften waarover een beweegbaar constructieonderdeel 

draait, heeft met het constructieonderdeel in geopende stand, een vrije doorgang 

met een breedte van ten minste 0,6 meter en een hoogte van ten minste 2,2 

meter.   

4. Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een deur van een ruimte met 

een vloeroppervlakte van minder dan 0,5 m².   

 

Artikel 2.27 Verbouw   

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een 

bouwwerk is artikel 2.26, eerste lid, niet van toepassing.   

 

§ 2.8 Brandveiligheid (nieuwbouw) 

 

Artikel 2.28 Brandveiligheid keukens   

1. Bij gebouwen, gelegen op minder dan 25 meter afstand van andere gebouwen, 

moeten de keukenvloer en wanden van de keuken zijn gemaakt van onbrandbaar 

materiaal. 

2. Indien in een geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd gebouw geen 

afzonderlijke keuken aanwezig is, moeten de vloer en de wanden van een van de 

vertrekken zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal.   
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HOOFDSTUK 3. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN 

GEZONDHEID   

§ 3.1  Luchtverversing (nieuwbouw) 

Artikel 3.1 Aanwezigheid  

1. 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. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze paragraaf. 

 

Artikel 3.2 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en 

badruimte 

 

1. Een verblijfsgebied of verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte 

grenzend aan een externe scheidingsconstructie, beschikt over een gezamenlijk, 

te openen raamoppervlak waardoor de buitenlucht onbelemmerd moet kunnen 

toetreden, dat niet minder mag bedragen dan 1/15 deel van het vloeroppervlak 

van die verblijfsruimte. 

2. Een verblijfsgebied of verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte niet 

grenzend aan een externe scheidingsconstructie of uitsluitend voorzien van vaste 

beglazing, voldoet op andere wijze aan de in het eerste lid genoemde eis, waarbij 

de ventilatiecapaciteit aantoonbaar groter of gelijk moet zijn aan 0,7 dm3/s per 

m2 vloeroppervlakte, bij een woonfunctie en logiesfunctie tenminste 0,9 dm3/s 

per m2 vloeroppervlakte, met een minimale ventilatiecapaciteit van 7•10-3 m3/s 

(=25m3/h). 

 

Artikel 3.3 Luchtverversing overige ruimten 

 

1.  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. 

2.  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. 

3.  Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare voorziening voor 

luchtverversing met een capaciteit van ten minste 3,2 dm³/s per m²-

vloeroppervlakte van die liftschacht. 

4. 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. 

5.  Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een niet afsluitbare voorziening 

voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 3 dm³/s per m²-

vloeroppervlakte van die ruimte. 

6.   Een leslokaal in een onderwijsfunctie heeft een niet afsluitbare voorziening voor 

luchtverversing met een capaciteit van ten minste 12,0 dm3/s per m2 -

vloeroppervlakte van die ruimte, toegerust met passende reductie van 

geluidhinder van buiten. 
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§ 3.2  Spuivoorziening (nieuwbouw) 

Artikel 3.4 Aanwezigheid 

1. Een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen 

afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht. 

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in dit artikel en in artikel 3.5 voorschriften 

zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde 

eis voldaan door toepassing van die voorschriften.   

 

Andere gebruiksfuncties dan de woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en 

onderwijsfunctie voor basisonderwijs zijn uitgezonderd van het gestelde in lid 1. 

 

Artikel 3.5 Plaats van de opening   

Een opening van een spuivoorziening als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, ligt op 

een afstand van ten minste twee (2) meter van de perceelgrens, gemeten 

loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Indien 

het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, 

openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart 

van de weg, dat water of dat groen.   

 

§ 3.3  Bescherming tegen ratten, muizen en ander ongedierte (nieuwbouw) 

Artikel 3.6 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig uitgerust dat het binnendringen van ratten, 

muizen en ander ongedierte wordt tegengegaan.   

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze paragraaf. 

 

Artikel 3.7 Openingen   

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 

0,01 meter. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:   

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;   

b. een afvoervoorziening voor rookgas;  

c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afval.   

2. De in het eerste lid onder a, b, en c bedoelde uitmondingen wordt de toegang 

door ratten en muizen belet door middel van fijnmazige roosters of 

terugslagklep, die enerzijds voldoende ventilatielucht, rookgas of huishoudelijk 

afvalwater doorlaten, maar anderzijds het ongedierte buiten houden. 

 

Artikel 3.8 Scherm   

1. Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, 

een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten 

minste 0,6 meter. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 

meter, tenzij de ondergrond van zodanige hardheid en dichtheid is, dat een 

scherm onnodig is.     

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een scheidingsconstructie van een 

technische ruimte, indien zich, ter plaatse van de inwendige 
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scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere 

ruimte van de gebruiksfunctie, een scherm als bedoeld in het eerste lid, bevindt.   

 

Artikel 3.9 Bescherming tegen insecten  

1. Het is verboden een broedplaats te creëren voor muggen op het eigen terrein. 

2. Hout dient behandeld te worden tegen witte mieren. 

3. Tijdens het bouwproces worden anti-termietbehandelingen uitgevoerd.  

4. De grond onder het gebouw dient tot een afstand van een meter buiten het 

gebouw behandeld te worden tegen witte mieren.  

 

§ 3.4  Daglicht (nieuwbouw) 

Artikel 3.10 Aanwezigheid 

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

toetreden. 

2. Bij een woonfunctie en een logiesfunctie grenst een verblijfsgebied of 

verblijfsruimte aan een externe scheidingsconstructie. 

3. Een verblijfsruimte grenzend aan een externe scheidingsconstructie beschikt over 

een gezamenlijk raamoppervlak waardoor het daglicht onbelemmerd kan 

toetreden, dat niet minder mag bedragen dan 1/15 deel van het vloeroppervlak 

van die verblijfsruimte. 
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HOOFDSTUK 4. TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN 

BRUIKBAARHEID   

§ 4.1  Verblijfsgebied en verblijfsruimte (nieuwbouw)   

Artikel 4.1 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de 

gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen 

plaatsvinden.   

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.1 voorschriften zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door 

toepassing van die voorschriften.   

 

TABEL 4.1 

 

GEBRUIKSFUNCTIE 
LEDEN VAN 

TOEPASSING 
GRENSWAARDEN 
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artikel 4.2 4.3 4.2 4.3 

lid 1 2 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 

eenheid         m2 m2 m1 m1 

Woonfunctie 1 2 1 2 3 4 - 6 21 5 1,8 2,6 

Cel-functie - 2 1 2 - - - 6 - 4 1,8 2,5 

Logiesfunctie - 2 1 2 - - 5 6 - 4 1,5 2,6 

Sportfunctie 1.  2 1 2 - - - 6 - 5 1,8 2,6 

Bouwwerk,  

geen gebouw zijnde 

- - - - - - - - - - - - 

Andere  

gebruiksfuncties  

- - - - - - - - - - - - 

 

Artikel 4.2 Aanwezigheid   

1. Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 21 m² aan niet-

gemeenschappelijk verblijfsgebied.   

2. Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is 

verblijfsgebied.   

 

Artikel 4.3 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte   

1. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in de tabel van artikel 4.1, tweede lid, 

aangegeven vloeroppervlakte.   

2. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in de tabel van artikel 4.1, tweede lid, 

aangegeven breedte.   

3. Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 meter.   
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4. In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een 

vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste drie 

meter.   

5. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een verblijfsgebied in een 

toegankelijkheidssector een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten 

minste 14 m² bij een breedte van ten minste 3,2 meter.   

6. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in de tabel 4.1, 

tweede lid, aangegeven hoogte boven de vloer.   

 

§ 4.2  Toiletruimte (nieuwbouw) 

Artikel 4.4 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.   

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.4 voorschriften zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door 

toepassing van die voorschriften.   

 

TABEL 4.4 

GEBRUIKSFUNCTIE LEDEN VAN TOEPASSING 
GRENS-

WAARDEN 

 

  a
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artikel 4.5 4.6 4.5 4.6 

lid 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 

eenheid         n m1 

Woonfunctie 1 - - - 1 - 3 - 1 2,3 

Cel-functie 1 2 3 - 1 2 3 4 2 2,3 

Logiesfunctie 1 - - 4 1 2 3 - 1 2,1* 

Winkelfunctie 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2,3 

Bouwwerk,  

geen gebouw zijnde 

- - - - - - - - - - 

Andere gebruiksfuncties, voor 

zover daarin een 

verblijfsfunctie is vereist 

1 - 3 - 1 2 3 - 2 2,3 

* In een logiesgebouw echter 2,3 m1. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in de tabel 

4.4 geen voorschrift is aangewezen.   

 

Artikel 4.5 Aanwezigheid   

1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in de tabel van artikel 4.4, tweede lid 

aangegeven aantal toiletruimten.   

2. Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen. 

3. In afwijking van het eerste lid kan met een toiletruimte worden volstaan, indien 

op die toiletruimte niet meer dan 15 personen zijn aangewezen.  

4. Op een toiletruimte zijn niet meer dan zes logiesverblijven aangewezen.   
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Artikel 4.6 Afmetingen   

1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.5 heeft een vloeroppervlakte van ten 

minste 0,9 meter x 1,2 meter.   

2. In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een 

vloeroppervlakte van ten minste 1,65 meter x 2,2 meter.   

3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die 

vloer ten minste de in de tabel  van artikel 4.4, tweede lid  aangegeven hoogte.  

4. Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel. 

 

§ 4.3  Bereikbaarheid en toegankelijkheid, (nieuwbouw)   

Artikel 4.7 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten.   

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in de tabel 4.7 voorschriften zijn 

aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis 

voldaan door toepassing van die voorschriften.   

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.7 

geen voorschrift is aangewezen.   
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TABEL 4.7 

* alleen voor woongebouwen als bedoeld in artikel 1.1 lid 3 onder c voor 

verdiepingsvloeren hoger dan 12,5 meter boven meetniveau. 
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Artikel 4.8 4.9 4.1

0 

4.11 4.12  4.13 4.14 4.8 

+ 

4.9 

4.1

0 

4.1

1 

Lid 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 - 1 2 3 2 2 2 

Eenheid                      m1 % n 

Woonfunctie 1 2 1 2 3 4 5 6 1 - - - - - 1 2 3 

* 

1 2 3 2,3 - - 

Bijeenkomstfunctie 

- voor 

alcoholgebruik 

- andere 

bijeenkomstfunctie 
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1 
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- 
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Celfunctie 1 2 1 - - - - 6 - 2 1 2 3 4 1 - -  1 - - 2,3 4

0 

1

0 

Gezondheidszorgf

unctie 

1 2 1 - - - - 6 - 2 1 2 3 4 1 - -  1 - - 2,3 8

0 

1

0 

Kantoorfunctie 1 2 1 - - - - 6 - 2 1 2 - - 1 - -  1 - - 2,3 4

0 

1

0 

Logiesfunctie 

- in logiesgebouw 

- andere 

logiesfunctie 
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2,3 

2,1 

 

- 

4

0 

 

- 

- 

Onderwijsfunctie 1 2 1 - - - - 6 - 2 1 2 - - 1 - -  1 - - 2,3 100 3

5 

Winkelfunctie 1 2 1 - - - - 6 - 2 1 - - - 1 - -  1 - - 2,3 6

0 

- 

Bouwwerk,  

geen gebouw 

zijnde 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Andere 

gebruiksfuncties, 

voor zover daarin 

een verblijfsfunctie 

is vereist. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Artikel 4.8 Vrije doorgang   

1. Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 meter en ten minste 

de in de tabel 4.7 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een doorgang naar:   

a. een verblijfsgebied;   

b. een verblijfsruimte;   

c. een toiletruimte als bedoeld in de artikelen 4.5 en 4.11;   

d. een badruimte als bedoeld in artikel 4.11;   

e. een ruimte voor het bereiken van een lift.   

Dit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein naar 

een in dit lid bedoelde ruimte.  

2. Een lifttoegang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 meter en een tussen 

de onderdelen van de bouwconstructie gemeten hoogte van 2,3 meter.   

 

Artikel 4.9 Vrije doorgang verkeersroute   

1. Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 4.8, loopt 

door een ruimte met een vrije breedte van ten minste 0,85 meter en ten minste 

de in de tabel van artikel  4.7, tweede lid  aangegeven vrije hoogte. Dit geldt niet 

voor zover de verkeersroute over een trap voert.   

2. Indien de in het eerste lid bedoelde ruimte een gemeenschappelijke 

verkeersruimte is, is de vrije breedte ten minste 1,2 meter. Dit geldt niet voor 

zover de verkeersroute over een trap voert.   

3. Een toegang van een woongebouw als bedoeld in artikel 4.13 ontsluit een 

gemeenschappelijke verkeersruimte die bij die toegang over een lengte van ten 

minste 1,5 meter een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5 

meter.   

4. Aan een doorgang van een liftschacht grenst een ruimte met een 

vloeroppervlakte van ten minste 1,5 meter x 1,5 meter.   

5. In aanvulling op het tweede lid heeft een gemeenschappelijke verkeersruimte, 

over een lengte van 1,5 meter een vrije doorgang met een breedte van ten 

minste 1,5 meter. Dit geldt niet indien een rolstoelgebruiker vanuit die 

verkeersruimte zonder te keren het aansluitende terrein kan bereiken.   

6. Indien de in het eerste lid bedoelde ruimte in een toegankelijkheidssector ligt, is 

de vrije breedte ten minste 1,2 meter.   

 

Artikel 4.10 Aanwezigheid toegankelijkheidssector   

1. Een woongebouw heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, indien:   

a. de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 

meter boven het meetniveau, of   

b. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 3.500 m² die 

hoger ligt dan 1,5 meter boven het meetniveau.   

2. Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de 

gebruiksoppervlakte van andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties 

waarvoor dit voorschrift geldt, groter is dan 250 m², ligt het in de tabel van 

artikel 4.7, tweede lid aangegeven deel van de vloeroppervlakte aan 

verblijfsgebied van de gebruiksfunctie in een toegankelijkheidssector.   

 

Artikel 4.11 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte   

1. Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.10 

heeft ten minste een integraal toegankelijke toiletruimte.   
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2. Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.10 

heeft een aantal integraal toegankelijke toiletruimten van ten minste het aantal 

toiletruimten als bedoeld in artikel 4.5, gedeeld door de in de tabel van artikel 

4.7 lid 2 aangegeven waarde, op een geheel getal naar boven afgerond.   

3. Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.10 

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.   

4. Een integraal toegankelijke badruimte kan worden samengevoegd met een 

integraal toegankelijke toiletruimte, mits deze ruimte tenminste 2,2 meter x 2,2 

meter groot is.   

 

Artikel 4.12 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector   

1. Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar 

vanaf het aansluitende terrein of langs een verkeersroute die uitsluitend door een 

toegankelijkheidssector voert.   

2. Een verkeersroute als bedoeld in het eerste lid, voert niet door een niet-

gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie.  

3. De toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw met een 

gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.10, eerste 

lid, grenst aan een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector.   

 

Artikel 4.13 Hoogteverschillen   

Op ten minste een route tussen een punt in een toegankelijkheidssector en het 

aansluitende terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 meter, 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 een meter. 

Artikel 4.14 Afmetingen liftkooi   

1. De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.13heeft een vloeroppervlakte van ten 

minste 1,05 meter x 1,35 meter.   

2. In afwijking van het eerste lid heeft de kooi van een lift in een woongebouw met 

meer dan zes woonfuncties een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 meter x 

2,05 meter.   

3. De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en de toegang van ten 

minste een (1) lift als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste 90 meter. Indien 

het tweede lid van toepassing is, wordt de loopafstand bepaald tussen de 

toegang van de woonfunctie en de toegang van ten minste een (1) in het tweede 

lid bedoelde lift.   
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HOOFDSTUK 5. VOORSCHRIFTEN INZAKE INSTALLATIES   

§ 5.1  Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande 

bouw   

Artikel 5.1 Aansturingsartikel   

1. 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.   

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze paragraaf. 

 

 

Artikel 5.2 Afvoer van huishoudelijk afvalwater  (nieuwbouw) 

1. Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats 

voor een lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor 

huishoudelijk afvalwater.   

2. Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid 

heeft een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 

vijf (5) minuten kan worden geleegd en een voldoende lucht- en waterdichtheid.   

3. Indien de gebruiksfunctie geen verplichting heeft ingevolge de verordening die 

afvalwater regelt om aan te sluiten op het publieke riool wordt de functie 

voorzien van een adequate opvangmogelijkheid van het afvalwater. 

4. Aan de bepaling van ‘adequate opvangmogelijkheid’ in het derde lid wordt 

voldaan als de maatvoeringen en constructiewijze zoals aangegeven in het vijfde 

tot en met het achtste lid  in acht zijn genomen. 

5.  Opvang tanks met een overloop waardoor afvalwater buiten de tank kan komen, 

alsmede zogenaamde ‘soak aways’ (die afvalwater lekken in de bodem zijn niet 

toegestaan. Alleen gesloten tanks zijn toegestaan. 

6.  De tank moet regelmatig worden geïnspecteerd en geleegd om overloop in de 

directe omgeving te voorkomen. 

7. De Minister kan bij Ministeriele Regeling nadere regels stellen ten aanzien van de 

inhoud, uitvoering en positionering van deze gesloten tanks als genoemd in lid 5. 

8. De minister kan bij Ministeriele Regeling vaststellen onder welke voorwaarden 

van het bepaalde in lid 5 kan worden afgeweken. 

 

Artikel 5.3 Afvoer van hemelwater   

1. Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en 

afvoer van hemelwater waardoor geen risico ontstaat op instorting of 

aardverschuiving bij hoosbuien. 

2. Een binnen of nabij een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer 

van hemelwater is lucht- en waterdicht.   

 

Artikel 5.4 Terreinleiding 

1. Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 

5.2 en 5.3 door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt 

zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.   

2. De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 5.2 

en 5.3 op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of andere voorziening 
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voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de 

aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.   

3. Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid:   

a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;   

b. heeft een vloeiend beloop;   

c. is waterdicht;   

d. heeft een voldoende inwendige middellijn; en,   

e. bevat geen beer- of rotting-put.   

4. Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald:   

a. indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar 

vuilwaterriool of een ander systeem aanwezig is waarop aangesloten kan 

worden: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn 

de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 5.2 op 

dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouw-aansluitleiding bij de gevel 

van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;   

b. indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een 

openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden en 

hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op welke plaats, op 

welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een 

afvoervoorziening als bedoeld in artikel 5.3 op dat stelsel of riool 

noodzakelijke gebouw-aansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk dan wel 

de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;    

c. of, en zo ja welke voorzieningen in de gebouwaansluiting moeten worden 

aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige 

aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het 

transport van afvalwater te waarborgen.   

 

Artikel 5.5 Afwatering  (bestaande bouw) 

 

1.  De eigenaar van een gebouw is verplicht te zorgen, dat het omringende erf 

behoorlijk wordt afgewaterd en het huishoudwater wordt afgevoerd naar 

daarvoor bestemde afvoerleidingen. 

2. Indien zulks niet wel mogelijk is, wordt het huishoudwater afgevoerd naar een 

van boven gesloten en van een stankpijp voorziene zinkput, welke voor elk 

daarop aangesloten gebouw een inhoud heeft van tenminste 1 m3.  

3.  De goten en riolen op de terreinen worden in behoorlijke staat gehouden, 

zodanig dat er geen water of vuil in achterblijft.  

4. Indien goten zich voortzetten over een naburig erf, worden daarin op de erfgrens 

ijzeren tralies geplaatst op geen grotere onderlinge afstand dan 0,2 meter en 

worden deze behoorlijk onderhouden.  

5.  De toiletten, die niet kunnen lozen op een riool, lozen op een beer- of zinkput. De 

inhoud van deze beerput bedraagt voor elk van bovengenoemde woningen ten 

minste 3 m3. Deze beer- of zinkput wordt voorzien van een ontluchtingspijp. 

Artikel 5.6 Afstand tussen beer- of zinkputten, een gebouw, en waterputten of 

regenbakken (bestaande bouw) 

 

1. De afstand tussen de buitenwanden van een gebouw en de buitenwanden van de 

beerput of zinkput bedraagt ten minste 1 meter.  

2.  De afstanden tussen een waterput, of een in de grond gebouwde regenbak en 

een beer- of zinkput bedragen niet minder  dan respectievelijk 75 en 50 meter.  

3.  In bepaalde gevallen kan de minister van deze bepaling vrijstelling verlenen. 
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§ 5.2  Veilig onderhoud gebouwen (nieuwbouw)   

Artikel 5.7 Aansturingsartikel   

1. Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan 

worden uitgevoerd.   

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven 

voorschriften.   

 

Artikel 5.8 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud   

Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouw-gebonden 

veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende 

gebouw-gebonden veiligheidsvoorzieningen.   
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HOOFDSTUK 6. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN   

 

Artikel  6.1 Hardheidsclausule 

1. In gevallen waarin toepassing van een artikel van dit landsbesluit een onbillijkheid 

van  overwegende aard zou opleveren, kan de minister besluiten dat artikel  buiten 

toepassing te  laten of daarvan af te wijken.  

2. Het afwijkende besluit van de minister moet altijd passen binnen de doelstellingen 

van dit  landbesluit en de Bouw- en woningverordening waarop deze is gebaseerd.  

3. De toepassing van de hardheidsclausule blijft beperkt tot individuele gevallen.  

Artikel 6.2 Overgangsrecht 

Rechten verleend op basis van de Bouw- en woningverordening die in strijd zijn met 

regels van dit Bouwbesluit worden gerespecteerd, tenzij dat op basis van de Bouw- en 

woningverordening of enig andere, daarvoor in de plaats tredende verordening anders 

wordt bepaald. 

Artikel  6.3 Van toepassing verklaring 

1.  Praktijkrichtlijn BC0 (bijlage bij dit Landbesluit) behoort bij en maakt 

onlosmakelijk onderdeel uit van dit Landsbesluit. 

2. Dit landsbesluit is van toepassing op alle districten, dus zijnde het gehele 

grondgebied van het Land Sint Maarten, als bedoeld in artikel 19 van de Bouw- 

en woningverordening, nr. AB 2013, GT no. 136. 

 

Artikel  6.4  Intrekking 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, genaamd ‘Landsbesluit ter 

uitvoering van artikel 19 van de Bouw- en woningverordening’, nr. AB 2013, GT no. 146, 

wordt ingetrokken op het moment dat dit landsbesluit in werking treedt. 

 

Artikel III 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en de bijlage die hier onlosmakelijk 

onderdeel van uitmaakt, treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 

 

 

 

             Gegeven te Philipsburg, de zevende oktober 2021 

             De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De zeventiende oktober 2021 

De Minister van Volkshuisvesting,  

Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 

 

 

 

                Uitgegeven de eerste november 2021 

                De Minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 
                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

                                                     
INLEIDING 

 

De verwoestende orkaan Irma in september 2017 maakte duidelijk dat Sint Maarten een 

betere wijze van bouwen nodig heeft dan de bouwpraktijk in de laatste decennia heeft 

gepresteerd. Het is logisch dat een ramp van deze omvang leidt tot de roep om betere 

regels – de “risico-regel-reflex”. Maar in veel gevallen is betere toepassing van bestaande 

regels in de zin van ontwerp, berekening, uitvoering, toetsing, toezicht en handhaving al 

voldoende en zeker veel belangrijker. 

 

Statistisch gezien mag de kans dat een categorie 5+ orkaan Sint Maarten recht in het hart 

zal treffen niet groot zijn, maar het is voorspelbaar dat meer en sterkere orkanen het eiland 

zullen raken in de toekomst ten gevolge van de klimaatverandering. 

 

Om dit ontwerp voor te bereiden is op 15 mei 2018 een stakeholder meeting georganiseerd 

en een dag later een verdiepingssessie. De bijeenkomst op 16 mei 2018 kende vooral 

architecten en constructeurs als deelnemers en hun gemeenschappelijke standpunt was om 

hun gebruikelijke werkwijze als uitgangspunt te kiezen voor wettelijke voorschriften (dat wil 

zeggen het Landsbesluit Bouw): windsnelheden tot 43 m/sec en grondversnelling 

(aardbevingen) tot 3.5 m/sec2  (later teruggebracht naar 3.0 m/sec2) . Zij gaven ook steun 

aan het uitgangspunt van de regering van Sint Maarten: ga niet een wiel uitvinden dat al 

bestaat en bewezen heeft bruikbaar te zijn. Omdat deze professionele deelnemers veelal 

zijn opgeleid aan Europese scholen en universiteiten en ook werkzaam zijn op de Franse 

eilanden, zijn de Eurocodes en de Franse Nationale bijlagen bekend voor hen, een bestaand 

wiel inderdaad. Deze zijn wettelijk niet toepasselijk op St. Maarten, maar wel op het franse 

deel; Saint Martin, omdat Saint Martin rechtstreeks behoort tot Frankrijk, en dus Europa, 

terwijl Sint Maarten een autonome status heeft, waarbij Europese regels niet automoatisch 

doorwerken.  

 

Veruit het grootste deel van de bouwwerken op Sint Maarten zijn kleinere gebouwen, zoals 

genoemd in Afdeling I van het geldende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

voortvloeiende uit artikel 19 van de Bouw- en woningverordening. Veel van deze gebouwen 

moeten worden beschouwd als zelfbouw-constructies, soms in samenwerking met een 

tekenaar of een min of meer professionele aannemer. Voor dit type bouwwerken schrijven 

de geldende Bouw- en woningverordening en Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen geen constructieve berekeningen, uitvoeringsdetails, etc. voor. De ervaringen 

in de praktijk geven de indruk dat vele van de bij de bouw van deze bouwklasse uit Afdeling 

I betrokken personen en bedrijven doorgaans niet in staat zijn om behoorlijke berekeningen 

en gedetailleerde constructietekeningen te produceren. Dit is ook niet nodig volgens de 

geldende voorschriften, zo lang de bouwwerken die zij uitvoeren maar voldoen aan de 

direct werkende voorschriften van Afdeling I. 

 

Aan de andere kant van het spectrum kunnen de minimum eisen voor bouwwerken als 

ziekenhuizen, orkaan-schuilruimten, politiebureaus en brandweerkazernes, 

ambulancedienst, overheidskantoren, luchthaven, water-, elektriciteit- en telefoon-

voorzieningen als niet toereikend worden beschouwd om niet-onderbroken dienstverlening 

te garanderen gedurende een ramp en de nasleep daarvan. Vanwege de economische en 

psychosociale gevolgen moet ook extra aandacht worden besteed aan scholen, hotels en 

onderkomens voor grote groepen mensen. Deze bouwwerken in een hogere risico-categorie 

vragen een andere benaderingswijze en aanvullende wettelijke voorschriften. 
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Als laatste maar niet als minste moet de grootste categorie bouwwerken worden genoemd: 

de reeds bestaande gebouwen. 

 

Deze benadering van verschillende categorieën bouwwerken (en de bouwers daarvan) kan 

ook worden getypeerd als bestaand wiel, zoals de Afdelingen I en II van het geldende 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen bewijzen. En deze benaderingswijze past 

zeer goed bij de denkwijze in de Eurocodes, die onderscheid maakt tussen verschillende 

publieke gevolgklassen. Het is een manier van denken over maatwerk regelgeving voor de 

verschillende categorieën bouwwerken en bouwers, die we zien op Sint Maarten, alle met 

het zelfde doel – veilige bouwwerken – maar op verschillende wijze. 

 

Het onderhavige ontwerp beoogt het huidige Landsbesluit ter uitvoering van artikel 19 van 

de Bouw- en woningverordening uit 1935 te vervangen door een nieuw landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, bevattend (bouw)technische voorschriften voor bouwen 

en slopen van bouwwerken als bedoeld in artikel 19 van de Bouw- en woningverordening 

(Bouwbesluit). 

 
REIKWIJDTE EN ACHTERGROND 

 

In artikel 19 van de geldende Bouw- en woningverordening wordt bepaald, dat ten aanzien 

van daarbij te bepalen districten of wegen of gedeelten van districten of van wegen voor 

alle dan wel voor de daarbij aan te duiden gebouwen nadere voorschriften worden 

vastgesteld betreffende: 

 

1°.  de minimum hechtheid van fundering, muren, balken, vloeren en bekapping;  

2°.  de minimum hoogte van gebouwen en de wijze van berekening van de hoogte van 

gebouwen en vertrekken;  

3°.  het minimum hoogtepeil van de vloer van de benedenverdieping;  

4°.  de minimum afmetingen en de vormen van vertrekken en trappen en van 

toegangswegen van licht en lucht;  

5°.  de minimum afstand tussen beer- of zinkputten en woningen en waterputten of 

regenbakken;  

6°.  de wijze van watervoorziening en verwijdering van water en vuil en fecaliën en de bouw 

en inrichting van privaten, dit met inachtneming van §14 van die verordening. 

 

In artikel 20 van de geldende Bouw- en woningverordening wordt bepaald, dat de 

aanvrager verplicht is de minister alle nadere inlichtingen te verschaffen, welke deze 

verlangt. 

 

In artikel 22 wordt bepaald, dat een beslissing tot het verlenen van voorwaardelijke 

bouwvergunning of tot gehele of gedeeltelijke weigering steeds met redenen is omkleed en 

slechts gegrond kan zijn op een of meer van de volgende omstandigheden: 

 

1°.  dat de aanvraag, de tekening, de omschrijving of het gebouw of gebouwgedeelte niet 

voldoet aan de voorschriften bij of krachtens deze verordening gegeven;  

2°.  dat het gebouw ook in verband met de toegepaste bouwwijze niet zodanige hechtheid 

kan geacht worden te zullen bezitten, dat het voor het leven van de bewoners of gebruikers 

of voor de omgeving geen gevaar oplevert;  

3°.  dat de afmetingen van vertrekken of van trappen, of het aantal of de inrichting van 

privaten, of het aantal toegangswegen voor licht en lucht onvoldoende te achten zijn;  

4°.  dat het gebruik van het gebouw of gebouwgedeelte schadelijk voor de openbare 

gezondheid of voor de gezondheid van de gebruikers te achten is;  

5°.  dat het gebouw of gebouwgedeelte wegens de ligging of wegens de bouwwijze de 

omgeving ontsieren of hinderlijk dan wel brandgevaarlijk voor de omgeving zijn zal;  
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6°.  dat de weg, waaraan de woning zal komen te liggen, niet voldoet aan de eisen, welke 

betreffende het tracé, de breedte en de constructie daarvan, rekening houdende met de 

aard van de woning en de eis van begaanbaarheid van de weg voor de 

gouvernementsdiensten, gesteld worden.  

 

Ook is van belang om te wijzen op het feit, dat de Bouw- en woningverordening het 

mogelijk maakt twee categorieën bouwwerken te onderkennen: Klasse 1 (eenvoudige 

bouwwerken) en Klasse 2 (grotere bouwwerken), met twee verschillende soorten 

bouwtechnische voorschriften. Dit is uitgewerkt en toegelicht in het geldende Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen. 

De inhoud van dit ontwerp blijft beperkt tot de onderwerpen, die in artikel 19 van de Bouw- 

en woningverordening zijn beschreven. In het algemeen worden de onderwerpen die zijn 

genoemd in het geldende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen opnieuw 

inbegrepen, echter nu met aangepaste normen. Voor sommige onderdelen zijn nieuwe 

aanvullende regels gegeven voor installaties en ventilatie etc. vanwege de ontwikkelingen in 

de bouwtechniek. Echter nogmaals, ook deze zijn gebaseerd op de beperkte beschrijving 

van onderwerpen die gereguleerd kunnen worden op basis van wat wordt genoemd in 

artikel 19 van de Bouw- en woningverordening. 

 

Deze toelichting begint met een algemeen deel, dat voornamelijk betrekking heeft op de 

meest dringende oorzaak en reden voor dit ontwerp, namelijk  de gevolgen van orkaan 

Irma in september 2017. 

Enerzijds legt de toelichting op de voorschriften als zodanig de nadruk op categorieën 

bouwwerken en normen met betrekking tot bestendigheid tegen wind en aardbevingen, 

maar ook de andere aanvullende onderwerpen worden toegelicht. In de laatste paar jaren is 

namelijk reeds een voorstel voor meer eigentijdse regelgeving ontwikkeld, in lijn met 

moderne bouwwijzen. Deze ontwerp-regelgeving biedt een goede gelegenheid om 

noodzakelijke vereisten met betrekking tot constructieve veiligheid te introduceren, in het 

bijzonder in relatie tot hogere windsnelheden en de mogelijke gevolgen van aardbevingen 

in onze regio. 

 

ACHTERGROND VAN DIT ONTWERP 

 

De geldende regelgeving op Sint Maarten bestaat uit een Landsverordening en een 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, beide voortgekomen uit de vroegere 

versies van de Nederlandse Antillen, grotendeels daterend uit 1935.  

 

Een belangrijk doel van het geldende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen is om 

een degelijk toetsingskader te bieden voor aanvragen van bouwvergunningen. Voor een 

van de belangrijkste aspecten van elk gebouw – de constructieve veiligheid – bevat het 

geldende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen echter nauwelijks toepasbare 

normen om de constructieve veiligheid te beoordelen. Het geldende besluit verwijst alleen 

naar een zeer oude methode voor constructies in gewapend beton: de GBV (Gewapend 

Beton Voorschriften) uit 1930. 

 

In het onderzoek om nieuwe passende en werkbare normen voor het land Sint Maarten te 

bepalen is de suggestie gedaan om toepassing te overwegen van de Amerikaanse normen, 

zoals de Florida Building Code, gebaseerd op de Uniform Building Code (UBC). Andere 

mogelijkheden die zijn overwogen zijn de BES Code, ontwikkeld in opdracht van de 

Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba, of de ACS Model Codes (ACS = Association of Caribbean 

States). Om een weloverwogen keuze te maken is besloten enkele publiek-private 

bijeenkomsten te organiseren in mei 2018. Het doel daarvan was te komen tot een 

oplossingsrichting, die kan steunen op steun vanuit de overheidsorganisatie en de (private) 
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professionals, die de nieuwe regels moeten toepassen. De deelnemers aan deze 

bijeenkomsten hebben de overheid geadviseerd te kiezen voor het Eurocode-systeem als 

basis en ook toepasbare waarden voorgesteld voor windbelasting – afgeleid van orkaan 

categorie 4 windkracht – en voor grondversnelling in het geval van een aardbeving. 

 

Het hoofddoel van dit ontwerp is om het nieuwe Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen te voorzien van haalbare bepalingsmethoden en basiswaarden voor een 

werkbaar beoordelingskader van de constructieve veiligheid. 

 

CATEGORISERING VAN BOUWWERKEN IN BOUWWERK KLASSEN 

 

Het beoordelen van een bouwplan en de realisatie van het bouwwerk zelf kan worden 

gedaan door alle technische aspecten van het bouw-ontwerp te controleren en toezicht te 

houden op het totale uitvoeringsproces. Een manier van beoordelen en controleren die de 

voorkeur verdient is een risico-gestuurde methode. De Eurocodes voor constructieve 

veiligheid zijn een voorbeeld van deze benaderingswijze, maar niet uniek. De filosofie 

achter de International Building Code (IBC), de Uniform Building Code (UBC) en de ACS 

Model Building Codes (die worden gebruikt in meerdere landen in de regio voor de bepaling 

van belastingen gerelateerd aan wind en aardbevingen) zijn eveneens risico-gestuurd. De 

ACS zijn voornamelijk gebaseerd op de ASCE building codes (ASCE = American Society of 

Civil Engineers), die ook risico-gestuurde normen zijn. 

 

Een gebruikelijke definitie van risico is: RISICO = KANS x GEVOLG. 

 

Gerelateerd aan bouwwerken die altijd te maken hebben met private en publieke aspecten 

en belangen zijn de maatschappelijke gevolgen het meest relevant. Daarom is bij de risico-

gestuurde benadering grote aandacht besteed aan gevolgen en een daarop gebaseerde 

indeling van gebouwtypen. De essentiële vraag is: Wat zijn de gevolgen wanneer een 

gebouw of constructie bezwijkt? Als iemands huis instort, is dat natuurlijk ernstig voor de 

bewoners, maar wanneer het bouwwerk in kwestie een sportstadion, een 

elektriciteitscentrale of een ziekenhuis is, zijn de gevolgen voor de samenleving als geheel 

veel groter. 

 

In de hierna volgende tabel worden de gevolgklassen zoals die zijn gedefinieerd in Bijlage B 

bij Eurocode EN 1990, vergeleken met de voorgestelde Bouwwerk Klassen (Building Classes 

BC) voor Sint Maarten. Met betrekking tot bruggen bevat Bijlage B bij de Eurocode EN 1990 

ook enige voorschriften: alle bruggen die deel uitmaken van de plaatselijke of regionale 

hoofdroutes (ter land zowel als te water) behoren tot CC2, bruggen in woonwijken behoren 

tot CC1. 
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    tabel: Vergelijking categorien gebouwtypen tussen Eurocodes en ontwerp Bouwbesluit 

Eurocodes Landsbesluit Sint Maarten 

(Bouwbesluit/National Building 

Decree (NBD) 

CC1 Geringe gevolgen ten aanzien 

van het verlies van 

mensenlevens, en/of  

kleine of verwaarloosbare  

economische of sociale 

gevolgen of gevolgen voor de 

omgeving. 

BIJVOORBEELD: 

Gezinswoningen in 1, 2 of 3 

bouwlagen 

Agrarische bouwwerken* 

Kassen* 

 

Industriegebouwen in 1 of 2 

bouwlagen* 

 

*) Uitsluitend voor 

productiedoeleinden en met een 

beperkt aantal personen 

daarbinnen 

 

BC0 Bouwwerk Klasse 0 

 

Dezelfde definitie als 

Eurocode CC1, echter: 

 

Bouwwerken < 150 m2, niet 

meer dan 1 bouwlaag, tenzij 

genoemd in het nieuwe 

Landsbesluit (NBD) onder BC2a, 

BC2b en BC3. 

 

 

 

 

  BC1 Bouwwerk Klasse 1 

 

Dezelfde definitie als 

Eurocode CC1 

 

Overige bouwwerken onder deze 

definitie > 150 m2 en/of meer 

dan een bouwlaag tenzij 

genoemd in het nieuwe 

Landsbesluit (NBD) onder BC2a, 

BC2b en BC3 

 

CC2 Middelmatige gevolgen ten 

aanzien van het verlies van 

mensenlevens, en/of 

aanzienlijke economische of 

sociale gevolgen of gevolgen 

voor de omgeving. 

 

BC2 Bouwwerk Klasse 2 

Dezelfde definitie als 

Eurocode CC2 

 

CC2a BIJVOORBEELD: 

Eengezinswoningen met vier of 

meer bouwlagen 

Woon- of kantoorgebouwen tot 

en met vier bouwlagen 

Onderwijsgebouwen met een 

bouwlaag 

Winkels met een of twee 

bouwlagen 

 

BC2a Overige bouwwerken onder deze 

definitie > 150 m2 en/of meer 

dan een bouwlaag 

overeenkomstig Eurocode CC2a 

tenzij genoemd in het nieuwe 

Landsbesluit (NBD) onder BC2b 

en BC3 
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Openbare gebouwen met 

maximaal 2000 m2 per bouwlaag 

Industriegebouwen in een of 

twee bouwlagen (anders dan 

genoemd in CC1 

Parkeergarages met een of twee 

bouwlagen 

Eurocodes Landsbesluit Sint Maarten(NBD) 

CC2b BIJVOORBEELD: 

Woon- of kantoorgebouwen met 

vijf of meer bouwlagen 

Onderwijsgebouwen met twee of 

meer bouwlagen 

Winkels met drie of meer 

bouwlagen 

Ziekenhuizen met een, twee of 

drie bouwlagen 

Openbare gebouwen met meer 

dan 2000 m2 per bouwlaag 

Industriegebouwen met drie of 

meer bouwlagen 

Parkeergarages meer drie of 

meer bouwlagen 

BC2b Overige bouwwerken onder deze 

definitie > 150 m2 en/of meer 

dan een bouwlaag en alle 

onderwijsgebouwen en hotels 

(met meer dan 15 kamers) en 

havenvoorzieningen, tenzij 

genoemd in het nieuwe 

Landsbesluit (NBD) onder BC1, 

BC2a en BC3 

CC3 Grote gevolgen ten aanzien 

van het verlies van 

mensenlevens (enkele 

tientallen), en/of zeer grote 

economische of sociale 

gevolgen of gevolgen voor de 

omgeving 

BIJVOORBEELD 

Hoogbouw boven 70 m1 boven 

peil begane grond vloer 

Bouwwerken met een 

overspanning van 50 m1 in een 

richting en 500 of meer mensen 

onder risico in geval van 

bezwijken 

Openbare gebouwen met 500 of 

meer mensen onder risico in 

geval van bezwijken 

Gebouwen met niet-zelfredzame 

personen en vier of meer 

bouwlagen**) 

Verkeerstoren van internationale 

vliegvelden 

Industriegebouwen voor 

gevaarlijke stoffen of met de 

noodzaak over een 

milieuvergunning te beschikken 

**) De verplichte 

risicobeoordeling kan leiden tot 

lagere risicofactoren dan CC3 

vereist 

BC3 Bouwwerk Klasse 3 

De zelfde definitie als 

Eurocode CC2 

Bouwwerken voor 

rampenbestrijding (preventief 

zowel als reactief) worden 

beschouwd als hebbende 

grote gevolgen, direct zowel 

als indirect 

 

BIJVOORBEELD 

Andere bouwwerken > 150 m2 

en/of meer dan een bouwlaag 

overeenkomstig Eurocode CC3 en 

alle ziekenhuizen, 

orkaanschuilplaatsen, 

politiebureaus en 

brandweerkazernes, 

kantoorruimten t.b.v. 

rampenbestrijding, 

ambulancediensten, elektriciteits- 

en telecomcentrales en 

waterfabrieken 
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Aangezien Sint Maarten een Caraïbisch eiland is en dus gelegen op het Westelijk halfrond 

zou de keuze voor het uit Europa afkomstige Eurocode-systeem enige uitleg kunnen 

behoeven. De redenen zijn echter duidelijk. De meeste ingenieurs en andere 

bouwprofessionals zijn opgeleid aan Europese scholen en universiteiten en velen van hen 

hebben enige tijd in Europa gewerkt. Bovendien zijn op de Franse eilanden de Eurocodes de 

wettelijk aangestuurde norm, niet alleen in de départements d’outre-mer Guadeloupe en 

Martinique, maar ook op de Franse kant van Sint Maarten. In Europese landen is de 

toepassing van de Eurocodes verplicht, in Nederland bijvoorbeeld sinds 2012. Omdat Sint 

Maarten geen lidstaat is van de Europese Unie is het geen verplichting om deze vorm van 

standaardisatie ook hier in te voeren, maar het heeft zeker voordelen in de zin van 

theoretische kennis door opleiding, ervaring en het gegeven dat verschillende ingenieurs op 

Sint Maarten contacten onderhouden met Europese ingenieursbureaus. 

 

Hoewel er Eurocodes beschikbaar zijn voor elk type kracht, dat werkt op een 

bouwconstructie, zoals nuttige belasting, neerslag, windbelasting, aardbevingen en brand 

en voor de gebruikelijke materialen die worden gekozen om te zorgen voor de constructieve 

sterkte en stabiliteit van bouwwerken, ontbreken er een aantal essentiële officiele gegevens 

om te werken met dit systeem gespecificeerd voor Sint Maarten. De koninklijke weg om te 

voorzien in deze gegevens – de toe te passen basiswaarden voor windbelasting en 

grondversnelling in geval van een aardbeving – is een tamelijk lange en dure weg via een 

officiële Nationale Bijlage bij de Eurocodes, speciaal voor Sint Maarten. Het is dan ook 

noodzakelijk om te worden voorzien van statistische gegevens en analyses met betrekking 

tot windsnelheid, richtingen en duur, seismische activiteit, neerslag en golfhoogten. Voor de 

korte termijn is het echter aanvaardbaar om te werken met het advies van de 

geraadpleegde deskundigen gedurende de bijeenkomsten in mei 2018. 

 

Zo lang er geen Nationale Bijlagen bij de Eurocodes beschikbaar zijn voorziet dit ontwerp in 

de noodzakelijke gereedschappen om berekeningen te kunnen maken met het Eurocode-

systeem op basis van twee basis-elementen: 

 

I De categorisering van bouwwerken gelet op de maatschappelijke gevolgen wanneer zij 

bezwijken. Hoe groter de gevolgen zijn, des te hoger het nummer van de toe te passen 

Bouwwerk Klasse (0, 1, 2a, 2b of 3) en risico- of veiligheidsfactoren, die moeten worden 

gebruikt in constructieberekeningen. 

II  Basiswaarden voor windbelasting en grondversnelling. 

 

De basale Eurocodes zijn verkrijgbaar in alle Europese talen, maar de Nationale Bijlagen 

zijn alleen beschikbaar in de taal/talen van het betreffend land en in het Engels. Voor Sint 

Maarten is de Engelse versie waarschijnlijk het meest geschikt. Het juiste adres om de 

Eurocodes aan te schaffen is het Nederlands Normalisatie Instituut NEN in Delft, 

www.nen.nl/normen/online. 

 

Zoals eerder gezegd, moeten plaatselijke afwijkingen met betrekking tot de Eurocodes 

worden geregeld via Nationale Bijlagen, maar dit is een brug te ver voor Sint Maarten voor 

de korte termijn. Daarom lichten we de afwijkingen van de categorisering van bouwwerken 

ten opzichte van de Eurocodes hieronder toe. In feite is dit een toelichting op de hiervoor 

staande tabel. 

 

Klasse 0 bouwwerken (BC0). Dit zijn meestal ongecompliceerde bouwwerken die 

typerend zijn voor Sint Maarten en andere Caraïbische eilanden. Om zo’n bouwwerk te 

mogen bouwen is een vergunning nodig. Als uit de aanvraag blijkt dat het bouwplan niet 

meer dan 100 m2 telt en niet meer dan een bouwlaag, zal de vergunning worden verleend. 

http://www.nen.nl/normen/online
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Echter, in het UNDP / World Bank dakreparatie programma bleek, dat ongeveer 85% van 

alle woningen een vloeroppervlak heeft van 120 tot 150 m2. Dit is een belangrijke reden om 

het maximum vloeroppervlak in het nieuwe Landsbesluit, houdende algemene maatregelen 

te verhogen van 100 naar 150 m2. 

 

Omdat Bouwwerk Klasse 0 bestaat uit kleine en eenvoudige bouwwerken, waarvoor een 

bouwvergunning is vereist zonder het indienen van constructieve berekeningen en 

gedetailleerde tekeningen – zoals al jarenlang het geval is – maakt het voorstel ook de weg 

vrij om deze werkwijze voort te zetten met een meer dienstverlenende rol van de kant van 

de overheid door een praktijkrichtlijn en een rijk geïllustreerd voorbeeldenboek (‘set of 

guidelines’) voor de niet- of semi-professionele bouwers in deze bouwwerk klasse. Doordat 

het nieuwe Landsbesluit, houdende algemene maatregelen deze praktijkrichtlijn 

voorschrijft, heeft deze richtlijn een officiële wettelijke status.   

 

Het bouwwerk kan worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in het geldende 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, Afdeling 1, met betrekking tot de 

fundering, de wanden inclusief deuren en ramen, vloer en dak, etc. Zoals uitgelegd in de 

inleiding verdient het de voorkeur deze werkwijze voort te zetten wanneer het nieuwe 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen in werking treedt, om te voorkomen dat de 

eigenaren of bewoners van deze bouwwerken worden geconfronteerd met een aanzienlijke 

kostenstijging en omdat op basis van de ervaringen in de huidige praktijk de indruk bestaat 

dat vele  tekenaars en aannemers in dit deel van de bouwsector waarschijnlijk niet in staat 

zijn constructieve berekeningen en gedetailleerde tekeningen te maken. 

 

Om ongewenste gevolgen voor de ruimtelijke ordening, bebouwingsdichtheid, 

volksgezondheid sociale en brandveiligheid te voorkomen en planbeoordelaars en 

inspecteurs in staat te stellen hun taken op dit gebied uit te voeren, schrijft dit ontwerp 

echter voor om een tekening bij de vergunningaanvraag te voegen, waarop staat 

aangegeven: de situering van het bouwwerk op de bouwlocatie, alsmede gegevens 

betreffende de hellingshoek van het terrein, de afstand tot de buren en eventueel open 

water oppervlak, en inwendige en uitwendige afmetingen van het gebouw. 

 

Deze werkwijze zonder gedetailleerde tekeningen en berekeningen mag dan aanvaardbaar 

zijn voor kleine en lage bouwwerken, maar om te borgen dat het resultaat ‘orkaan-

bestendig’ is, wordt voorgesteld om de bestaande inhoud van Afdeling 1 aan te vullen met, 

waar nodig aangescherpte, vereisten met betrekking tot constructieve veiligheid in de 

Praktijkrichtlijn voor BC0, vergezeld van een geïllustreerd Voorbeeldenboek hoe beter 

gebouwd kan worden en hoe bestaande bouwwerken kunnen worden verbeterd tot een 

niveau, dat de gebouwen en de bewoners evenals hun omgeving meer veiligheid biedt. 

 

Omdat de schaarse beschikbare bouwlocaties voor dit type bouwwerken op Sint Maarten 

vrijwel alleen te vinden zijn op hellend terrein is tijdens nader overleg met de interne 

stakeholders (afdelingen Vergunningen en Inspectie) in mei 2019 besloten de definitie van 

BC0 niet zodanig op te stellen, dat bouwen op dergelijke locaties alleen mogelijk is voor 

BC1 en hoger. Wel bevat de Praktijkrichtlijn voor dat geval ook voor BC0 de eis om de 

fundering wel door een constructeur te laten ontwerpen en berekenen. Ook zijn 

berekeningen en tekeningen door een constructeur vereist in een aantal andere situaties, 

waarin de aanvrager wil afwijken van de rechtstreeks werkende voorschriften in de 

Praktijkrichtlijn. Deze voorschriften zijn van toepassing verklaard in de verschillende 

voorschriften in dit (ontwerp) Landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

 

De grens tussen Klasse 0 en Klasse 1 is heel duidelijk en maakt voorlichting en informatie 

door de overheid mogelijk om illegale uitbreiding van oorspronkelijke Klasse 0 bouwwerken 

in de hoogte of in de breedte tegen te gaan, simpelweg omwille van de veiligheid van 
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gebouwen, hun bewoners en buren! Deze grens is eenvoudig gedefinieerd zoals blijkt uit 

het nieuwe Landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Dit stelt, dat het niet is 

toegestaan dat een bestaand BC0-bouwwerk wordt uitgebreid tot meer dan 150 m2 

oppervlak en/of meer dan een bouwlaag. In geval van relatief eenvoudige bouwwerken is 

een hardheidsclausule van toepassing. 

 

Klasse 1 bouwwerken (BC1) zijn bouwwerken die vallen in Eurocode CC1 en meer dan 

150 m2 vloeroppervlak hebben en/of hoger zijn dan een bouwlaag. Het geldende 

Landsbesluit (Afdeling II) en het nieuwe Landsbesluit schrijven constructieve berekeningen 

en gedetailleerde tekeningen voor om een bouwvergunning te verkrijgen. Het plan en de 

uitvoering kunnen alleen worden vergund als een constructeur (of een architect met 

constructieve vaardigheden) is ingeschakeld.  

 

Klasse 2 bouwwerken (BC2) volgen de Eurocode classificatie CC2. De onderverdeling in 

2a en 2b is overgenomen van de classificatie CC2a en CC2b, maar dit voorstel ziet 

onderwijsgebouwen als behorend tot Klasse 2b (BC2b). Tijdens vroegere orkanen die het 

eiland hebben getroffen, zoals orkaan Irma, zijn meerdere schoolgebouwen op Sint Maarten 

beschadigd of vrijwel verwoest. Scholen zijn niet alleen onderwijsgebouwen, maar ook een 

veilige plek voor kinderen, soms de enige plek waar kinderen de noodzakelijke hoeveelheid 

ontvangen aan voeding, drinken en persoonlijke aandacht. In het bijzonder tijdens de 

nasleep van een ramp zijn dit soort voorzieningen, die een school kan en moet bieden, 

essentieel voor zowel de kinderen als voor hun ouders. De belangrijkste reden om scholen 

nog beter te bouwen dan andere gebouwen is dus van psychosociale aard. Ook hotels met 

meer dan 15 kamers moeten worden beschouwd als BC2b vanwege hun belang voor het 

economische herstel na een ramp. 

 

Klasse 3 bouwwerken (BC3): Ieder bouwwerk dat de Eurocode beschouwt als CC3 is een 

Klasse 3 (BC3) bouwwerk op Sint Maarten. Er is echter slechts een beperkt aantal 

bouwwerken op het eiland dat valt onder CC3. Niettemin zijn meerdere typen bouwwerken 

zeer belangrijk gedurende een ramp en de nasleep daarvan. In het bijzonder onder 

moeilijke omstandigheden moeten deze gebouwen 24-7 dienst doen zonder onderbreking in 

het belang van veiligheid, zekerheid en gezondheid van de bewoners en gasten op het 

eiland. Dit betekent, dat voor ziekenhuizen, orkaanschuilplaatsen, politieposten en 

brandweerkazernes, ambulancediensten, overheidskantoren voor de rampenbestrijding, 

elektriciteits- en (hoofd)telecomcentrales extra constructieve veiligheid nodig is. 

Voorzieningen op het vliegveld en in de haven, die direct gerelateerd zijn aan extern 

vervoer, horen eveneens tot deze categorie. Onmiddellijk na een ramp spelen deze 

voorzieningen een sleutelrol op het gebied van noodhulp en herstel en ze zijn ook van 

levensbelang voor het toerisme. 

 

Met betrekking tot het aanscherpen van eisen moet worden opgemerkt, zoals één van de 

deelnemers aan de stakeholdermeetings in mei 2018 zijn bezorgdheid uitte: “Wij hebben 

geen regels nodig, die zo streng zijn, dat alleen miljonairs het bouwen van een huis op Sint 

Maarten kunnen betalen.” Echter, hoewel de eigenaar van een bestaand huis op de 

opdrachtgever van een nieuw te bouwen exemplaar zijn of haar eigen verantwoordelijkheid 

heeft voor de kwaliteit en constructieve veiligheid van dit huis, is de overheid 

verantwoordelijk om regelgeving te bieden, die voorziet in passende veiligheid voor alle 

bewoners van het eiland. De bovengenoemde opmerking moet dan ook gezien worden als 

het uitgangspunt van de regering. Regelgeving moet redelijk en uitvoerbaar zijn. 

 

Dit zal worden gedaan door:  

 1. Optimalisering van eisen binnen de financiële mogelijkheden van de doelgroep. 

 2. Doeltreffende informatie voor de doelgroep hoe ze hun gebouwen op een hoger 

 niveau van constructieve veiligheid kunnen brengen op basis van vrijwilligheid. 
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 3 De betreffende districten te voorzien van adequate orkaanschuilplaatsen. 

 

Deze drie stappen zijn ook van belang voor de grootste categorie bouwwerken, de 

bestaande, meestal behorend tot BC0. De Bouw- en woningverordening en het 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen – de geldende zowel als de nieuwe versie – 

besteden niet veel aandacht aan deze categorie. Maar stap 2 en 3 zijn zeer belangrijk voor 

hen die wonen en werken in deze bestaande bouwwerken. Stap 2 legt uit hoe bestaande 

gebouwen kunnen worden verbeterd voordat een orkaan nadert en hoe eventuele schade 

na de orkaan moet worden gerepareerd. Sommige adviezen kunnen ook betrekking hebben 

op aardbevingsrisico’s. Een groot verschil tussen deze twee types natuurrampen is dat een 

orkaan zichzelf tenminste enkele dagen tevoren aankondigt, terwijl een aardbeving en 

zeker de kracht ervan tamelijk onvoorspelbaar zijn. Desalniettemin is het onverstandig om 

met voorbereidende maatregelen te wachten tot de laatste dagen voor een orkaan. 

 

In dit kader is ook van belang te vermelden dat is gekeken naar de financiele gevolgen van 

dit ontwerp. Immers strengere regels kunnen reden zijn voor hogere kosten. Dit is 

toegelicht in een aparte paragraaf aan het einde van de algemene toelichting. De conclusie 

is dat dit verantwoord mag worden geacht. 

 

Voor degenen die in eenvoudige bestaande woningen wonen of nieuwe woningen in de 

categorie BC0 en zeker willen zijn dat zij een veilig onderkomen hebben bij zwaardere 

orkanen is er de mogelijkheid van orkaanschuilplaatsen. Immers gebouwen in de categorien 

2 en 3 hebben iets zwaardere eisen dus zijn constructief ook beter bestand tegen de zware 

orkanen.   

 

 

MINIMUM EISEN VOOR WEERSTAND TEGEN WINDBELASTING 

 

De vraag moet worden beantwoord of nieuwe normen voor constructieve veiligheid 

noodzakelijk zijn. En als het antwoord positief is: welke normen? Om deze vraag te 

beantwoorden moet eerst gekeken worden naar de bestaande voorschriften voor dit doel. 

Het geldende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen gebaseerd op artikel 19 van 

de Bouw- en woningverordening uit 1935, stelt alleen (in artikel 7): “dat gerekend moet 

worden met een windbelasting van 70 kg/m2, onder een hoek van 10 graden met het 

horizontale vlak.” 

 

Artikel 1 van voornoemd Landsbesluit, houdende algemene maatregelen geeft tamelijk 

gedetailleerde voorschriften omtrent de afmetingen van constructies in hout, steen en 

gewapend beton voor alle onderdelen van kleine en lage bouwwerken. Zoals reed gesteld 

zijn er volstrekt geldige redenen om dit type regelgeving voort te zetten. Echter, er zijn ook 

redenen om dit systeem te verbeteren en zowel de theoretische als de daadwerkelijke 

bestendigheid van deze bouwwerken in de zin van constructieve veiligheid te controleren. 

 

Een orkaan maakt geen verschil tussen bouwwerken die behoren tot Afdeling I of Afdeling 

II in het voornoemde Landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Dus, als strengere 

regels nodig zijn, betreft dat beide afdelingen. Daarom zijn de voorschriften nagelopen 

waarin het geldende Landsbesluit, houdende algemene maatregelen constructieve 

berekeningen en tekeningen voorschrijft. Artikel 7 somt de aannamen op voor berekening 

van de belasting door bouwmaterialen en personen op vloeren en de toelaatbare 

materiaalspanning, qua trek en qua druk. Het enige gedetailleerde vereiste dat wordt 

genoemd in het geval van gewapend beton is dat de “G.B.V. 1930” van het KIVI  moet 

worden toegepast. Ook artikel 8.6 bevat zo’n aanwijzing. Deze “Gewapend Beton 

Voorschriften” van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs dateren van 1930 en zijn dus al 

erg oud.  De G.B.V. is opgevolgd door de Technische Grondslagen voor Berekeningen van 
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bouwconstructies (hierna:TGB) en sinds 2012 gebruiken de lidstaten van de Europese Unie 

verplicht de Eurocodes en Nationale Bijlagen. 

Tot dusverre verwachten de Europese landen geen windsnelheden met orkaankracht en de 

Nationale Bijlagen voor hun Europese grondgebied houden hier dan ook geen rekening 

mee, hoewel enkele orkanen al wel de kusten van Portugal, Spanje, Frankrijk, Ierland en 

het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Of dit incidenten waren of tekenen van de 

klimaatverandering is onduidelijk. Bovendien heeft Frankrijk enige départements d’outre-

mer in het Caraïbisch gebied (Guadeloupe en Martinique). Enkele andere (kleine) eilanden 

behoren tot het Verenigd Koninkrijk zoals Anguilla, Montserrat en de Britse 

Maagdeneilanden. Dit betekent dat de regeringen van Frankrijk en Groot Brittannië een 

wettelijke verantwoordelijkheid hebben om ook voor deze overzeese regio’s Nationale 

Bijlagen behorende bij de Eurocodes op te stellen. De Franse eilanden hebben een norm 

(basiswindsnelheid 34 m/s) maar deze bleek te licht om de zware winden te weerstaan en 

is deels de oorzaak van veel schade aan de Franse kant. 

 

De Nederlandse regering volgde een min of meer vergelijkbare route voor de BES-eilanden 

via het BES Bouwbesluit, een set bouwregels voor de overzeese Openbare Lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Het BES Bouwbesluit als zodanig wijst geen norm of 

systeem aan.  

Echter de BES-code - een set beleidsregels is opgesteld door Ingenieursbureau IOB 

Hellevoetsluis in opdracht van het Nederlandse Ministerie van BZK - maakt gebruik van de 

‘oude’ NEN 6700 serie, die voor 2012 in Nederland van toepassing was in Bouwbesluit 

2003. Door de deelnemers aan de stakeholdermeeting in mei 2018 werd dit document 

minder geschikt geacht voor Sint Maarten, omdat het voornamelijk gericht is op kleine 

bouwwerken. Vanuit commercieel oogpunt zijn de Eurocodes ook interessanter voor de 

professionals op Sint Maarten vanwege de toepassing op de Franse en Engelse eilanden in 

het Caribische gebied. 

 

De ‘koninklijke weg’ om zoiets als een Nationale Bijlage bij de Eurocodes voor Wind 

Belasting en voor Aardbevingen op Sint Maarten te verkrijgen zou stuiten op problemen in 

tijd en van financiële aard. In tijd, omdat deze dan eerst ontwikkeld moeten worden 

hetgeen veel tijd kan kosten. 

Financieel, omdat de koninklijke weg een tamelijk dure manier van werken is voor een 

geografisch beperkt gebied. Een meer praktisch compromis kan zijn een vertaling in het 

Engels en Nederlands van de bestaande Nationale Bijlage voor département d’outre-mer 

Guadeloupe, dat ook wordt gebruikt op Saint Martin, zij het niet verplicht. Zoals gezegd zijn 

de constructeurs op Sint Maarten bekend met de Eurocodes via hun opleiding en via 

toepassing omdat ze ook betrokken zijn bij ontwerp en berekening voor bouwwerken op 

andere eilanden in de regio.  
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Figure 1 Het aantal tropische stormen (blauw) en zware orkanen (rood) in het Caraïbisch 

gebied en boven de Noordelijke Atlantische Oceaan per jaar sinds 1944 (boven land en zee 

samen). De getrokken lijnen tonen de tienjaarlijkse gemiddelden.  . 1  
 

De deskundigen die deelnamen aan de meetings op Sint Maarten in mei 2018 hebben 

geadviseerd om bij berekeningen de Eurocode voor windbelasting toe te passen met een 

veronderstelde basiswindsnelheid van 43 m/s. Deze basiswindsnelheid behoort tot de 

bovenkant van orkaankracht 4 op de Saffir/Simpson-schaal voor de fundamentele 

belastingcombinatie volgens artikel 2.2 van het onderhavige ontwerp Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen (eens per 50 jaar). De buitengewone belastingcombinatie 

(eens per 100 jaar) aangewezen door artikel 2.3 dekt wat er gebeurt als een orkaan in de 

5e categorie het eiland zou treffen. Echter, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-

natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een beetje voorzichtiger door in acht te nemen 

dat de herhalingskans van een categorie 4 orkaan veel korter is dan 50 jaar. 

 

Vanaf 1975 neemt het gemiddelde jaarlijks aantal tropische stormen en zware orkanen 

(categorie 3 - 5) in het Atlantisch gebied toe, zoals figuur 1 toont. Het is onmogelijk om te 

voorspellen of en in hoeverre de toename zal doorgaan, of het aantal intense orkanen ook 

zal toenemen en wat de routes van deze stormen zullen zijn. In de laatste 50 jaar  (1969-

2018) groeiden 258 tropische stormen in dit gebied uit tot orkaan; 52 daarvan categorie 4 

en 20 categorie 5. Gedurende hun levensloop veranderen orkanen voortdurend van kracht. 

                                                 

 1 bron: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/orkaanvoorspellingen-op-langere-termijn] 

(2003?) 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/orkaanvoorspellingen-op-langere-termijn
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Sommige zware orkanen, bijvoorbeeld Georges in 1998 en Hugo in 1988, troffen Sint 

Maarten maar niet als categorie 4 of 5. De zwaarste orkanen die het eiland in het hart 

hebben getroffen gedurende de laatste 50 jaar zijn Luis in 1995 (4), Earl in 2010 (4) en 

Irma in 2017 (5+). 

 

De voorgestelde waarde die orkanen in de categorie 4+ dekt leidt tot een aanzienlijke 

aanscherping van de eisen in vergelijking tot het geldende landsbesluit. Het kan enigszins 

als te weinig worden beschouwd, omdat Irma is gelabeld als een categorie 5+ orkaan 

volgens het National Hurricane Center (USA). Niettemin hebben zowel de deelnemers aan 

de meetings in mei 2018 als de auteurs van het VNG-rapport ervoor gekozen om de 

windbelasting veroorzaakt door deze – voor zover nu bekend – zwaarste orkaan die ooit 

aan land is gekomen in het Atlantische deel van de wereld, te beschouwen als 

‘buitengewoon’ zoals bedoeld in artikel 2.3 van het (ontwerp) Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen voor Sint Maarten. En uit bouwkundige inspecties na de orkaan 

Irma is gebleken dat gebouwen die al zijn geconstrueerd met deze orkaan categorie 4 

waarden in het algemeen geen ernstige schade hebben ondervonden gedurende Irma in 

2017 (bijvoorbeeld Porto Cupecoy). 

 

Hoewel het Eurocode systeem hogere veiligheidsfactoren toepast voor hogere 

gevolgklassen, hetgeen voorziet in hogere constructieve veiligheid, zijn er goede redenen 

om extra aandacht te geven aan de categorieën bouwwerken op Sint Maarten, die dit 

voorstel toevoegt aan BC3 of beter: Bouwwerk Klasse 3 in zijn geheel. Een goede reden is 

dat het vertrouwen in constructieve veiligheid van orkaanschuilplaatsen moet worden 

hersteld, aangezien meerdere orkaanschuilplaatsen ernstige schade ondervonden door 

orkaan Irma, hoewel werd aangenomen dat dit veilige orkaanschuilplaatsen waren. 

Bovendien wordt de schade aan gebouwen niet altijd veroorzaakt door hogere 

windbelasting op de draagconstructie, maar kan ook een gevolg zijn van de manier van 

bouwen: de bevestiging van bekledingspanelen, interieurafwerking, verlaagde plafonds, 

verlichting, ventilatoren, etc. Een ander belangrijk gegeven is de vorm van een gebouw in 

de berekening en in werkelijkheid. De invloed van een overstek bijvoorbeeld of van een gat 

of doorgang tussen verschillende delen van een gebouw (of een open deur!) is veel hoger 

dan de invloed van de totale gebouwhoogte. 

 

Statistische informatie – gebaseerd op historische gegevens –  toont de kans dat een 

orkaan Sint Maarten treft, zoals figuur 2 aangeeft. Maar zoals reeds uitgelegd, is het niet 

mogelijk een lange termijn voorspelling te doen hoe zwaar een orkaan zal zijn, hoe dichtbij 

deze zal komen, aan welke kant van het eiland deze zal voorbijtrekken, met welke type 

effecten (zware regen of wind, golfhoogten, wervelwinden) en nog het minst van alles wat 

de gevolgen zouden kunnen zijn (stroomuitval, geringe of ernstige schade, gewonden en 

doden, economische, sociale en psychologische nasleep). Orkaan Irma ontwikkelde 

gedurende haar pad een maximum constante wind van 295 km/h en windstoten tot 360 

km/h voor zover bekend. De laagste gemeten luchtdruk van 914 hPa (mbar), net voor het 

oog boven Sint Maarten arriveerde, aldus het National Hurricane Center (USA). De 

deelnemers aan de meetings in mei 2018 beschouwen een orkaan als Irma als 

buitengewone belasting, zoals bedoeld in artikel 2.3 van het (ontwerp) Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen. In weerwil van de groeicijfers in het voorgaande is dit 

een verantwoorde keuze zolang de frequentie van categorie 5 orkanen in dit gebied niet 

aanzienlijk toeneemt. 
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Figuur 2 Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) verklaart onder 

verwijzing naar deze kaart: “De kans per jaar, dat een orkaan kan passeren binnen 100 mijl 

(160 km) vanaf Sint Maarten is 14% en de kans op een passage van een tropische storm 

zelfs 60%.” = positie van Sint Maarten op deze kaart 18N-63W 

[bron:https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/orkaanvoorspellingen-op-

langere-termijn] 

 

Zoals in elke orkaan treden de hoogste windsnelheden op pal rond het oog. In het oog zelf 

is er geen wind van betekenis. Bij een zware orkaan, die tot veel hoger in de atmosfeer zal 

reiken (tot en met 18 km hoogte, komen sterke tornado’s (wervelwinden) voor in een 

kilometers brede wolkenband met regenwolken meteen rond het oog. Dit betekent dat 

gedurende het passeren van het oog bouwwerken niet alleen worden blootgesteld aan de 

sterkste winden vanuit tegenovergestelde richtingen, maar ook aan de wringende en 

opwaaiende winden van deze tornado’s. Een ander gegeven van belang is een recent 

onderzoek (Kossin, NoAA), dat toont dat de gemiddelde verplaatsingssnelheid van orkanen 

sinds 1948 met 10% is afgenomen, in het Atlantisch gebied zelfs met 20 %. Dit zou zowel 

een 20 % langere periode met de hoogste windsnelheden boven dezelfde plek, als langer 

durende tornado’s gedurende een zware orkaan kunnen veroorzaken. 
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Figure 3  Profile of a major hurricane (source of this picture: 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05324-5ure 1;  edited by the author based 

on information from Mr. Gerry Meyers, World bank) 

 

 

Eindconclusie met betrekking tot de voorgestelde waarde: de overwegingen in deze 

paragraaf staan toe om de uitkomst van de stakeholder consultatie in mei 2018, zijnde 43 

m/s als basiswindsnelheid, te beschouwen als betrouwbaar en aanvaardbaar. 

 

 

MINIMUM EISEN VOOR WEERSTAND TEGEN AARDBEVINGEN 

 

Met betrekking tot aardbevingen resulteerden de bijeenkomsten in mei 2018 in het advies 

om een piek grond versnelling (peak ground acceleration PGA) voor te schrijven van 3.5 

m/sec2 voor berekeningen met betrekking tot de stabiliteit van bouwwerken. Dit was naar 

verluidt vergelijkbaar met de regels aan de Franse kant. Om dit te regelen wordt voorgestel 

om in dit (ontwerp)  landsbesluit, houdende algemene maatregelen, een voorschrift op te 

nemen. Dit voorschrift in artikel 2.4 wijst toepassing aan van de Eurocodes voor 

windbelastingen en voor aardbevingen en somt de genoemde afwijkingen op voor 

toepassing op Sint Maarten. 

 

De seismische risico’s in het Oostelijk deel van het Caraïbisch gebied kunnen worden 

verdeeld in 15 zones. De Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn 

gelegen in SZ1 (ondiep) en SZ4 (diep). Ten Oosten van deze eilanden ligt subductie zone 

(SZ2, waar zwaardere aardbevingen kunnen voorkomen. De Probablistische Seismische 

Risico Inschatting voor de Oostelijke Caraïbische eilanden (bron van figuur 4) vermeldt dat 

berekening van de grondversnelling (soil acceleration SA) in perioden van 0.2 tot 1.0 

seconde en een referentieperiode van 2475 jaar in overeenstemming is met de North 

American Building Codes en met de voorschriften in document 7-05 (2006) voor seismische 

risico’s van de American Society of Civil Engineers (ASCE). Dit betekent dat al deze 

statistische informatie, die is verzameld over de seismische activiteit in het Caraïbische 

gebied, een betrouwbare basis is voor de keuze van een toe te passen waarde voor de 

grondversnelling in berekeningen. 
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https://www.nature.com/articles/d41586-018-05324-5ure%201


AB 2021, no. 69 

 

 

 

46 

 
Figuur 4 Overzicht van 15 Caraïbische seismische zones en diagrammen van twee 

voorbeelden van tektonische bewegingen. 

Bron:https://www.researchgate.net/publication/236879177_Probabilistic_Seismic_Hazard_

Assessment_at_the_Eastern_Caribbean_Islands 
 

Figuur 5 laat zien, dat de Benedenwindse eilanden worden gekenmerkt door een veel 

hogere seismische activiteit dan de Bovenwindse voor beide componenten van 

bodembeweging: kortstondig (piek grondversnelling PGA 0.2 s) als langdurig (1.0 s). De 

eilanden Antigua en Barbuda hebben het hoogste risiconiveau in de regio. De enige 

uitzondering wordt gevormd door het Zuidwestelijk deel van Tobago voor SA op 0.2 s. 

Feitelijk wordt het eiland Tobago gekenmerkt door een hoog seismisch risiconiveau voor 

kortstondige componenten in tegenstelling met de nabije Bovenwindse eilanden, wat het 

belang verondersteld van de overgangszone tussen de eilandenboog en de grens tussen de 

Caraïbische en de Zuid Amerikaanse platen. Barbados heeft het laagste risico voor alle 

grondversnellingscomponenten ten gevolge van zijn afgelegen ligging ten opzichte van de 

seismische activiteit tussen verschillende platen in het gebied. 

Sint Maarten 
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Figure 5 Map representing the mean values of PGA (g) for 475-yr RP on the eastern 

Caribbean islands. Source: 

https://www.researchgate.net/publication/236879177_Probabilistic_Seismic_Hazard_Asses

sment_at_the_Eastern_Caribbean_Islands 

 

Dit geciteerde rapport en kaart (2011) maken het zeer waarschijnlijk dat de voorgestelde 

grondversnelling van 3,0 m / sec2 een veilig startpunt is voor structurele berekeningen voor 

gebouwen op Sint Maarten. Op kerstavond 2017 trof Sint Maarten echter een aardbeving 

met een kracht van 5.2 en op 21 januari 2011 een vergelijkbare (4.9), beide met het 

Sint Maarten 

https://www.researchgate.net/publication/236879177_Probabilistic_Seismic_Hazard_Assessment_at_the_Eastern_Caribbean_Islands
https://www.researchgate.net/publication/236879177_Probabilistic_Seismic_Hazard_Assessment_at_the_Eastern_Caribbean_Islands
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epicentrum vrij dicht bij het eiland, terwijl er meer aardbevingen met zo'n omvang zijn 

gemeld, de meesten van hen op grotere afstanden van Sint Maarten. 

 

 
Figuur 6 Waargenomen beving en operationele intensiteit 

[bron: Earthquake Engineering Intensity Scale: a template with many uses 2004, 

S.A.Freeman, A.Ifranoglu, F.Paret] 

 

 
Figuur 7 Geologische kaart van Sint Maarten [bron: GeoScienceWorld 1953 R.A.Christman] 

 

LEGENDA ........... Recent alluvium en zand ........... Recent koraal 

........... Laagland formatie 

(Oligo-Mioceen) 

........... Kwarts dioriet ........... Andesiet en 

andesiet-porfier 

........... Basalt ........... Point Blanche formatie (gestippeld          = grof materiaal) 
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Er is geen directe relatie tussen de uitslag (magnitude op de schaal van Richter) en de 

grondversnelling, terwijl de relatie ook afhankelijk is van de diepte en afstand tot het 

epicentrum, de grondsoorten tussen epicentrum en het eiland, etc. Toch toont figuur 6 een 

kennelijk gemiddeld verband tussen de uitslag en de grondversnelling gebaseerd op 

gegevens met betrekking tot de registratie van aardbevingen. 

 
Eindconclusie met betrekking tot de voorgestelde waarde 

 

De vorenstaande overwegingen, met inbegrip van het Researchgate-rapport, staan toe om 

de PGA van 3.5 m/sec2 gerelateerd aan aardbevingsrisico te beschouwen als betrouwbaar 

en toepasbaar, maar wellicht iets te hoog. Tijdens een aanvullende stakeholderbijeenkomst 

in mei 2019 werd echter informatie ingebracht, waaruit blijkt, dat voor Saint Martin door de 

Franse overheid 3.0 m/sec2 als waarde voor de PGA wordt aangehouden en dat dit door 

de stakeholders een verantwoorde en werkbare startwaarde werd gevonden. Uitgaande van 

de kleurindicaties in figuur 5 lijkt dat verdedigbaar, maar misschien iets aan de lage kant. 

Niettemin is die 3.0 m/sec2 vooralsnog een aanvaardbaar uitgangspunt, met het 

aandachtspunt voor de overheid om serieus werk te maken van statistische registratie en 

analyse om de waarden zo nodig onderbouwd te kunnen bijstellen. 

 

 

UITVOERING 

 

Toepassing van de Eurocodes in constructief ontwerp, berekening en uitvoering door de 

private bouwsector is door de meeste architecten en ingenieurs, die hebben deelgenomen 

aan de consultatie rondes in mei 2018 en 2019, vooral werkzaam in het ontwerp en de 

realisering van bouwwerken in de bouwklassen boven BC0, geschetst als een voor hen 

reeds bestaande praktijk.  

De publieke sector – de afdelingen Vergunningen en Inspectie - en degenen, die voor kleine 

bouwwerken de verplichte vergunningaanvraag verzorgen, zijn echter niet gewend aan 

deze normen, noch via opleiding, noch door praktische toepassing, omdat dit wettelijk tot 

op heden geen verplichte normering was. Bovendien zijn velen mogelijk niet gewend om op 

detailniveau constructieve veiligheid te beoordelen en te controleren. 

De informatie over de wijze waarop de afdeling Vergunningen zijn taken uitvoert maakt 

duidelijk, dat deze kan worden getypeerd als meer gebaseerd op algemene constructieve 

kennis, ervaring en gezond verstand dan op gedetailleerde beoordeling van alle 

constructieve aspecten. Deze bevinding benadrukt een aspect van dit voorstel dat niet mag 

worden onderschat. In de huidige situatie moet de kans dat een bouwplan (en het 

bouwwerk zelf) niet voldoet aan de voorgeschreven norm (G.B.V. 1930) als gering worden 

beschouwd vanwege het verschil tussen de geschetste werkwijze van private architecten en 

constructeurs aan de ene kant en de betrekkelijk lage formele vereisten aan de andere 

kant. Maar in de voorgestelde situatie met strengere regels is het absoluut noodzakelijk te 

controleren of de berekeningen een betere prestatie laten zien dan vereist of misschien een 

die net te laag is. 

 

Een of meer trainingen zijn gepland om de achtergronden en toepassing van de 

Praktijkrichtlijn voor Bouwwerk Klasse 0 en de Eurocodes voor Bouwwerk Klassen 1, 2 en 3 

uit te leggen. De training is gericht op de ambtenaren, die de nieuwe regels moeten 

toepassen in beoordeling en controle en kan de betrokken personen helpen, maar het is 

niet reëel om te verwachten, dat de betrokkenen via een cursusprogramma van enkele 

dagen kunnen worden opgeleid van gewone planbeoordelaar of inspecteur tot een volledig 

vakbekwame constructeur. Dus is het maar de vraag of een training voor wat betreft de 

constructieve toetsingen een toereikende manier is om beide afdelingen voor te bereiden op 

wat zij moeten doen, wanneer de nieuwe normen worden ingevoerd in de wet- en 
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regelgeving van Sint Maarten. De constructieve aspecten zijn in de tegenwoordige tijd met 

diverse constructief-technische ontwikkelingen een specialistische vakdicipline die niet 

eenvoudigweg inhoudelijk door een algemeen bouwkundig ambtenaar kan worden 

uitgevoerd. 

 

Het antwoord op de vorenstaande vraag is dus ontkennend voor wat betreft de wettelijke 

taak van het ministerie op het gebied van vergunningverlening en toezicht op de juiste 

uitvoering van constructieve veiligheid van bouwwerken. De strengere nieuwe regels 

vergen meer gedetailleerde kennis en mogelijk de toepassing van aanvullend ICT-

applicaties. Ook moet worden opgemerkt dat het niet alleen een zaak is van voldoen aan de 

wettelijke voorschriften, maar dat deze nieuwe voorschriften tot doel hebben de 

constructieve veiligheid en kwaliteit van bouwwerken op Sint Maarten daadwerkelijk te 

verbeteren. 

 

Drie  (alternatieve) oplossingen  voor de constructieve toets 

 

1. Eigen constructeur 

Vergeleken met Nederlandse gemeenten met 60.000 tot 80.000 inwoners is Sint Maarten 

misschien ook te klein voor de voltijdse aanstelling van een constructeur die bouwplannen 

beoordeelt en het toezicht ondersteunt. In de praktijk is de hoeveelheid werk op het gebied 

van constructieve toetsingen bij gemeenten van die omvang niet groot genoeg voor een 

dagtaak aan constructieve toetsingen.  

Ook moet worden bedacht dat op Sint Maarten ongeveer 60%-70 % van de bestaande en 

nieuwe  bouwwerken onder Bouwwerk Klasse 0 lijkt te vallen, wat betekent dat geen 

intensieve bemoeienis van de constructeur is vereist als wordt gebouwd volgens de 

voorbeelden en normen in de Praktijkrichtlijn en het Voorbeeldenboek voor BC0. Dit komt 

er op neer dat voor slechts ongeveer 30%-40% van de aanvragen gedetailleerde 

beoordeling en toezicht op de constructieve veiligheid nodig is.  

Het vorenstaande in aanmerking nemend betekent dat alleen een part-time functie voor dit 

werk zou kunnen worden opengesteld. Dat is iets wat tot nu toe op basis van huidig 

personeelsbeleid niet gebruikelijk is binnen de organisatie.  Een voltijds aanstelling van een 

deskundige met voldoende kennis en vaardigheden zal daarom voor deze functie te duur 

zijn. Voorts kan het moeilijk zijn – zelfs indien het een part-time functie betreft - een 

passend gekwalificeerde persoon voor deze functie bij het ministerie te krijgen. Of indien 

wel beschikbaar, om deze persoon te behouden, vanwege het gemiddelde soort minder 

complexe bouwwerken waarvoor een bouwvergunning vereist is op Sint Maarten dan 

elders, waardoor constructief uitdagende toetsingen – naar verwachting - niet heel 

veelvuldig zullen voorkomen. 

Ten slotte moet worden bedacht dat een dergelijke specialistische solo-functie kwetsbaar 

kan zijn voor de continuiteit van het werk in geval van ziekte of andersoortige afwezigheid.  

Wellicht dat eventueel senior gemeentelijke constructeurs uit het buitenland beschikbaar 

zijn om Sint Maarten aan het eind van hun loopbaan bij te staan voor een termijn van drie 

of vijf jaar. 

 

2. Uitbesteden door aanvrager aan derde partij 

Een mogelijkheid is om een verklaring van een derde partij voor te schrijven (in te dienen 

door de aanvrager) als onderdeel van de vergunningaanvraag, bevestigend dat het 

ontwerp, de invoer en de uitkomst van de constructieve berekeningen voldoen aan de eisen 

van de aangewezen Eurocodes. Dat is op zich geen volledige nieuwe aanpak. Voor 

bouwwerken met een hoog risico (CC3) vereist Bijlage B van NEN-EN 1990:2002 al zo’n toe 

te voegen beoordeling en supervisie op de uitvoering door een onafhankelijke derde partij. 

En ook elders zijn of worden al ervaringen opgedaan met deze wijze van werken op basis 

van nieuwe regelgeving.  
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Uiteraard moet deze derde partij een gekwalificeerde constructeur zijn, die geheel 

onafhankelijk is van het ingenieursbureau dat verantwoordelijk is voor ontwerp en 

berekening. De kosten zijn in dat geval voor de aanvrager omdat die de opdrachtgever is. 

Dit idee is uitgewerkt in dit ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen onder 

artikel 1.12.  Een verslag over de supervisie kan uiteraard eerst na voltooiing van de 

draagconstructie worden ingediend. 

 

3. Uitbesteden door overheid aan een ‘onafhankelijke derde partij’ 

Een andere methode is om als Ministerie van VROMI een of meer private ingenieursbureaus 

te contracteren om het ontwerp en de berekeningen behorend bij de vergunningaanvragen 

te controleren. Deze werkwijze is incidenteel reeds toegepast bij grote complexe plannen. 

De omstandigheden van deze oplossing lijken min of meer hetzelfde als de hiervoor 

beschreven inschakeling van een derde partij, maar nu met de overheid als opdrachtgever.  

In dat verband moet wel worden bedacht dat de overheid gebonden is aan 

aanbestedingsprocedures. Als dat per project of cluster van projecten zal worden gedaan is 

dat nogal tijdrovend en kostbaar. Natuurlijk kan aanbesteding van werkzaamheden worden 

gedaan over een bepaald tijdvak, maar dan heb je niet de flexibilteit van de projectgerichte 

aanpak en moet het geselecteerde bureau maar afwachten of en wanneer de opdracht leidt 

tot betaald werk. Het kan zijn dat in de ene periode alleen maar kleine projectjes met een 

laag risicoprofiel, weinig constructieve complexiteit en een laag honorarium binnenkomen 

en in het andere tijdvak juist veel grote, risicovolle en complexe aanvragen die veel werk 

vergen, maar ook meer opleveren.  

De vraag is dan hoe je daar als overheid op anticipeert in je uitvraag en in de beoordeling 

van de inschrijvingen en hoe daar tijdens de rit mee om te gaan? Het hanteren van korte 

tijdvakken of spreiding over meerdere partijen verkleint weliswaar de nadelen maar vergt 

meer aanbestedingstijd (en expertise!) en meer organisatie en aansturing. 

De overheid is minder op de hoogte welke partijen buiten SXM wel/niet geschikt zijn voor 

dit werk en is daardoor denkbaar dat het niet goed in staat zal zijn om met kennis van 

zaken te reageren op vragen en op de output van zo'n al dan niet elders gevestigde 

‘onafhankelijke derde partij’. Dat kan worden opgelost door zelf die kennis in huis te halen, 

maar dan kom je al weer aardig in de buurt van de optie waarbij de overheid er zelf voor 

zorgt om de kennis en vaardigheid qua constructieve veiligheid zelf in huis te halen te 

houden. 

De private bureaus gevestigd op SXM of elders, die het constructieve ontwerp maken, 

uitwerken en de uitvoering ervan controleren kunnen per project zonder procedurele 

belemmering, tijdrovende openbare procedures, etc. een ‘onafhankelijke derde partij’ 

selecteren; dat is een veel flexibeler oplossing om te reageren om conjuncturele 

ontwikkelingen of andersoortige verschillen in werkdruk tussen bureaus. De overheid kan in 

die gevallen in de controlerende taak vooral focussen op de vraag of de betreffende 

‘onafhankelijke derde partij’ wel voldoende ‘onafhankelijk’ is; buiten de rol als Kwaliteits 

Borger is er geen enkele andere financiële, juridische of organisatorische betrokkenheid bij 

het betreffende project.  

 

Er is – alle hiervoor genoemde aspecten afwegende - voor gekozen om dit traject van 

kwaliteitsborging van de constructieve berekeningen en uitvoering daarvan niet als overheid 

ter hand te nemen maar aan de aanvrager zelf over te laten. Wij denken dat dit het meest 

snel en flexibel is voor de aanvrager zelf en ook beter voor de organisatie, die zich niet 

hoeft te focussen op dit specifiek specialistische aspect maar zich meer kan focussen op de 

meer algemene (bouwtechnische) toetsing en vergunningverlening. 

De aanvrager heeft hiermee zelf in de hand wie wordt ingehuurd en tegen welk tarief. 

 

De voorwaarden voor een ontvankelijke aanvraag maken deel uit van de geldende Bouw- 

en Woningverordening (§ 4, artikel 17, 18, 19), niet van het (ontwerp) Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen. Niettemin kan een voorwaarde zoals hierboven – het 
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voorschrijven van beoordeling van het constructieve ontwerp en berekeningen door een 

onafhankelijke derde partij voor bouwwerken in Bouwwerk Klasse 1 en 2 en daarenboven 

supervisie op de uitvoering in Bouwwerk Klasse 3 – worden geregeld onder verwijzing naar 

artikel 20 van de Bouw- en woningverordening, waarin wordt gesteld dat de minister meer 

specifieke aanvullende details en gegevens mag vragen alvorens te beslissen op een 

aanvraag. Dit idee is uitgewerkt in het voorgestelde nieuwe Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, artikel 1.12. 

De kans op selectieve beoordeling wordt in dit geval kleiner geacht in het geval de 

onafhankelijk toetsende derde partij een in het buitenland gevestigd ingenieursbureau 

betreft, waarmee informatie-uitwisseling via internet kan plaatsvinden. Dit kan ook worden 

toegepast op de supervisie op de uitvoering (zie ook hierna). Het toezicht zelf kan door een 

lokale toezichthouder worden uitgevoerd, een privaat bureau of afdeling Inspectie, dat over 

dit toezicht werkafspraken maakt met de derde partij met inbegrip van informatie-

uitwisseling, eventuele stop-momenten en advisering als input voor de supervisie door de 

derde partij. 

 

De vraag kan opkomen of deze keuze bijdraagt aan een van de doestellingen van dit 

voorstel om het functioneren van VROMI kwalitatief op een hoger peil te brengen. Er is met 

dit voorstel gekozen voor een inzet op kwaliteit wat betreft de basis toetsing en toezicht en 

handhaving van de meest voorkomende gebouwen, en de specifieke en specialistische 

aspecten wat betreft constructieve aspecten voor de resterende – vaak meer complexe – 

gebouwen of gebouwdelen te laten vervullen door echte vakexperts. De keuze die is 

gemaakt voorziet er niet alleen in de kwaliteit op een hoger plan te brengen maar tracht 

met deze keuze ook de effectiviteit/output te vergroten en als zodanig bij te dragen aan de 

vraag: Wat is er nodig om dit ontwerp Landsbesluit (NBD) in te voeren met inbegrip van 

betere normen voor constructieve veiligheid? 

 

Voor BC0 zijn de verschillen tussen de bestaande en de nieuwe regels niet groot, afgezien 

van de ‘opwaardering’ van bouwwerken met grond- of waterkerende muren of funderingen 

naar BC1 (hierna toegelicht) en de reeds genoemde eis van specifieke constructieve 

berekeningen en tekeningen in geval van afwijking van de direct werkende voorschriften. 

Met de Praktijkrichtlijn en het Voorbeeldenboek voor Bouwwerk Klasse 0 (BC0), 

aangestuurd door het (ontwerp) Landsbesluit, houdende algemene maatregelen komt er 

meer praktische en actuele informatie beschikbaar voor de niet- en semiprofessionele 

bouwers van deze enkel-laagse bouwwerken met niet meer dan 150 m2 bruto oppervlakte. 

Dit maakt het eenvoudiger voor hen om deze bouwwerken te realiseren op juiste wijze en 

voor de afdelingen Vergunningen en Inspectie van VROMI om hun vragen te beantwoorden. 

Mogelijk vraagt deze rol een kleine verandering van de benodigde competenties van (de) 

medewerkers naar meer ondersteuning en voorlichting, welk onderwerp deel uitmaakt van 

het trainingsprogramma kort voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. 

 

Op basis van de informatie die is gegeven door de deelnemers aan de stakeholdermeetings 

in mei 2018 maakt de manier waarop zij constructieve berekeningen uitvoeren voor en na 

de inwerkingtreding van het ontwerp Landsbesluit (NBD) weinig verschil. De architecten en 

ingenieurs werken in de meeste gevallen al met de verbeterde normen, zeker wat betreft 

gebouwenklasse BC2 en BC3. Maar het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan een 

aantal bijzonderheden: 

1)  Zij moeten zich er van bewust zijn en aan hun opdrachtgevers en aan aannemers 

uitleggen, dat rekenen met de basiswindsnelheid en de basisgrondversnelling niet langer 

een keuze-optie is maar verplicht. 

2)  Zij moeten zich er van bewust zijn en aan hun opdrachtgevers en aan aannemers 

uitleggen, dat beoordeling van de constructieve veiligheid door een onafhankelijke derde 

partij deel uitmaakt van de indieningsvereisten. 

3) Zij moeten in hun tekeningen en uitvoeringsinstructies op controleerbare wijze 
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aandacht besteden aan de verbindingen tussen en verankeringen van verschillende 

constructiedelen, voor zover deze behoren tot de draagconstructie van het bouwwerk. 

 

De invoering van een verplichte beoordeling door een ‘onafhankelijke derde partij’, die de 

tekeningen en berekeningen van een bouwplan (BC1 en BC2) beoordeelt en de supervisie 

heeft over de uitvoering van het bouwwerk (BC3, hierna toegelicht), is een keuze die het 

onnodig maakt om een gekwalificeerde constructeur te benoemen in een toetsende rol in 

dienst van het land  Sint Maarten, wat – zoals hiervoor aangegeven - een tamelijk kostbare 

en kwetsbare oplossing zou zijn. Niettemin moeten de afdelingen Vergunningen en 

Inspectie van VROMI in staat zijn de constructieve berekeningen te toetsen en de uitvoering 

te controleren wat betreft de eenvoudige BC0 bouwwerken. Voorts blijven zij 

verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van de externe beoordelingen zowel als de 

onafhankelijkheid en deskundigheid van de derde partij, die verantwoordelijk is voor deze 

beoordelingen. Dit kan bijvoorbeeld door steeksproefgewijze controles te doen, eventueel 

met hulp van externe ondersteuning.  

 

Zoals eerder opgemerkt maakt het geldende Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen onderscheid tussen twee categorieën bouwwerken: enkel-laagse bouwwerken 

met niet meer dan 100 m2 bruto (Afdeling I) en grotere bouwwerken en/of met meerdere 

bouwlagen (Afdeling II). Het nieuwe Landsbesluit, houdende algemene maatregelen maakt 

min of meer hetzelfde onderscheid, echter met een hoger maximum vloeroppervlak (150 

m2) en een kleine verschuiving van BC0 naar BC1 (in het geval van grond- of waterkerende 

funderingen en muren) en een onderverdeling van de overige bouwwerken in vier 

Bouwwerk Klassen (BC1, 2a, 2b en 3). Deel van het beoordelen van bouwplannen door 

VROMI zal zijn of de classificering van een bouwwerk correct is en de toepassing van de 

gevolgen van die classificering in de zin van veiligheidsfactoren in constructieberekeningen 

juist is. De externe beoordelingen moeten de overheid voorzien van de betreffende 

gegevens. Dit soort gegevens zijn ook het uitgangspunt voor periodieke willekeurige 

beoordelingen.   

 

De nieuwe documenten, aangewezen door het (ontwerp) Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen – Praktijkrichtlijn en Voorbeeldenboek – zijn ook bedoeld om 

informatiecampagnes te ondersteunen om de kwaliteit en vooral de constructieve veiligheid 

van bestaande bouwwerken door de eigenaren te stimuleren ter voorkoming of beperking 

van schade door een orkaan of aardbeving. Dit betreft niet alleen het gebouw van de 

eigenaar maar ook de veiligheid van belendende bouwwerken en voorbijgangers. Een 

metalen plaat die wegwaait van je dak kan ernstige schade toebrengen aan andere 

bouwwerken of iemand verwonden of zelfs doden. Goede en positieve voorlichting over 

preventie en onderhoud zullen helpen voorkomen, dat veronachtzaming van de zorgplicht 

uitmondt in dood door schuld of strafbare nalatigheid. 

 

Financiële paragraaf; 

 

Financiële gevolgen voor de private en de publieke sector 

Omdat geen harde openbare gegevens bekend zijn over de huidige kosten van bouwwerken 

en het aandeel daarin van de constructieve veiligheid, wordt deze toelichting beperkt tot 

algemene informatie over wat de verwachte gevolgen zijn van dit voorstel.  

 

Voor Bouwwerk Klasse 0 (BC0) worden geen wezenlijk hogere kosten verwacht. Dit is ook 

bevestigd uit een steekproefsgewijze doorrekening van enkele gebouwtypen. Verder zal het 

dringende advies zijn om schroeven te gebruiken in plaats van spijkers. Daar komt bij dat 

onder andere door de schade veroorzaakt door orkaan Irma is gebleken dat veel 

bouwwerken niet waren uitgevoerd en onderhouden zoals zou moeten. Ondeugdelijke 

bevestiging van dak- en wandbeplating en van raam- en deurkozijnen kan de bouwkosten 
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in eerste instantie hebben beperkt, maar dat levert uiteindelijk wel een ondeugdelijk 

kostenplaatje op als grootschalig herstel na een storm noodzakelijk blijkt. 

 

Deze extra voorzieningen voor veilige bevestiging van raamkozijnen, airco-units, 

balkonleuningen, zonneschermen, etc. etc. kunnen verantwoordelijk zijn voor 15 tot 20 % 

extra bouwkosten. Maar deze kunnen niet worden beschouwd als gevolg van de invoering 

van het (ontwerp) Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, want deze voorzieningen 

zijn een zaak van goed eigenaarschap net zoals dat geldt voor behoorlijk onderhoud. 

 

Voor Bouwwerk Klasse 1 en 2 geldt de informatie van de plaatselijke architecten en 

ingenieurs, die deelnamen aan de meetings in mei 2018 en 2019, dat hun advies om te 

rekenen met orkaan categorie 4 windsnelheden en (uiteindelijk) 3.0 m/sec2 voor 

grondversnelling in geval van een aardbeving overeenkomt met hun huidige werkwijze.  Dit 

betekent in het algemeen, dat behalve wanneer de opdrachtgevers of aannemers dit advies 

tot dusverre zouden negeren, de invoering van het nieuwe Landsbesluit (NBD) geen hogere 

bouwkosten zou veroorzaken. 

 

Het voorgaande geldt ook voor Bouwwerk Klasse 3, maar de specifieke opwaardering van 

gebouwen als orkaan-schuilplaatsen e.d. naar BC3 zal wel tot hogere kosten leiden omdat 

de toe te passen veiligheidsfactoren hoger zijn, hetgeen zal leiden tot zwaardere delen in 

staal of hout, meer wapeningsstaal en meer beton. In het algemeen kan de kostenstijging 

door de opschaling naar BC3 worden geschat op 10 à 15 % van de totale benodigde 

investering voor de draagconstructie in vergelijking tot de huidige kosten.   

 

Ook de bevestiging van prefab wandpanelen, raamkozijnen en andere bouwdelen, die niet 

behoren tot de hoofddraagstructuur, verdient meer aandacht zoals sommige zwaar 

beschadigde gebouwen na Irma aantoonden. In het bijzonder gebouwen waarvoor wordt 

voorgesteld deze toe te voegen aan Bouwwerk Klasse 3, is het 24-7 operationeel zijn, een 

eerste vereiste. Deze maatregel betreft slechts een beperkt percentage van alle gebouwen 

op Sint Maarten, maar ze zijn stuk voor stuk zeer belangrijk om te voorzien in betrouwbare 

condities voor bewoners, bedrijfsleven en overheid. Tegenover deze en andere hogere 

kosten in de bouwfase, zullen de kosten van reparatie, wederopbouw en inkomensverlies na 

een natuurramp naar verwachting (veel) lager zijn dan zonder de hogere normering. 

 

Een ander aspect leidt ook tot enige extra kosten voor Bouwwerken Klasse 1, 2 en 3: de 

verplichting om een constructieve beoordeling door een onafhankelijke derde partij toe te 

voegen aan de aanvraag bouwvergunning en in geval van BC3 ook aan de gereedmelding, 

zijnde een verslag inzake de uitvoering van het werk inzake de constructieve aspecten door 

diezelfde onafhankelijke derde (artikel 1.12, tweede lid). Dit voorstel beschrijft alleen de 

noodzaak van deze eis en de voorwaarden voor de onafhankelijkheid van deze derde partij. 

Het is in het belang van de aanvrager om te voldoen aan deze verplichting. Het is een 

indieningsvereiste om te komen tot een ontvankelijke aanvraag. De kosten zullen 

grotendeels afhangen van de complexiteit en omvang van het bouwwerk en de kwaliteit 

van de communicatie tussen de ontwerpende constructeur en de derde partij. Een 

voorlopige schatting van minder dan 0,5 % van de bouwkosten (als gemiddelde) lijkt 

realistisch. Bedacht moet worden dat de onafhankelijk toetsende derde partij niet zelf een 

berekening hoeft uit te voeren, maar kijkt naar het toegepaste rekensoftware, de input en 

de output. Bij twijfel controleert hij steekproefsgewijs via zijn eigen software of via 

vuistregels. 

 

De kosten van voorlichting en training van medewerkers van de VROMI-afdelingen 

Vergunningen, Inspectie en Nieuwe Projecten (en ook de private ingenieurs en architecten) 

zijn inbegrepen in de overeenkomst ‘Enhanced Resilience’ van februari 2018 tussen de 

overheid van Sint Maarten en VNG International (lopend tot 30 juni 2021) en voor rekening 
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van de VNG-I.  De trainingen die noodzakelijk kunnen zijn na de looptijd van deze 

overeenkomst (30 juni 2021), na de inwerkingtreding van dit ontwerp landsbesluit 

(herhaaltraining, terugkomdagen), vallen niet binnen dit budget en zullen bekostigd moeten 

worden. De inschatting is dat dit zal gaan om een bedrag van maximaal Naf 12.000, gedekt 

via de begroting van het Ministerie van VROMI. Er worden daarnaast voor de overheid geen 

substantiele kosten verwacht die direct voortvloeien uit de aanscherping van de 

normeringen. Wel is het zo dat door de overheid de nieuwe (NEN)normerningen zullen 

moeten worden aangeschaft om in staat te zijn bepaalde toetsingen te doen. Hierover zal 

de Minister een seperaat advies ontvangen omdat dit pas over enkele maanden zal gaan 

plaats vinden.  

 

In plaats van het aanstellen van een toetsende constructeur om bouwplannen en de 

kwaliteit van de uitvoering te doen, voorziet dit ontwerp erin om de beoordelingen te laten 

doen door onafhankelijke derden. In theorie kan het zijn dat daardoor de bouwleges – die 

nu nog uitgaan van kosten die de overheid moet maken voor het inhuren van de 

specialistische kennis – iets kunnen worden verlaagd omdat dit kostenaspect niet meer voor 

de overheid komt en leges in beginsel in algemene zin een reflectie zouden moeten zijn van 

de werkelijk door de overheid te maken kosten voor het product (de vergunning). Aan de 

andere kant vond – met name voor de grotere projecten - een deel van deze 

werkzaamheden al plaats op inhuur door aanvrager zelf of werd hieraan door de overheid 

zelf niet altijd maximale aandacht gegeven. Dit is iets wat zal worden bezien aan de hand 

van de ervaringen in de praktijk en wordt megenomen bij de eerstvolgende herziening van 

de legesverordening. 

 

Met de introductie van de toets en (bij BC3) de controle door een onafhankelijke derde op 

de constructieve aspecten komt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het bouwen in 

die gevallen duidelijker bij bouwpartijen zelf te liggen en niet bij het bevoegde gezag. De 

raportage door de onafhankelijke derde dient slechts om de informatiepositie van de 

overheid te verbeteren in het kader van haar handhavingstaak, wanneer zij overweegt om 

tot handhaving over te gaan. Van aansprakelijkheid van de overheid voor bouwfouten zal 

dan ook niet snel sprake zijn. Voor het slagen van een dergelijke aanspraakelijkheidstelling 

zal vast moeten komen te staan dat een overheid onrechtmatig heeft gehandeld, dat dit 

aan de overheid kan worden toegerekend en dat daardoor schade is ontstaan. Daarnaast 

zal moeten worden beoordeeld of de overheid een norm heeft geschonden die strekt tot 

bescherming tegen schade zoals de benadeelde die heeft geleden (het zogenaamde 

relativiteitsbeginsel). Of de overheid in een concreet geval een dergelijke norm heeft 

geschonden zal moeten worden beoordeeld op basis van de omstandigheden van dat geval.   

 

PLANNING, TRAINING EN VOORLICHTING 

 

Omdat het ontwikkelingsproces van bouwplannen in de zwaardere bouwwerkklassen 

normaal gesproken meerdere maanden vergt, is een pauze nodig van tenminste drie 

maanden tussen de datum van vaststelling en de datum van inwerkingtreding van het 

(ontwerp) Landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Zodra de officiële beslissingen 

zijn genomen moeten deze worden gepubliceerd om ieder die het aangaat te informeren, in 

het bijzonder de bouwsector. 

 

De Praktijkrichtlijn en het Voorbeeldenboek moeten op dezelfde dag worden gepubliceerd 

als het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen. De praktijkrichtlijn omdat het als 

bijlage onderdeel is van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, het 

Voorbeeldenboek omdat het een niet juridische toelichting vormt op het Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen en Parktijkrichtlijn en ter verduidelijking kan dienen voor 

mensen die niet gewend zijn te werken met deze nieuwe normen. 
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Zoals gezegd, is voorzien in een trainingsprogramma voor de medewerkers van de VROMI-

afdelingen Vergunningen, Inspectie en Nieuwe Projecten. De meest effectieve periode om 

deze trainingen uit te voeren is betrekkelijk kort voor de datum van inwerkingtreding. Het is 

mogelijk om het trainingsprogramma te combineren met voorlichting aan burgers en 

bedrijven, in het bijzonder de bouwsector, maar vanwege het ontwikkelingsproces van 

bouwplannen moet de voorlichtingscampagne al veel eerder beginnen. Onmiddellijk na de 

datum van vaststelling en bekrachtiging van het besluit moet de informatie hierover 

beschikbaar worden gesteld. 

 

De in werkingtreding is afhankelijk gesteld van een apart te nemen Landsbesluit dat de 

feitelijke datum bepaalt met in achtneming van de voortgang en resultaat van de 

voorlichting en educatie. 

 

Het kan zinvol en nodig blijken te zijn om deze trainingen en voorlichting in beknopte vorm 

te herhalen, bijvoorbeeld drie maanden nadat het nieuwe Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen in werking treedt. Ook is het de intentie een ‘remote helpdesk’ in te stellen 

gedurende de eerste zes tot twaalf maanden nadat het nieuwe Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen in werking treedt. Zo’n oplossing kan helpen om de overgang naar 

het nieuwe stelsel te ondersteunen.  

 

Geleidelijk aan is steeds duidelijker geworden dat naast de wijzigingen op het gebied van 

constructieve veiligheid, die inhoudelijk het hoofdonderwerp vormden in de beginfase van 

het ‘building back better’ traject en via het aspect windbelasting ook het sterkst waren 

gerelateerd aan orkaan Irma en de gevolgen daarvan, ook de overige aspecten van dit 

ontwerp (veiligheid, gezondheid, gebruik en installatiets), belangrijke onderdelen zullen 

vormen van training en voorlichting. Zowel voor Permits en Inspection als voor architecten, 

ingenieurs en overig bouwbedrijfsleven op St. Maarten wijzigen de normeringen op deze 

punten.  

 

De keuzes echter, die zijn gemaakt ten aanzien van de constructieve veiligheid lijken – 

gelet op de onafhankelijke derde-toetsingen - geen bijzonder grote impact te hebben op de 

van Permits en Inspection gevraagde kennis, kunde en ervaring, en lijken anderzijds voor 

de private sector – naar hun eigen zeggen - voor de bouwklassen boven de BC0 niet echt 

nieuw te zijn. 

Enerzijds komt de Code of Practice in de plaats van Afdeling 1 van het huidige voor het 

huidige Landbsluit, houdende algemene maatregelen, waardoor de regelgeving en praktijk 

voor kleine veelvoorkomende bouwwerken zo dicht mogelijk bij de bestaande werkwijze 

blijft. Via de Set of Guidelines wordt deze werkwijze op beeldende wijze uitgewerkt en 

ondersteund, zodat ook zelfbouwers en semi-professionals ermee aan de slag kunnen. 

Anderzijds is voor de grotere en meer complexe bouwwerken via het ontwerp landsbesluit 

straks de systematiek van de Eurocodes verplicht, waarbij wanneer het echt risicovol wordt 

de vergunning-aanvrager zelf via een independent third party moet zorgen voor een 

deskundige evaluatie van de constructie en supervisie op de uitvoering daarvan. 

Verder is voor training en voorlichting van belang dat om het nieuwe stelsel goed te laten 

werken er nodig is: 

1. Gedegen aandacht voor het ontwikkelen van de handleiding die een dubbelrol moet 

vervullen: als ‘lesboek’ tijdens de trainingsmissie en als naslagwerk nadien. 

2. Gedegen voorbereiding, zowel methodisch als inhoudelijk van de trainingen zelf. 

3. Training ook van medewerkers van het projectbureau (New Projects) dat net als 

Permits en Inspection deel uitmaakt van het Ministerie van VROMI en waarvan een 

voorbeeldrol mag worden verwacht in de naleving van de nieuwe regelgeving. (NB Deze 

medewerkers willen dit zelf ook graag) 

4. Training ook van architecten, ingenieurs en andere adviseurs, die bouwaanvragen 

verzorgen voor bouwwerken in BC1, 2 en 3: zij zijn degenen die als eerste de nieuwe 
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systematiek moeten toepassen en ook vragen van hun opdrachtgevers daarover zullen 

moeten beantwoorden. (NB Tot nu toe hebben meerdere van deze experts actief 

meegedaan in de voorbereidingen en zelf ook aandacht gevraagd voor hen als doelgroep.) 

5. Van de kant van professionele opdrachtgevers (ontwikkelaars, hotelconcerns, 

bedrijfsleven) was in de voorbereidingen de interesse zeer beperkt. Alleen de SMHDF 

(woningcorporatie) en een ontwikkelaar waren aanwezig bij bijeenkomsten in 2018 (en 

’19). Vanuit het uitvoerend bouwbedrijf zijn er geen actieve deelnemers geweest. Dit 

betekent dat de voorlichting aan deze categorie beperkt is gebleven tot berichten in de pers 

en via-via-informatie. Vooral bij deze categorie kunnen deze nieuwe normeringen mogelijk 

op enige kennisachterstand, onbegrip en weerstand stuiten. Hierop kan worden ingespeeld 

door tijdig te beginnen met informatieverstrekking via de eigen kanalen van GovSXM en de 

media, maar de ervaring leert dat deze doelgroepen vaak pas echt in beweging komen als 

echt vaststaat wat er gaat gebeuren. Dat wil zeggen in de fase tussen vaststelling en 

inwerkingtreding.  

Er is een digitaal lespakket opgesteld in de Engelse taal waarbij de ‘leraren’ (ervaren 

collega’s van de stad Rotterdam) de lesstof hebben opgeknipt in een aantal hoofdthema’s 

dat zij per blok presenteren voor de camera. Het is dus een digitaal lespakket dat speciaal 

is opgesteld voor de nieuwe regels van dit St. Maartense ‘Bouwbesluit’ en dat digitaal 

beschikbaar is voor iedereen die daar belang bij heeft om kennis te hebben van deze 

nieuwe normeringen.  Tevens zal er een digitale bijeenkomst worden gehouden waar 

vragen kunnen worden gesteld en waar antwoorden worden gegeven. In aanvulling daarop 

zal – zoals hiervoor reeds aangegeven – gedurende enige tijd een helpdeks functioneren, 

waarschijnlijk bemenst door diezelfde betrokken ‘leraren’ die door de stad Rotterdam 

gedurende dit project zijn vrijgemaakt voor ondersteuning van St. Maarten. 
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ALGEMENE INLEIDING OP DE (BOUW)TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

 

In Sint Maarten is in het verleden reeds bouwregelgeving vastgesteld. Meer specifiek een 

Bouwverordening (Bouw en Woningverordening, AB 2015, nr. 9) en een Bouwbesluit 

(Bouwbesluit, AB 2013, GT nr. 146). Beide zijn al decennialang niet beoordeeld en/of 

herzien. In 2013/2014 is een project gestart om de meeste verordeningen te moderniseren 

in het kader en de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROMI. Om het aantal 

verordeningen te verminderen en om de zaken verder te vereenvoudigen, werd besloten 

om een overkoepelende verordening op te stellen die de wettelijke basis zal gaan vormen 

voor de meer specifieke (technische) normen met betrekking tot de gebouwde omgeving, 

die vervolgens verder worden toegelicht en vastgelegd in verschillende Landsbesluiten, 

houdende algemene maatregelen. In dat perspectief is een ontwerp Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen opgesteld met bouwtechnische eisen. In de nasleep van de orkaan 

Irma in 2017 is dit eerste ontwerp herzien waarbij is bekeken of de genoemde technische 

normen moeten worden aangepast en versterkt. Technische normen die uitvoerbaar en 

afdwingbaar zijn om een veerkrachtiger en duurzamer gebouwde omgeving te garanderen, 

die de toenemende kracht en intensiteit van grote orkanen aan kan zonder de grootschalige 

vernielingen. Door dit te doen, kan de omgeving en vooral het leven van bewoners worden 

beschermd door de kans op dodelijke slachtoffers te verminderen in het geval van een 

dergelijke natuurramp. 

De uitkomst van stakeholderconsultaties in mei 2018 en mei 2019 over normen met 

betrekking tot windsnelheden en aardbevingen is opgenomen in een reeds hiervoor 

genoemd bestaand ontwerp Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, met 

bouwtechnische voorschriften dat – zoals hiervoor aangegeven – reeds eerder was 

opgesteld 2013/2014. Dat ontwerp was voornamelijk gebaseerd op Nederlandse 

bouwtechnische regelgeving, maar voor Sint Maarten teruggebracht tot een meer basale 

aanpak. Er zijn keuzes gemaakt om een aantal onderwerpen of normen op te nemen of uit 

te sluiten. Hieronder wordt uitgelegd uit welke dat zijn en waarom die keuzes zijn gemaakt.  

 

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de rechtsgrondslag voor het ontwerp 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gebaseerd is op artikel 19 van de Bouw- en 

woningverordening. Dat kent een limitatieve opsomming van de zaken die in een 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, mogen worden geregeld, zijnde: 

-  de minimale hechting van funderingen, wanden, balken, vloeren en 

dakbedekking (sub 1) 

- de minimale hoogte van gebouwen en de manier van berekening van de hoogte 

van gebouwen en kamers (sub 2); 

- de minimale hoogte van de begane grond (sub 3) 

- de minimale afmetingen en vormen van kamers en trappen en van de toegang 

van licht en lucht (sub 4) 

- de minimale afstand tussen stortbekkens of sedimentatieputten en huizen en 

waterputten of regenbassins (sub 5) 

- de weg van de watervoorziening en de opruiming van water en vuil en fecaliën 

en de bouw van toiletten en de inrichting daarvan, rekening houdend met 

paragraaf 14 van de bouwverordening (sub 6) 

 

Het is wenselijk dat de geactualiseerde bouwnormen snel van kracht worden om nieuwe 

grote schade te voorkomen bij volgende stormen of orkanen. Dit beperkt de mogelijkheid 

om enkele mogelijke andere aanvullende onderwerpen op te nemen omdat de huidige tekst 

in artikel 19 van de Bouw- en woningverordening een limitatieve opsomming geeft. Dat kan 

alleen veranderen door die verordening te wijzigen, maar dat kost in het algemeen weer 

(veel) meer tijd. 

Ten tweede is ervoor gekozen om alle brand gerelateerde regelingen te handhaven waar ze 

zijn: in de brandweerverordening onder verantwoordelijkheid van de brandweer van het 

ministerie van Algemene Zaken. Verandering van verantwoordelijkheden of verandering 

van die regels compliceert en vertraagt het proces. 
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Ten derde, de keuze is gemaakt om voorzichtig te zijn om aanvullende voorschriften toe te 

voegen met betrekking tot bestaande gebouwen die  worden uitgebreid. Dat heeft te maken 

met het bestaande recht dat er is. Het lijkt niet eerlijk om zomaar allerlei regels toe te 

voegen met betrekking tot die bestaande gebouwen. Opgemerkt moet worden dat ook in de 

huidige situatie vrijwel geen specifieke voorschriften worden gegeven met betrekking tot 

bestaande gebouwen. 

 

Opbouw en systematiek 

 

In dit (ontwerp) Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, staan – behalve eisen wat 

betreft wind en aardbevingsbestendigheid – ook (technische) eisen over de constructie, 

daglicht, ventilatie, riolering, toegankelijkheid, gezondheid, veiligheid etc. Deze 

voorschriften vervangen de voorschriften uit het Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, ter uitvoering van artikel 19 van de Bouw- en woningverordening, 

oorspronkelijk uit 1935 en zijn gebaseerd om de systematiek voor bouwtechnische 

voorschriften die in Nederland sinds 2003 wordt gehanteerd. Om bij verschillende 

gebouwtypen een onderscheid te kunnen maken wat betreft de normen zijn verschillende 

typen ‘gebruiksfuncties’ geïntroduceerd. Voorbeeld: ruimten in een woning (woonfunctie) 

heeft andere normen op het gebied van bouwconstructie, daglicht of ventilatie dan 

bijvoorbeeld een fietsenstalling (overige gebruiksfunctie). 

 

In het (ontwerp) Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is gekozen om een 

beperkt aantal verschillende (hoofd)functies te benoemen: woon, bijeenkomst, 

gezondheidszorg, kantoor, logies en onderwijs.  Als een (deel van een) gebouw niet tot een 

van deze gebruiksfuncties behoort dan is sprake van de gebruiksfunctie genaamd ‘overige 

gebruiksfunctie’. Dit kan bijvoorbeeld een berging of een technische ruimte zijn. Naast deze 

gebruiksfuncties is er ook nog een ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’, dus objecten die niet 

passen in de definitie van ‘gebouw’ in artikel 1 van de Bouw- en woningverordening, 

Naast de gebruiksfuncties zijn er ook nog sub-gebruiksfuncties. Zo zijn er voor de 

‘woonfunctie’ nog enkele sub-gebruikfuncties waaronder de ‘woonfunctie voor zorg’ (het 

oude bejaardenhuis). Bij de ‘woonfunctie voor zorg’ zijn sommigeveiligheidseisen weer wat 

strenger omdat de bewoners minder zelfredzaam zijn. Ook zijn benoemd: 

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, onderwijsfunctie voor basisonderwijs. Het leek voor 

tenminste deze (sub)gebruiksfuncties wenselijk om de mogelijkheid van verschillende 

normeringen te hebben. 

 

Bij een bouwaanvraag moet de aanvrager aangeven welke gebruiksfuncties er zijn. Deze 

gegevens vormen de basis om de aanvraag aan het (ontwerp) Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, te kunnen toetsen. 

 

Een gebouw kan uit één gebruiksfunctie bestaan: is sprake van een vrijstaande woning dan 

is in de regel alleen sprake van een woonfunctie. 

Een gebouw kan echter ook uit meerdere gebruiksfuncties bestaan. Een hotel bijvoorbeeld 

kan naast een logiesfunctie ook over andere functies beschikken. De begrippen luiden dan 

aldus: 

 Hotel:                                           logiesfunctie 

 Restaurant:                                 bijeenkomstfunctie 

 Keuken van het restaurant:          industriefunctie 

 Opslagruimte:                               overige gebruiksfunctie 

 De ruimte voor de administratie:  kantoorfunctie 

 Fitnessruimte:                                sportfunctie 
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Gebruiksfuncties en ruimten 

 

Om een aanvraag te kunnen toetsen aan het Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, moeten de gebruiksfuncties bekend zijn. Daar zijn de normen aan gekoppeld. 

Een gebruiksfunctie kan één of meer ruimten bevatten. Om de aanvraag op een juiste 

manier te kunnen beoordelen moeten de ruimten in termen van het Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, worden aangegeven, dus in de vorm van gebruiksfuncties. 

Als de aanvrager bijvoorbeeld aangeeft: hobbyruimte dan is nog niet bekend welke functie 

die kamer heeft, want het kan een hobby zijn om te studeren of de ruimte als berging van 

auto-onderdelen in te richten bijvoorbeeld. In beide gevallen gelden er verschillende 

normen. 

Voorbeeld: enkele ruimten bij een woonfunctie In termen van het Landsbesluit: 

woonkamer, slaapkamer, keuken  verblijfsruimten 

wc, toilet                               toiletruimte 

badkamer                               badruimte 

berging                                  functieruimte 

meterruimte                            technische ruimte 

hal, overloop                           verkeersruimte 

Als de gebruiksfuncties én de ruimten bekend zijn dan kan worden beoordeeld welke eisen 

van toepassing zijn. 

 

Kwaliteitseisen en normeringen  

 

Elke paragraaf begint met een aansturingsartikel. Het eerste lid van een aansturingsartikel 

beschrijft de functionele eis: het doel van een voorschrift (hierboven: een trap kan veilig 

worden gebruikt). Het tweede lid verwijst naar de tabel waarin is aangegeven voor welke 

gebruiksfuncties prestatie eisen zijn aangewezen. 

 

De prestatie eisen geven precies aan welke maatregelen genomen moeten worden om aan 

de functionele eis te voldoen. Bij de trap is bijvoorbeeld aangegeven hoe breed een trap 

moet zijn, wanneer een leuning aanwezig moet zijn, hoe hoog een optrede maximaal mag 

zijn etc. 

 

Voorbeeld 

Artikel 2.30 Aansturingsartikel (trappen) 

1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.26 overbrugt, kan 

veilig worden gebruikt. 

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.30 voorschriften zijn aangewezen, wordt 

voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van 

die voorschriften. 

 

Voorbeeld 

Tabel 2.17 

GEBRUIKSFUNCTIE LEDEN VAN 

TOEPASSING 

 

a
fm

e
ti

n
g
e
n

 

tr
a
p
b
o
rd

e
s
 

le
u

n
in

g
e
n
 

Artikel 2.31 2.33 2.34 

Lid 1 2 * * 

Andere gebruiksfuncties, voor zover 

daarin een verblijfsfunctie is vereist 

1 2 * * 

Bouwwerk, 

geen gebouw zijnde 

1 - * *  
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Als in een tabel geen eisen worden aangewezen voor een bepaalde gebruiksfunctie dan 

betekent dat in de regel dat voor die gebruiksfunctie alleen de algemene functionele eis van 

toepassing is. Het bevoegd gezag kan dan eventueel voorschrijven dat ten genoegen van 

dat bevoegd gezag moet worden aangetoond dat toch voldaan is aan de functionele eis. 

 

De keuze is gemaakt om in ieder geval voor de volgende gebruiksfuncties de mogelijkheid 

te scheppen om verschillende normeringen te hanteren: woonfunctie, bijeenkomstfunctie, 

celfunctie, gezondheidsfunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie, onderwijsefunctie, 

winkelfunctie en (in 1 geval) de sportfunctie.   

 

Wat de normeringen betreft kan gedacht worden aan: minimale omvang van verblijfsgebied 

en verblijfsruimte, toiletruimte, daglicht toetreding, luchtverversing, trappen etc. 

 

Tot zover een korte algemene inleiding op de bouwtechnische voorschriften. 

 

 

Overzicht Eurocodes voor gebouwen en de relatie tot de artikelen in het 

Landbsluit 

 

Hiervoor is in de algemene toelichting (p.9 e.v.) al uitgelegd waarom is gekozen voor de 

eurocodes als normeringsinstrument. In een aantal artikelen in dit landsbesluit wordt naar 

de verschillende NEN-EN normen verwezen. Hieronder is een overzicht gegeven om welke 

normen het gaat en welke artikelen daarnaar verwijzen. In de betreffende artikelen is 

aangegeven dat de normering gelding heeft zoals die is aangegeven in de meest actuele 

versie die beschikbaar is gesteld door de uitgevende instantie.    

 

NEN-EN ONDERWERP 

 

artikel LBham > 1
.7

 

1
,8

 

1
.9

 

1
.1

0
 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
8

 

1990 Eurocode 0: Grondslagen van het 

constructief ontwerp 

X   X X  X X 

1991-1 Eurocode 1: Belastingen op 

constructies - Deel 1-1: Algemene 

belastingen - Volumieke gewichten, 

eigen gewicht en 

gebruiksbelastingen voor 

gebouwen 

      X  

1991-1-2 Eurocode 1: Belastingen op 

constructies - Deel 1-2: Algemene 

belastingen - Belasting bij brand 

       X 

1991-1-7 Eurocode 1: Belastingen op 

constructies - Deel 1-7: Algemene 

belastingen - Buitengewone 

belastingen                                                 

X X X X  X X  

1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en 

berekening van betonconstructies - 

Deel 1-1: Algemene regels en 

regels voor gebouwen                                                                                                             

      X  

1992-1-2 Eurocode 2: Ontwerp en 

berekening van betonconstructies - 

Deel 1-2: Algemene regels - 

Ontwerp en berekening van 

constructies bij brand 

       X 
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1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en 

berekening van staalconstructies - 

Deel 1-1: Algemene regels en 

regels voor gebouwen 

      X  

1993-1-2 Eurocode 3: Ontwerp en 

berekening van staalconstructies - 

Deel 1-2: Algemene regels - 

Ontwerp en berekening van 

constructies bij brand 

       X 

1993-1-3 Eurocode 3: Ontwerp en 

berekening van staalconstructies - 

Deel 1-3: Algemene regels - 

Aanvullende regels voor 

koudgevormde dunwandige 

profielen en platen 

      X  

1993-1-8 Eurocode 3: Ontwerp en 

berekening van staalconstructies - 

Deel 1-8: Ontwerp en berekening 

van verbindingen 

      X  

1994-1-1 Eurocode 4: Ontwerp en 

berekening van staal-

betonconstructies - Deel 1-1: 

Algemene regels en regels voor 

gebouwen                                                                                                             

      X  

1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en 

berekening van staal-

betonconstructies - Deel 1-2: 

Algemene regels - Ontwerp en 

berekening van constructies bij 

brand 

       X 

1995-1-1 Eurocode 5: Ontwerp en 

berekening van houtconstructies - 

Deel 1-1: Algemeen - 

Gemeenschappelijke regels en 

regels voor gebouwen 

      X  

1995-1-2 Eurocode 5: Ontwerp en 

berekening van houtconstructies - 

Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en 

berekening van constructies bij 

brand 

       X 

1996-1-1 Eurocode 6: Ontwerp en 

berekening van constructies van 

metselwerk – Deel 1-1: Algemene 

regels - Ontwerp en berekening 

van constructies bij brand 

constructies van gewapend en 

ongewapend metselwerk 

      X  

1996-1-2 Eurocode 6: Ontwerp en 

berekening van constructies van 

metselwerk - Deel 1-2: Algemene 

regels - Ontwerp en berekening 

van constructies bij brand 

 

       X 
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1996-2 Eurocode 6 - Ontwerp en 

berekening van constructies van 

metselwerk - Deel 2: Ontwerp, 

materiaalkeuze en uitvoering van 

constructies van metselwerk 

      X  

1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp 

- Deel 1: Algemene regels 

      X  

1998-1 Eurocode 8: Ontwerp en 

berekening van 

aardbevingsbestendige constructies 

- Deel 1: Algemene regels, 

seismische belastingen en regels 

voor gebouwen 

      X  

1998-1 Eurocode 8 - Ontwerp en 

berekening van 

aardbevingsbestendige constructies 

- Deel 1: Algemene regels, 

seismische belastingen en regels 

voor gebouwen 

      X  

1998-5 Eurocode 8 - Ontwerp en 

berekening van 

aardbevingsbestendige constructies 

- Deel 5: Funderingen, 

grondkerende constructies en 

geotechnische aspecten 

      X  

1999-1-1 Eurocode 9: Ontwerp en 

berekening van 

aluminiumconstructies - Deel 1-1: 

Algemene regels 

      X  

1999-1-2 Eurocode 9: Ontwerp en 

berekening van 

aluminiumconstructies - Deel 1-2: 

Ontwerp en berekening van 

constructies bij brand (inclusief 

C1:2009) 

       X 

NEN6096 Beproeving en klassering van de 

brandwerendheid van bouwdelen 

en bouwproducten 

       X 

NEN8700 Beoordeling van de constructieve 

veiligheid van een bestaand 

bouwwerk bij verbouw en afkeuren 

- Grondslagen 

        

NEN8701 Beoordeling van de constructieve 

veiligheid van een bestaand 

bouwwerk bij verbouwen en 

afkeuren - Belastingen 

        

VNG/XC/190820/gjvl/EcinLBham 

 

Zoals reeds eerder opgemerkt voorziet artikel 19 van de Bouw- en woningverordening erin 

dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen nadere voorschriften worden gesteld 

ten aanzien van een aantal bouwtechnische aspecten. Het aangeven van normeringen 

dienaangaande is een logische en gebruikelijk gang van zaken om regels te stellen. In dat 

verband is verwezen naar onder andere NEN-normen. De verwijzing in dit landsbeluit, dat 

een algemeen verbindende voorschrift is, naar NEN-normen, maakt die normen weliswaar 
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tot publiekrechtelijk algemeen geldende normen (bijvoorbeeld als norm waaraan ten minste 

of op een gelijkwaardige wijze moet zijn voldaan), maar niet tot algemeen verbindende 

voorschriften. Voor dat laatste zou nodig zijn dat die normen zijn vastgesteld op grond van 

een regelgevende bevoegdheid. De NEN-normen voldoen niet aan die eis, omdat zij niet 

zijn vastgesteld door het tot regelgeving bevoegde orgaan dat dit landsbesluit heeft 

vastgesteld (de regering van Sint Maarten), maar op grond van (privaatrechtelijke) 

afspraken door vertegenwoordigers van organisaties die belang hebben bij een door een 

ieder te gebruiken standaard en die geen publiekrechtelijke regelgevende bevoegdheid 

hebben. 

 

Niet alle naar buiten werkende, algemeen geldende, normen zijn algemeen verbindende 

voorschriften in de zin van de wet, en het is ook niet de bedoeling dat de onderhavige NEN-

normen zodanige voorschriften zijn. Dat is al duidelijk doordat veel van deze NEN-normen 

geen enkele eis stellen, maar slechts (technische) reken-, meet- of regelmethoden 

standaardiseren. De standaard waarmee bepaald wordt of aan het algemeen verbindend 

voorschrift wordt voldaan, vormt niet zelf het algemeen verbindende voorschrift, ook niet 

wanneer in een algemeen verbindend voorschrift naar die standaard wordt verwezen en die 

standaard zo binnen het toetsingskader trekt. 

 

Daarnaast moet worden bedacht dat in dit Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

is aangegeven dat aan de NEN-normen waarnaar wordt verwezen, niet hoeft te worden 

voldaan voor zover anders dan door toepassing daarvan een ten minste gelijkwaardig 

resultaat als met het voorschrift beoogd kan worden bereikt. 

 

De NEN-normen zijn gericht tot personen en bedrijven die zich beroepshalve met het 

bouwen bezighouden en de kosten van het kennisnemen en het navolgen van de NEN-

normen worden verdisconteerd in het ontwerp-, bouw- en onderhoudsproces. Van de NEN-

normen kan worden kennisgenomen via de uitgever en deze zijn tegen betaling bij de 

uitgever te verkrijgen. Op deze wijze wordt voldoende bekendheid aan de NEN-normen 

gegeven.  

 

Algemeen verbindende voorschriften zijn naar buiten werkende, de burgers bindende, 

regels die uitgaan van een orgaan dat de bevoegdheid tot die regelgeving aan de wet in 

formele zin ontleent. De algemeen geldende NEN-normen worden niet aangemerkt als 

algemeen verbindende voorschriften en behoeven dan ook niet te worden bekendgemaakt 

in Staatscourant of Afkondigingsblad. 
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Artikelsgewijs deel 

 

Artikel 1.1  

Eerste lid 

De begripsbepalingen worden alleen toegelicht wanneer dat nodig is in aanvulling op de 

bepaling zelf. 

 

b. Belasting: statische en dynamische krachtswerking(krachten) die van toepassing 

(kunnen) zijn op een bouwconstructie: het eigen gewicht, de nuttige belasting 

voortvloeiend uit de functie van het bouwwerk, de windbelasting, de hoeveelheid 

regenwater die een bouwwerk moet kunnen dragen, de invloed van temperatuurverschillen 

op de constructie in de vorm van krimp of uitzetting, de trillingen als gevolg van 

aardbevingen of verkeer, heiwerkzaamheden, enzovoort. 

 

e. Bevoegd gezag: In dit Landsbesluit wordt in het algemeen onder bevoegd gezag 

verstaan de minister van VROMI (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

Infrastructuur) of het orgaan of de functionaris die optreedt uit naam van deze minister 

voor zover dit optreden betreft: de beoordeling van aanvragen om bouwvergunning, de 

controle op de naleving van die vergunningen en de voorschriften in de bouw- en 

woningverordening, dit landsbesluit en de daarin aangewezen praktijkrichtlijn voor 

eenvoudige bouwwerken en bepalingsmethoden. Het bevoegd gezag voor de in artikel 1.12 

eerste lid genoemde aanwijzing van gebouwen tot orkaan-schuilplaats (hurricane-shelter) 

berust evenwel bij de minister-president.  

 

f. Bezwijken: Het (rekenkundig) overschrijden van de capaciteit van een 

constructie(onderdeel) t.g.v. een belastingcombinatie. Wanneer een constructie verder 

wordt belast dan is toegestaan in de daarvoor geldende regels en normen – waaronder de 

materiaal-specifieke Eurocodes – is sprake van het ‘overschrijden van de uiterste 

grenstoestand’. Het gaat hierbij om doorbuiging, scheefstand, spanningen, losraken van 

verbindingen etc., die in samenhang kunnen leiden tot het geheel of gedeeltelijk instorten 

van het bouwwerk. 

 

g. Bouwconstructie: Een «bouwconstructie» is elk (onderdeel van een) bouwwerk dat is 

bestemd om belasting te dragen. Dat kan bijvoorbeeld een dragende wand, een vloer, een 

trap of hellingbaan, een ruit of de dakconstructie zijn. Onder «belasting» wordt in dit 

verband verstaan elke oorzaak van krachten op of vervormingen in de bouwconstructie. 

 

h. Doorgang: Onder doorgang wordt verstaan een toegang, een uitgang of een andere 

doorlaatopening voor personen in een bouwwerk. Al naar gelang de richting van waaruit of 

waarnaar een persoon een doorgang van een ruimte gebruikt, wordt in het voorschrift de 

term toegang of uitgang van een ruimte gebruikt.  

 

i. Functiegebied: Een gebied (of een ruimte) kan in bepaalde gevallen zijn bedoeld voor 

activiteiten waarbij het verblijven van mensen geen rol van betekenis speelt. Dan is er 

sprake van een functiegebied of een functieruimte. Het functiegebied ligt in het 

gebruiksgebied van een gebruiksfunctie. 

 

j. Functieruimte: Een functieruimte is een in een functiegebied gelegen ruimte. Het 

bewerken of verhandelen van materialen of goederen, het verlenen van diensten, of het 

beoefenen van sport zijn voorbeelden van kenmerkende activiteiten die gepaard gaan met 

het verblijven van personen zodat de betreffende ruimte zal moeten voldoen aan de eisen 

voor een verblijfsgebied of verblijfsruimte. Een toilet- of douchegebouw op een sportterrein 

is een voorbeeld van een bouwwerk waarbij het kenmerkende gebruik zich hoofdzakelijk 

richt op toilet- en badruimten. De toilet- en badruimten zijn dus de in het functiegebied van 

het sanitair-gebouw gelegen functieruimten. 
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k. Fundamenteel herstel: 

Brand, natuurgeweld en andere oorzaken kunnen ertoe leiden dat een constructie weliswaar 

nog overeind staat, maar dat bij nadere beschouwing en doormeting kan blijken dat het 

materiaal (profielen van hout en staal, wapeningsstaven, hechtheid beton en metselwerk) 

en de verbindingen (lassen, bout- en schroefverbindingen, verankeringen) te zeer zijn 

aangetast door vervorming, verlies aan doorsnede, (bijna-)breuk etc. om deze materialen 

en verbindingen zonder meer te kunnen gebruiken bij het herstel van het bouwwerk. Als 

voorbeelden van de kans op dit type risico’s valt te denken aan stalen draagconstructies die 

gedurende een orkaan langdurig of herhaaldelijk aan torderende krachten worden 

blootgesteld door bijvoorbeeld in de orkaan voorkomende zware tornado’s.  

De keuze bij het herstel is dan grofweg die tussen gedegen en kostbaar onderzoek naar de 

‘rest-sterkte’, ‘rest-stabiliteit’ en mate van vervorming van de bestaande aangetaste 

constructie en de eveneens kostbare mogelijke maatwerk-aanpassingen daaraan of het 

grotendeels vervangen van de aangetaste constructie. In beide gevallen moet het 

eindresultaat qua sterkte, stabiliteit en weerstand tegen vervorming voldoen aan de eisen 

voor nieuwbouw. 

 

l. Gebruiksfunctie: Onder gebruiksfunctie wordt verstaan de gedeelten van een of meer 

bouwwerken die eenzelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een 

gebruikseenheid vormen. Die bouwwerken of gedeelten daarvan liggen op hetzelfde 

perceel. In een gebruiksfunctie vinden de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten 

plaats. Dit besluit onderscheidt een aantal (hoofd) gebruiksfuncties (zie het tweede lid van 

dit artikel). Afhankelijk van het niveau van voorschriften kunnen de gebruiksfuncties nader 

ingedeeld worden in sub-gebruiksfuncties (zie hiervoor het derde lid). Een gebruiksfunctie 

bestaat uit een of meer niet-gemeenschappelijke ruimten. Soms deelt een gebruiksfunctie 

bepaalde ruimten, routes of voorzieningen met andere gebruiksfuncties. Dit zijn dan 

gemeenschappelijke ruimten, routes respectievelijk voorzieningen. 

In een bouwwerk kunnen zich, ter beoordeling van de aanvrager, verschillende 

gebruiksfuncties bevinden. Zo kunnen er in een kantoorgebouw naast een of meer 

kantoorfuncties, bijvoorbeeld ook bijeenkomstfuncties (vergaderzalen en bedrijfsrestaurant) 

zijn. Bij aanvraag van een vergunning voor het bouwen geeft de aanvrager de 

gebruiksbestemming(en) van de te onderscheiden delen van het bouwwerk aan. (Niet alle 

in dit voorbeeld genoemde functies worden in dit Landsbesluit als zodanig onderscheiden. 

Zie ook de toelichting op lid 2 van dit artikel.) 

 

m. Gebruiksgebied: Met gebruiksgebied wordt aangeduid het vrij indeelbare gedeelte van 

een gebruiksfunctie dat bestaat uit (op dezelfde bouwlaag gelegen) ruimten gelegen in een 

brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn 

gescheiden,waarin de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden. Het 

gaat in deze definitie om (op dezelfde bouwlaag gelegen) ruimten gelegen in een 

brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn 

gescheiden. In het tweede lid [van artikel 1.1] is per gebruiksfunctie aangegeven wat de 

kenmerkende activiteiten van de verschillende gebruiksfuncties zijn. Afhankelijk van het 

type gebruiksfunctie kan een gebruiksgebied worden onderverdeeld in verblijfsgebieden en 

functiegebieden, die weer een nadere onderverdeling kunnen hebben in een bedgebied met 

bedruimten of verblijfsruimten en andere ruimten, respectievelijk functieruimten en andere 

ruimten. 

Toiletruimten, badruimten, technische ruimten en verkeersruimten zijn geen onderdeel van 

een gebruiksgebied. Uitzondering hierop is een op zichzelf staand gebouw met dergelijke 

voorzieningen, zoals een sanitairgebouw op een camping. Bij een sanitairgebouw is het 

gebruik van het sanitair kenmerkend voor het gebruik van dat gebouw. Zodoende zijn de 

toilet- en badruimten functieruimten in het functiegebied van de gebruiksfunctie van het 

sanitairgebouw (overige gebruiksfunctie). Zie ook de toelichting op de begrippen 

«functiegebied» en «functieruimte». 
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n. Gebruiksoppervlakte: Het totale vloeroppervlak van een bouwwerk (of nader benoemd 

deel daarvan, zoals een vloer of afzonderlijke woning* of vleugel of ander gebouwdeel) voor 

zover de vrije hoogte boven de vloer tenminste 1.50 m’ bedraagt en een minimaal vereist 

deel daarvan voldoet aan de eisen qua vrije hoogte. Het gebruiksoppervlak van het gehele 

bouwwerk wordt gemeten op vloerniveau binnen de «uitwendige scheidingsconstructies» 

(i.c. buitengevels en eventueel hellende daken).  

*) Een grondgebonden woning of kantoor in een rij of een (woon-)appartement in een 

bouwwerk met meerdere van dergelijke eenheden wordt deels omsloten door «inwendige 

scheidingsconstructies» (i.c. woning-scheidende wanden). 

 

o. Installatie: de begripsbepaling maakt duidelijk dat het gaat om gebouw-gebonden 

installaties die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het gebouw of een deel daarvan. 

De traditionele nutsvoorzieningen* (gas, water, elektra en riolering zijn bij vrijwel elk 

gebouw nodig uit oogpunt van bruikbaarheid en gezondheid en dat geldt veelal ook voor 

(mechanische) ventilatie en/of airconditioning en/of verwarming. Gas is op Sint-Maarten 

geen openbare nutsvoorziening, maar wordt afgenomen in de vorm van butaangas (in 

hervulbare gastanks. Blusvoorzieningen (schuim-/poederblussers, brandslangen, sprinkler), 

rook- of brandmelding en noodverlichting kunnen voortvloeien uit de brandveiligheidseisen. 

Liften, trapliften en roltrappen zijn nodig om een gebouw integraal toegankelijk te maken 

en bijvoorbeeld een glasbewassingsinstallatie kan noodzakelijk zijn om het bouwwerk veilig 

te kunnen onderhouden. 

*) Ook als de ‘nutsvoorzieningen’ niet zijn aangesloten op een openbaar net, kan bij het 

afzonderlijke bouwwerk sprake zijn van een installatie, soms inclusief productie: bijv. 

opwekking elektrische stroom via zonne- of windenergie. 

Andere installaties die nodig zijn vanwege de functie van het bouwwerk (bijv. een 

radiostudio) of de behoeften van de gebruiker (geluidsinstallatie o.d.) maar zijn niet 

noodzakelijk als voorziening voor het gebouw zelf. De eventuele aanwezigheid van 

dergelijke installatie vloeit niet voort uit enig voorschrift bij of krachtens de bouw- en 

woningverordening en worden daarom niet verstaan onder de hier bedoelde installatie. Dit 

sluit uiteraard hun aanwezigheid in een gebouw geenszins uit. 

 

p. Integrale toegankelijkheid: De definitie is overgenomen uit de standaard die met 

betrekking tot integrale toegankelijkheid is vastgelegd in een VN-verdrag, waarmee wordt 

beoogd personen met een fysieke beperking in staat te stellen zoveel mogelijk zelfstandig 

te kunnen functioneren in de maatschappij. Het gaat hierbij niet alleen om motorische 

beperkingen, maar bijvoorbeeld ook blindheid of slechtziend zijn. In dit besluit gaat het 

vanzelfsprekend vooral over toegankelijkheid van gebouwen, waarbij het overbruggen van 

hoogteverschillen en de manoeuvreerruimte voor rolstoelgebruikers de meest opvallende 

aspecten zijn. 

 

q. Inwendige scheidingsconstructie: De constructie die de scheiding vormt tussen twee voor 

mensen toegankelijke besloten ruimten van een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld een woning-

scheidende wand (een niet aan de buitenlucht blootgestelde scheidingswand tussen twee 

woningen), een binnenwand of een verdieping-scheidende vloer zijn. Deuren, ramen, 

schachten, kanalen en kolommen die in een inwendige scheidingsconstructie voorkomen, 

maken deel uit van die scheidingsconstructie. 

 

r. Klimlijn: De klimlijn geeft een denkbeeldige route weer die personen over de trap volgen. 

Een aantal voorschriften die betrekking hebben op de beloopbaarheid van een trap zijn aan 

deze klimlijn gerelateerd, bijvoorbeeld de breedte van het tredevlak. 

 

t. Lozingstoestel: Onder de begripsbepaling vallen in elk geval ‘toestellen’ als toiletpot, 

wastafel, gootsteen, doucheput (of andere vloerput) waarmee water dat fecaliën, 

toiletpapier, etensresten, en resten van zeep, (af-)wasmiddelen etc. bevat of kan bevatten. 

Ook de van een sifon en evt. overloop voorziene aansluitingen van (af-)wasmachine, 
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waterkranen, close-in boiler en cv-ketel of airco-unit kunnen in zekere zin als lozingstoestel 

worden opgevat.  

 

u. Meetniveau: Het meetniveau is de bovenkant van het terrein ter plaatse van de toegang 

van een gebouw. Indien een gebouw slechts kan worden betreden via een trap of een 

hellingbaan, is het meetniveau de hoogte van het terrein aan de voet van de trap of de 

hellingbaan.  

 

v. Nevenfunctie: Een nevenfunctie is een gebruiksfunctie die ten dienste staat van een 

andere gebruiksfunctie. Bij een nevenfunctie kan gedacht worden aan een buitenberging bij 

een woning, een kantoor aan huis, een fietsenstalling bij een kantoor, een werkplaats in 

een gevangeniscomplex, of een liftschacht bij een tunnel. Een nevenfunctie moet in ieder 

geval aan de eisen voldoen die gelden voor de eigen gebruiksfunctie van die nevenfunctie. 

Zo moet een kantoor aan huis in beginsel voldoen aan de eisen voor een kantoorfunctie. 

Aan een nevenfunctie kunnen in dit besluit extra eisen worden gesteld of eisen buiten 

werking worden gesteld. Dit hangt af van het specifieke onderwerp en van de specifieke 

hoofdfunctie. Zo mag bijvoorbeeld een nevenfunctie (kantoor aan huis) van een 

woonfunctie in hetzelfde brandcompartiment liggen als de woonfunctie en zijn de eisen aan 

vluchtroutes voor een nevenfunctie bij een cel-functie afgestemd op het bijzondere 

veiligheidsregime dat voor die cel-functie geldt.  

 

y. Rechtens verkregen niveau: Onder «rechtens verkregen niveau» wordt voor de 

toepassing van dit besluit verstaan het niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig 

moment van de relevante op dat moment van van kracht zijnde technische voorschriften en 

dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand 

bouwwerk (het absolute minimumniveau) en niet hoger dan het niveau van de 

desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk (het nieuwbouwniveau. 

 

aa. Technische ruimte: Een technische ruimte is een ruimte voor het plaatsen van 

apparatuur die noodzakelijk is voor het functioneren van een gebouw. Voorbeelden daarvan 

zijn een meterruimte, een stookruimte en een liftmachineruimte. Ook een ruimte specifiek 

bestemd voor de airconditioning zal in het algemeen een technische ruimte zijn. Niet onder 

deze begripsbepaling vallen installaties die voor hun functioneren in verblijfsruimten of 

andere niet technische ruimten moeten worden geplaatst. Daarbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan een verlichtings-, sprinkler- of brandmeldinstallatie. Ook de machines die zijn 

bestemd voor de bedrijfsmatige productie van goederen vallen hier buiten. Een ruimte 

behoeft niet besloten te zijn om als technische ruimte te kunnen functioneren. 

 

cc. Toegankelijkheidssector: Een toegankelijkheidssector is een ook voor rolstoelgebruikers 

zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw. In een dergelijk gedeelte 

moet een rolstoelgebruiker zich dus zelfstandig kunnen verplaatsen. Dit betekent dat er 

voldoende manoeuvreerruimte moet zijn, er geen voor een rolstoel onoverbrugbare 

hoogteverschillen 

zijn en inrichtings- en bedieningselementen voor personen met een dergelijke 

functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk zijn. 

 

dd. Uitwendige scheidingsconstructie: Dit is de constructie die de scheiding vormt tussen 

een voor personen toegankelijke ruimte en de buitenlucht, de grond of het water. Onder die 

constructie wordt ook begrepen de daarop aansluitende delen van andere constructies, voor 

zover die delen van invloed zijn op de scheidingsconstructie. Als uitwendige 

scheidingsconstructie kunnen bijvoorbeeld worden aangemerkt de gevel, het dak en de 

scheidingsconstructie tussen een woning en een niet besloten verkeersruimte, zoals een 

galerij. Een begane-grondvloer die boven een kruipruimte is gelegen, is niet als uitwendige 

scheidingsconstructie aan te merken, aangezien die vloer de scheiding vormt met de 

binnenlucht in de kruipruimte en niet met de grond, de buitenlucht of het water. 
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ee. Verblijfsgebied: Een verblijfsgebied is een gebruiksgebied of gedeelte daarvan voor het 

verblijven van personen. Een verblijfsgebied kan worden opgedeeld in verblijfsruimten en 

andere ruimten. De voorschriften voor een verblijfsgebied en een verblijfsruimte zijn 

afgestemd op het verblijven van mensen. Met het stellen van eisen aan een verblijfsgebied 

is tevens een minimumniveau voor de verblijfsruimte gewaarborgd. Op deze wijze wordt 

zoveel mogelijk recht gedaan aan de vrije indeelbaarheid van het verblijfsgebied. De 

aanvrager van de vergunning voor het bouwen kan binnen grenzen zelf aangeven welk deel 

van de gebruiksfunctie wordt benoemd als gebruiksgebied, verblijfsgebied en 

verblijfsruimte. Vervolgens zal het bevoegd gezag het bouwplan toetsen aan de 

randvoorwaarden die dit besluit ter zake geeft. Bij bijvoorbeeld een kantoorfunctie moeten 

de werkvertrekken voor administratieve werkzaamheden en bij een school de klaslokalen 

als verblijfsruimten worden aangemerkt. Zie ook de toelichting op het begrip 

«gebruiksgebied». 

 

ff. Verblijfsruimte: Een verblijfsruimte is een in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het 

verblijven van personen. Hiermee is duidelijk dat een verblijfsruimte altijd in een 

verblijfsgebied ligt. 

 

gg. Verkeersroute: Een verkeersroute is een route die begint bij een doorgang (hier een 

uitgang) van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt 

bij de doorgang (hier een ingang) van een andere ruimte. Het is geen ruimte op zich, maar 

een route die bijvoorbeeld vanaf een slaapkamer via een gang, een trap, de woonkamer en 

de hal naar de toegang van de woning voert, of een route die door een kantoortuin loopt. 

Ook de route tussen bijvoorbeeld slaapkamer en toilet is een verkeersroute. Een 

verkeersroute kan samenvallen met de vluchtroute maar dat hoeft niet. De verkeersroute 

behoort bij de gebruiksfunctie die er op is aangewezen en moet aan de voorschriften voor 

die gebruiksfunctie voldoen. 

Het is niet altijd nodig dat er een fysieke scheiding (wand, deur) is tussen de ruimte 

waardoor de verkeersroute voert en aangrenzende ruimten. Een fysieke scheiding tussen 

de ruimte van de verkeersroute en een aangrenzende ruimte kan wel vereist zijn op grond 

van het Landsbesluit technische brandpreventievoorschriften.   

 

hh. Verkeersruimte: Een verkeersruimte is een ruimte bestemd voor het bereiken van een 

andere ruimte, niet zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of een functiegebied, een 

toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte. Loopt de verkeersroute door een 

verblijfsgebied, een functiegebied, toiletruimte, badruimte of technische ruimte, dan is die 

ruimte niet een verkeersruimte, maar een verblijfsgebied, functiegebied, toiletruimte, 

badruimte of technische ruimte waardoor een verkeersroute voert. 

 

ii. Voor personen bestemde vloer of ruimte: Een voor personen bestemde vloer of ruimte is 

een vloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid 

van personen. Met andere woorden er moet worden aangenomen dat bij regulier gebruik op 

die vloer of in die ruimte mensen aanwezig zijn. Een technische ruimte is daarom in de 

regel geen voor personen bestemde ruimte. Het kenmerkend gebruik van die ruimte is de 

aanwezigheid en het functioneren van een installatie, niet de incidentele aanwezigheid en 

werkzaamheden van onderhoudsmonteurs. Moet er voor de bediening van die installatie 

personeel aanwezig zijn, dan is de ruimte wel een voor personen bestemde ruimte. 

 

Tweede lid 

Dit artikellid benoemt de specifieke (hoofd)gebruiksfuncties. 

a. Andere gebruiksfuncties: Deze term wordt in meerdere aansturingtabellen gebruikt 

wanneer daarin voorschriften staan met betrekking tot andere dan specifiek in de tabel 

genoemde gebruiksfuncties. Afhankelijk van het onderwerp van de tabel kan een 

onderscheid van belang zijn naar het in een gebruiksfunctie vereist zijn van een 

verblijfsruimte. In dat geval wordt die restrictie in de linker kolom van de tabel vermeld. 
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b. Bijeenkomstfunctie: De bijeenkomstfunctie is een gebruiksfunctie voor het samenkomen 

van personen. Onder deze gebruiksfunctie kunnen bijvoorbeeld worden verstaan de 

kenmerkende ruimten van een congrescentrum, een kerk, een wijkgebouw, een bioscoop, 

een theater, een casino, een café, een restaurant, een kantine, een discotheek, een 

tentoonstellingsgebouw, een museum, een kinderdagverblijf en een tribune in een 

sportgebouw. 

 

c. Bouwwerk geen gebouw zijnde: Een bouwwerk geen gebouw zijnde is een bouwwerk of 

gedeelte daarvan voor zover dat niet in een gebouw ligt. Voorbeelden van een bouwwerk 

geen gebouw zijnde, zijn onder meer een brug, een viaduct, een hondenhok, een steiger, of 

een tunnel. 

 

d. Cel-functie: Een cel-functie is een gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen. Een 

cel-functie kan voorkomen in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra, jeugd- en TBS-

inrichtingen, gesloten afdelingen van opvang- en uitzetcentra, politiebureaus en bij 

isoleercellen in de geestelijke gezondheidszorg. In een cel-functie liggen twee of meer 

cellen die zijn aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute.  

De cel-functie heeft door z’n aard bijzondere aspecten zoals het niet kunnen vluchten, wat 

bij brand of een andere calamiteit een ernstig knelpunt oplevert. Voorbeelden daarvan zijn 

de gevolgen van de brand in het cellencomplex op Schiphol (2005) en de impact van 

orkaan Irma op de gevangenis Point Blanche (2017). 

 

e. Gezondheidszorgfunctie: Een gezondheidszorgfunctie is een gebruiksfunctie voor medisch 

onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. Hier gaat het bijvoorbeeld om ruimten 

voor de behandeling of verpleging van patiënten in een ziekenhuis, een verzorgingstehuis, 

een verpleeghuis, een psychiatrische inrichting, een medisch centrum, een polikliniek en 

een praktijkruimte voor een huisarts, fysiotherapeut of tandarts. 

 

f. Kantoorfunctie: Een kantoorfunctie is een gebruiksfunctie voor administratie. Een 

kantoorfunctie is bijvoorbeeld een gebouw of een deel daarvan waar een adviesbureau, een 

administratie- of advocatenkantoor, een verzekeringsmaatschappij, of een bestuursorgaan 

is gevestigd.  

 

g. Logiesfunctie: Een logiesfunctie is een gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief 

verblijf of tijdelijk onderdak aan personen. Die personen hebben elders hun hoofdverblijf. 

Van een logiesfunctie is onder meer sprake bij een zomerhuisje, een hotel, een motel en 

een pension. Elke hotelkamer of suite is een logiesverblijf in een logiesfunctie. Een 

groepsaccommodatiegebouw kan echter, net als een vakantiehuisje, in zijn geheel worden 

aangemerkt als een enkel logiesverblijf. Zie ook de bij het derde lid opgenomen toelichting 

op de begrippen «logiesgebouw» en «logiesverblijf». Opgemerkt wordt dat, wanneer 

mensen op een bepaald adres zijn ingeschreven in als inwoner, daaruit mag worden 

afgeleid dat zij hun hoofdwoonverblijf op dat adres hebben. In een dergelijk geval zal geen 

sprake zijn van een logiesfunctie maar van een woonfunctie. Ook een kleine «bed en 

breakfast-gelegenheid», met bijvoorbeeld twee gastenkamers voor één of twee personen 

wordt niet als een logiesfunctie beschouwd maar als een woonfunctie. Een meer 

omvangrijke bed and breakfast-accommodatie of pension valt wel onder de logiesfunctie 

naast de woonfunctie van de exploitant of beheerder. 

 

h. Onderwijsfunctie: Een onderwijsfunctie is een gebruiksfunctie voor het geven van 

onderwijs. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de klaslokalen in een schoolgebouw of een 

collegezaal van een universiteit. Een tot een school behorend gymnastieklokaal is echter 

geen onderwijsfunctie maar een sportfunctie en tegelijkertijd een nevenfunctie van die 

onderwijsfunctie. 

 

i. Sportfunctie: Een sportfunctie is een gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport. 

Voorbeelden zijn een zwembad, een gymnastieklokaal, een sporthal en een fitnesscentrum. 
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Een ruimte voor toeschouwers in een sporthal, bijvoorbeeld een tribune, valt niet onder de 

sportfunctie maar is een bijeenkomstfunctie. Dit geldt ook als tussen het speelveld en die 

tribune geen fysieke scheiding aanwezig is. Een tribune in een voetbalstadion daarentegen 

is omdat deze niet in een gebouw ligt een bouwwerk geen gebouw zijnde. Deze functie is 

alleen opgenomen om hoofdstuk 4 goed te kunnen aansturen vanwege het onderscheid 

met/zonderverblijfsfunctie. 

 

j. Winkelfunctie: Een winkelfunctie is een gebruiksfunctie voor het verhandelen van 

materialen, goederen of diensten. Een winkelfunctie kan een zelfstandige functie zijn zoals 

een warenhuis, een supermarkt of een reisbureau, of de winkel bij een tankstation, dit hoeft 

echter niet. Bij een winkelcentrum kunnen de daar van deel uitmakende winkels samen één 

winkelfunctie vormen. In een winkelcentrum kunnen echter ook winkels liggen die elk 

afzonderlijk een gebruikseenheid vormen. Dit zijn dan afzonderlijke winkelfuncties. In een 

winkelcentrum liggen vaak, in hetzelfde gebouw of op hetzelfde perceel, andere 

gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld een restaurant (bijeenkomstfunctie), als nevenfunctie 

van een winkelfunctie of als zelfstandige bijeenkomstfunctie. 

 

k. Woonfunctie: Onder woonfunctie vallen bouwwerken of delen daarvan met een 

woonbestemming, zoals vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of 

portiekwoningen,  

 

Derde lid 

Algemeen: Behalve de in het tweede lid genoemde (hoofd)gebruiksfuncties kent het 

landsbesluit ook een aantal (sub)gebruiksfuncties. Dit zijn regelmatig voorkomende 

ondersoorten van de in het tweede lid genoemde gebruiksfuncties. 

 

a. Logiesgebouw: Een logiesgebouw is een gebouw of gedeelte daarvan, waarin meer dan 

een logiesverblijf ligt, en dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute. Een 

logiesverblijf is een voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd 

gedeelte van een logiesfunctie. In een logiesgebouw wordt logiesgelegenheid geboden, 

bijvoorbeeld een hotel of een pension. In dat gebouw kunnen ook andere gebruiksfuncties 

liggen, bijvoorbeeld kantoorruimten, vergaderruimten, eetzaal en keuken, maar dat hoeft 

niet. In het laatste geval is het logiesgebouw een logiesfunctie. Een logiesverblijf is een 

gedeelte van een logiesfunctie voor een enkel persoon of een groep personen. Voorbeelden 

zijn een kamer of suite in een hotel, een vakantiehuisje, appartement of woning of een 

groepsaccommodatie zoals een vakantieboerderij. In het geval van een bed and breakfast-

accommodatie of pension maakt veelal ook de woning van de exploitant of beheerder deel 

uit van het gebouw. In dat geval is sprake van een logiesgebouw.  

 

c. Woongebouw: Een woongebouw is een gebouw of een gedeelte daarvan met uitsluitend 

woonfuncties of nevenfuncties daarvan, waarin meer dan een woonfunctie ligt die is 

aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute. Het gaat bij dit begrip bijvoorbeeld 

om een woongebouw met portiek- of galerijwoningen. Ruimten in een dergelijk gebouw met 

een andere gebruiksfunctie dan een woonfunctie, bijvoorbeeld de kelder- of garageboxen, 

zijn nevenfuncties van die woningen. Een appartement in een woongebouw is een 

afzonderlijke woonfunctie. Het feit dat in een woonfunctie meer dan één huishouden wordt 

gevoerd, zoals bijvoorbeeld in een bejaardenhuis of megawoning, maakt de woonfunctie 

niet tot een woongebouw. Een woongebouw moet namelijk ten minste twee woonfuncties 

omvatten. 

 

Vierde lid: behoeft geen toelichting. 

 

Artikel 1.2 

Het eerste lid biedt de mogelijkheid om van een in de hoofdstukken 2 tot en met 7 gestelde 

prestatie-eis af te wijken. Het staat de aanvrager vrij om te kiezen uit een of meer (andere) 

bouwtechnische oplossingen. Bij een beroep op gelijkwaardigheid moet ten genoegen van 
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het bevoegd gezag worden aangetoond dat het bouwwerk of het gebruik daarvan ten 

minste eenzelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid en bruikbaarheid 

biedt als is beoogd met het betrokken voorschrift. Dit betekent dat bij elk beroep op 

gelijkwaardigheid moet worden getoetst aan alle pijlers die bij een bepaalde prestatie-eis 

een rol spelen. Een prestatie-eis die bijvoorbeeld gebaseerd is op de pijlers veiligheid en 

bruikbaarheid zal afhankelijk van het gewicht van die pijlers in hoofdstuk 2 of in hoofdstuk 

4 zijn opgenomen. Een gelijkwaardige oplossing voor die prestatie-eis moet daarom, 

ondanks het feit dat de prestatie-eis in een van genoemde hoofdstukken is opgenomen, in 

dezelfde mate recht doen aan beide pijlers. Als de voorgestelde oplossing gelijkwaardig is 

dan zal het bevoegd gezag het beroep op gelijkwaardigheid honoreren.  

Ook het toepassen van andere bepalingsmethoden dan genoemd in dit landsbesluit, zoals in 

plaats van de Eurocodes met betrekking tot constructieve veiligheid in hoofdstuk 2, kunnen 

als gelijkwaardig worden beschouwd als ten genoegen van het bevoegd gezag is 

aangetoond dat uit de in de berekeningen ingevoerde gegevens, de rekenmethoden en de 

uitkomsten daarvan blijkt dat deze benaderingswijze ten minste gelijkwaardig is en 

tenminste gelijkwaardige resultaten oplevert voor de constructieve veiligheid van het 

bouwwerk. De aanvrager zelf is verantwoordelijk voor het aantonen van de 

gelijkwaardigheid. 

 

Paragraaf 1.2 Bijzondere bepalingen 

 

Artikel 1.3 
Van verbouw is sprake bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het 

vergroten van een bestaand bouwwerk. Bij verbouw kan het dus gaan om:  

- geheel vernieuwen, hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat na een 

calamiteit tot op de fundering gesloopt moet worden en het bouwwerk daarna op 

diezelfde fundering wordt herbouwd;  

- gedeeltelijk vernieuwen, hiervan is bijvoorbeeld sprake als het gebouw tot op het 

casco gestript wordt en vervolgens wordt herbouwd. Bij geheel of gedeeltelijk 

vernieuwen hoeft de herbouw niet identiek te zijn aan het oorspronkelijke 

gebouw;  

- veranderen, dat is een aanpassing van (een gedeelte van) het bouwwerk, waarbij 

de contouren van het bouwwerk niet worden gewijzigd;  

- vergroten, bij het vergroten van een bouwwerk neemt het bouwwerk in omvang 

toe en worden de contouren dus wel gewijzigd. 

Geheel vernieuwen is dus net geen nieuwbouw.  

Door de gekozen systematiek in artikel 1.3, eerste lid van de NBD ligt de keuze om af te 

wijken tot een lager niveau dan nieuwbouw altijd bij het bevoegd gezag. In de hele NBD 

is slechts 1 specifiek verbouw-artikel genoemd en dat is artikel 2.27, welke over 

nooddeuren gaat. 

In alle andere gevallen is het geheel/gedeeltelijk verbouwen dus onderworpen aan de 

nieuwbouweisen, tenzij het bevoegd gezag een lager niveau acceptabel vindt. 

 

In het eerste lid zijn de ontheffingsmogelijkheden voor het bevoegd gezag neergelegd, de 

minister van VROMI kan deze toepassen in geval van verbouwen of renoveren. Redenen 

voor het toekennen van deze bevoegdheid aan het bevoegd gezag zijn het onhaalbaar 

worden van verbouw of herbestemming van een bestaand bouwwerk doordat het voldoen 

aan nieuwbouw-eisen zou leiden tot ernstige aantasting van karakteristieke elementen van 

het bouwwerk of onredelijk hoge kosten, waardoor uitvoering van het verbouwplan of de 

herbestemming geen doorgang zou kunnen vinden. In het algemeen kan in zo’n geval als 

ondergrens voor de ontheffing het rechtens verkregen niveau van het betreffende 

bouwwerk worden toegepast als ondergrens van de ontheffing met als absolute ondergrens 

het niveau bestaande bouw, voor zover in dit besluit niet anders is bepaald.  Het niveau 

bestaande bouw is echter in Sint Maarten nagenoeg niet gedefinieerd en daarom niet 

toepasbaar. Alleen in geval van een bouwwerk dat vanwege zijn monumentale waarde 

bescherming geniet kan, wanneer deze monumentale waarden in het geding zijn, ook – 



AB 2021, no. 69 

 

 

 

73 

indien van toepassing - het niveau bestaande bouw worden onderschreden door middel van 

de ontheffing. 

 

Het tweede en derde lid hebben specifiek betrekking op de in hoofdstuk 5 benoemde 

installaties. 

 

Het vierde lid geeft aan dat geen ontheffing mogelijk is in gevallen waarbij sprake is van 

‘fundamenteel herstel’ als bedoeld in artikel 1.5. 

 

Artikel 1.4 

Dit artikel bevat een algemene zorgplicht, die geldt voor installaties als bedoeld in 

hoofdstuk 5. Het gaat om dergelijke installaties voor zover die bij of krachtens de 

bouwverordening aanwezig zijn. Het gaat niet alleen om installaties die in dit besluit zijn 

voorgeschreven, maar ook om installaties op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling 

(artikel 1.2) zijn voorgeschreven 

 

Een dergelijke installatie moet te allen tijde functioneren overeenkomstig de op de 

installatie van toepassing zijnde voorschriften in dit besluit. Voorts moet de installatie 

adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. In het algemeen zal het 

voldoende zijn wanneer de in de handleiding of productspecificaties opgenomen instructies 

van de fabrikant, leverancier en installateur worden gevolgd. Ook moet het gebruik zodanig 

zijn dat er geen gevaar voor gezondheid of veiligheid is. Hiervoor geldt eveneens dat 

rekening moet worden gehouden met handleidingen en dergelijke. 

 
Artikel 1.5 Aansturingsartikel 

In dit artikel wordt beschreven hoe de indeling van bouwwerken in Building Classes 

(Bouwwerkklassen) luidt zoals deze worden beschreven in de navolgende artikelen de 

verschillende Building Classes, die in het bijzonder betrekking hebben op constructieve 

veiligheid.  

 

In dit artikel wordt aangegeven   dat bouwwerken, afhankelijk van de eventuele gevolgen 

va eventueel falen bijvoorbeeld voor inpandig of uitwendig verblijvende mensen, worden 

inedeeld in verschillende groepen, genaamd  in Building Classes (Bouwwerkklassen) en dat 

deze worden beschreven  in de navolgende artikelen.   

 

Artikel 1.6 

Dit artikel beschrijft de kleine en relatief eenvoudige gebouwen, grotendeels een 

voortzetting van Sectie I van het huidige Bouwbesluit (uit 1935). De hoeveelheid m2 wordt 

echter verhoogd van 100 tot 150 m2. De reden is dat in feite de omvang van de meeste 

eenvoudige gebouwen ergens tussen de 100 en 150 m2 ligt en op deze manier de 

constructie ervan kan plaatsvinden onder de basisvoorwaarden, zoals in de huidige situatie 

(voor de inwerkingtreding van dit Landsbesluit) reeds wordt gedaan; gewoon een 

eenvoudige tekening en geen berekeningen nodig (hoewel de technische regels nog wel 

moeten worden nageleefd). Dit type gebouwen wordt geschat op 60-70% van alle 

gebouwen op Sint Maarten. De toename van m2 is gebaseerd op de bevoegdheid gegeven 

in artikel 19 van de Bouw- en Woningverordening, waarin wordt gesteld dat bij landbesluit, 

houdende algemene maatregelen, voor gebouwen aanvullende bouwvoorschriften kunnen 

worden gegeven. 

De genoemde zolder of mezzanine worden niet als uitbreidingen beschouwd, omdat ze in 

hetzelfde volume (m3) passen als toegestaan zonder deze oplossingen. 

De vermelde uitsluiting van bodem- of waterkerende muren of funderingen als onderdeel 

van de structuur van gebouwen in deze gebouwenklasse is een bewuste reductie van 

gebouwen behorend tot deze bouwklasse vanwege de veel hogere risico's voor de 

gebouwen in kwestie en voor hun buren, het watersysteem en de omgeving. Deze risico's 

zullen toenemen als gevolg van het tekort aan vlakke bouwplaatsen. 

Voor buitentrappen en eventuele binnentrappen naar entresol of vliering wordt in het derde 
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lid verwezen naar paragraaf 2.5 van dit Landsbesluit (Trappen). In het geval van een 

vliering zou ook een zgn. ‘vlizotrap’ aanvaardbaar zijn (een inklapbare trap), maar er wordt 

ten overvloede op gewezen dat een slaapplek op zo’n vliering niet is toegestaan. Dit 

vanwege het ontbreken van een vluchtweg als de trap wordt ingeklapt. Overigens sluit ook 

het gestelde over de minimale verdiepingshoogten van verblijfsruimten en de maximale 

vrije hoogte van een vliering in de Praktijkrichtlijn zelf het gebruik als slaapruimte al uit. 

 

Hoewel het wellicht niet heel vaak voorkomt dat bewoners extra verdiepingen bouwen op 

een gebouw behorend bij Bouwwerkklasse 0, is het nuttig om deze scheidslijn tussen 

Bouwwerkklasse 0 en de hogere klassen te benadrukken om onverantwoordelijke 

constructies in het geval van dergelijke uitbreidingen te voorkomen. Als de eigenaar zijn of 

haar gebouw wil uitbreiden over de limieten genoemd in dit artikel, zal dat gebouw niet 

langer tot bij BC0 te horen. Voor een dergelijke uitbreiding moeten de procedures voor het 

verkrijgen van een bouwvergunning voor Bouwwerkklasse 1 (of misschien 2 of 3) worden 

gevolgd, inclusief de tekeningen en berekeningen met betrekking tot constructieve 

veiligheid. Geadviseerd wordt om deze limieten te benadrukken in de voorwaarden van de 

vergunning. 

 

Artikel 1.7 

Dit artikel beschrijft de gebouwen die net aan de andere kant van de genoemde 

scheidingslijn tussen gebouwklasse 0 en de hogere klassen liggen. De indeling volgt de 

Eurocode.  

Eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle 

mogelijke bouwconstructies. Bij de Eurocodes gaat het om het beoordelen van nieuwe 

bouwconstructies. Ze vervangen, sinds 2012, de NEN 6700 t/m NEN 6790.  

 

De eurocodes hebben tot doel: 

- Uniforme criteria op te stellen voor gebruik binnen heel Europa 

- Verschillen in nationale regels te harmoniseren 

- Een uniforme basis te creëren voor onderzoek en ontwikkeling- 

- De uitwisseling van diensten en producten in het bouwwezen te vereenvoudigen 

- Het aanbestedingsbeleid voor bouwwerken te vereenvoudigen. 

Deze Eurocodes waren nog geen juridisch geldende norm in het publiekrecht maar zijn nu 

in dit Landsbesluit van toepassing verklaard voor Sint Maarten. 

 

In termen van de Eurocodes moeten gebouwen die behoren tot BC0 op Sint Maarten ook 

worden beschouwd als (Eurocode) CC1, maar zoals uitgelegd in artikel 1.8 vereist de 

voortzetting van de huidige aanpak voor eenvoudige bouwwerken de introductie van deze 

scheiding tussen BC0 en BC1 als lokale afwijking van de Eurocodes. 

 

Artikel 1.8 en 1.9 

Bouwwerkklasse 2a en 2b zijn bijna volledig gedefinieerd als Consequence Classes CC2a en 

CC2b. Het enige effectieve verschil in constructieve gevolgen tussen BC2a en BC2b is het 

voorschrijven in de Eurocodes van de manier waarop structurele berekeningen moeten 

reageren op een uitzonderlijke combinatie van belastingen zoals een orkaan van categorie 5 

of grote aardbevingen. 

Een ietwat 'verborgen' verschil met Eurocode CC2 is het voorschrift in artikel 1.10, dat 

categorieën definieert als Building Class 3 vanwege hun belang tijdens en in de nasleep van 

natuurrampen. 

 

Artikel 1.10 

Terwijl CC3 in Europa slechts 3 tot 5% van alle gebouwen telt, kan deze categorie op Sint 

Maarten relatief groter zijn omdat dit artikel hieronder ook soorten gebouwen definieert, 

vanwege hun publieke functie noodzakelijk om in stand te blijven bij noodsituaties. Volgens 

de Eurocode-classificatie zouden de meeste van deze gebouwen zijn aangewezen als CC2 of 

zelfs CC1, maar het is niet nodig om uit te leggen dat op een vrij klein eiland, dat tijdens en 
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enige tijd na een natuurramp nogal geïsoleerd kan zijn, een veilige 24/7 operationeel 

belang van ziekenhuizen, orkaanopvang, nood-, transport- en nutsvoorzieningen erg 

belangrijk is. Vanwege de invloed van het toerisme op de economie van Sint Maarten 

worden ook hotels met 15 of meer kamers gedefinieerd als BC3. 

 

 

Paragraaf 1.3 Procedurele aspecten 

 

Artikel 1.11 

In het eerste lid is – als uitvloeisel van artikel 16 tweede lid van de Bouw- en 

woningverordening - bepaald dat het niet nodig is om constructieve berekeningen of 

tekeningen aan het verzoek van een bouwvergunning toe te voegen. Toch is het 

noodzakelijk om een zekere minimale kwaliteit en constructieve veiligheid voor 

bouwwerkklasse 0 op een andere manier te waarborgen en om de inspecteurs te helpen de 

naleving te controleren van de regels. Datzelfde artikel 16 tweede lid van de Bouw- en 

woningverordening zegt dat om die reden alle specifieke bouwtechnische apsecten 

genoemd in lid 1 daarom voldoende duidelijk moeten omschreven. Een duidelijke 

beschrijving van bouwtechnische aspecten is echter nog niet zo eenvoudig. Niet voor de 

aanvrager, maar ook niet voor de toetser.  Het idee is daarom om een meer praktische 

werkmethode aan te bieden, speciaal gericht op deze bouwwerkklasse en de niet- of semi-

professionals die eraan werken. Er is daarom gekozen om het begrip ‘voldoende duidelijk 

omschreven’ zo te ‘interpreteren’ of ‘vertalen’ datn de basiselementen (hoogte, ligging en 

plattegrond) beschreven worden op basis van een eenvoudige basis-tekening. Een tekening 

die de basisgeometrie toont van het gebouw en de bouwkavel, evenals de gevels met 

deuren en ramen. Deze tekening is een vrij eenvoudige toevoeging aan de 

vergunningsaanvraag die de overheid in staat stelt haar taken te vervullen op het gebied 

van ruimtelijke planning en constructieve, sociale en brandveiligheid en volksgezondheid. 

Voor de rest hoeft men alleen maar te verklaren dat men bouwt conform de minimale 

standaarden zoals aangegeven in dit Landsbesluit en de Parktijkrichtlijnen. Dat laatste kan 

via de bouwcontrole tijdens of na de bouw worden gecontroleerd door de overheid (VROMI 

Inspectie). 

In het tweede lid wordt de Praktijkrichtlijn bouwwerkklasse 0 als juridisch bindend 

vastgelegd. Dit document gaat vergezeld van een niet juridisch bindende geïllustreerde set 

praktijkvoorbeelden en toelichting om de voorschriften in het landsbesluit en de 

praktijkrichtlijn te ondersteunen en te verduidelijken en aandacht te schenken aan 

praktische do's en don'ts. 

 

Artikel 1.12 

Dit artikel introduceert de onafhankelijke evaluatie door derden voor constructieve 

veiligheid van gebouwen. Voor BC3 als de Sint Maartense versie van CC3 is dit al een 

vereiste in de Eurocodes (privaatrecht); alleen rapporteren aan de overheid is nieuw 

(publiekrecht). Voor BC1 en BC2 is het echter nieuw, maar beperkt tot de evaluatie van het 

bouwplan. De reden is dat het te duur en te kwetsbaar zou zijn voor het Land om de 

diensten Vergunningen en Inspectie uit te breiden met een gekwalificeerde beoordelaar op 

het gebied van constructietechniek. Niettemin, waar structurele constructieve veiligheid 

misschien wel het belangrijkste technische beoordelingsaspect van een bouwplan is, is het 

belangrijk om dit hulpmiddel toe te voegen aan de vereiste bijlagen voor de 

bouwvergunningaanvraag. 

De vereiste van onafhankelijke evaluatie in de Eurocodes heeft betrekking op zowel het 

bouwplan als de feitelijke constructie voor BC3 zelf, maar in de juridische overgang van 

deze vereiste voor Sint Maarten kan het worden beschouwd als te zwaar voor BC1 en BC2. 

Daarom beperkt paragraaf 1 de evaluatie door een derde partij aan het bouwplan, d.w.z. de 

constructietekeningen en berekeningen, uiteraard met inbegrip van verbindingen en 

verankeringen. 
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Het tweede lid vereist naast een onafhankelijke evaluatie door een derden van het 

bouwplan, tevens supervisie door een derde op een toezicht tijdens de bouw, beide beperkt 

tot de constructieve veiligheid. De tweede evaluatie moet worden beschouwd als onderdeel 

van het signaal van voltooiing. Zolang deze bijlage ontbreekt, is het voltooiingssignaal 

ongeldig en verbiedt het derde lid van artikel 1.13 (gebaseerd op artikel 8 van de Bouw- en 

woningverordening)  het gebouw in gebruik te geven. 

 

Hoewel het bijna onmogelijk is om onafhankelijkheid in een branche als de bouwsector op 

een waterdichte manier te definiëren, stelt het derde lid de betrokken partijen in staat om 

een goede oplossing te kiezen en het resultaat te evalueren. De voorgestelde voorwaarden 

zullen het mogelijk maken om deskundigen uit Sint Maarten of uit het buitenland voor deze 

rol in te schakelen. ICT-voorzieningen ondersteunen dit type samenwerking op zijn minst 

voor de evaluatie van bouwplannen, maar niet op een betrouwbare manier voor de 

evaluatie van toezicht. 

Wanneer een specifieke technicus altijd samenwerkt met dezelfde externe partij, kan dit 

een signaal zijn dat de onafhankelijkheid onder druk staat. Meer variatie is beter, maar 

lastig en misschien te bureaucratisch om wettelijk te reguleren. Het belangrijkste is dat de 

evaluatie door een derde partij duidelijk onafhankelijk is, wat kan worden bereikt door 

feitelijke weergave van bevindingen en degelijke conclusies. 

Het derde lid biedt de mogelijkheid om de onafhankelijkheid en de opzet van de evaluaties 

te regelen wanneer dit nodig lijkt. Zoals hierboven vermeld, is het risico van te veel 

bureaucratie aanwezig, maar een format of sjabloon voor de twee evaluaties kan nuttig 

zijn. 

Deze vereisten zijn gebaseerd op artikel 19, 20 en 22 van de Bouwverordening. 

In artikel 19 wordt bepaald dat bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

gedetailleerde voorschriften kunnen worden vastgesteld met betrekking tot de minimale 

stevigheid van fundering, wanden, vloeren en dak. 

In artikel 20 staat dat de aanvrager de plicht heeft om de minister alle informatie te 

verstrekken waar hij (de minister) om vraagt. De minister moet kunnen nagaan of de 

aanvrager voldoet aan de voorschriften en zijn beslissing baseren op betrouwbare 

informatie uit bijvoorbeeld een andere bron dan de aanvrager of zijn directe adviseurs zelf: 

de onafhankelijke derde. 

Als de aanvrager niet bereid is om mee te werken, kan het een optie zijn om de verplichting 

te eisen via een voorwaarde in de vergunning, maar kan dit ook een reden zijn om de 

bouwvergunning te weigeren. Artikel 22 bepaalt dat het besluit om een voorwaardelijke 

bouwvergunning goed te keuren of geheel of gedeeltelijk te weigeren gegrond kan zijn op 

de overtuiging dat het gebouw met betrekking tot de manier van bouwen niet verondersteld 

wordt een degelijkheid te hebben op zodanige wijze dat het geen gevaar oplevert voor de 

bouw, bewoners, gebruikers of de omgeving (artikel 22, tweede lid). 

Artikel 7 van de Bouwverordening zegt dat het verboden is een gebouw op te richten dat 

niet in overeenstemming is met de voorschriften. 

Ook artikel 8 van de Bouwverordening kan in dit geval van nut zijn, omdat daarin staat dat 

het gebruik van een nieuw gebouw niet is toegestaan als dit niet overeenkomstig de regels 

is gebouwd. 

 

De onafhankelijke derde partij is voor BC3 privaatrechtelijk reeds verplicht indien 

opdrachtgever en opdrachtnemer van de bouwopdracht afspreken dat de Eurocodes worden 

gehanteerd. Dit vloeit voort uit de regeling van de Eurocodes zelf.  Het voorstel voor het 

BC3 neemt dit over en breidt dit - alleen voor wat betreft de planbeoordeling - uit tot BC1 

en 2. De bij de aanvraag in te leveren berekeningsrapporten (BC1, 2, 3) en naderhand het 

verslag van het toezicht op de uitvoering (BC3), biedt een grote mate van zekerheid dat de 

constructieve veiligheid van het bouwwerk in orde is zonder dat daarvoor kwantitatief en 

kwalitatief capaciteit nodig is bij de toetsende en toezichthoudende afdelingen. 
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Artikel 1.13 

Om het personeel van de VROMI afdelingen Vergunningen en Inspectie in staat te stellen 

evaluaties van bouwplannen uit te voeren en de constructie zelf te controleren, zoals 

verondersteld in de artikelen 7, 8, 19 en 22 van de Nationale Bouwverordening, moeten ze 

correct en tijdig worden geïnformeerd door aanvrager, zijn constructeur of iemand anders 

die in zijn naam handelt. Dit is extra belangrijk met betrekking tot de activiteiten van de 

derde partij. Dit artikel is opgenomen op basis van artikel 20 van de Bouw- en 

Woningverordening waarin wordt gesteld dat de aanvrager verplicht is de minister in te 

lichten over alle informatie waarom de minister verzoekt, hetgeen in dit geval de 

schriftelijke aankondiging is van het begin en het einde van een constructie werk. Naast de 

verplichting in dit artikel kan het zinvol zijn om aan elke bouwvergunning de volgende 

voorwaarden toe te voegen, gebaseerd op artikel 22 Bouw- en woningverordening dat de 

minister toestaat vergunningen voorwaardelijk goed te keuren. 

In lid 4 is de mogelijkheid opgenomen dat een gedeelte van het bouwwerk in gebruik wordt 

genomen zoals de praktijk is vooral na het realiseren van 1 verdiepingsvloer. Vaak wordt de 

volgende verdiepingsvloer pas gebouwd indien voldoende financiële middelen voor handen 

zijn. 

 

Suggestie voor een tekst in bouwvergunning: 

1 De houder van deze vergunning moet de inspectiedienst van het ministerie van 

VROMI via e-mail informeren (via .[email adres] ...) Minstens twee (2) werkdagen 

vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden inclusief graafwerkzaamheden. 

2 De houder van deze vergunning moet de inspectiedienst van het ministerie van 

VROMI via e-mail [...adres...] informeren (minstens vijf werkdagen vóór de 

geplande voltooiing van de bouwwerkzaamheden). 

3 Het is niet toegestaan om het gebouw voor de beoogde functie te gebruiken 

voordat de bouwwerkzaamheden zijn voltooid en aan de voorgaande voorwaarde 

voldoen. 
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Hoofdstuk 2, technische voorschriften opstellen vanwege veiligheid 

 

Paragraaf 2.1 Algemene sterkte van de constructie 

 

2.1.1 Nieuwbouw 

 

Artikel 2.1 

De functionele eis van het eerste lid maakt duidelijk dat de constructie van een bouwwerk 

zo moet zijn dat het bij het beoogde gebruik niet kan bezwijken. In de prestatie-

voorschriften is aangegeven van welke belastingen en welke gebruiksduur 

(ontwerplevensduur), afhankelijk van het soort bouwwerk, moet worden uitgegaan. 

In het tweede lid wordt verklaard dat naleving van de voorschriften van artikel 2.2 tot en 

met 2.4 zal resulteren in de vereiste prestaties. 

 

Artikel 2.2 

Het doel van dit artikel is om de duurzaamheid van een bouwconstructie gedurende zijn 

ontwerplevensduur te waarborgen in termen van het weerstaan van de statische en 

dynamische krachten (belastingen) die eraan werken. De ontwerplevensduur, zoals 

voorgeschreven in NEN-EN 1990 (Eurocode) en opgenomen in artikel 1.1, eerste lid, van dit 

landsbesluit, is de periode waarin de constructie of een deel ervan geschikt is om te 

gebruiken voor het beoogde doel, rekening houdend met het geplande reguliere onderhoud 

zonder de noodzaak van ingrijpend herstel. 

De fundamentele belastingcombinaties zijn combinaties van gespecificeerde gelijktijdig 

optredende permanente en variabele belastingen. Permanente belastingen zijn bijvoorbeeld 

het eigen gewicht van de constructie. Variabele belastingen zijn belastingen veroorzaakt 

door meubels, machines en mensen. Zie ook artikel 1.1. 

 

Artikel 2.3 

Het eerste lid stelt een eis aan de sterkte en stabiliteit van een bouwwerk of een gedeelte 

daarvan bij buitengewone belastingscombinaties. Uitgangspunt hierbij is dat een 

bouwconstructie die direct wordt belast zelf wel mag bezwijken zolang dit maar niet leidt tot 

het bezwijken van andere bouwconstructies dan bouwconstructies die in de directe 

nabijheid liggen. Als een constructieonderdeel bezwijkt mogen direct in de nabijheid 

gelegen constructieonderdelen bezwijken. Dit mag echter niet bij verderop gelegen 

bouwconstructies gebeuren omdat dat zou kunnen leiden tot een voortschrijdende 

instorting. De bekende buitengewone (bijzondere) belastingen opgenomen die bij de 

beoordeling van een ontwerp een rol spelen zijn stootbelastingen door voertuigen, treinen 

en schepen, belastingen door binnen-gasexplosies, belastingen door extreem toegenomen 

(grond)waterstanden, het effect van storm bij geopende ramen en deuren, en het effect 

van het verlies van een stabiliteitsvoorziening van een ander gebouw. 

 

Het tweede lid past deze limiet op het dak en de vloerafscheidingen toe. Het derde lid 

benadrukt de noodzaak van banden en voorzieningen die worden voorgeschreven door 

NEN-EN 1991-1-7, bijlage A met het oog op ductiliteit, robuustheid en 

waarschuwingskracht, met name belangrijk met betrekking tot aardbevingsrisico's. 

 

Artikel 2.4 

Het eerste lid schrijft het te gebruiken systeem voor, de Eurocodes voor constructieve 

veiligheid als bepalingsmethode. Omdat er voor Sint Maarten geen 'nationale bijlagen' 

beschikbaar zijn, worden de voorlopige basiswaarden voor windbelasting en 

grondversnelling in het tweede en derde lid vermeld. 

Omdat de afstand van bijna alle mogelijke bouwlocaties op Sint Maarten tot de kustlijn of 

andere vlakke oppervlakken, zoals Simpson Bay Lagoon en Great Salt Pond et cetera, 

minder is dan 1,5 mijl, moet de waarde van 0,003 worden toegepast als de factor z0 voor 

terreinruwheid voor alle locaties op Sint Maarten. Hoe lager de terreinruwheid, hoe lager de 

windsnelheid. De factor z0 vertaalt dit fenomeen naar de berekeningen. 
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Het derde lid heeft betrekking op de waarde voor de piekgrondversnelling die als geschikt 

kan worden beschouwd voor Sint Maarten als onderdeel van het noordoostelijke deel van 

de Caribische eilanden (met uitzondering van Antigua en Barbuda). De Eurocodes 1998-1 

en -5 zijn aangegeven onder b. als berekeningsmethode met betrekking tot aardbevingen, 

maar onder c. wordt de mogelijkheid genoemd om NPR 9998: 2018 toe te passen als een 

alternatief voor de BC1- en BC2-berekeningen alsook voor de controleberekeningen van 

bestaande gebouwen. 

 

 2.1.2 Bestaande bouw 

 

In artikel 9 van de Bouwverordening staat dat de eigenaar van een gebouw verplicht is een 

gebouw te onderhouden op een wijze dat het in overeenstemming is met de bestaande 

wettelijke voorschriften en de op basis van die voorschriften verleende vergunningen. 

Artikel 19 van dezelfde verordening bepaalt dat bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, voorschriften kunnen worden vastgesteld die algemene maatregelen met zich 

meebrengen betreffende de minimale stevigheid van funderingen, wanden, vloeren en 

daken. Het is niet exclusief dat regels kunnen worden gegeven die ook betrekking hebben 

op bestaande gebouwen. Vóór dit landsbesluit, dat algemene maatregelen inhield, was het 

een gewoonte voorzichtig te zijn met het toevoegen van voorschriften met betrekking tot 

bestaande situaties, omdat deze eerder inbreuk kunnen maken op bestaande rechten. De 

andere kant is echter dat veranderingen in het klimaat of nieuwe inzichten in het belang 

van gebouwen met een zekere basisvastheid nieuwe aanvullende voorschriften 

rechtvaardigen die ook betrekking hebben op bestaande gebouwen. Dit gedeelte is een van 

de weinige die enkele aanvullende basisregels geeft. 

 

Artikel 2.5 

Elk gebouw moet zijn ontworpen voor een ontwerplevensduur, in de meeste 

bouwvoorschriften minstens 50 jaar. De resterende levensduur is de periode van die 

ontwerplevensduur minus de jaren die verstreken zijn sinds de realisatie van het gebouw. 

Deze benadering houdt in dat het gebouw regelmatig wordt onderhouden zonder dat 

intensief herstel vereist is. 

 

Artikel 2.6 

Dit artikel stelt dat niet-instorten van het gebouw tijdens de resterende levensduur behoort 

tot de voorwaarden voor de overweging van bestaande gebouwen in deze sectie. 

 

Artikel 2.7 

Voor veel bestaande gebouwen, vooral de oudere gebouwen, zijn de constructieve 

gegevens van het gebouw niet altijd duidelijk door verschillende oorzaken: niet elk 

constructief deel is zichtbaar, tekeningen en berekeningen zijn mogelijk verdwenen of niet 

correct nageleefd tijdens de bouwwerkzaamheden, het gebouw kan legaal of illegaal 

worden gewijzigd. Daarom kan de Praktijkrichtlijn in artikel 1.13, tweede lid, een praktisch 

hulpmiddel zijn om de toestand van het gebouw te evalueren gerelateerd aan de 

levensduur. 

 

 

Paragraaf 2.2  sterkte bij brand 
 

Artikel 2.8 

Vanwege de keuze om de Eurocodes aan te wijzen als bepalingsmethode voor voor 

constructieve veiligheid kan het als een logische en samenhangende oplossing worden 

beschouwd om de brandgerelateerde Eurocodes als hulpmiddel op dit gebied aan te wijzen. 

Zoals onderstreept met betrekking tot artikel 2.4 wordt in principe de keuze gemaakt om 

alle relevante Eurocode-componenten aan te wijzen als een alomvattende benadering van 

constructieve veiligheid. In het bestaande Besluit technische brandpreventievoorschriften 
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(National Decree Technical Fire Prevention) worden waarden voor de brandwerendheid van 

verschillende bouwdelen genoemd, maar wordt geen bepalingsmethode voor dit doel 

aangewezen. De genoemde Eurocodes zijn zo de aangewezen bepalingsmethode. 

 

 

Paragraaf 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan 

 

Algemeen 

Deze afdeling bevat de voorschriften voor vloerafscheidingen, trapafscheidingen en 

afscheidingen van hellingbanen. Het doel van deze afdeling is te voorkomen dat mensen 

van de rand van een vloer, een trap of een hellingbaan kunnen vallen. 

 

Artikel 2.9 Aansturingsartikel 

De tabel wijst per gebruiksfunctie voorschriften aan die van toepassing zijn op die 

gebruiksfunctie. Door aan deze voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van 

het eerste lid voldaan. 

 

Artikel 2.10 Aanwezigheid 

Het doel van dit artikel is aan te geven in welke situaties er voorzieningen aan de rand van 

een vloer, trap of hellingbaan nodig zijn.  

Het eerste lid geeft het basisvoorschrift voor een vloerafscheiding bij een hoogteverschil 

tussen de rand van een voor personen bestemde vloer en de aangrenzende vloer, terrein of 

water. Indien het hoogteverschil niet groter is dan 1 m is een vloerafscheiding niet nodig. 

Bij een valhoogte minder dan 1 m, wordt het risico beperkt geacht. Op de plek waar een 

trap of een hellingbaan aansluit op de vloer behoeft geen vloerafscheiding te zijn. 

Het tweede lid geeft een soortgelijk voorschrift voor een trapafscheiding aan de zijkant van 

een trap. De zijkanten van een trap moeten evenals de randen van een vloer zijn voorzien 

van een afscheiding. Het zou te ver voeren zo’n afscheiding te verlangen voor een lage trap 

van bijvoorbeeld vier treden. Daarom is de grens gelegd bij een hoogteverschil van ten 

minste 1 m. Bij trappen die hoger zijn en dus moeten zijn voorzien van een trapafscheiding 

is het niet nodig een afscheiding te hebben bij de onderste meter van de trap. 

Het derde lid regelt hetzelfde voor een hellingbaan. Wel zal over de gehele lengte van de 

hellingbaan de in artikel 2.24 voorgeschreven geleide-rand aanwezig moeten zijn. 

In het vierde lid is aangegeven in welke situaties er, ongeacht het hoogteverschil met de 

aangrenzende vloer, het terrein of het water geen vloerafscheiding nodig is. Voorbeelden 

hiervan zijn een podium en een laadperron. In een woonfunctie of kinderopvang < 4 jaar 

geldt het vijfde lid niet en is dus het vierde lid wel van toepassing. 

 

Artikel 2.11 Hoogte 

De algemene eis voor de minimale hoogte van een vereiste vloerafscheiding bedraagt 

krachtens het eerste lid 1 m. Bij een hoogteverschil tussen een vloer en een aangrenzende 

vloer, terrein of water van meer dan 13 m is op grond van het tweede lid een 

vloerafscheiding met een hoogte van ten minste 1,2 m voorgeschreven. 

Het derde lid bevat in afwijking van de voorgaande leden een lagere minimumeis (0,85 m) 

voor afscheidingen (borstweringen) ter plaatse van een raam. De reden hiervoor is dat een 

raam een zekere bescherming biedt tegen vallen. Bij een raam dat open kan moet altijd 

een vaste borstwering aanwezig zijn met een hoogte van ten minste 0,85 m. Dit geldt niet 

voor een raam op de begane grond, indien het hoogteverschil met het aansluitende terrein 

kleiner is dan 1 m. (zie artikel 2.10, eerste lid). 

Het vierde lid heeft betrekking op de hoogte van de afscheiding naast een trap of een 

hellingbaan en schrijft een minimum hoogte voor van 0,85 m. Bij een trap moet de hoogte 

worden gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken en bij een hellingbaan net als bij 

een reguliere vloer, de hoogte boven de vloer. 
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Artikel 2.12 Openingen 

Dit artikel heeft betrekking op openingen in de voorgeschreven afscheiding zelf. 

Het eerste lid geeft het basisvoorschrift voor de openingen die zijn toegestaan in een 

vloerafscheiding. Om dit eenvoudig te kunnen bepalen wordt de toelaatbare opening 

bepaald aan de hand van een bol met de in de tabel opgenomen doorsnede. Als die bol 

door de opening past, dan is de opening te groot. 

Het tweede lid geeft een nader voorschrift voor de eerste 0,7 m boven de vloer. Een 

afscheiding mag in dat deel geen opening hebben die groter is dan 0,1 m. Dit nadere 

voorschrift geldt alleen voor woningen, kinderopvang en de basisschool. Deze bijzondere eis 

is niet van toepassing op een kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar, omdat 

daarvoor al in het eerste lid is bepaald dat in de gehele vloerafscheiding geen openingen 

zijn toegestaan groter dan 0,1 m. 

Een vloerafscheiding mag volgens het derde lid zijwaarts op enige afstand van de rand van 

de vloer zijn geplaatst. De opening tussen de rand van de vloer en de afscheiding is aan 

voorschriften gebonden om het risico dat mensen door zo’n opening vallen of erin bekneld 

raken te voorkomen. 

De bovenregel (ook wel bovenkant van de afscheiding genoemd) mag onderbroken worden. 

Het vierde lid stelt zeker dat die openingen in de bovenregel niet zodanige afmetingen 

kunnen hebben dat mensen daar doorheen kunnen vallen. 

 

Artikel 2.13 Overklauterbaarheid 

Het doel van dit voorschrift is zoveel mogelijk te voorkomen dat kleine kinderen zelfstandig 

over een vloerafscheiding kunnen klimmen. Tussen de 0,2 m en 0,7 m boven de vloer mag 

een afscheiding geen opstap hebben. Er mag dus in de vloerafscheiding bijvoorbeeld geen 

horizontaal vlak zijn waarop een kindervoetje past. Het voorschrift richt zich op het 

voorkomen van opstapmogelijkheden in constructieonderdelen en niet op meubilair of 

installatieonderdelen zoals een radiator of de buizen van een centrale 

verwarmingsinstallatie. Het voorschrift heeft alleen betrekking op verkeersruimten 

(galerijen en gangen) en buitenruimten (balkons) omdat het bij dergelijke ruimten niet 

altijd mogelijk is dat de bewoner zelf maatregelen treft om het gevaar op overklimmen te 

beperken. 

 

 

Paragraaf 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen 

 

Artikel 2.15 Aansturingsartikel 

Deze afdeling heeft betrekking op het veilig overbruggen van hoogteverschillen door 

personen. De functionele eis van het eerste lid benadrukt dat het niet gaat om het 

overbruggen van hoogteverschillen door dieren of voertuigen. Het tweede lid bepaalt dat 

aan de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften van deze paragraaf. Deze voorschriften gelden voor alle gebruiksfuncties. 

 

Artikel 2.16 Voorziening bij hoogteverschil 

In het eerste lid van dit artikel is bepaald dat hoogteverschillen die groter zijn dan 0,21 m 

(is tevens de maximale optrede van een trap) moeten worden overbrugd door een vaste 

trap of een vaste hellingbaan. Het overbruggen van grotere hoogteverschillen zonder goed 

begaanbare trap of hellingbaan geeft een te groot risico. 

Het voorschrift geldt alleen voor hoogteverschillen tussen de met name genoemde ruimten 

bij alle gebruiksfuncties, dus ook voor een woonwagen en een bouwwerk geen gebouw 

zijnde. Het voorschrift geldt niet voor niet met name genoemde ruimten zoals kruipruimten, 

bergzolders en vlieringen. Als in dergelijke gevallen toch een trap of een hellingbaan wordt 

gemaakt, dan behoeft die niet te voldoen aan de voorschriften van de afdelingen 2.5 en 

2.6. 
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Paragraaf 2.5 Trap 

 

Artikel 2.17 Aansturingsartikel 

De functionele eis staat in het eerste lid. De tabel van het tweede lid wijst per 

gebruiksfunctie voorschriften aan die van toepassing zijn op die gebruiksfunctie. Door aan 

deze voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van het eerste lid voldaan. In dit 

geval is er alleen verschil tussen «bouwwerk, geen gebouw zijnde» en «andere 

gebruiksfuncties, voor zover daarin een verblijfsfunctie is vereist». Dat laatste is een 

verzameling van gebruiksfuncties, zoals in dit landsbesluit de gedefinieerd, maar ook in de 

industrie- en winkelfunctie, die niet in dit landsbesluit worden gedefinieerd komen 

verblijfsruimten voor, behalve in een «lichte industriefunctie», een begrip dat in dit besluit 

verder niet wordt gebruikt. 

 

Artikel 2.18 Afmetingen trap 

In het eerste lid wordt voor minimale eisen aan de afmetingen van een voorgeschreven trap 

(een trap als bedoeld in artikel 2.16) verwezen naar de tabel in 2.18. In deze tabel wordt 

onderscheid gemaakt tussen de reguliere trap en de trap uitsluitend voor ontvluchten. De 

eisen aan een reguliere trap zijn onderverdeeld in eisen voor de woonfunctie en eisen voor 

andere gebruiksfuncties. Een trap voor een utiliteitsfunctie mag steiler zijn dan een trap 

voor een woonfunctie. 

Uit de verwijzing naar artikel 2.16 volgt dat deze eisen niet van toepassing zijn op een trap 

naar niet voor personen bestemde vloeren, zoals vloeren van bijvoorbeeld een technische 

ruimte, een kruipruimte, een bergzolder of een vliering of een lichte industriefunctie. In een 

lichte industriefunctie zijn per definitie geen verblijfsgebieden.  

Uit het tweede lid volgt dat een enkele trap geen hoogteverschil van meer dan 4 m mag 

overbruggen. Bij een groter hoogteverschil zal een tussenbordes moeten worden geplaatst 

dat aan de afmetingseisen van artikel 2.19 voldoet. Paragraaf 2.5 geldt ook voor die 

Bouwwerkklasse, maar zal in de praktijk alleen van toepassing zijn op buitentrappen om het 

gebouw te kunnen bereiken. De definitie van Bouwwerkklasse 0 in LBham artikel 1.6 en 

Praktijkrichtlijn artikel 1.1 staat immers geen verblijfsruimte op de verdieping toe, alleen 

een vliering of entresol met voor een verblijfsruimte te geringe verdiepingshoogte. Binnen 

de totale toegestane hoogte en vereiste vrije hoogte boven de trap (Tabel 2.18, minimum 

hoogte boven de trap) is de ruimte te gering voor trappen met een stijghoogte van 4 m. 

 

Artikel 2.19 Trapbordes 

Het eerste lid geeft de afmetingseisen voor een trapbordes. Dit betekent dat in ieder geval 

aan de bovenzijde van een voorgeschreven trap een vloer moet zijn die aansluit over de 

volle breedte van de trap en een diepte (loopafstand) heeft van ten minste 0,8 m. Een 

bordes kan ook worden gebruikt om een te lange trap te splitsen in twee afzonderlijke 

trappen (zie de toelichting op artikel 2.18). Een trapbordes is een vloer als bedoeld in 

artikel 4.9, eerste lid (vrije verkeersroute), en dient de in dat artikel voorgeschreven hoogte 

boven de vloer te hebben. 

Het tweede lid voorziet erin, dat deuren die in de richting van de vluchtmogelijkheid draaien 

naar dit trapbordes niet over het vereiste minimum oppervlak van 80 x 80 cm mogen 

draaien, omdat deze dan de vluchtmogelijkheid zouden kunnen belemmeren. De 

uitzondering voor grondgebonden eengezinswoningen volgt uit het in beginsel geringe 

aantal personen dat in zo’n geval is aangewezen op deze vluchtmogelijkheid en hun 

veronderstelde bekendheid met de situatie ter plekke. De vluchtmogelijkheid zelf is 

onderdeel van het Besluit Technische Brandpreventievoorschriften, waarnaar derhalve 

wordt verwezen. Opgemerkt wordt dat het overgrote deel van woningen op Sint-Maarten 

onder Bouwwerkklasse 0 valt, waarin per definitie sprake is van één bouwlaag plus hooguit 

een entresol of vliering met geringe stahoogte.  
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Artikel 2.20 Leuning 

Elke volgens artikel 2.16 voorgeschreven trap waarmee een hoogteverschil van meer dan 1 

m wordt overbrugd moet, indien de hellingshoek van die trap groter is dan een verhouding 

van 2:3 (twee staat tot drie, oftewel > 34°), over de volledige lengte van de trap een 

leuning hebben. Bij een trap met een hellingshoek van minder dan 2:3 behoeft geen 

leuning te worden aangebracht. 

 

 

Paragraaf 2.6 Hellingbaan 

 

Artikel 2.21 Aansturingsartikel 

De functionele eis staat in het eerste lid. Uit de verwijzing naar artikel 2.16 volgt dat het 

gaat om een hellingbaan voor personen, al dan niet in een rolstoel, en niet om een 

hellingbaan voor bijvoorbeeld fietsen en auto’s. 

Het tweede lid bepaalt dat aan de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan door 

toepassing van de voorschriften van deze afdeling. Deze voorschriften gelden voor alle 

gebruiksfuncties. 

 

 

Artikel 2.22 Afmetingen hellingbaan 

Dit artikel stelt eisen aan de breedte, de hoogte en de hellingshoek van een voorgeschreven 

hellingbaan. De hellingshoek is afhankelijk van het hoogteverschil dat met de hellingbaan 

wordt overbrugd en varieert tussen de 1:12 en 1:20. 

 

Artikel 2.23 Hellingbaanbordes 

Artikel 2.23 geeft de afmetingseisen voor een bordes bij een voorgeschreven hellingbaan. 

Dit betekent dat in ieder geval aan de bovenzijde van de hellingbaan een vloer moet zijn die 

aansluit over de volle breedte van de hellingbaan. De vloeroppervlakte van het bordes moet 

ten minste 1,4 m bij 1,4 m bedragen. Een bordes kan ook worden gebruikt om een lange 

hellingbaan te splitsen in twee afzonderlijke hellingbanen. 

Een hellingbaanbordes is een vloer als bedoeld in artikel 4.13, eerste lid (vrije 

verkeersroute) en moet dus de in dat artikel voorgeschreven hoogte boven de vloer te 

hebben. 

 

Artikel 2.24 Geleide-rand 

Een voorgeschreven hellingbaan moet aan de zijkant een aaneengesloten geleide-rand 

hebben, met een vanaf de vloer van de hellingbaan gemeten hoogte van ten minste 0,04 

m. Dit is nodig om te voorkomen dat een wiel van bijvoorbeeld een rolstoel of rollator naast 

de hellingbaan terecht komt, waardoor de rolstoel of rollator kan kantelen. Een geleide-rand 

kan onderdeel zijn van een in artikel 2.10, derde lid, bedoelde afscheiding van een 

hellingbaan. Met andere woorden aan artikel 2.24 kan zowel voldaan worden met een 

vloerafscheiding als met een handrail of leuning. Voor zover er een in artikel 2.10 bedoelde 

vloerafscheiding is, en deze vloerafscheiding een doorlopende bovenregel heeft is met de 

minimale hoogte van die vloerafscheiding van ten minste 1 m ruimschoots voldaan aan de 

in artikel 2.24 bedoelde minimale hoogte van 4 cm. 

 

 

Paragraaf 2.7 Beweegbare constructieonderdelen 

 

Artikel 2.25 Aansturingsartikel 

De functionele eis staat in het eerste lid.  

Het tweede lid bepaalt dat aan de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan door 

toepassing van de voorschriften van deze paragraaf. Deze voorschriften gelden voor alle 

gebruiksfuncties. 
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Artikel 2.26 Hinder 

Met dit artikel wordt beoogd te voorkomen dat beweegbare onderdelen van bouwwerken, 

zoals ramen, deuren en luiken, gevaar opleveren bij vluchten uit het bouwwerk, dan wel 

gevaar voor voorbijgangers en langskomend verkeer. Deze voorschriften gelden voortaan 

ook voor woonwagens. 

Het eerste en tweede lid hebben betrekking op beweegbare constructieonderdelen in gevels 

van bouwwerken die aan een weg grenzen. In zo’n gevel mogen zich tot de aangegeven 

hoogte slechts naar binnen draaiende deuren of ramen, dan wel schuifdeuren of 

schuiframen bevinden. Het eerste lid, met een hoogtegrens van 4,2 m, heeft betrekking op 

situaties waarin een bouwwerk onmiddellijk grenst aan een weg waar auto’s mogen komen 

met inbegrip van parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en dergelijke. Het tweede 

lid, met een hoogtegrens van 2,2 m, betreft situaties waarin alleen fietsers of voetgangers 

langs het bouwwerk kunnen komen. 

Het voorschrift van het tweede lid geldt niet voor een zogenoemde nooddeur. Een nooddeur 

mag naar buiten draaien over bijvoorbeeld een voetpad. Een nooddeur wordt uitsluitend 

gebruikt voor het vluchten uit een gebouw. Als men het gebouw door die nooddeur moet 

ontvluchten, dan weegt het veilig kunnen vluchten zwaarder dan de hinder die dat voor 

eventuele passanten op de niet voor motorrijtuigen openstaande weg kan opleveren. 

Het derde lid heeft betrekking op beweegbare constructieonderdelen waarlangs in gangen, 

galerijen en trappen een vluchtmogelijkheid voert als bedoeld in het Besluit Technische 

Brandpreventievoorschriften. Een kort moment van hinder als gevolg van het openen van 

een deur is toegestaan, mits de deur in volledig geopende stand geen hinder veroorzaakt. 

De constructieonderdelen moeten namelijk in geopende stand een vrije doorgang met een 

breedte van ten minste 60 cm en een hoogte van ten minste 2,2 m over laten. 

Het vierde lid maakt een uitzondering op de voorschriften van dit artikel voor de deur van 

een technische ruimte zoals bijvoorbeeld een meterkast of een kleine stookruimte. 

Dergelijke deuren vormen in de regel geen probleem omdat zij nooit van binnen uit zullen 

worden geopend. 

 

Artikel 2.27 Verbouw 

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten is artikel 2.26, 

eerste lid, niet van toepassing. Het tweede, derde en vierde lid zijn bij verbouw dus wel van 

toepassing. Omdat het eerste lid van artikel 2.26 niet van toepassing is op verbouw, mag 

een beweegbaar constructieonderdeel dus niet hinderlijk over een voor motorvoertuigen 

openstaande weg draaien, maar in tegenstelling tot hetgeen bij nieuwbouw geldt, wel over 

de strook van 0,6 m grenzend aan die weg. Het idee hierachter is dat het bij verbouw de 

mogelijkheden te zeer zou beperken, zeker als het gaat om een een-laags bouwwerk.    

 

 

Paragraaf 2.8 Brandveiligheid  

 

Artikel 2.28 Brandveiligheid keukens 

De bepaling uit Afdeling 2 van het vigerende landsbesluit, die betrekking heeft op 

brandveiligheid, wordt in dit nieuwe ontwerp beleidsneutraal voortgezet. Met de 

aankomende voorgenomen herziening van het Besluit Technische 

Brandpreventievoorschriften, dat als wettelijke grondslag de Organisatie en 

Beheersverordening Brandweer heeft, alsook in samenhang met de in voorbereiding zijnde 

nieuwe Landsverordening VROMI (een koepelverordeing van VROMI-wetgeving) wordt 

nader bezien op welke wijze de brandpreventieve voorschriften voor de toekomst zal 

worden geclusterd.    
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Hoofdstuk 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

 

Algemeen 

Het gaat hier om de voorschriften met betrekking tot luchtverversing (afdeling 3.1), 

spuivoorziening (afdeling 3.2), bescherming tegen ratten en muizen (afdeling 3.3) en 

daglicht (afdeling 3.4). Ook de voorschriften voor drinkwatervoorziening en 

warmwatervoorziening, de afvoer van afvalwater en fecaliën en de afvoer van hemelwater 

betreffen mede de gezondheid, maar zijn in dit landsbesluit gerangschikt onder hoofdstuk 5 

(Installaties). 

 

 

Paragraaf 3.1 Luchtverversing 

 

Artikel 3.1 Aanwezigheid 

Artikel 3.1 schrijft de aanwezigheid van een goede ventilatievoorziening voor. Deze eis geldt 

voor alle gebruiksfuncties voor zover daarin sprake is van ‘binnenlucht’.  

Door een voorziening voor luchtverversing (ventilatiemogelijkheid) kunnen gebieden en 

ruimten langs natuurlijke of mechanische weg kunnen worden geventileerd. Zeker kan 

worden gesteld dat de noodzakelijke zuurstof kan worden aangevoerd en kooldioxide, 

waterdamp, onaangename geurstoffen en stofdeeltjes kunnen worden afgevoerd. Ook 

speelt luchtverversing een rol bij het afvoeren van eventuele in de binnenlucht aanwezige 

schadelijke stoffen als gevolg van bijvoorbeeld formaldehyde-emissie en radonstraling. 

Door toepassing van de overige artikelen in deze paragraaf wordt voldaan aan de in het 

eerste lid gestelde eis. 

 

Artikel 3.2 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en 

badruimte 

De benodigde hoeveelheid luchtverversing van een verblijfsgebied of verblijfsruimte, 

toiletruimte of badruimte wordt volgens het eerste lid bij de woonfunctie en logiesfunctie 

bepaald aan de hand van het vereiste oppervlakte (1) aan te openen ramen en deuren in 

de externe scheidingsconstructie (buitengevel) ten opzichte van het vloeroppervlakte (15) 

van de betreffende verblijfsruimte. Dit is een voortzetting van de voorschriften die voor 

inwerkingtreding van dit landsbesluit van toepassing waren op Sint Maarten. 

Het tweede lid schrijft voor op welke wijze de luchtverversing tenminste moet worden 

geregeld in die gevallen waarbij de genoemde gebieden en ruimten door inpandige ligging 

of door uitsluitend vaste beglazing in de buitengevel niet of onvoldoende via te openen 

ramen en deuren kunnen worden geventileerd. Hierbij gelden voor woonfunctie en 

logiesfunctie zwaardere eisen dan voor andere dan de genoemde functies. Het voldoen aan 

de minimumeis in het laatste zinsdeel zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ook een zeer kleine 

toiletruimte adequaat kan worden geventileerd. De voorschriften zijn afgestemd op het 

advies van de Nederlandse Gezondheidsraad inzake ventilatie (Het binnenhuisklimaat, 

Gezondheidsraad, 1984), waarin per persoon een minimum luchtverversing wordt 

aanbevolen van 7•10–3 m³/s (= 25 m³/h). 

Het opnemen van dit tweede lid als nieuwe bepaling sluit aan bij de praktijk. Niettemin 

verdient het aanbeveling om ook wanneer geheel via mechanische ventilatie wordt voorzien 

in de eisen met betrekking tot luchtverversing te zorgen dat ook voorzieningen voor 

natuurlijke luchtverversing door middel van pijpen, afsluitbare roosters, ramen en deuren 

aanwezig zijn. Vooral in noodsituaties zoals een orkaan of een aardbeving is immers de 

kans op stroomonderbreking en daarmee uitval van mechanische voorzieningen groot. 

 

Artikel 3.3 Luchtverversing overige ruimten 

Ventilatie is niet alleen voor verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toilet- en badruimten 

noodzakelijk maar ook voor een sommige andere ruimten in een gebruiksfunctie. Deze 

overige ruimten zijn weliswaar niet bestemd voor langdurig verblijf van mensen maar 
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kunnen door de aard van hun gebruik zonder voldoende luchtverversing een verhoogde 

kans op gevaar voor de gezondheid van de gebruikers opleveren. Dit artikel regelt de 

aanwezigheid van een voorziening waarmee die andere ruimten in een gebruiksfunctie 

langs natuurlijke of mechanische weg kunnen worden geventileerd. 

Het eerste lid regelt dat in gemeenschappelijke verkeersruimten (galerijen, corridors, 

trappenhuizen en portieken) een ventilatievoorziening moet zijn. In deze ruimten kan zich 

verontreinigde lucht ophopen en kunnen onaangename geuren afkomstig uit de 

aangrenzende woningen blijven hangen. 

Het tweede lid bepaalt dat een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter moet 

worden geventileerd om te voorkomen dat in die ruimte door een eventueel gaslek een 

ontplofbaar gasmengsel kan ontstaan. Ook kan de ventilatie zorgen dat de aan de gaslucht 

verbonden geurstoffen zich snel door het gebouw verspreiden en een lekkage zodoende 

spoedig ergens in het gebouw wordt opgemerkt. 

Voor een liftschacht van een personenlift geldt dat de ventilatievoorziening gewaarborgd 

moet zijn. Personen in een vastzittende lift zijn dikwijls afhankelijk van via de liftschacht 

aangevoerde verse lucht. Het derde lid stelt daarom een minimum ventilatie-eis aan de 

liftschacht.  

Het vierde lid geeft een ventilatie-eis voor een opslagruimte voor huishoudelijk afval, indien 

die ruimte een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m2 heeft. Ventilatie is hier nodig om de 

kans te beperken dat er door de opslag van grote hoeveelheden afval stankhinder ontstaat. 

Opgemerkt wordt dat de opslagruimte voor huishoudelijk afval niet meer is 

voorgeschreven, maar dat het voorschrift geldt voor iedere vrijwillig aangebrachte 

opslagruimte. De opslagruimte in dit lid moet niet verward worden met de verzamel-, 

opslag- of verwerkingsruimte voor (voormalig huishoudelijk) afval in een 

afvalverwerkingsbedrijf. 

Het vijfde lid heeft betrekking op een stallingsruimte voor motorvoertuigen. Indien deze een 

onderdeel is van een inrichting als bedoeld in de Hinderverordening dan kunnen normen 

worden gesteld die hiervan afwijken. 

 

 

Paragraaf 3.2 Spuivoorziening 

 

Algemeen 

Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen 

elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de 

ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de 

gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Het 

voordeel van spuiventilatie (in aanvulling op de reguliere ventilatievoorziening als 

opgenomen in afdeling 3.1) is dat deze altijd werkt, dus ook bij stroomuitval, en een 

tastbaar contact met de buitenlucht geeft. De voorschriften van deze afdeling zijn alleen 

van toepassing op de woonfunctie, de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en de 

onderwijsfunctie voor het basisonderwijs. De logica om de eis alleen op het basisonderwijs 

toe te passen berust op de veronderstelling dat bij voortgezet onderwijs elk lesuur van 

lokaal wordt gewisseld, waardoor zowel de ruimte wordt gespuid als leerlingen en docenten 

zich verplaatsen naar een andere ruimte. Mocht deze veronderstelling op een bepaalde 

onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs onterecht blijken, dan is ook daar een 

spuivoorziening raadzaam. 

 

Artikel 3.4 Aanwezigheid 

 

De functionele eis staat in dit artikel. Het derde lid schrijft deze eis alleen voor wanneer het 

gaat om de woonfunctie, kinderopvang en basisonderwijs. Via het 2e lid heeft dit ook 

betrekking op artikel 3.5. 
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Artikel 3.5 Plaats van de opening 

 

In artikel 3.4 is aangegeven hoe groot de afstand tussen de deur, het raam of het luik die of 

dat als spuivoorziening dient en de perceelsgrens ten minste moet zijn. De bedoeling is 

eventuele overlast voor aangrenzende percelen te voorkomen. Bovendien kan er van 

worden uitgegaan dat bij die afstand de op het aangrenzende perceel gelegen 

belemmeringen geen groot effect hebben op de luchtstroom door de spuivoorziening. 

Beweegbare constructieonderdelen die dichter bij de erfgrens of de hartlijn van een 

aangrenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen liggen mogen niet worden 

meegerekend bij de bepaling van de doorspui-capaciteit. 

 

 

Paragraaf 3.3 Bescherming tegen ratten, muizen en ander ongedierte 

 

Algemeen 

Het oogmerk van deze afdeling is het zoveel mogelijk voorkomen van overlast door ratten 

en muizen en ander ongedierte. 

 

Artikel 3.6 Aansturingsartikel 

De functionele eis staat in het eerste lid.  

Door aan deze voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van het eerste lid 

voldaan. Voor de «overige gebruiksfunctie» en het «bouwwerk geen gebouw zijnde» 

worden geen voorschriften aangewezen. 

Het derde lid bepaalt dat de functionele eis evenmin op deze gebruiksfuncties van 

toepassing is. 

 

Artikel 3.7 Opening 

Het eerste lid geeft aan dat er in de schil geen openingen mogen zitten die breder zijn dan 

0,01 m. Uitzonderingen hierop zijn afsluitbare openingen (ramen, deuren en luiken) en de 

uitmonding van de afvoervoorziening voor luchtverversing, de uitmonding voor een 

afvoervoorziening voor rook en de uitmonding van een ont- en beluchting van het 

binnenriool. Dit betekent dat andere openingen, zoals een toevoervoorziening voor 

luchtverversing, of afsluitbaar moeten zijn of moeten zijn voorzien van een rooster met 

openingen die niet breder zijn dan 10 mm.  

Het tweede lid geeft aan op welke wijze kan worden gezorgd, dat ratten en muizen de 

toegang tot het gebouw via de in het eerste lid genoemde openingen nagenoeg onmogelijk 

kan worden gemaakt. 

 

Artikel 3.8 Scherm 

Het in het eerste lid voorgeschreven rattenscherm dat ten minste 60 cm de grond in gaat 

dient ertoe om zoveel mogelijk te voorkomen dat ratten of muizen van onderen af toegang 

krijgen tot een bouwwerk. 

Het tweede lid heeft betrekking op een binnenmuur (inwendige scheidingsconstructie) die 

de scheiding vormt tussen een gebruiksfunctie waar het eerste lid niet op van toepassing is 

en een gebruiksfunctie waar dat wel het geval is. In dergelijke gevallen, bijvoorbeeld bij een 

aan de woning vast gebouwde garage, moet zich onder deze binnenmuur een rattenscherm 

bevinden. Met dit voorschrift is geregeld dat het ongedierte niet via de garage onder de 

woning kan komen. 

In het derde lid wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om bij een technische ruimte, 

zoals een meterruimte of een opstelplaats voor een stooktoestel, het scherm weg te laten. 

Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een dergelijke ruimte of opstelplaats onder te 

brengen in een aangrenzende garage. Het is dan wel nodig om een rattenscherm te hebben 

onder de binnenwand tussen die garage met meterruimte of opstelplaats voor een 

stooktoestel en de aangrenzende woning. 
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Artikel 3.9 Bescherming tegen insecten 

Ter bescherming van bewoners, omwonenden en passanten tegen muggen (en mogelijke 

gevolgen van muggensteken als dengué) verbiedt het eerste lid broedplaatsen voor 

muggen, zoals met name stilstaand water op erf, dak, etc.  

De overige leden zien op de bescherming van met name het bouwwerk zelf tegen 

aantasting door witte mieren. Bekend is dat deze aantasting niet alleen houtconstructies 

kan betreffen, maar ook andere bouwmaterialen als beton en staal. 

 

 

Paragraaf 3.4 Daglicht 

 

Artikel 3.10 Aanwezigheid en minimum-eis 

De functionele eis staat in het eerste lid, dat geldt voor elke gebruiksfunctie, waarin zich 

een verblijfsgebied en verblijfsruimte bevindt. 

Het tweede lid voegt daaraan toe, dat een verblijfsgebied of verblijfsruimte in een 

woonfunctie of logiesfunctie moet grenzen aan de buitengevel. 

Het derde lid schrijft voor dat het gezamenlijk raamoppervlak in de buitengevel, waardoor 

daglicht onbelemmerd kan toetreden, tenminste 1/15 moet bedragen van het 

vloeroppervlak in die verblijfsruimte. Dit is, net als bij het onderwerp luchtverversing een 

voortzetting van de eis die gold voor de inwerkingtreding van dit besluit. Als het 

gezamenlijk raamoppervlak niet groter is dan genoemde grenswaarde van 1/15 van het 

vloeroppervlak, heeft dat tot gevolg dat elk raam of deur van dat gezamenlijk oppervlak te 

openen moet zijn en geen sprake kan zijn van vaste beglazing.  

 

Het ‘onbelemmerd kunnen toetreden van daglicht’ heeft betrekking op 

belemmeringshoeken veroorzaakt door overstekken en uitbouwen en door bouwwerken en 

dergelijke in de omgeving van het bouwwerk. Hoe dichter bouwwerken bij elkaar staan en 

hoe groter en vooral hoger ze zijn, des te groter de belemmering van daglichttoetreding zal 

zijn. Dit heeft echter gelet op ander zonnestand, klimaat, leefwijze en geografische ligging 

op Sint Maarten minder effect op de bewoners/gebruikers van het bouwwerk. De 

belemmering komt door de gemiddeld geringe hoogte van de bebouwing ook minder voor. 

De bepalingsmethode uit het Nederlandse Bouwbesluit 2012 - NEN 2057 - is niet 

overgenomen in dit landsbesluit, maar kan in geval van twijfel of discussie helpen de vraag 

of sprake is van echte belemmering objectief te beantwoorden. 
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Hoofdstuk 4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid 

 

 

Paragraaf 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 

 

Algemeen 

Het is in bijna alle gevallen de beslissing van de aanvrager van een vergunning, eigenaar 

van het gebouw of gebruiker om een verblijfsgebied nader in te delen in verblijfsruimten (of 

andere ruimten). In het incidentele geval dat er nog eisen aan een verblijfsruimte worden 

gesteld, is dit bij wijze van vangnet, om zo nodig te kunnen optreden tegen een indeling die 

afbreuk doet aan de met dit landsbesluit beoogde veiligheid en gezondheid. Uit de definitie 

van verblijfsruimte volgt dat een verblijfsruimte niet geheel of gedeeltelijk buiten een 

verblijfsgebied kan liggen. Het is dus niet toegestaan een ruimte als verblijfsruimte te 

benoemen in een gedeelte van de gebruiksfunctie dat niet is aangemerkt als 

verblijfsgebied. 

 

Artikel 4.1 Aansturingsartikel 

In de functionele eis van artikel 4.1, eerste lid, is aangegeven dat een te bouwen bouwwerk 

een verblijfsgebied moet hebben waarin de kenmerkende activiteiten in verblijfsruimten 

kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat een voor het verblijven van personen bestemd 

gebouw ten minste één verblijfsgebied moet hebben dat daarvoor geschikt is. Dat 

verblijfsgebied kan door de indiener van de vergunningaanvraag worden ingedeeld in 

verblijfsruimten en andere ruimten. Als er geen indeling in afzonderlijke ruimten is gemaakt 

dan geldt het verblijfsgebied in zijn geheel als verblijfsruimte.  

De tabel wijst per gebruiksfunctie voorschriften aan die van toepassing zijn op die 

gebruiksfunctie. Door aan deze voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van 

het eerste lid voldaan.  

 

Artikel 4.2 Aanwezigheid 

Het eerste lid stelt voor de woonfunctie de eis dat er een minimum vloeroppervlakte van 21 

m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied moet zijn. Die afmeting is 3m2 groter dan 

de grenswaarde in het Nederlandse Bouwbesluit 2012 omdat aansluiting is gezocht bij de 

ondergrens, die gold op Sint Maarten voor de inwerkingtreding van dit landsbesluit voor een 

zgn. ‘studio’, een woonruimte zonder afzonderlijk slaapvertrek. Naast deze 21 m² kan ook 

sprake zijn van gemeenschappelijk verblijfsgebied. Daarvoor gelden echter geen specifieke 

voorschriften.  

Om de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten te kunnen verrichten, is het 

noodzakelijk dat er in een gebruiksfunctie voldoende gebruiksoppervlakte aanwezig is. 

Voor het kunnen verrichten van de kenmerkende activiteiten is in het tweede 

lid voorgeschreven dat ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie 

verblijfsgebied is. Met dit percentage wordt zowel de ontwerpvrijheid als de mogelijkheid 

om op de gebruiksfunctie gerichte bouwtechnische eisen te stellen gewaarborgd.  

 

Artikel 4.3 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte 

In dit artikel worden eisen gesteld aan de afmetingen van verblijfsgebieden en 

verblijfsruimten. 

Uit het eerste lid (oppervlakte), het tweede lid (breedte) en het zesde lid (hoogte) blijkt dat 

een verblijfsgebied moet voldoen aan het in tabel 4.1 bij grenswaarden aangegeven niveau 

van eisen. Alleen dan kan de vloeroppervlakte worden meegeteld ten behoeve van het in 

artikel 4.2, tweede lid, voorgeschreven percentage verblijfsgebied van een gebruiksfunctie. 

Voor zover een verblijfsgebied slechts voor een deel voldoet aan de in het tweede en derde 

lid genoemde eisen, kan alleen dat gedeelte worden meegeteld als verblijfsgebied. Verder is 

men binnen de randvoorwaarden van het derde lid vrij om de verblijfsgebieden van de 

woonfunctie al dan niet nader in te delen. 
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Het derde lid bepaalt dat alle verblijfsruimten van een woonfunctie een breedte van 1,8 

moeten hebben, zodat er naast een eenpersoonsbed nog voldoende ruimte voor een deur 

resteert. Voor zover een ruimte smaller is dan 1,8 m mag deze ruimte niet worden 

meegeteld als verblijfsruimte. 

In het vierde lid wordt voor de woonfunctie een nadere eis gegeven. Iedere woonfunctie 

moet ten minste één verblijfsgebied hebben met een verblijfsruimte met een 

vloeroppervlakte van ten minste 15 m² en een breedte van ten minste 3 m. Ook deze 

oppervlak-eis is overgenomen uit de regelgeving zoals die gold voor de inwerkingtreding 

van dit landsbesluit. In een dergelijke ruimte kunnen een eettafel en vier stoelen worden 

geplaatst. Het daarbij geldende hoogtevoorschrift volgt uit het zesde lid. 

In het vijfde lid wordt een afwijkende eis gesteld aan een verblijfsgebied in een 

toegankelijkheidssector van een logiesfunctie. Dit voorschrift zal daarom vooral een rol 

spelen bij een hotel of een grote logiesaccommodatie. In ieder in een 

toegankelijkheidssector gelegen verblijfsgebied moet ten minste één verblijfsruimte liggen 

met zodanige afmetingen dat deze voldoende bruikbaar is als slaapkamer voor een 

rolstoelgebruiker. Extra verblijfsruimten in een dergelijk verblijfsgebied behoeven niet aan 

deze bijzondere afmetingseisen te voldoen. 

Het hoogtevoorschrift van het zesde lid geldt zowel voor een verblijfsgebied als voor een 

voor een verblijfsruimte. 

 

 

Paragraaf 4.2 Toiletruimte 

 

Algemeen 

Er worden geen eisen gesteld aan de afsluitbaarheid (deur) van een toiletruimte. Het 

spreekt voor zich dat een toiletruimte van een deur moet zijn voorzien. Deze deur is onder 

meer noodzakelijk om de wel in dit besluit voorgeschreven ventilatievoorziening van de 

toiletruimte goed te laten functioneren. 

 

Artikel 4.4 Aansturingsartikel 

De functionele eis staat in dit artikel. 

De tabel van het tweede lid wijst per gebruiksfunctie voorschriften aan die van toepassing 

zijn op die gebruiksfunctie. Door aan deze voorschriften te voldoen, wordt aan de 

functionele eis van het eerste lid voldaan.  

Het derde lid bepaalt dat de functionele eis niet op overige gebruiksfuncties van toepassing 

is.  

 

Artikel 4.5 Aanwezigheid 

Het eerste lid geeft een basisvoorschrift omtrent het aantal toiletten dat per gebruiksfunctie 

is vereist. In dit landsbesluit is geen voorschrift meer opgenomen dat een toiletruimte 

gemeenschappelijk kan zijn. Het uitgangspunt is dat elke ruimte en voorziening, dus ook 

een toiletruimte, gemeenschappelijk mag zijn, tenzij het desbetreffende voorschrift dit 

verbiedt. Zie hiervoor ook de toelichting op artikel 1.3 

Het tweede lid bepaalt dat er nooit meer dan dertig personen op een enkel toilet mogen zijn 

aangewezen. Het aantal personen waarmee gerekend moet worden is het bij de 

bouwaanvraag aangegeven aantal personen (zie ook artikel 1.2). 

Indien op een toiletruimte niet meer dan 15 personen zijn aangewezen, bepaalt het derde 

lid dat in afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met slechts een toiletruimte.  

Het vierde lid geeft een voorschrift voor het aantal logiesverblijven dat op één gezamenlijke 

of gemeenschappelijke toiletruimte mag zijn aangewezen. 

In algemene zin geldt dat in sommige gevallen op grond van de arbeidsomstandigheden -

voorschriften meer toiletten nodig kunnen zijn.  
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Artikel 4.6 Afmetingen 

Dit artikel heeft alleen betrekking op voorgeschreven toiletruimten. Een extra toiletruimte, 

bijvoorbeeld een tweede toiletruimte in een woning onder een trap of schuin dak, behoeft 

niet aan deze afmetingseisen te voldoen. 

Het eerste lid stelt een basiseis van ten minste 0,9 m bij 1,2 m aan de vloeroppervlakte.  

Het tweede lid geeft de maatvoering van de vloer van een integraal toegankelijke 

toiletruimte aan (ten minste 1,65 m bij 2,2 m). Er wordt in dit lid gesproken van «in 

afwijking van het eerste lid» omdat in situaties dat er slechts één toiletruimte behoeft te 

zijn, kan worden volstaan met alleen een integraal toegankelijke toiletruimte. Of een 

integraal toegankelijke toiletruimte nodig is volgt uit artikel 4.11. 

Het hoogtevoorschrift van het derde lid geldt boven de gehele vloeroppervlakte als bedoeld 

in het eerste en het tweede lid. De eventuele extra vloeroppervlakte behoeft niet aan deze 

hoogte-eisen te voldoen. 

 

 

Paragraaf 4.3 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw 

 

Algemeen 

Deze afdeling bevat behalve de voorschriften voor de toegankelijkheid voor 

rolstoelgebruikers en lange mensen, de eisen uit oogpunt van «aanpasbaar bouwen» de 

voorschriften voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid in het algemeen.  

 

Artikel 4.7 Aansturingsartikel 

De functionele eis staat in het eerste lid, een te bouwen bouwwerk heeft voldoende 

bereikbare en toegankelijke ruimten, geeft aan dat de nadruk niet meer ligt op de 

rolstoelgebruiker. Een bouwwerk moet voor alle soorten gebruikers, dus inclusief de 

rolstoelgebruikers voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten hebben. Voor de 

volledigheid wordt daarbij opgemerkt dat in het kader van de vluchtcapaciteit (zie LB 

technische brandpreventievoorschriften) in sommige gevallen hogere eisen kunnen gelden 

dan op grond van deze afdeling. 

De tabel wijst per gebruiksfunctie voorschriften aan die van toepassing zijn op die 

gebruiksfunctie. Door aan deze voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van 

het eerste lid voldaan. 

Het derde lid bepaalt dat de functionele eis evenmin op deze gebruiksfuncties van 

toepassing is. 

 

Artikel 4.8 Vrije doorgang 

Het eerste lid stelt eisen aan de vrije breedte (ten minste 0,85 m) en aan de vrije hoogte 

(2,3 m of 2,1 m, zie tabel in 4.7) van een aantal met name genoemde doorgangen. Het 

eerste lid heeft alleen betrekking op doorgangen naar de genoemde ruimten. Een doorgang 

op een route die alleen bedoeld is om de ruimte te verlaten behoeft daarom niet aan dit 

eerste lid te voldoen. Voor een dergelijke doorgang zijn voorschriften opgenomen in het LB 

technische brandpreventievoorschriften. De vrije hoogte van een doorgang in een gebouw 

is de hoogte tussen het hoogste punt van de bouwkundig afgewerkte vloer of onderdorpel 

en het laagste punt van het plafond of ligger, console, bovendorpel. De vrije breedte moet 

op een vergelijkbare manier worden vastgesteld. Eenvoudig gezegd gaat het om de 

horizontaal (vrije breedte) en verticaal (vrije hoogte) gemeten opening indien de deur open 

staat. Het bovenstaande geldt niet alleen voor de in het lid genoemde ruimten maar ook 

voor een doorgang op een verkeersroute vanaf het aansluitende terrein naar een van die 

ruimten. De tweede volzin is nodig om te waarborgen dat de betreffende ruimte via een 

voldoende ruime route kan worden bereikt, maar ook te voorkomen dat onbedoeld eisen 

worden gesteld aan een deur die voor de bereikbaarheid van de ruimte geen rol speelt, 

zoals bijvoorbeeld de deur van een meterkast.  
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Het tweede lid geeft een afwijkende bepalingsmethode voor de hoogte van een doorgang 

van een liftschacht. Het gaat om een hoogte gemeten tussen de onderdelen van de 

bouwconstructie. Zie voor een toelichting op het begrip «bouwconstructie» de toelichting op 

artikel 1.1, eerste lid. Bij de in het eerste lid genoemde ruimten moet daadwerkelijk een 

vrije doorgang worden gerealiseerd met de in de tabel aangegeven hoogte. Bij de in het 

tweede lid genoemde doorgang van de liftschacht voor het bereiken van een liftkooi kan 

echter worden volstaan met het scheppen van de bouwkundige voorwaarden. Dit betekent 

dat het toegestaan is een lift met een lagere toegangshoogte dan 2,3 m te plaatsen. Het 

moet altijd mogelijk blijven om, zonder wijzigingen in de bouwkundige draagconstructie aan 

te brengen, op enig moment een lift met een toegangshoogte van 2,3 m te plaatsen. Voor 

de volledigheid wordt opgemerkt dat het voorschrift voor de vrije breedte onverkort op de 

toegang van een lift van toepassing is. Overige voor liften relevante bepalingen zijn te 

vinden in het Veiligheidsbesluit I, artikel 95 t/m 104. 

In het Veiligheidsbesluit I staan in art. 95 t/m. 105 bepalingen die betrekking hebben op 

liften en qua maatvoering en dus ook bouwkundig relevant zijn. Indien dit niet toereikend 

wordt geacht, bijvoorbeeld vanwege de veiligheidsaspecten (bijvoorbeeld inzake brand, 

aardbeving, orkaan) kan worden overwogen de Europese richtlijn en het Nederlandse 

Warenwetbesluit Liften of een USA equivalent daarvan als ‘adviesniveau’ te hanteren. 

 

Artikel 4.9 Vrije doorgang verkeersroute 

Het doel van dit artikel is te waarborgen dat ruimten waardoor verkeersroutes lopen 

zodanige afmetingen hebben dat deze in principe door iedereen, dus ook door 

rolstoelgebruikers, kunnen worden gepasseerd. Het voor rolstoelgebruikers ook belangrijke 

aspect van de overbrugging van hoogteverschillen is geregeld in de artikelen 4.12 en 4.13. 

Het eerste lid stelt een eis aan de vrije breedte en de vrije hoogte van een ruimte waardoor 

een verkeersroute loopt. 

Het tweede lid is een verbijzondering van het eerste lid voor een gemeenschappelijke 

verkeersruimte, zoals bijvoorbeeld een galerij in een woongebouw en een gang in een 

cellencomplex. De vrije breedte is dan niet ten minste 0,85 m maar 1,2 m. De in het eerste 

lid genoemde breedte van 0,85 m, die ook voor een doorgang geldt (zie artikel 4.8), is in 

principe voldoende voor een rolstoelgebruiker om zich zelfstandig (op handkracht) te 

kunnen voortbewegen. De extra 0,35 m biedt een rolstoelgebruiker de mogelijkheid andere 

personen te passeren. Zowel bij het eerste als bij het tweede lid wordt een uitzondering 

gemaakt voor zover de verkeersroute over een trap voert. Op een dergelijk gedeelte zijn 

alleen de breedtevoorschriften van de trap (0,8 m) van toepassing. Uit dit voorschrift vloeit 

voort dat bij iedere doorgang met een breedte van 0,85 m kan worden volstaan. Een 

doorgang is namelijk geen onderdeel van de ruimte zelf. 

De eisen van het derde en vierde lid zijn er op gericht dat een rolstoel 360° kan draaien 

achter de toegangsdeur van een woongebouw of voor een personenlift in dat gebouw. De 

voorgeschreven ruimte is bedoeld om de rolstoelgebruiker de gelegenheid te geven 

zelfstandig de deur te openen of de lift te bedienen, te betreden en te verlaten. Omdat een 

rolstoelgebruiker niet langdurig achteruit kan rijden, moet het mogelijk zijn te kunnen 

draaien of om via een omweg op de uitgangssituatie terug te kunnen keren. 

Het vijfde lid schept daarvoor randvoorwaarden. Het voorschrift is met name van belang 

voor die gevallen dat de rolstoel geen toegang tot de binnen het woongebouw gelegen 

woning krijgt en onverrichter zake moet terugkeren. 

Voor zover de in het eerste lid bedoelde route door een toegankelijkheidssector voert is, 

moet de ruimte op grond van het zesde lid een breedte van ten minste 1,2 m hebben. Deze 

extra breedte is bedoeld om het passeren eenvoudiger te maken. Zoals ook bij het tweede 

lid is aangegeven kan bij iedere doorgang met een breedte van 0,85 m worden volstaan. 

Het zesde lid maakt geen uitzondering voor een trap, omdat in een toegankelijkheidssector 

geen trappen kunnen liggen. 

In art. 4.9 gaat het dus over de vrije doorgang van de verkeersroute. In art. 4.9, eerste lid, 

wordt verwezen naar de in tabel 4.7 genoemde vrije hoogte boven de vloer van een 



AB 2021, no. 69 

 

 

 

93 

verkeersroute. Het trapbordes bijvoorbeeld is deel van zo’n vloer en moet dus aan die eis 

voldoen qua vrije hoogte erboven: > 230 cm’ (in ‘andere logiesfunctie’ > 210 cm’) 

 

Artikel 4.10 Aanwezigheid toegankelijkheidssector 

In dit artikel is aangegeven wanneer in een gebouw een toegankelijkheidssector moet zijn. 

Een toegankelijkheidssector is een voor personen met een functiebeperking zelfstandig 

bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw. Zie voor het begrip 

«toegankelijkheidssector» de toelichting op artikel 1.1, eerste lid. Artikel 4.10 moet worden 

gelezen in samenhang met artikel 4.11, dat in gaat op de aanwezigheid van integraal 

toegankelijke sanitaire ruimten. 

 

Het eerste lid vereist de aanwezigheid van een toegankelijkheidssector in hoge of grote 

woongebouwen. Het gaat om woongebouwen met een vloer van een verblijfsgebied op een 

hoogte van meer dan 12,5 m en om woongebouwen met een totale gebruiksoppervlakte 

van meer dan 3.500 m², die hoger ligt dan 1,5 m boven het meetniveau. Op grond van dit 

eerste lid moet een woongebouw met 4 of meer verdiepingen altijd een personenlift (als 

bedoeld in artikel 1.1, eerste lid) hebben. Bij iedere toegankelijkheidssector is het nodig dat 

hoogteverschillen groter dan 2 cm door een personenlift of hellingbaan worden overbrugd 

(zie ook artikel 4.13). 

 

Het tweede lid geeft aan wanneer een utiliteitsgebouw een toegankelijkheidssector moet 

hebben en hoe groot deze moet zijn. Wanneer de totale gebruiksoppervlakte van alle in een 

gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit geldt meer dan 250 m² bedraagt dan moet 

er een toegankelijkheidssector zijn. Vervolgens wordt met behulp van het in tabel 4.7 

aangegeven percentage berekend welk deel van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in 

de toegankelijkheidssector moet liggen. Dus als bijvoorbeeld in een winkelcentrum meer 

dan 250 m² aan winkelfuncties ligt dan moet elke afzonderlijke winkelfunctie een 

toegankelijkheidssector hebben. Ofwel iedere winkel moet voor 60% rolstoeltoegankelijk 

zijn. Voortaan wordt bij het bepalen of de 250 m² grens is overschreden niet alleen naar 

gebruiksfuncties van dezelfde soort gekeken maar naar alle gebruiksfuncties waarvoor het 

voorschrift geldt. Zo moet bijvoorbeeld ook een in een kantoorgebouw gelegen 

bedrijfsrestaurant (bijeenkomstfunctie) worden meegeteld om te beoordelen of er een 

toegankelijkheidssector moet zijn. Er zal dus eerder sprake zijn van een verplichting tot het 

realiseren van een dergelijke sector. 

 

Een bijeenkomstfunctie en een gezondheidszorgfunctie zijn gebruiksfuncties waarbij veelal 

sprake is van publiektoegankelijkheid. Omdat bij een bijeenkomstfunctie voor het 

aanschouwen van sport, film, muziek of theater sprake kan zijn van een schuine oplopende 

of trapvormige vloer, waardoor de 80% niet haalbaar is, kan voor de genoemde specifieke 

bijeenkomstfuncties een uitzondering op de 80% worden overwogen en en kan 

bijvoorbeeldworden volstaan met 40%. Ook geldt de 80% niet voor een nevenfunctie van 

een kantoorfunctie (zoals bijvoorbeeld vergaderzalen en bedrijfsrestaurants). De 80% is 

bedoeld voor de publiektoegankelijke gebouwen. Kantoren hebben in principe geen publieke 

functie.  

 

Artikel 4.11 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte 

In dit artikel is aangegeven wanneer een gebruiksfunctie een integraal toegankelijke toilet- 

of badruimte moet hebben. Iedere integraal toegankelijke toilet- en/of badruimte moet in 

een toegankelijkheidssector liggen. Dit volgt uit de begripsbepalingen in artikel 1.1, een 

integraal toegankelijke toiletruimte is een toiletruimte in een toegankelijkheidssector. Voor 

de integraal toegankelijke badruimte geldt een soortgelijke definitie. 

Het eerste lid geeft aan dat een gebruiksfunctie met een voorgeschreven 

toegankelijkheidssector ten minste één integraal toegankelijke toiletruimte (invalidentoilet) 
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moet hebben. Een invalidentoilet mag bij de berekening van het aantal toiletruimten als 

bedoeld in artikel 4.5 worden meegeteld. 

In het tweede lid is voor de kantoorfunctie, logiesfunctie en andere functies aangegeven, 

dat bij een voorgeschreven toegankelijkheidssector ten minste één op de tien (zie de tabel) 

voorgeschreven toiletruimten (toiletruimten als bedoeld in artikel 4.9) een invalidentoilet 

moet zijn en dus in de toegankelijkheidssector moet liggen. Een uitzondering hierop is de 

onderwijsfunctie waarbij ten minste één op de 35 (zie de tabel) voorgeschreven 

toiletruimten een invalidentoilet moet zijn. De uitkomst van deze berekening wordt naar 

boven afgerond. Dit betekent dat er altijd ten minste één invalidentoiletruimte moet zijn en 

bijvoorbeeld bij een kantoor met 12 voorgeschreven reguliere toiletten twee van die 

toiletten invalidentoiletten moeten zijn. 

Het derde lid bepaalt dat in elk gebouw met een voorgeschreven toegankelijkheidssector, 

waar een badruimte wordt gerealiseerd, ten minste één van de badruimten een integraal 

toegankelijke badruimte moet zijn. Die badruimte moet in de toegankelijkheidssector 

liggen. Wordt er meer dan een badruimte gerealiseerd dan moet ten minste één op de 

twintig badruimten een integraal toegankelijke badruimte zijn. 

Het combineren van een integraal toegankelijke badruimte met een integraal toegankelijke 

toiletruimte is op grond van het vierde lid toegestaan. De toegevoegde afmetingen (lxb) 

van zo’n combinatie zijn ontleend aan de niet overgenomen afdeling over de integraal 

toegankelijke badkamer. 

 

Artikel 4.12 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector 

Het eerste lid bepaalt dat een ruimte, zoals bijvoorbeeld een integraal toegankelijke 

toiletruimte, in een toegankelijkheidssector rechtstreeks bereikbaar moet zijn vanaf het 

aansluitende terrein of langs een verkeersroute die alleen door een toegankelijkheidssector 

voert. Op deze manier is een dergelijke ruimte vanaf het aansluitende terrein of vanuit de 

toegankelijkheidssector zelfstandig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Op grond van dit tweede lid moet ten minste één van de toegangen van een 

toegankelijkheidssector de hoofdingang zijn. Het derde lid regelt voor de woonfunctie dat 

een verkeersroute als bedoeld in het eerste lid niet door niet-gemeenschappelijke ruimten 

van een andere gebruiksfunctie mag voeren. Ruimten van een andere woning zijn namelijk 

in principe niet vrij toegankelijk voor bewoners van andere woningen. 

 

Artikel 4.13 Hoogteverschillen 

Woningen mogen ook via een hellingbaan worden ontsloten. Voordeel is dat de woning iets 

hoger kan liggen dan het aansluitende terrein, waardoor wateroverlast in de woning kan 

worden voorkomen. Ook geeft deze bepaling meer ontwerpvrijheid. Het in dit artikel 

genoemde hoogteverschil van 2 cm moet worden gemeten vanaf de afgewerkte vloer. Dit 

betekent dat wanneer in de aanvraag om vergunning voor het bouwen een (eventueel later 

door gebruiker aan te brengen) vloerbedekking, parket of andere vloerafwerking is 

aangegeven, de dikte van deze vloerafwerking mag worden meegerekend. Het 

hoogteverschil vanaf de bouwkundige vloer kan in dergelijke gevallen dus iets groter zijn 

dan 2 cm. 

Het artikel waarborgt dat een rolstoelgebruiker vanuit ieder punt in een 

toegankelijkheidssector zelfstandig het aansluitende terrein kan bereiken. Dit geldt voor alle 

gebruiksfuncties met een toegankelijkheidssector. Om aan het eerste lid te voldoen is het 

nodig dat er ten minste één route is die geen hoogteverschillen (drempels) heeft van meer 

dan 2 cm. Hoogteverschillen die groter zijn, moeten worden overbrugd door een lift of een 

hellingbaan. Daarbij mag het totale hoogteverschil op die ene route tussen het aansluitende 

terrein en de toegang van de toegankelijkheidssector (de toegang van het gebouw) niet 

groter zijn dan 1 m, ongeacht of er een lift wordt gebruikt of een hellingbaan. Extra routes 

vanuit de toegankelijkheidssector behoeven niet aan deze voorschriften te voldoen. Dit 

betekent dat er wel alternatieve route mag zijn die over een trap voert. 
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Artikel 4.14 Afmetingen liftkooi 

Dit artikel is uitsluitend gericht op personenliften (zie het begrip «lift» in artikel 1.1) in 

gebouwen met een toegankelijkheidssector. Liften in gebouwen zonder 

toegankelijkheidssector behoeven derhalve niet aan deze eisen te voldoen. Ook 

Veiligheidsbesluit I bevat bepalingen waaraan een lift moet voldoen: artikel 95 t/m 104. 

Het eerste lid geeft een algemeen voorschrift voor de oppervlakte van iedere liftkooi in een 

toegankelijkheidssector. De afmetingen van ten minste 1,05 m bij 1,35 m waarborgen de 

rolstoeltoegankelijkheid van de personenlift. 

Het tweede lid geeft een aanvullende eis voor woongebouwen met een 

toegankelijkheidssector én meer dan zes woningen. Een dergelijk woongebouw heeft ten 

minste één lift met een vloeroppervlakte van 1,05 bij 2,05 m (brancardlift) of groter. 

Eventuele extra liften behoeven alleen aan de oppervlakte-eis van het eerste lid te voldoen. 

Voortaan is het mogelijk om bij een lift voor maximaal zes woningen te volstaan met de 

kleinere lift. Bij meerdere liften kan met één brancardlift worden volstaan. 

Het derde lid stelt eisen aan de loopafstand naar de lift. Deze mag nooit langer zijn dan 90 

m. Als er meer dan een lift is, dan moet gezien vanuit elke woning ten minste één 

personenlift binnen deze afstand liggen. Als er ook een brancardlift moet zijn dan moet 

vanuit elke woning ten minste een brancardlift binnen 90 m liggen. De route waarover de 

loopafstand wordt gemeten ligt uitsluitend in een toegankelijkheidssector. 
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Hoofdstuk 5. Voorschriften inzake installaties 

 

Algemeen 

Dit hoofdstuk bevat voorschriften omtrent installaties. Deze voorschriften hebben 

betrekking op de aanwezigheid, de kwaliteit, de plaats, de omvang, het gebruik, de controle 

en het onderhoud van installaties. Onder installaties worden ook toestellen en andere 

voorzieningen dan de in de hoofdstukken 2 tot en met 4 genoemde bouwkundige 

voorzieningen begrepen. Voor een deel van deze installaties stelt hoofdstuk 5 nadere 

regels: afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, veilig onderhoud gebouwen.   

In hoofdstuk 6 zijn de afdelingen niet onderverdeeld in afzonderlijke paragrafen voor 

nieuwbouw en bestaande bouw. In principe gelden de voorschriften in deze afdelingen 

zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. In feite vloeit de bevoegdheid wat betreft 

de bestaande bouw voort uit het bepaalde in artikel 9 van de Bouwverordening, waarin is 

aangegeven dat de eigenaar van een gebouw verplicht is het gebouw te onderhouden in 

een toestand die beantwoordt aan de ter zake bestaande wettelijke regelingen.  

Dit uitgangspunt is alleen anders wanneer expliciet is aangegeven dat een bepaald 

voorschrift of alleen voor een te bouwen bouwwerk geldt of alleen voor een bestaand 

bouwwerk geldt. Uitzondering op het bovenstaande is afdeling 5.2. Omdat de 

veiligheidsvoorzieningen voor het onderhoud van gebouwen alleen bij nieuw te bouwen 

bouwwerken gelden is dit ook in de titel van de afdeling tot uitdrukking gebracht. 

 

 

Paragraaf 5.1 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en 

bestaande bouw 

 

Algemeen 

De voorschriften van deze afdeling hebben betrekking op voorzieningen voor de afvoer van 

huishoudelijk afvalwater en hemelwater, de gebouw- en buitenriolering, die aangesloten 

worden op de perceelaansluiting en in het verlengde daarvan op de openbare voorzieningen 

voor het beheer van afvalwater (veelal het openbaar vuilwaterriool, openbaar 

hemelwaterstelsel of openbaar ontwateringsstelsel). Doel van deze voorschriften is een voor 

de gezondheid nadelige situatie te voorkomen. In deze afdeling zijn de bouw- en 

installatietechnische eisen opgenomen die gelden voor de afvoer vanuit of vanaf 

bouwwerken die aangesloten worden op de perceelaansluiting en in het verlengde daarvan 

op de openbare voorzieningen voor het beheer van afvalwater. 

 

Artikel 5.1 Aansturingsartikel 

Het eerste lid van dit artikel geeft als functionele eis dat de voorziening voor huishoudelijk 

afvalwater of hemelwater zodanig moet zijn dat het water zonder nadelige gevolgen voor 

de gezondheid kan worden afgevoerd. 

Per gebruiksfunctie worden voorschriften gegeven die van toepassing zijn op die 

gebruiksfunctie. Door aan deze voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van 

het eerste lid voldaan. 

 

Artikel 5.2 Afvoer van huishoudelijk afvalwater 

Het eerste lid bevat de eis dat een bouwwerk met een toilet- of badruimte of met een 

andere opstelplaats voor een lozingstoestel, voor iedere opstelplaats een voorziening heeft 

voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater. 

In het tweede lid worden eisen gesteld aan de capaciteit en de kwaliteit (lucht- en 

waterdichtheid) van die afvoervoorziening. Een bestaande afvoervoorziening moet zodanig 

zijn dat daarop aangesloten lozingstoestellen binnen 5 minuten kunnen worden geleegd. 

De in het eerste en tweede lid opgenomen regels gelden ongeacht de vraag of het 

bouwwerk aangesloten is op een openbare voorziening voor de inzameling, het transport of 

de zuivering van huishoudelijk afvalwater. 
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Voor het geval er geen openbare voorzieningen zijn voor de opvang van huishoudelijk 

afvalwater regelt het derde en volgende lid de minimale vereiste van een gesloten septic 

tank (dus van waaruit geen inhoud kan weglekken in de grond). Dit is een codificatie van 

een praktijk zoals die sinds enige tijd wordt gehanteerd bij de toetsing van nieuwe 

aanvragen om bouwvergunning. Deze is ingesteld nadat de hoeveelheid klachten in de loop 

der tijd over overlast is toegenomen inzake afvalwater in tuinen en op wegen, in 

samenhang met de toename van de bebouwing op Sint Maarten en in relatie met de 

perioden van hevige regenval. De conclusie is geweest dat deze gang van zaken geen 

duurzame ontwikkeling is en dat maatregelen nodig zijn. Om die redenen worden septic 

tanks and zogenaamde ‘soak aways’ niet meer toegestaan. Omdat dit vrij recent is 

geconcludeerd moeten de normeringen nog nader worden uitgewerkt en is gekozen om dat 

te oden via Ministeriele Regeling. Op deze wijze kan min of meer gelijktijdig met de 

inwerkintreding van het Bouwbesluit deze normering in werking treden. Een uitzondering op 

gesloten tanks kan door de Minister via een Ministeriele regeling worden bepaald. 

 

Artikel 5.3 Afvoer van hemelwater 

Het eerste lid stelt eisen aan de opvang en afvoer van hemelwater van een dak van een te 

bouwen gebouw. De afvoervoorziening moet afhankelijk van de afmetingen van het op de 

afvoervoorziening aangesloten dak of gedeelte daarvan voldoende afvoercapaciteit hebben. 

Deze capaciteit wordt afgestemd op de in Sint Maarten voorkomende intensieve 

regenbuien. 

In het tweede lid is bepaald dat een voorziening voor afvoer of opvang van hemelwater 

door of in het gebouw lucht- en waterdicht moet zijn. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als 

voor bestaande bouw. Hieronder wordt ook verstaan een los van de hoofdfunctie op of in 

het aangrenzende terrein geplaatste regenbak (cistern), formeel een bouwwerk geen 

gebouw zijnde. 

 

Artikel 5.4 Terreinleiding 

In het eerste en tweede lid zijn technische eisen ten aanzien van ligging van de 

gebouwaansluiting van een afvoervoorziening opgenomen. 

Het derde lid bevat technische eisen aan de gebouwaansluiting. De eerste drie leden gelden 

ongeacht de vraag of het bouwwerk aangesloten is op een openbare voorziening voor het 

beheer van afvalwater.  

Het vierde lid is alleen van toepassing indien er een openbare voorziening voor de afvoer 

van afvalwater (huishoudelijk afvalwater of hemelwater) aanwezig is waarop kan worden 

aangesloten. Onderdeel a heeft betrekking op het geval dat er voor de afvoer van 

huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool aanwezig is Onderdeel b heeft 

betrekking op het geval dat er een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar 

vuilwaterriool aanwezig is. In die gevallen bepaalt het bevoegd gezag op welke plaats, op 

welke hoogte en met welke middellijn de voor de aansluiting van de afvoervoorziening 

noodzakelijke huisaansluiting bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf 

of terrein wordt aangelegd. Op grond van onderdeel c kan het bevoegd gezag 

voorzieningen eisen om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige 

aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport van 

afvalwater te waarborgen. Of er openbare voorzieningen voor de afvoer van afvalwater 

aanwezig zijn volgt uit de hierboven bij het onderdeel Algemeen genoemde zorgplicht. Die 

overheidszorgplicht is zowel bij huishoudelijk afvalwater als bij hemelwater niet absoluut. 

Wanneer de aanleg van voorzieningen voor huishoudelijk afvalwater in de niet stedelijke 

gebieden niet doelmatig is, moeten burgers en bedrijven zelf in de afvoer of zuivering van 

huishoudelijk afvalwater voorzien. De zorgplicht voor hemelwater gaat er van uit dat de 

overheid ook in stedelijk gebied niet hoeft in te zamelen indien burgers en bedrijven zelf in 

afvoer van hemelwater voorzien in gebieden waar geen riool aanwezig is. Waar wel wordt 

ingezameld kan de overheid bij de invulling van haar zorgplicht kiezen tussen de gemengde 

of afzonderlijke inzameling. 
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Artikelen 5.5 en 5.6 

De inhoud van artikel 5.5 komt grotendeels overeen met artikel 12 in het huidig 

Landsbesluit ter uitvoering van artikel 19 van de Bouw- en woningverordening. De inhoud 

van art. 5.6 komt overeen met met art. 11 uit hetzelfde voornoemde landsbesluit.  

In deze onderstaande link kan meer toelichting worden gevonden omtrent 

toepassing/uitvoering van dit werk. https://extension.psu.edu/rainwater-cisterns-design-

construction-and-treatment   

 

 

Paragraaf 5.2 Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw 

 

Algemeen 

De voorschriften van deze afdeling hebben betrekking op het veilig kunnen plegen van 

onderhoud aan een nieuw te bouwen gebouw.  

De Landsverordening houdende bepalingen tot beveiliging van de arbeid in ondernemingen 

en de door artikel 2 van die verordening aangestuurde Landsbesluiten – Veiligheidsbesluit I 

en II – bevatten bepalingen die gelden voor veilige arbeidsomstandigheden. Deze kunnen 

ook betrekking hebben op onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen. Hierbij moet 

‘onderhoud’ in de ruimste zin worden opgevat, variërend van periodieke of specifieke 

reiniging, kleine inspecties of reparaties, onderhoudsschilderwerk tot en met complete 

vervanging van bouwdelen. De artikelen geven geen extra of andere veiligheidseisen, maar 

regelen dat bij het ontwerp van een bouwwerk rekening wordt gehouden met hetgeen 

nodig is om het bouwwerk veilig te kunnen onderhouden. 

 

Artikel 5.7 Aansturingsartikel 

Het eerste lid van dit artikel beschrijft de functionele eis. 

Het tweede lid bepaalt dat aan de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan door 

toepassing van de voorschriften van deze afdeling. Deze voorschriften gelden voor alle 

nieuw te bouwen gebouwen. 

 

Artikel 5.8 Veilig onderhoud gebouwen 

Dit artikel schrijft voor dat, indien voor het veilig kunnen plegen van onderhoud aan een 

gebouw, gebouw-gebonden voorzieningen nodig zijn, deze voorzieningen daadwerkelijk 

moeten worden getroffen. Het plegen van onderhoud omvat onder meer schilderwerk en 

het reinigen en repareren van daken, goten, schoorstenen, gevels, ramen en installaties 

voor klimaatbeheersing, liften en telecommunicatie. Bij de keuze van 

veiligheidsvoorzieningen verdienen maatregelen die het gevaar voorkomen of wegnemen 

(bronmaatregelen) de voorkeur boven voorzieningen die het gevaar beperken of 

afschermen. Voorzieningen die het gevaar permanent afschermen, zoals balustrades, of het 

gevaar beperken, zoals glaswasinstallaties, hebben weer de voorkeur boven op persoonlijke 

veiligheid gerichte voorzieningen, zoals bevestigingspunten voor lijnen of harnasgordels. 

Het is overigens goed mogelijk dat een gebouw veilig kan worden onderhouden zonder 

gebouwgebonden voorzieningen. In het bouwplan moet dan wel rekening zijn gehouden 

met de ruimte die bij het gebruik van die voorzieningen (arbeidsmiddelen) noodzakelijk is, 

zoals een opstelplaats voor een hoogwerker. Al bij de aanvraag om vergunning voor het 

bouwen zal, ten genoegen van het bevoegd gezag, moeten worden aangetoond dat in 

voldoende mate is voorzien in de mogelijkheid om onderhoudswerkzaamheden veilig uit te 

kunnen voeren.  

  

https://extension.psu.edu/rainwater-cisterns-design-construction-and-treatment
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Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen  

 

Artikel 6.1 hardheidsclausule 

 

Het opnemen van een hardheidsclausule in deze verordening opent de mogelijkheid voor de 

Minister om, in gevallen waarin toepassing van een artikel van dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, een onbillijkheid van overwegende aard zou opleveren, artikelen 

buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken. Het besluit van de Minister om een of 

meer artikelen buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken moet altijd passen binnen 

de doelstellingen van dit landbesluit, houdende algemene maatregelen, en de verordening 

waarop deze is gebaseerd. De toepassing van de hardheidsclausule moet beperkt blijven tot 

individuele gevallen. Het gebruik van dit artikel is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. 

 

Artikel 6.2 overgangsrecht 

 

Er mag geen verwarring ontstaan over de bestaande rechten van mensen. Dit betekent dat 

indien aan mensen reeds rechten zijn gegeven om iets op een bepaalde wijze te bouwen via 

een bouwvergunning, dit nu niet ineens niet meer zou gelden. Concreet voorbeeld: indien in 

de bouwvergunning een soak away tank of septic tank is toegstaan kan nu niet ineens 

worden geeist dat dit een gesloten tank moet zijn. 

 

Artikel 6.3 van toepassing verklaring 

 

In dit artikel worden de Praktijkrichtlijnen van toepassing verklaard, zijnde een 

onlosmakelijk onderdeel van dit landsbesluit. Daarmee krijgen deze de status van een 

algemeen verbindend voorschrift dat voor iedereen gelding heeft nadat het –als onderdeel 

van dit landsbesluit – is gepubliceerd en in werking getreden.  

 

Artikel 6.4 in werking treding, bekendmaking 

 

De keuze is gemaakt om dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, in werking te 

laten treden op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. De reden daarvoor is dat na de 

goedkeuring door de Raad van Ministers – in aanvulling op eerdere communicatie - nog 

uitgebreide informatie en educatie moet worden gegeven omdat dit inhoudelijk een 

behoorlijke wijziging is van de bouwtechnische aspecten die voortaan zullen gelden. 

Daarvoor is een periode van drie maanden noodzakelijk geacht. Voorts speelt mee dat met 

de voorbereiding van een aanvraag om te komen tot een ontvankelijke aanvraag om 

bouwvergunning meerdere maanden is gemoeid, zeker bij de wat grotere bouwwerken. Het 

lijkt niet redelijk om te verlangen dat dit soort lopende aanvragen in voorbereiding, ineens 

moeten worden aangepast vanwege de nieuw besloten normen, waardoor door aanvrager 

dubbel werk moet worden gedaan (is dubbele voorbereidingskosten). Het is de bedoeling 

om na het vaststellende besluit hier onmiddelijk uitgebreide aandacht aan te geven zodat 

iedereen weet dat lopende zaken nog conform de oude regels kunnen worden voorbereid en 

ingediend en beoordeeld als ontvankelijk aanvraag (bijvoorbeeld gedurende 4 maanden), 

maar dat alles wat na die termijn binnenkomt aan de nieuwe eisen moet voldoen.   
  

 

De Minister van Volkshuisvesting,  

Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, 

 

 

   
 

 


