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Isolatie onverwarmde  
gebruiksfunctie
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

Isolatie onverwarmde gebruiksfunctie

VRAAG

Wij laten een paardenstal bouwen. Deze wordt verwarmd door middel 

van heaters. Moet deze stal thermisch worden geïsoleerd?

ANTWOORD

Nee.

Een stal moet volgens Bouwbesluit 2012 worden aangemerkt als in-

dustriefunctie, met als subgebruiksfunctie een lichte industriefunctie 

voor het bedrijfsmatig houden van dieren. 

Het kenmerk van een lichte industriefunctie is dat het verblijven van 

personen daar een ondergeschikte rol speelt.

Op een industriefunctie die wordt verwarmd voor een ander doel dan 

het verblijven van personen is artikel 5.5 (onverwarmde gebruiks-

functie) van Bouwbesluit 2012 van toepassing. Er geldt dan geen eis 

aan de energieprestatie (artikel 5.2), thermische isolatie (artikel 5.3) 

en luchtvolumestroom (artikel 5.4).

AANVULLENDE OPMERKING

Ook al is het niet verplicht om een verwarmde stal te isoleren, het is 

uit het oogpunt van duurzaamheid en energiezuinigheid wel aan te 

bevelen om rekening te houden met enige mate van isolatie.

Toelichting

lichte industriefunctie

artikel 1.1, lid 3, Bouwbesluit 2012

Industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven 

van personen een ondergeschikte rol speelt.

lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren

artikel 1.1, lid 3, Bouwbesluit 2012

Lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Be-

sluit houders van dieren, worden gehouden.

onverwarmde gebruiksfunctie

artikel 5.5, Bouwbesluit 2012

Op een gebruiksfunctie die niet bestemd is om te worden verwarmd, of 

indien de verwarming uitsluitend is bestemd voor een ander doel dan 

het verblijven van personen, zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van 

toepassing.

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

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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