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↘ Bouwrecht

Letselveilig glas en bouwregelgeving

Op 7 september 2021 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in het 

hoger beroep tegen een vonnis van de kantonrechter, waarin een aannemer veroor-

deeld was om ruiten in een door haar gebouwde woning te vervangen. Volgens de 

kantonrechter was de aannemer dit op grond van de bouwregelgeving verplicht. Het 

Gerechtshof oordeelde anders. Deze uitspraak is voor de hele bouwsector relevant: de 

bouwregelgeving stelt geen eisen aan letselveiligheid.

Tekst mr. ing. Jacco Huijzer
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I
n 2015 werd een nieuwbouwwoning opge-

leverd. In 2016 ontstond een breuk in twee 

ruiten in deze woning. Bij de buren waren 

ook scheuren ontstaan. Er werd een des-

kundige ingeschakeld om deze scheuren te 

onderzoeken. Deze deskundige constateerde 

in zijn rapport dat de beglazing in de woning 

had moeten voldoen aan de eisen van letsel-

veiligheid, onder meer op grond van NEN 

2608. De ramen voldeden daarom volgens de 

deskundige niet aan de eisen van Bouwbesluit 

2012.

De kantonrechter ging hier in mee. Op 10 juli 

2019 oordeelde de kantonrechter dat de aan-

nemer de ruiten diende te vervangen, zodat er 

werd voldaan aan de eisen van letselveilig-

heid. De aannemer moest een risicobeoorde-

ling conform NEN 2608 maken van de te ver-

wachte letselschade, om te bepalen voor 

welke ruiten dit gold. De kantonrechter oor-

deelde dus dat Bouwbesluit 2012 eist dat een 

risicobeoordeling conform NEN 2608 wordt 

uitgevoerd en dus dat Bouwbesluit 2012 let-

selveilig glas eist. Tegen deze uitspraak stelde 

de aannemer hoger beroep in bij het Gerechts-

hof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof vernietigde 

de uitspraak van de kantonrechter. Bouwbe-

sluit 2012 gaat volgens het hof niet over letsel-

veiligheid.

Kanttekeningen

Doorgaans zijn het publiekrechtelijke geschil-

len die relevant zijn voor de uitleg en reikwijd-

te van de bouwregelgeving. Deze keer is het 

een civielrechtelijke procedure die de aan-

dacht trekt. Wat was het probleem? Bouwbe-

sluit 2012 stelt in afdeling 2.1 eisen aan de 

sterkte van bouwconstructies. Bouwconstruc-

ties mogen volgens artikel 2.2 en artikel 2.3 

van Bouwbesluit 2012 niet bezwijken als ge-

volg van fundamentele en bijzondere belas-

tingcombinaties. Als het een bouwconstructie 

van glas betreft, moet het bezwijken volgens 

artikel 2.4 van Bouwbesluit 2012 worden bere-

kend volgens NEN 2608. De NEN 2608 bevat 

echter ook een aantal regels en een bepalings-

methode met betrekking tot letselveiligheid. 

Zijn door de aanwijzing van de NEN 2608 in 

artikel 2.4 van Bouwbesluit 2012 die betref-

fende gedeelten uit de norm ook van toepas-

sing? Dit vraagstuk heeft al veel pennen in be-

roering gebracht, waarbij zowel het bevesti- 

gende als het ontkennende antwoord op die 

vraag verdedigd werden. 

Status NEN-normen

Het hof stelt in rechtsoverweging 2.5 voorop 

dat NEN-normen in een contractuele relatie 

alleen van toepassing zijn als deze uitdrukke-

lijk overeengekomen zijn, of als die normen in 

publiekrechtelijke regelgeving dwingend wor-

den voorgeschreven. Bijvoorbeeld in het 

Bouwbesluit. Uit het enkele bestaan van een 

NEN-norm volgt dus niet dat die norm ook 

daadwerkelijk van toepassing is. NEN 2608 

was hier niet uitdrukkelijk overeengekomen. 

Dat betekende dat de voorschriften van het 

Bouwbesluit bepalend waren.

Geen eis in Bouwbesluit

De kernoverwegingen van het arrest luiden als 

volgt: 

‘2.22 Naar het oordeel van het hof is hoofdstuk 

5 van NEN 2608:2011 niet aangestuurd door 

het Bouwbesluit. Het woord letsel wordt welis-

waar eenmaal in algemene zin in de hierboven 

genoemde paragraaf 2.2 van NEN-EN 1990 ge-

noemd, maar deze paragraaf houdt geen con-

crete norm in, in die zin dat letselveiligheid 

(onderdeel van) een fundamentele belastings-

combinatie is als bedoeld in artikel 2.2 van het 

Bouwbesluit. In NEN-EN 1991 norm wordt het 

woord ‘letsel’ of de term ‘letselschade’ zelfs 

helemaal niet genoemd. NEN-EN 1990 en NEN-

EN 1991 geven normen op het gebied van con-

structieve veiligheid, maar zien daarmee niet 

op de gevolgen van het bezwijken van con-

structies (de letselveiligheid). Dit leidt het hof 

ook af uit de Nota van toelichting op artikel 2.2 

(zie 2.15 van dit arrest), waaruit volgt dat NEN-

EN 1990 en NEN-EN 1991 betrekking hebben 

op het bezwijken als gevolg van de op het 

bouwwerk werkzame krachten. Dat de normen 

ook betrekking hebben op letselveiligheid (als 

een gevolg van het bezwijken van een con-

structie), staat niet in NEN-EN 1990 of NEN-EN 

1991 vermeld. Dit volgt ook niet uit de tekst van 

het Bouwbesluit en de Nota van toelichting 

daarop.

2.23 Het voorgaande brengt mee dat met deze 

‘beperkte bril’ gekeken moet worden naar arti-

kel 2.4 van het Bouwbesluit. Artikel 2.4 ver-

wijst naar de fundamentele en buitengewone 

belastingscombinaties van artikel 2.2 en 2.3 

van het Bouwbesluit en bepaalt vervolgens dat 

– indien een constructie is vervaardigd van 

glas – voldaan moet worden aan NEN 

2608:2011. Omdat letselveiligheid geen (on-

derdeel van een) fundamentele belastings-

combinatie (en evenmin een buitengewone 

belastingscombinatie) is, wordt het gedeelte 

van NEN 2608:2011 dat op letselveiligheid 

ziet, hierdoor niet aangestuurd. Het in artikel 

2.4 van het Bouwbesluit bepaalde (‘Het niet 

bezwijken, als bedoeld in de artikelen 2.2 en 

2.3, wordt bepaald volgens: (…) NEN 2608’) 

ziet daarmee dus alleen op de constructieve 

veiligheid van de bouwconstructie. Dat bete-

kent dat naar het oordeel van het hof niet 

wordt toegekomen aan hoofdstuk 5.1.2 en 

5.1.3 van NEN 2608:2011.’

NEN 2608 is alleen door Bouwbesluit 2012 

aangestuurd om het bezwijken te bepalen als 

gevolg van fundamentele belastingcombina-

ties en buitengewone belastingcombinaties. 

Letselveiligheid is geen (onderdeel) van een 

voorgeschreven belastingcombinatie. Dat NEN 

2608 in Bouwbesluit 2012 wordt aangewezen 

als bepalingsmethode voor het bezwijken 
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ming met de hiervoor door het hof aan de re-

gelgeving gegeven objectieve uitleg.’

Het hof concludeert dan ook dat er voor de 

aannemer geen verplichting bestond om op 

grond van Bouwbesluit 2012 de letselveilig-

heid van de ruiten in de woning te bepalen 

(een risicoanalyse uit te voeren) dan wel let-

selveilig glas in de gehele woning toe te pas-

sen.

Praktische gevolgen

Met dit arrest is er de broodnodige duidelijk-

heid over dit onderwerp verkregen.1 De langs-

lepende discussie over dit onderwerp is nu 

beslecht: het standpunt dat Bouwbesluit 2012 

wél de integrale NEN 2608 aan zou sturen is 

niet langer houdbaar. Dat heeft twee belangrij-

ke consequenties. 

De eerste is dat gemeenten geen bevoegd ge-

zag zijn bij de kans op letselschade van een 

bouwconstructie. Een kleine zoekopdracht op 

internet levert het inzicht op dat er inderdaad 

gemeenten zijn die hierop handhaven of die 

hier in het kader van de aanvraag omgevings-

vergunning voor bouwen op toetsen. Dat is 

niet langer mogelijk; een dergelijke bevoegd-

heid bestaat er niet en heeft ook nooit be-

staan. De eisen aan letselveiligheid in NEN 

2608 zijn immers niet door Bouwbesluit 2012 

aangestuurd.

Uiteraard houdt het bevoegd gezag wel toe-

zicht op naleving van de zorgplichtbepaling 

van artikel 1a van de Woningwet. Uit de alge-

meen geformuleerde zorgplichtbepaling kan 

echter niet volgen dat de NEN 2608 ineens wel 

integraal van toepassing is. Een algemeen ge-

formuleerde zorgplichtbepaling kan niet een 

zo vergaande strekking hebben. Voor zover de 

zorgplicht al generiek aandacht vraagt voor 

letselveiligheid, ligt het meer voor de hand om 

in een voorkomend geval een minder ingrij-

pende voorziening te verlangen: het verklei-

nen van risico’s door het aanbrengen van at-

tentiestickers op het glas of het plaatsen van 

een obstakel in de vorm van beplanting of een 

bloembak. De rol van het bevoegd gezag in 

relatie tot letselveiligheid is dus beperkt.

De tweede belangrijke consequentie van deze 

uitspraak is dat als een opdrachtgever letsel-

veilig glas in een gebouw aangebracht wil heb-

ben, dit expliciet overeengekomen moet wor-

den. Er is na deze uitspraak meer reden dan 

ooit om hier aandacht aan te besteden bij de 

contractvorming. Er moet een bewuste keuze 

worden gemaakt ten aanzien van letselveilig-

heid. Als dat nagelaten wordt, kan men zich 

daar achteraf niet meer tegenover de aanne-

mer over beklagen.

Geen eis – wel aansprakelijk?

Het is tot slot nog wel goed te benadrukken 

dat deze uitspraak enkel ziet op de vraag of 

Bouwbesluit 2012 in afdeling 2.1 eisen aan 

het voorkomen van letselschade stelt. Het 

achterwege laten van letselveilig glas kan on-

der omstandigheden echter wel degelijk tot 

juridische consequenties leiden. Een gebou-

weigenaar kan bij het ontbreken van letselbe-

perkende beglazing in bepaalde omstandig-

heden verantwoordelijk gehouden worden als 

er letsel ontstaat bij een botsing van een per-

soon tegen het glas. Zie bijvoorbeeld de uit-

spraak van de Rechtbank Gelderland van 

20 juli 2016, waarin geoordeeld werd dat naar 

maatstaven van zorgvuldigheid verwacht mag 

worden dat klapdeuren in een schoolgebouw 

met minderjarige scholieren letselveilig zijn 

uitgevoerd. Als dat niet het geval was, had de 

school volgens de Rechtbank daarmee gehan-

deld in strijd met hetgeen volgens ongeschre-

ven recht in het maatschappelijk verkeer be-

taamt en daarmee onrechtmatig.2 Er is meer 

jurisprudentie waaruit blijkt dat het voldoen 

aan Bouwbesluit 2012 niet altijd een geldig 

excuus is om onder aansprakelijkheid uit te 

komen.3

Blijven nadenken over het toepassen van let-

selveilig glas? Jazeker! Maar letselveilig glas 

afdwingen met als argument dat Bouwbesluit 

2012 dit zou eisen? Dat is niet langer moge-

lijk…

1. Op het moment van schrijven is de uitspraak overigens nog 
niet onherroepelijk; de weg van cassatieberoep bij de Hoge 
Raad staat nog open. Dat ligt in een kwestie als deze echter 
niet zo voor de hand.
2. Rb. Gelderland 20 juli 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4565, r.o. 
4.3.
3. HR 20 oktober 2000, NJ 2000, 700.

 betekent niet dat de integrale norm daarmee 

wordt aangestuurd. Alleen de delen die gaan 

over het bezwijken als gevolg van de voorge-

schreven belastingcombinaties zijn aange-

stuurd. Het overige deel van de norm, waaron-

der die over letselveiligheid gaan, dus niet.

Deze redenering van het hof sluit naadloos 

aan bij vraag 774 van de Helpdesk Bouwregel-

geving van het Ministerie van BZK. Hoewel het 

hof het oordeel niet van het antwoord van de 

Helpdesk heeft laten afhangen, is wel duide-

lijk dat het antwoord van de Helpdesk zwaar 

weegt: ‘De Helpdesk is onderdeel van de rijks-

overheid en is speci�ek bedoeld voor vragen 

over bouwen, verbouwen en bouwregelgeving. 

De Helpdesk heeft drie keer ondubbelzinnig 

een antwoord gegeven op de vraag of letsel-

veilig glas (veiligheidsglas) vereist is op grond 

van het Bouwbesluit (op 19 juni 2018, 2 juli 

2018 en 27 september 2019, zie 2.24 en 2.25), 

zodat ervan uitgegaan mag worden dat dit het 

standpunt is dat vanuit overheidswege inge-

nomen wordt. Dit standpunt is in overeenstem-
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