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 Volgens artikel 1.3 van het bouwbesluit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of 
veranderen of het vergroten van een 
bouwwerk zijn wat betreft H2 tot en met 5 
de voorschriften van een te bouwen 
bouwwerk van toepassing tenzij de 
betreffende afdeling voor een voorschrift 
anders is aangegeven. 

 



 De toelichting van het bouwbesluit stelt: 
“dat het van rechtens verkregen niveau niet 
lager mag liggen dan de eisen die gesteld 
worden in het hoofdstuk bestaande bouw”.  



 Voor rijks, provincie en gemeentelijke 
monumenten gelden alleen de voorschriften 
die in de vergunning zijn opgenomen.  



 De woningwet bevat geen algemene 
verplichting van onderhoud van een 
bouwwerk, dus we hebben te maken met 
een autonome veroudering. Dit komt o.a. 
door weersinvloeden en het gebruik. 



 Dit geldt niet voor installaties, deze vallen 
onder de zorgplicht van artikel 1.6. 



 Het begrip van rechtens verkregen niveau 
kan ook een rol spelen bij 
functieverandering van een object, dat 
houdt dus in, ook bij functieveranderingen 
zijn er geen eisen op basis van nieuwbouw. 
Dat betekent, dat wij op basis van renovatie 
en transformatie uitgaan van bestaande 
bouw. 





 Van Bibliotheek naar Erasmus Faculteit. 

 Door het aanbrengen van een 
watermistinstallatie, is er geen enkele 
brandscheiding en rookscheiding in het 
pand. Zelfs het hoofdtrappenhuis is niet 
brand- en rookwerend afgescheiden. 

 

 

 

 











 Brandwerende scheidingen van de 
woningen zijn vastgelegd minimaal 20 
minuten. 

 Het vluchten langs een voordeur is mogelijk 
gemaakt door het aanbrengen van een 
woningsprinkler. 











 Brandscheidingen 20 minuten, terwijl het 
draadglas gedeelte een groter oppervlak 
heeft dan 6.25M².  

 Door onderbouwing dat er een minimale 
vuurbelasting aanwezig is, is dit door de 
overheid toegestaan als gelijkwaardigheid. 















 Het gehele pand is voorzien van een 
watermistinstallatie waardoor er geen 
enkele brand- en rookscheiding aanwezig 
is. 

 Het geheel wordt beschouwd als 1 brand- 
en rookcompartiment, ook de 
trappenhuizen zijn niet rookwerend 
afgescheiden. 









 Was voorheen een Philipsmagazijn, nu een 
winkel- en bijeenkomstfunctie alsmede 
parkeren. 

 Het hele pand is nu voorzien van een 
sprinklerinstallatie waardoor er geen enkele 
brandwerendheid is geëist aan de 
hoofddraagconstructie, 
brandcompartimentering en 
rookcompartimentering.  

 











 

 Zijn er nog vragen? 


