
Bijlagen behorende bij de bouwverordening  

Bijlage 1 Gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor het 
bouwen (vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in de Regeling omgevingsrecht. 
 
Bijlage 2 Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning (vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit. 
 
Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken (vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit. 
 
Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de 
niet-gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties (vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit. 
 
Bijlage 5 Opslag brandgevaarlijke stoffen (vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit. 
 
Bijlage 6 Opslag brandgevaarlijke stoffen (vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit. 
 
Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op 
erven en terreinen 
Bijlage als bedoeld in artikel 2.7.6 
 
De NEN-normen, bedoeld in artikel 2.7.6, zesde lid, zijn de volgende: 
a NEN 7002, uitgave 1968, ‘Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen’ (met 
correctieblad 
d.d. december 1979); 
b NEN 7003, uitgave 1968, ‘Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen’ (met 
correctieblad d.d. 
december 1979); 
c NEN 7013, uitgave 1980, ‘Expansiestukken van PVC en ABS voor binnen- en 
buitenrioleringen’; 
d NEN-EN 1401-1, uitgave 2009, ‘Kunststofleidingsystemen voor vrij verval 
buitenriolering – Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) – Deel 1. Eisen voor buizen, 
hulpstukken en het systeem’ (Engelstalig); 
e NEN-EN 295-1, uitgave 1992, ‘Keramische buizen en hulpstukken, alsmede 
buisverbindingen voor riolering onder vrij verval, met inbegrip van de 
aanvullingsbladen A1, uitgegeven 1996, 
A2, uitgegeven 1997, en A3, uitgegeven 1999 – Deel 1. Eisen’ (Engelstalig); 
f NEN-EN 295-2, uitgave 1992, ‘Keramische buizen en hulpstukken, alsmede 
buisverbindingen 
voor riolering onder vrij verval, met inbegrip van aanvullingsblad A1, uitgegeven 1999 
– Deel 
2. Kwaliteitscontrole en monstername’ (Engelstalig); 
g NEN-EN 295-3, uitgave 1992, ‘Keramische buizen en hulpstukken, alsmede 
buisverbindingen 
voor riolering onder vrij verval – Deel 3. Beproevingsmethoden’ (Engelstalig). 
 
 
 
 



 
 
 
Bijlage 8 Handreiking voor de visuele inspectie van woningen en daarmee 
vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest (vervallen) 
 

 
 
Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie 
(gereserveerd) 
 
Bijlage 10 Tabel 2.6.1 behorende bij artikel 2.6.1 (brandmeldinstallaties) 
(vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit. 
 
Bijlage 11 Tabel 2.6.5 behorende bij artikel 2.6.5  (ontruimingsinstallaties) 
(vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit. 
 
Bijlage 12 Tabel 2.6.8 behorende bij artikel 2.6.8        
(vluchtrouteaanduiding) (vervallen) 
Deze regelgeving is nu opgenomen in Gebruiksbesluit 
 


