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0. Beslisnota ondertekening vragen CDA over bericht dat 
nieuwe daglichteisen de bouw onbetaalbaar maken 

Aanleiding 
Het lid Geurts (CDA) heeft op 12 januari jongstleden vragen aan u gesteld over 
het bericht dat nieuwe daglichteisen de bouw onbetaalbaar maken.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de antwoorden en de brief aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer te ondertekenen 

Kern 
• De vragen zijn gesteld naar aanleiding van berichtgeving op de nieuwssite 

Bouwwereld van 23 mei 2022 over de nieuwe daglichteisen op basis van de 
Europese norm NEN-EN 17037 in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl).   

• Deze nieuwe eisen zijn op 22 september 2022 gepubliceerd in het Staatsblad en 
zijn beoogd in werking te treden op 1 januari 2024.  

• Over deze wijziging heeft u eerder een positief advies gekregen van het Overleg 
Platform Bouwregelgeving en heeft, zoals gebruikelijk een internetconsultatie en 
voorhang bij de Tweede Kamer plaatsgevonden. Uit het voor deze wijziging 
gemaakte lastenonderzoek volgt geen structurele lastenverzwaring.  

• De vragen hebben vooral betrekking op de complexiteit van de Europese norm 
ten opzichte van de huidige Nederlands norm. U licht in de antwoorden toe dat 
voor de toepassing van de Europese norm nog nadere informatie wordt 
vastgelegd in Omgevingsregeling (de ministeriële regeling onder het Bbl) zodat 
eenduidiger wordt hoe deze norm toe te passen. Verder wordt in de praktijk  
gewerkt met software die het maken van deze berekeningen eenvoudiger 
maken.  

Toelichting 
nvt 

Politieke context 
nvt 

Financiële/juridische overwegingen 
nvt 

Krachtenveld 
nvt 
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Strategie 
nvt 

Uitvoering 
nvt 

Communicatie 
nvt 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 1. Brief TK beantwoording  
vragen CDA over bericht dat 
nieuwe daglichteisen de bouw 
onbetaalbaar maken 
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