
↘ Vraag en antwoord

Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit. De technische 

voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen zijn op 1 april 

2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. In de rubriek Vraag en 

antwoord wordt elke maand een helpdeskvraag gepubliceerd die is 

binnengekomen via de helpdesk en die is beantwoord door experts. 

Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman Groep en Geregeld BV. 

www.omgevingindepraktijk.nl

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website 

van Omgeving in de Praktijk (www.omgevingindepraktijk.nl) en kunnen 

door de abonnementhouders van Omgeving in de Praktijk worden ge-

raadpleegd. Abonnementhouders van Omgeving in de Praktijk hebben 

ook de mogelijkheid om vragen te stellen via de helpdesk op de website.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis met 

medewerking van Hajé van Egmond.
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Stootbord onderaan trap 
op verdieping
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
Stootbord onderaan trap op verdieping

VRAAG
Ik heb een nieuwbouwwoning met een open trap van de eerste verdie-

ping naar de zolder. Tussen de verdiepingsvloer en de onderste trede 

van deze trap is de open ruimte circa 0,14 meter hoog. Is dit toege-

staan?

ANTWOORD
Ja. Een trap hoeft alleen aan de zijkant een afscheiding te hebben 

(artikel 2.17, lid 2). Ter plaatse van de aansluiting van een vloer aan 

een trap is, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van de 

trap, een afscheiding niet vereist (artikel 2.17, leden 1 en 4). Op de 

betreffende opening tussen vloer en traptrede zijn de voorschriften 

in artikel 2.19, die gelden voor afscheidingen, dan ook niet van toe-

passing. 

AANVULLENDE OPMERKINGEN
• Hoewel stootborden publiekrechtelijk (Bouwbesluit) niet vereist 

zijn, kan uit privaatrechtelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld 

Woonkeur, wel volgen dat stootborden moeten worden toegepast.

• Ook op grond van bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en -eva-

luatie op grond van ARBO-regels kan het noodzakelijk zijn om 

voorzieningen te treffen om onveilige situaties te voorkomen, ze-

ker wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn. Denk aan het 

plaatsen van een traphekje of het (tijdelijk) dichtzetten van de 

opening.

Toelichting
AFSCHEIDING
artikel 2.17, leden 1, 2 en 4, 

Bouwbesluit 2012

1. Een voor personen bestem-

de vloer heeft bij een rand een 

niet beweegbare afscheiding 

als die rand meer dan 1 m ho-

ger ligt dan een aansluitende 

vloer, het aansluitende terrein 

of het aansluitende water.

2. Een trap als bedoeld in arti-

kel 2.27 heeft, voor zover een 

zijkant van een tredevlak meer 

dan 1 m hoger ligt dan een 

aansluitende vloer, het aan-

sluitende terrein of het aan-

sluitende water, aan die zij-

kant een niet beweegbare 

afscheiding.

4. Het eerste lid geldt niet ter 

plaatse van de aansluiting van de vloer aan:

a. een trap, en

b. een hellingbaan.

OPENING
artikel 2.19, leden 1 en 2, Bouwbesluit 2012

1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen openingen 

waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de in 

tabel 2.16 aangegeven diameter. (In tabel 2.16 is 0,2 m aangegeven.)

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

artikel 2.17 tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of 

een vloer van een hellingbaan geen openingen waardoor een bol kan 

passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m.

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

www.marcustrappen.nl, bewerkt.


