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Vraag en antwoord

Aankleding in trappenhuis
Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, 

wordt in elke uitgave van Bouw-kwaliteit in de praktijk een telefonisch gestelde vraag 

en antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

OMSCHRIJVING
Aankleding in trappenhuis

VRAAG
Mag in een gemeenschappelijk trappenhuis (extra beschermde vlucht-
route) van een bestaand woongebouw vloerbedekking op de vloer  
worden aangebracht?

ANTWOORD
Ja, mits deze vloerbedekking voldoet aan een van de voorwaarden in 
artikel 7.4 van Bouwbesluit 2012. 
De vloerbedekking kan worden beschouwd als aankleding van de 
ruimte. Artikel 7.4 van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat aankle-
ding in een besloten ruimte geen brandgevaar mag opleveren.

AANVULLENDE OPMERKING(EN)
• Artikel 7.4 is een gebruiksvoorschrift en geldt dus zowel voor 

nieuwbouw als voor bestaande bouw.
• Artikel 7.4 geldt niet voor ruimten binnen een woning. Dit volgt uit 

lid 6 van dit artikel.
• De opsomming in artikel 7.4, lid 1, is een zogenoemde ‘of-bepa-

ling’. Dat wil zeggen dat als aan een voorwaarde naar keuze is vol-
daan, verondersteld moet worden dat aan het gehele voorschrift 
(artikellid) is voldaan. Deze keuze biedt de mogelijkheid om de 
bepalingsmethode te kiezen die het beste past bij de betreffende 
aankleding. Bepalingsmethoden die niet geschikt zijn voor vloer-
bedekking, kunnen zodoende buiten beschouwing blijven.

• In hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit wor-
den ook eisen gegeven met betrekking tot 
het brand- en rookgedrag van materialen. 
Deze eisen gelden voor constructieonder-
delen. Aankleding is geen constructie- 
onderdeel en moet dus voldoen aan de 
voorschriften gesteld in artikel 7.4.

Toelichting

AANKLEDING
artikel 7.4, leden 1, 2 en 6, Bouwbesluit 2012
1.  Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren.  

Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding:
a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
d.  voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in  

afdeling 2.9, of
e.  een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloei-

duur van ten hoogste 60 seconden.
2.  Bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan   

50 personen is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, in-
dien de aankleding:

a.  zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen 
kunnen bevinden;

b.  de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder 
dan 2,5 m is, en

c.  niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
6. Het eerste tot en met vijfde lid gelden niet voor een niet-gemeen-
schappelijke ruimte.

Helpdesk Bouwbesluit

Bel: (085) 489 88 89

Mail: helpdeskbouwbesluit@vakmedianet.nl

Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit. Gratis voor u als 

abonnee! De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten 

voldoen, zijn op 1 april 2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. 

Met al uw vragen hierover kunt u bij ons terecht. Speciaal voor u als 

abonnee is er professioneel advies door een uitgebreid team van ex-

perts beschikbaar gesteld. Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman 

Groep en Geregeld BV. U kunt eenvoudig uw vraag stellen via 

(085) 489 88 89 of helpdeskbouwbesluit@vakmedianet.nl. Met een 

van de experts neemt u door wat uw vraag is.

Indien mogelijk ontvangt u telefonisch direct een inhoudelijke reactie 

op uw vraag. Voor een uitgewerkte (schriftelijke) vastlegging zullen 

prijsafspraken worden gemaakt.

www.omgevingindepraktijk.nl

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de web-

site van Omgeving in de praktijk (www.omgevingindepraktijk.nl) en 

kunnen door de abonnementhouders van Omgeving in de praktijk 

worden geraadpleegd. Zie voor de voorwaarden www.cobouw.nl/

helpdeskbouwbesluit/ voorwaarden. Daar kunt u ook zien voor welke 

abonnementen van Vakmedianet deze service gratis is.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis (Nie-

man Groep), met medewerking van Hajé van Egmond (Geregeld BV).
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