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Vraag en antwoord

Daglicht in collegezaal
Om u een idee te geven van de vragen die bij 

de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt 

in elke uitgave van Bouwkwaliteit in de praktijk 

een telefonisch gestelde vraag en antwoord 

opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard 

geanonimiseerd.

OMSCHRIJVING
De eisen voor daglicht in een collegezaal.

VRAAG
In een te bouwen universiteitsgebouw komt een collegezaal met een 

oppervlakte van 200 m². Gelden er voor deze collegezaal eisen aan 

daglichttoetreding?

ANTWOORD
Nee. 

De collegezaal is aan te merken als verblijfsruimte in een onderwijs-

functie. Aan een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie worden in arti-

kel 3.75 van Bouwbesluit 2012 daglichteisen gesteld. 

In lid 8 van artikel 3.75 staat echter dat de daglichteisen niet van toe-

passing zijn op een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer 

dan 150 m² in een onderwijsfunctie.

AANVULLENDE OPMERKING(EN)
In artikel 6.3, lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het  

volgende voorgeschreven: 

Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht bin-

nen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.

Daarom is het aan te bevelen om ten behoeve van de docent(en) wel 

enige mate van daglichttoetreding in de collegezaal aan te brengen, 

vooral wanneer de docenten hier meerdere uren per dag lesgeven. In 

het verleden (tot 2007) werd in het Arbobesluit een grenswaarde van  

2 uur per dag gehanteerd. Daarna is deze grenswaarde niet meer voor-

geschreven, maar wordt deze in de praktijk wel algemeen als verstandi-

ge ondergrens aangemerkt.

Toelichting

DAGLICHTEISEN

artikel 3.75, lid 1, Bouwbesluit 2012

Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglicht-

oppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan de getalswaarde 

van het in tabel 3.74 aangegeven deel van de vloer oppervlakte in m² van dat  

verblijfsgebied.

(In tabel 3.74 is voor een onderwijsfunctie 5% aangegeven.)

artikel 3.75, lid 2, Bouwbesluit 2012

Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglicht-

oppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.

(In tabel 3.74 is voor een onderwijsfunctie 0,5 m² aangegeven.)

artikel 3.75, lid 8, Bouwbesluit 2012

Bij de bepaling van de in het eerste lid bedoelde vloeroppervlakte van een  

verblijfsgebied, blijft een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 

150 m² buiten beschouwing. Op een dergelijke verblijfsruimte is het tweede lid 

niet van toepassing.

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

Bel: (085) 489 88 89

Mail: helpdeskbouwbesluit@bimmedia.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@ bimmedia.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).


