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Introductie BRISwarenhuis 
 
BRISwarenhuis is een modulair opgebouwd kennissysteem dat een overzicht biedt 
over de gehele bouwregelgeving. Alle relevante documenten zoals wetten, besluiten 
en regelingen, normbladen, jurisprudentie, brochures, e.d. zijn gedigitaliseerd en met 
elkaar gelinkt. Als bijvoorbeeld het Bouwbesluit verwijst naar een norm kom je met een 
simpele muisklik direct in die norm, op de juiste plek. 
Het kennissysteem zorgt er voor dat je op de juiste manier door de regelgeving geleid 
wordt. Voorbeelden hiervan zijn de ingebouwde informatiebladen en het gebruik van 
filters in het Bouwbesluit. 
 

Modules 
De opgenomen informatie is in modules gerangschikt. Een organisatie beslist zelf 
welke modules worden aangeschaft. Van de documenten binnen de modules zijn altijd 
de officiële versies integraal opgenomen. 
 

Inloggen 
BRISwarenhuis maakt gebruik van het BRIS inlogsysteem KennisID. Je kunt op 
verschillende manieren inloggen: 
 

1. Ga naar www.bris.nl en gebruik de knop Inloggen op deze website. 
2. Ga naar www.kennisid.nl en gebruik de knop Inloggen in de navigatiebalk. 
3. Ga naar www.briswarenhuis.nl  en gebruik de knop Inloggen rechtsboven. 

 
In alle gevallen zie je een pagina als hieronder. Log in met het e-mailadres en het 
wachtwoord dat bij je gebruikersprofiel hoort. Kies daarna indien nodig uit de 
navigatiebalk boven in beeld 'Programma's' en vervolgens 'BRISwarenhuis' om direct 
naar dit programma te gaan. 
 

 
Zie voor meer informatie de KennisID Handleiding voor gebruikers.  



 

 

Quick Reference BRISwarenhuis 4 / 13 

 

Welkom bij BRISwarenhuis  
 
Als je bent ingelogd in BRISwarenhuis zie je als eerste het vernieuwde startscherm. 
Uiteraard kun je elk document waarop je een licentie hebt benaderen, dat gaat via de 
gele knop Bibliotheek (hierover later meer). 
 
In het startscherm worden in de vorm van ‘tegels’ twee soorten informatie getoond: 
 

1. Uitgelicht door BRIS 
Dit zijn interessante documenten in het systeem, bijvoorbeeld omdat ze veel 
gebruikt worden of nieuw toegevoegd zijn. 

2. Populaire modules 
Dit zijn de door klanten meest gebruikte modules. 

 

 
 
Wanneer een document wordt gekozen waarvoor geen licentie is, zie je wel de 
inhoudsopgave en de titelpagina, maar als je de inhoud wilt bekijken verschijnt de 
tekst: “De inhoud van deze publicatie is zonder licentie niet toegankelijk”. 
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Dit kan betekenen dat je niet bent ingelogd, niet bent ingelogd met het juiste KennisID-
profiel, of wel goed bent ingelogd maar de organisatie heeft geen rechten om dat 
document in te zien. In dat geval moet de module waarin dat document zich bevindt 
worden aangeschaft. 
 
Voor de modules geldt ongeveer hetzelfde. Zo is in het startscherm onder Populaire 
modules een module 1e lijns Brandveiligheidsnormen te zien. Een slotje geeft aan dat 
de organisatie van de gebruiker deze module niet heeft aangeschaft. 
 

 
 
Als een module is gekozen worden alle documenten hierin als tegels getoond. Ook dan 
is direct te zien of de organisatie deze module heeft. In de afbeelding hieronder is de 
module 1e lijns Brandveiligheidsnormen wel beschikbaar voor de ingelogde gebruiker. 
(er is een vinkje te zien in plaats van een slotje) 
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Navigeren 
 
Onderdelen van het programma: 
 

 
 
1 BRIS logo 
Met deze ‘knop’ ga je altijd terug naar het startscherm. 
 
2 Programmabalk 
In deze balk vind je de knop Bibliotheek, een zoekvak, knoppen om te filteren op 
deskundigheid en type product, en de knop Modules. Helemaal rechts bevindt zich een 
knop Inloggen, óf de naam van de ingelogde gebruiker. 
 
3 Overzicht 
In dit paneel aan de linkerkant van het scherm is de inhoudsopgave van het huidige 
document te zien. Door een hoofdstuk of een ander documentonderdeel aan te klikken 
wordt de tekst ervan in het rechter schermdeel getoond (zie punt 4). Het Overzicht 
kan worden in- en uitgeklapt. 
 
4 Documentviewer 
Hier wordt de inhoud van het geselecteerde documentonderdeel weergegeven.  

1 
2
2 

3
2 

4
2 

5 
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Blauwe tekst, die bij het aanwijzen onderstreept wordt, is een hyperlink. Je kunt erop 
klikken om andere informatie zichtbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld een gerelateerd 
document zijn, zoals een NEN norm.  
 
Soms kom je één of meer van de onderstaande iconen in een document tegen. Zij 
verzorgen een hyperlink naar gerelateerde documentsoorten of tonen andere 
informatie in een informatieblad. De betekenis van de iconen is als volgt: 
 

 
Springt naar het Aansturingsartikel 

 
Springt naar de Nota van Toelichting 

 
Springt naar een Informatieblad 

 
5 Filter Bouwbesluit 
Bij het raadplegen van het Bouwbesluit is het mogelijk 
om informatie te filteren op gebouwtypen of 
gebruiksfuncties. Zo kun je bijvoorbeeld filteren op 
artikelen en leden die van belang zijn voor nieuwbouw 
en de woonfunctie. Een paneel met selectievakjes 
wordt geopend. Zet het algemene vakje bij de 
Gebouwtypen uit en schakel dan Nieuwbouw in. Zet ook 
het algemene vakje bij de Gebruiksfuncties uit en 
schakel dan de Woonfunctie in. Denk eraan dat het 
mogelijk is op meer dan één gebouwtype of gebruiks-
functie te filteren. 
 
Het Filter Bouwbesluit blijft in principe van kracht totdat het wordt gewijzigd of de 
sessie eindigt. Dus ook als je het paneel sluit met het kruisje rechtsboven. Zet daarom 
de algemene selectievakjes Gebouwtypen en Gebruiksfuncties aan voordat je het 
paneel sluit, om te voorkomen dat het filter onbedoeld in gebruik blijft. 
 
6 Chatfunctie 
Met deze functie kun je chatten met een bot of met een medewerker van BRIS.  
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Raadplegen 
 

Voor het raadplegen van documenten worden meestal deze twee methoden gebruikt: 

1. Via de Bibliotheek (zie hieronder) 

2. Via Zoeken (zie het hoofdstuk over zoeken) 

Bibliotheek 
In de programmabalk bovenin het scherm is een gele knop te zien. Klik op: 

 

om een gerubriceerd overzicht van alle documenten in BRISwarenhuis te zien. Mogelijk 
kun je niet alle aanwezige documenten raadplegen. Dat hangt af van de modules die je 
organisatie heeft aangeschaft. 

Om naar het Bouwbesluit te gaan kies je in de Bibliotheek bijvoorbeeld: 

• Wetten, Besluiten en Regelingen 
o Bouwbesluit 2021 

o Artikeltekst Bouwbesluit 2021 

 

De laatste versie van het Bouwbesluit 2021 wordt geopend en het titelblad is te zien. 
Links verschijnt nu het Overzicht. Door een hoofdstuk of een ander 
documentonderdeel aan te klikken wordt de tekst ervan in het rechter schermdeel, de 
Documentviewer, getoond. 
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Achter de titel van het document staat vaak twee pictogrammen: 

 
Historie 

 
Informatieblad 

 
Klik op het pictogram van een klokje om de Historie te zien. Een paneel rechts toont de 
versiehistorie van dit document. Zo zie je in één oogopslag of je de juiste versie van 
het document bekijkt. Overigens is het mogelijk het huidige document met een andere 
versie te vergelijken via het pictogram van een weegschaal. 

 

Klik op het informatie-pictogram om het Informatieblad te openen. Een paneel links 
toont eventuele verwijzingen en jurisprudentie. De verwijzingen kunnen zijn 
onderverdeeld in groepen, zoals Achtergrondinformatie, Adviezen en Normatieve 
documenten (het pictogram met drie puntjes toont meer groepen). In de groep 
Normatieve documenten zijn bijvoorbeeld relevante NEN normen te vinden. 
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Sluit de panelen altijd met de sluitknop, het kruisje rechts bovenin het paneel. 

Zoals hierboven te zien is kunnen ook andere documentonderdelen, zoals een afdeling 
of een artikel in het Bouwbesluit, een informatie-pictogram hebben. 

Slimme verwijzingen 

Wanneer in een document verwijzingen staan naar andere in BRISwarenhuis 
opgenomen documenten, zoals NEN normen, dan zie je dat aan een blauwe 
onderstreepte hyperlink. Door op de link te klikken spring je direct naar het juiste 
document. In het geval van het Bouwbesluit hieronder is dat de aangestuurde norm. 

 

Terugkeren naar startpagina / uitgangssituatie 
Het is mogelijk om terug te keren naar de uitgangssituatie van BRISwarenhuis. Klik 
hiertoe op het BRIS logo in de linkerbovenhoek van het scherm.  
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Zoeken 
 

De nieuwste versie van BRISwarenhuis, vanaf Q2 2022, heeft een verbeterde 
zoekfunctie. In de Programmabalk bovenin het scherm is een vak met een loepje te 
vinden: dit is het zoekvak waarmee je in alle documenten zoekt. Daarnaast kun je 
zoeken binnen het huidige, geopende document. 

Zoeken naar documenten 
In veel gevallen wil je zoeken naar een document waarvan de naam bekend is, of in elk 
geval een deel van de naam. Neem bijvoorbeeld de NEN norm 1010. 

Typ in het zoekvak bovenin eenvoudigweg het nummer van de norm: in dit geval 
'1010'. Zonder dat je op Enter drukt verschijnen alle documenten met dit nummer in de 
titel in een venstertje onder het zoekvak. Klik op de gewenste titel om het document te 
openen. 

 

Dezelfde werkwijze gebruik je bij het zoeken naar andere documenten. Typ 
bijvoorbeeld 'beton' om zowel NEN normen, CUR rapporten, referentiedetails of 
aanbevelingen met 'beton' in de titel te vinden. Het zoekwoord kan onderdeel van een 
langer woord zijn. Zo vind je met de zoektekst 'milieu' ook documenten met 
'milieubeheer' of ‘milieuprestaties’ in de titel. 

Natuurlijk vind je met meer zoekwoorden eerder het juiste document. In de afbeelding 
hieronder zoeken we specifiek naar de NEN norm 1010 uit 2020: de zoektekst is ‘nen 
1010 2020’. 
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Uitgebreid zoeken 
In de afbeelding hierboven is boven het kopje Documenten ook de zoekterm zelf te 
zien. Door hierop te klikken zoek je niet alleen in de titel, maar ook in de inhoud van alle 
documenten. De zoektekst intikken en op Enter drukken werkt trouwens ook. Een 
groot scherm met alle zoekresultaten verschijnt. Dit kunnen meerdere pagina’s zijn. 

 

De lijst met zoekresultaten is te verkleinen met behulp van het filtergebied links. Let 
alvast op het eerste vinkje: zoeken gebeurt standaard in de actuele collectie. Dit zijn 
alle actuele of door de wetgever aangestuurde documenten en die collectie bevat wel 
veel, maar niet alle documenten in BRISwarenhuis. 

Filteren is behalve op Status mogelijk op Deskundigheid, Product, Uitgever of Module. 
Stel nu dat je alleen binnen de normen wilt zoeken. Klik dan onder Product het vakje 
Norm aan. Het aantal zoekresultaten neemt nu flink af. 

Het zoekscherm kan worden gesloten door op het BRIS logo linksboven te klikken. 
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Zoeken binnen het huidige document 
Je kunt ook zoeken binnen het geopende document. Stel dat we al in NEN 1010 zitten 
en je wilt hier zoeken naar passages over ‘spanningsverlies’. Typ het woord in het 
zoekvak boven de inhoudsopgave en druk op Enter. 

 

In de inhoudsopgave (onder Overzicht) worden alle documentonderdelen 
weergegeven waar dit woord voorkomt. En soms ook delen van dit woord, zoals 
‘spanning’. De gevonden woorden worden vet en geel gemarkeerd. 

Klik op een documentonderdeel om het te bekijken. Ook in het documentvenster zijn 
de gevonden woorden gemarkeerd. Dit blijft zo totdat de zoekterm gewist wordt met 
het kruisje in het zoekvak. 
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