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WAN – NEN2580 EN NTA2581 MEETCERTIFICAAT 
 

NEN2580 EN NTA2581 
 
 

De NEN2580 is een Nederlandse norm en bepalingsmethode voor de vloeroppervlakten en inhouden 
van (woon)gebouwen. Denk hierbij aan verhuurbare vloeroppervlakte (VVO), gebruiksoppervlakte 
(GO) en het BVO (bruto verhuurbare vloeroppervlakten). Door deze norm is er een uniforme bepaling 
van oppervlakten van gebouwen. Het bouwbesluit refereert aan de NEN2580, maar ook in de 
woningwet staat de norm voor oppervlakte bepaling. In de woningwet is vastgesteld dat corporaties 
voor de jaarrekening waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. 
 

WAT BETEKENT DE NEN2580 VOOR WONINGCORPORATIES? 
 

Vanaf 1 januari 2022 is het voor woningcorporaties verplicht om de gebruiksoppervlakte van woningen 
te berekenen op basis van de NEN2580. Daarom is het belangrijk om van de gehele woningvoorraad 
de oppervlakte in kaart brengt volgens de NEN2580. Hierbij is het belangrijk dat u een goede basis legt 
voor eventueel een connectie met 3D-visualisatie en BIM in de toekomst. 
 

HET NTA2581 MEETCERTIFICAAT 
 

Het NTA2581 meetcertificaat kan worden gezien als aanvulling op de NEN2580. De NTA2581 biedt 
inspecteurs handvatten om op een eenduidige manier een meetrapport op te stellen. In het 
meetcertificaat wordt een onderscheid gemaakt tussen een meetcertificaat gebaseerd op meting 
vanaf tekening (type B) en een meetcertificaat gebaseerd op meting vanaf tekening in combinatie met 
een controle op locatie (type A). 
 

WONING ADVIES NEDERLAND EN PLATTEGRONDEN 
 

Woning Advies Nederland is een onafhankelijk (bouwkundig) adviesbureau op het gebied van 
onderhoud, veiligheid en duurzaamheid. Momenteel meten we jaarlijks tienduizenden objecten in met 
betrekking tot energielabels en plattegronden voor verschillende opdrachtgevers. WAN heeft 
kwaliteitsmanagers in dienst die interne controles uitvoeren op productniveau. Door deze extra 
controles leveren wij een kwaliteitsproduct aan onze opdrachtgevers. Zorgvuldigheid en efficiëntie 
staan binnen onze dienstverlening centraal. Wij realiseren dit met onze eigen software. 
Vanzelfsprekend werken wij volgens de geldende normen, de NEN2580 en NTA2581.  
 
WAN is innovatief en kijkt naar ontwikkelingen in de markt op het gebied van metrage. Onze 
toeleverancier Leica voor meet–en scanapparatuur brengt voor ons de mogelijkheden in kaart omtrent 
3D-scanmethodiek. Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor u omtrent NEN2580, 3D visualisatie en 
meer? Neem contact met ons op via 0345-729000 of info@woningadviesnederland.nl. 
 


