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Een pand dat na een verbouwing geen eigen toegang meer heeft, blijft een apart pand.

BRONNEN   

7. Is het bouwwerk de kleinste eenheid die aan alle criteria voldoet?
Een pand moet ondeelbaar zijn en mag bij de totstandkoming niet kunnen worden
opgedeeld in kleinere eenheden die elk afzonderlijk aan de definitie van een pand voldoen.

BRONNEN  

8. Betreft het bouwwerk een uitzondering?
Voor de afbakening van panden gelden drie uitzonderingen:

Militaire objecten:
Een militair object wordt niet afgebakend wanneer de Minister van Defensie aangeeft dat
registratie niet wenselijk is. Normale kantoorruimten en (delen van) kazernes die aan de
openbare weg liggen, worden in beginsel wel afgebakend.

Hobbykassen:
Een hobbykas (meestal voor privégebruik in tuinen van particulieren) wordt niet als pand
afgebakend.

Bunkers:
Een historische bunker wordt pas afgebakend wanneer deze in gebruik wordt genomen.

BRONNEN  

9. Baken het bouwwerk af als pand
Dit bouwwerk voldoet aan de BAG-definitie van een pand.

BRONNEN  

10. Het bouwwerk is geen pand
Hoewel dit bouwwerk op zichzelf geen pand is, kan het wel geheel of gedeeltelijk onderdeel
zijn van een pand of, opgeknipt in delen, onderdeel zijn van meerdere panden.

KLAAR

10.7 Afbakening van standplaatsen

De afbakening van een standplaats volgt uit de formele aanwijzing van de standplaats door
het bevoegde gemeentelijke orgaan.

Voor de afbakening van een standplaats is het niet relevant of het terrein als zodanig in
gebruik is.

BRONNEN        
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10.8 Afbakening van verblijfsobjecten

2. Is er binnen de ruimte sprake van aan-
eengesloten samenhangend gebruik?

3. Is de ruimte ontsloten via een eigen
toegang vanaf de openbare weg, een
eigen erf en/of een gedeelde verkeers-
ruimte of geldt er een specifieke regel?

4. Is de ruimte dermate groot dat een
persoon er duurzaam kan verblijven?

5. Heeft de ruimte een afsluitbare toegang?

6. Kan de ruimte onderwerp zijn van
goederenrechtelijke rechtshandelingen?

7. Is de ruimte dienstbaar aan een nabijgelegen
verblijfsobject, standplaats of ligplaats?

8. Is de ruimte de kleinste eenheid die aan
alle criteria voldoet?

START

Ja Nee

1. Betreft de ruimte een of meerdere binnen-
ruimten binnen een of meerdere panden?

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Nee Ja

Ja Nee

KLAAR

10. Baken de ruimte af
als verblijfsobject

9. Betreft de ruimte een uitzondering?

Nee Ja

11. De ruimte is geen
verblijfsobject

Figuur 10.8.i: Beslisboom voor de afbakening van verblijfsobjecten
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START
Voor deze beslisboom (zie figuur 10.8.i) deelt de bronhouder een pand of een reeks van
panden op in ruimten (niet te verwarren met bijvoorbeeld kamers) en toetst elk van deze
ruimten afzonderlijk aan de definitie van een verblijfsobject.

Bij het opdelen van panden in ruimten zoekt de bronhouder naar de kleinste eenheid van
gebruik. Hierbij redeneert de bronhouder van binnen naar buiten. De binnenste eigen
toegang bepaalt waar een verblijfsobject begint, mits de ruimte achter deze toegang voldoet
aan de definitie van een verblijfsobject.

Vanuit informatiekundig oogpunt zou het afbakenen van verblijfs- en andere objecten
moeten plaatsvinden zonder eerst naar het gebruiksdoel of andere attribuutwaarden te
kijken. Voor de praktijk van de BAG is het echter nodig dat bijvoorbeeld een garage bij een
woning geen verblijfsobject wordt als er een bed in wordt gezet, terwijl wel een verblijfsobject
kan ontstaan indien er een bureau in wordt geplaatst voor de uitoefening van een beroep of
bedrijf (mits de garage in beide situaties in alle andere opzichten zelfstandig kan voldoen aan
de definitie van een verblijfsobject).

BRONNEN     

1. Betreft de ruimte een of meerdere binnenruimten binnen een of
meerdere panden?
Een verblijfsobject is een eenheid van gebruik die bestaat uit een of meerdere binnenruimten
binnen een of meerdere panden. Deze binnenruimten moeten voldoen aan de definitie van
een binnenruimte volgens NEN 2580:2007.

Een verblijfsobject moet over de volledige hoogte zijn omsloten door wanden en een dichte
plafond- of dakconstructie en een dichte vloerconstructie hebben.

Beweegbare delen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer, zoals deuren en ramen, te
openen lichtkappen en kruipluiken worden op grond van NEN 2580:2007 niet als permanente
openingen beschouwd. Hetzelfde geldt voor ventilatieopeningen en -kanalen in de gevel, in
het dak of in de vloer, zelfs als deze niet afsluitbaar zijn. Hekken, roosterwerken en
gaasafzettingen zijn op grond van NEN 2580:2007 wel permanente openingen.

Verblijfsobjecten zijn bij de totstandkoming van een pand volledig gelegen binnen dat pand.
Na een verbouwing kan een verblijfsobject zich uitstrekken over meerdere
aaneengesloten panden.

Definities uit NEN 2580:2007 zijn overgenomen met toestemming van NEN te Delft, www.nen.nl.

BRONNEN        

2. Is er binnen de ruimte sprake van aaneengesloten samenhangend gebruik?
Bij een verblijfsobject staat het samenhangende gebruik van een ruimte centraal. Er dient in
ruimtelijke zin sprake te zijn van een eenheid van gebruik.

Er kan alleen sprake zijn van een eenheid van gebruik als die eenheid exclusief beschikt over
alle basisvoorzieningen die zijn vereist voor alle gebruiksdoelen van het verblijfsobject.

Per gebruiksdoel zijn de minimaal vereiste basisvoorzieningen:

Bijeenkomstfunctie: water, toilet.
Celfunctie: water, toilet.
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