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‘NEN-normen uit Bouwbesluit moeten openbaar zijn’ 

 
MKB-Haarlemmermeer-Schiphol is blij dat de rechter eind december de NEN-normen heeft bestempeld als 
algemeen verbindende voorschriften. Dat betekent dat ze openbaar moeten worden gemaakt. Nu betalen 
ondernemers nog voor het verkrijgen van de inhoud van de normen die de wetgever stelt. De uitspraak kan 
voor bouwbedrijven dus kostenbesparend werken wat in deze economische tijd uiteraard zeer prettig is.  
 
Bouwkundig Adviesbureau CBB was naar de rechter gestapt omdat het bureau het onterecht vindt dat 
ondernemers auteursrechten moeten betalen voor de NEN-normen. De regelgeving voor de bouw bevat 
honderden van deze voorschriften, die veelal technische specificaties inhouden voor zaken als rookmelders 
en elektrische installaties. Doordat in het zogenoemde Bouwbesluit steeds naar de normen wordt verwezen, 
is het volgens het adviesbureau wet- en regelgeving. En daarvoor hoeft in Nederland niet te worden betaald.  
 
De rechter moest beoordelen of de bepalingen van het Bouwbesluit, voor zover daarin is verwezen naar 
NEN-normen, een algemeen verbindend karakter hebben. Volgens hem is dat het geval, maar dan moeten 
de normen wel zijn gepubliceerd. Omdat dat echter niet is gebeurd, zijn de bepalingen van het Bouwbesluit 
en de Regeling Bouwbesluit formeel nog niet in werking getreden en dus niet verbindend. Door deze 
uitspraak zijn grote delen van de bouwregelgeving in ons land buiten werking gesteld.  
 
MKB-Haarlemmermeer-Schiphol is blij met het oordeel van de rechter, omdat hieruit blijkt dat de NEN-
normen voor iedere ondernemer openbaar moeten zijn. De ondernemersvereniging pleit samen met haar 
moederorganisatie MKB-Nederland verder voor minder verwijzingen naar normen in wet- en regelgeving, 
minder doorverwijzingen in normen, duidelijker leesbare normen, meer betrokkenheid van het mkb bij de 
totstandkoming van normen en het gratis beschikbaar stellen van normen waarnaar wet- en regelgeving 
verwijst. 

 


