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Wat is er inhoudelijk gewijzigd in het 
Basisverf- en glasbestek 2016? 

Tekst van inhoudelijke wijzigingen 
Rood en doorgehaald = verwijderd in de uitgave 2016 
Blauw = toegevoegd in de uitgave 2016 

Voorschriften omtrent de uitvoering 
Uitvoeren schilderwerk 
Punt 2, 14 en 15: 
Het woord opdrachtnemer is vervangen door 
schilder-aannemer 
Punt 5: 
De afkorting VIB staat niet meer tussen haakjes 
en staat nu voor het woord 
‘veiligheidsinformatiebladen’ 
Punt 15: 
De tekst ‘beschadiging van alle tot de bouw 
behorende onderdelen te nemen, alsmede van’ 
ontbreekt in de nieuwe uitgave. 

Volledige tekst punt 15: 
De opdrachtnemer dient maatregelen te nemen ter 
voorkoming van verontreiniging en beschadiging van 
alle tot de bouw behorende onderdelen te nemen, 
alsmede van de eventueel hierin geplaatste inventaris, 
voor zover deze verontreiniging en beschadiging het 
gevolg zullen zijn van de uitvoering van het door hem 
aangenomen werk. 

Plaatsen van glas 
Punt 1: 
De berekening van de omtrekspeling – 0,33 x de 
sponninghoogte - is verwijderd 

Volledige tekst punt 1: 
Voor de bepaling van de glasmaten moet, 
overeenkomstig het gestelde in de NPR 3577 
“beglazen van gebouwen”, worden uitgegaan van een 
omtrekspeling groot van 0,33 x de sponninghoogte met 
een minimum van 5 mm voor toepassing in hout en 3 
mm voor toepassing in metaal en kunststof. Voor 
sponningen in hout mag incidenteel een afwijking van 
2 mm op de omtrekspeling worden toegelaten. met een 
plaatselijk minimum van 3 mm. 

Aanvullende bepalingen - Beglazing 
Het woord opdrachtnemer is vervangen door 
schilder-aannemer 
Aanvullende bepalingen - Oplevering 
Punt 1: 
Het woord opdrachtnemer is vervangen door 
schilder-aannemer 

Aanvullende bepalingen - Oplevering 
Derde alinea: 
Het woord ‘hout’ ontbreekt. 

Volledige tekst derde alinea ‘aanvullende bepalingen – 
Oplevering’: 
op ander materiaal: in dezelfde verhouding als op hout. 
Het opzetten in het werk van één referentievlak per 
kleur ten grootte van maximaal twee vierkante meter 
kan worden verlangd. 

Systemen 
Hoofdstuk 1 
Titel gewijzigd van ‘Nieuwbouwsystemen buiten’ 
naar ‘Schildersystemen nieuwbouw 
buitenschilderwerk’ 
Hoofdstuk 1.7 / 7 
NSD 01:  
In de oude uitgave kan deze worden toegepast 
in combinatie met één van de andere systemen, 
in de nieuwe uitgave dient deze te worden 
toegepast met één van de andere systemen. 
Hoofdstuk 1.10 / 10 
NSV 01 en 02:  
In de oude uitgave kunnen deze worden 
toegepast in combinatie met één van de andere 
systemen, in de nieuwe uitgave dienen deze te 
worden toegepast met één van de andere 
systemen. 
Hoofdstuk 1.11 / 11 
NBS 05: 

Volledige tekst NBS 05: 
Beglazen van binnenuit met plaatsingsprofiel op de 
onderdorpel, kit en glaslatten 
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Wijziging in het aanbrengen van hielafdichting, 
er worden geen verschillende eisen meer 
gesteld voor hoogten tot en boven de 10 meter 
 

- Sponningen plaatselijk gronden 
- Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de 
sponninghoogte en op de glaslat, dusdanig dat er een 
voegdiepte van 6 mm ontstaat en een voegbreedte van 
ten minste 4 mm 
- Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes 
- Bij een plaatsingshoogte tot 10 meter, de hieldichting 
over de gehele lengte aan de onderzijde van de 
beglazing aanbrengen en tot een hoogte van 200 mm 
in de stijl. Bij een plaatsingshoogte boven de 10 meter, 
de hieldichting over de gehele lengte aan de 
onderzijde van de beglazing aanbrengen en over de 
gehele lengte van de stijlen. 
- Hielafdichting aanbrengen aan de onderzijde en 10 
cm naar boven in de stijlen 
- Glaslatten plaatsen 
- Elastische kit aanbrengen in de binnen- en 
buitenvoeg 

Hoofdstuk 2 
Titel gewijzigd van ‘Nieuwbouwsystemen 
binnen’ naar ‘Schildersystemen nieuwbouw 
binnenschilderwerk’ 

 

Hoofdstuk 2.7 / 7 
NSD 50:  
In de oude uitgave kan deze worden toegepast 
in combinatie met één van de andere systemen, 
in de nieuwe uitgave dient deze te worden 
toegepast met één van de andere systemen. 

 

Hoofdstuk 2.8 / 8 
NSV 50 en 51:  
In de oude uitgave kunnen deze worden 
toegepast in combinatie met één van de andere 
systemen, in de nieuwe uitgave dienen deze te 
worden toegepast met één van de andere 
systemen. 

 

Hoofdstuk 3 
Titel gewijzigd van ‘Onderhoudsystemen buiten’ 
naar ‘Schildersystemen onderhoud 
buitenschilderwerk’ 

 

Hoofdstuk 3.4 / 4 
OHR 03: 
Is vervallen in de nieuwe uitgave 
OHR 06: 
De afrondingsstraal is gewijzigd van 3 mm naar 
5 tot 8mm 

Volledige tekst OHR 03: 
Kapsules/pillen plaatsen 
- Plaatsen van kapsules/pillen volgens voorschrift van 
de betreffende fabrikant 
Volledige tekst OHR 06: 
Scherpe kanten afronden 
- Scherpe kanten afronden tot een afrondingsstraal van 
3 5 tot 8 mm, door middel van schuren of frezen 

Hoofdstuk 3.8 / 8 
OSD 01, 02 en 03:  
In de oude uitgave kunnen deze worden 
toegepast in combinatie met één van de andere 
systemen, in de nieuwe uitgave dienen deze te 
worden toegepast met één van de andere 
systemen. 
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Hoofdstuk 3.11 / 11 
OSV 01: 
Het woord ‘wapperen’ is toegevoegd in de 
nieuwe uitgave 

Volledige tekst OSV 01: 
Geheel aanstralen 
- Geheel reinigen en opruwen door middel van 
aanstralen (wapperen) 

Hoofdstuk 3.8 / 8 
OSV 01, 02 en 03:  
In de oude uitgave kunnen deze worden 
toegepast in combinatie met één van de andere 
systemen, in de nieuwe uitgave dienen deze te 
worden toegepast met één van de andere 
systemen. 
Hoofdstuk 3.14 / 14 
Titel gewijzigd van ‘ODS Dilatatievoeg systeem’ 
naar ‘ODS Dilatatievoegen systeem’ 
Hoofdstuk 4 
Titel gewijzigd van ‘Onderhoudsystemen binnen’ 
naar ‘Schildersystemen onderhoud 
binnenschilderwerk’ 
Hoofdstuk 4.3 / 3 
Hout vernis: 
De afkorting OHT is vervangen door OHV 
Hoofdstuk 4.7 / 7 
OSD 50, 51 en 52:  
In de oude uitgave kunnen deze worden 
toegepast in combinatie met één van de andere 
systemen, in de nieuwe uitgave dienen deze te 
worden toegepast met één van de andere 
systemen 
Hoofdstuk 4.8 / 8 
OSV 50 en 51:  
In de oude uitgave kunnen deze worden 
toegepast in combinatie met één van de andere 
systemen, in de nieuwe uitgave dienen deze te 
worden toegepast met één van de andere 
systemen 
Definities van de bewerkingen 
Aanstralen 
Het woord ‘wapperen’ is toegevoegd in de 
nieuwe uitgave 
Glaslatten bevestigen 
In de nieuwe uitgave kunnen glaslatten ook 
bevestigd worden door middel van nieten 

Volledige tekst begrip ‘glaslatten bevestigen: 
De glaslatten dienen te worden bevestigd met 
schroeven, of draadnagels of nieten van corrosievast 
staal of messing. De lengte van de schroeven dient zo 
te zijn dat de schroef ten minste 15 mm, de nagels en 
nieten ten minste 22 mm in het hout van het kozijn of 
raam dringen. De uiteinden van de glaslatten dienen 
daar waar ze elkaar ontmoeten te worden 
gecontramald. De aansluiting van de verticale 
glaslatten dient te worden uitgevoerd met een 
tussenruimte van 4 mm, af te dichten met een 
elastische kit. 



Dit is een uitgave van:

Savantis
Verbindt vakmanschap en onderwijs

Bezoekadres:
Limaweg 25, 2743 CB  Waddinxveen

Correspondentieadres:
Postbus 76, 2740 AB  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 64 11 11
E-mail: info@savantis.nl 

www.savantis.nl

Moderne producten

De onderwijskundigen van Savantis houden zich bezig met de 
ontwikkeling van eigentijdse producten en het vernieuwen van 
opleidingsprogramma’s. Een mooi voorbeeld is de realisatie van de 
online leeromgeving Studeo, die we in nauwe samenwerking met 
docenten uit de onderwijspraktijk hebben vormgegeven.

Webshop
Producten die aansluiten bij de beroepspraktijk en het onderwijs 
kan je via de webshop van Savantis bestellen.




