
De minister van Verkeer en Waterstaat; 
Gelet op artikel 9 van de Postwet (Stb. 1988, 522): 

Besluit: 

Artikel 1 

1. Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn 
aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen berijdbare openbare weg. Ze dienen van de weg af zonder belemmering 
bereikbaar te zijn. 

2. Met een openbare weg als bedoeld in het vorige lid wordt gelijkgesteld een weg die: 

a. gedurende het gehele jaar onbelemmerd kan worden bereden door een 
motorvoertuig op meer dan twee wielen met een snelheid van ten minste 40 kilometer 
per uur 

b. geen doodlopende weg is en 

c. de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen 

3. Aan of nabij de brievenbussen behoort door een nummer op duidelijke wijze te zijn 
aangegeven, bij welke woning, gebouw of gedeelte daarvan zij behoren 

4. Brievenbussen in of aan gebouwen of woningen voldoen aan de in het eerste lid 
gestelde voorwaarde, indien zij zich niet meer dan tien meter gaans bevinden van de 
grens van een daar omschreven weg, waaronder mede worden verstaan de daartoe 
behorende trottoirs, paden, bermen en taluds. 

5. De in het eerste lid gestelde voorwaarde is niet van toepassing op groepsgewijs 
geplaatste brievenbussen, die: 

a. ten dienste van galerijflats zijn geplaatst op rechtstreeks met een lift bereikbare 
niveaus van die flats, mits de bussen ten dienste van alle op één niveau aanwezige en 
vanuit één en dezelfde lift bereikbare woningen zich in de onmiddellijke nabijheid van 
de lift bevinden, dan wel 

b. ten dienste van alle overige collectieve gebouwen zo dicht mogelijk bij de ingang van 
dat gebouw zijn aangebracht 

6. Brievenbussen ten dienste van geadresseerden die op recreatieterreinen verblijven, 
dienen groepsgewijs bij de ingang van een zodanig terrein te worden geplaatst. Bij 
gebreke hiervan kunnen postzendingen door of namens de terreinbeheerder in 



ontvangst worden genomen of door de geadresseerden op een daartoe door de houder 
van de concessie aan te wijzen postinrichting worden afgehaald. 

7. Behoudens in gevallen bedoeld in het vijfde lid onder a dient het niveau waarop de 
brievenbussen worden bediend te zijn gelegen op niet meer dan 2,5 meter boven of 
beneden het wegdek. 

Artikel 2 

1. De vorm en de kleur van de brievenbussen moeten zodanig zijn, dat verwarring met 
voor het publiek bestaande brievenbussen van de houder van de concessie niet 
mogelijk is. 

2. De brievengleuf dient horizontaal in de vertikaal vlak of in het bovenvlak van de 
brievenbus te zijn aangebracht en dient zich bij voorkeur te bevinden 1,1 meter boven 
het niveau, waarop de brievenbus wordt bediend, maar in geen geval lager dan 0,6 
meter dan wel hoger dan 1,8 meter. 

3. De afmetingen van de vrije inwerpopening dienen in de lengte ten minste 265 mm te 
bedragen en in de breedte 32 mm. 

4. De inwerpopening dient zo te zijn uitgevoerd, dat het bedienen van de brievenbus 
zonder gevaar voor verwondingen kan geschieden 

5. Indien zich achter de inwerpgleuf een ruimte bevindt, bestemd voor de bewaring van 
postzendingen, dan dient de inwendig bruikbare breedte ten minste 270 mm te 
bedragen en de twee andere inwendige bruikbare afmetingen ten minste 150 en 380 
mm. 

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1989. 

Artikel 4 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit brievenbussen. 

  

  

's-Gravenhage, 12 december 1988. 
De minister voornoemd, 
N. Smit-Kroes. 



2.11.  Hoogte brievenbus 
tussen 700 en 1350 
mm boven vloerniveau 
(bij voorkeur 1100 mm)  
Horizontale inworp  

2.12.  Hoogte deurbel tussen 
900 en 1200 mm boven 
vloerniveau  

 

NEN 1770 ( zie tekeningen hiernaast ) 
Uiteraard voldoen onze producten aan de laatste eisen van bijvoorbeeld TNT Post, de 
NEN 1770 met uitzondering van serie P 5000 (interne postkasten).  

Er zijn echter voor u als klant wel een aantal maatvoeringen en bepalingen die u in 
acht zult moeten nemen. 
U dient bijvoorbeeld bij de opbouw van de kasten de hiernaast getekende minimum / 
maximum maten aan te houden. 
Voor wat betreft spreek- en video installaties in bellenpanelen is er een advies van 
de fabrikanten die wij altijd als leidraad voor de montage hiervan aanhouden. 

TNT Post geeft de voorkeur aan de volgende huisnummer volgorde : 

1. Van boven naar beneden nummeren  
2. Van beneden naar boven en van links naar rechts  
3. De rangschikking van de brievenbussen moet zoveel mogelijk overeenkomen 

met de manier van nummering die in het gebouw is toegepast  

SENIOREN LABEL 
Wanneer voor uw project om het senioren label gevraagd word dient u de volgende 
normen in acht te nemen : 

B1.2.1 _ Hoogte bellentableau tussen 900 en 1200 mm 

B1.2.2 _ Hoogte intercom tussen 1200 en 1400 mm 

B1.2.3 _ Hoogte huisnummerplateau 1400 en 1600 mm, zichtbaar vanaf de weg 

B1.2.4 _ Hoogte naambordjes tussen 1200 en 1400 mm 

B1.2.5 _ Hoogte brievenbus tussen 700 en 1300 mm, aan de gebruikerszijde van 
vloer tot slot brievenkast 

B1.2.6 _ Alle accessoires 500 mm uit inwendige hoeken 

Onze kasten in de series P 2000, C 2000, M 2000, D 2000 en E 2000 zijn uitermate 
geschikt voor gebruik in het senioren label omdat zij draaideuren hebben die prettig 
in gebruik zijn. 
Uiteraard kunnen wij een helpende hand bieden als het gaat om maatvoeringen in 
het senioren label en kunnen wij voor uw project een goede oplossing toereiken. 

POLITIE KEURMERK 
Als basis in het Politie keurmerk zijn de volgende richtlijnen voor wat betreft 

 



in gebruik zijn. 
Uiteraard kunnen wij een helpende hand bieden als het gaat om maatvoeringen in 
het senioren label en kunnen wij voor uw project een goede oplossing toereiken. 

POLITIE KEURMERK 
Als basis in het Politie keurmerk zijn de volgende richtlijnen voor wat betreft 
postkasten van belang : 
De entrees zijn zoveel mogelijk voorzien van doorwerp kasten (voor inwerpen en 
achter uithalen). 
Aan de binnenkant zijn de kasten voorzien van een afgeschuinde bovenkant 
(hellingshoek minimaal 
30 graden). 
Als doorwerp kasten niet mogelijk zijn worden de postkasten aan de buitenzijde van 
het gebouw geplaatst. 
De gemeenschappelijke entree van een woongebouw is voorzien van een bellenbord 
bij de deur met naambordjes en een intercom of videofoon. 
Ook voor het realiseren van deze eis kunnen wij als fabrikant een helpende hand 
bieden.  

ROLSTOEL GEBRUIKERS 
Voor rolstoelgebruikers zijn de volgende maten van belang: 
Hart uithaal maat niet lager dan 600 mm. 
Hart uithaal maat niet hoger dan 1300 mm.  

 

Postkasten serie 1770 
De belangrijkste voorwaarden waaraan de in 
Nederland gebruikte postkasten moeten voldoen zijn: 
● brievengleuven altijd horizontaal 
● inwerpopeningen min. 265 mm breed x 32 mm hoog 
● kastdiepte (laag model) 385 mm 
● kastdiepte (hoog model) 165 mm 
● bij nieuwbouw moeten de brievengleuven zich 
bevinden tussen 0,7 en 1,7 meter boven de vloer 
● bij renovatie mogen de brievengleuven zich bevinden 
tussen 0,6 en 1,8 meter boven de vloer 
● elke postkast moet minimaal voorzien zijn van een 
nummerplaatje 
Seniorenlabel of woonkeur 
Het seniorenlabel is het keurmerk dat ouderenbonden 
kunnen verlenen aan zelfstandige woningen en 
complexen. De woningen moeten voldoen aan een in 
een eisenpakket vastgelegd kwaliteitsniveau. Niet 



alleen de woningen maar ook de brievenbussen 
moeten aan bepaalde eisen voldoen. Het laagste slot 
van de brievenbussen mag zich minimaal op 0,7 
meter en het hoogste slot mag op maximaal 1,3 
meter bevinden. Het belpaneel moet gemonteerd zijn 
tussen 0,9 en 1,2 meter en de intercom tussen 1,2 
en 1,4 meter 
 
In het Handboek WoonKeur van SKW Certificatie B.V. staan eisen opgesomd 
waaraan voldaan moet worden om het certificaat WoonKeur te verkrijgen. Het 
Handboek is verkregen door ondermeer de regels van verschillende instanties 
samen te voegen. Het Handboek is een lijvig werk, waaruit uitsluitend de eisen 
voor brievenbussen en belpanelen zijn opgenomen. 
Het is belangrijk om vast te stellen, dat het WoonKeur uitsluitend betrekking heeft 
op nieuwbouw. In geval van renovatie gelden de specifiek daarvoor genoemde 
regels op blad 5.2. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Kosten Kwaliteitswaarborg 
Woningbouw: 
SKW Certificatie BV, Postbus 50231, 1305 AE Almere Telefoonnummer 036-540 22 04 
 
Entree voorzien van doorwerppostkasten 
ofwel Portiekafsluitingskasten 
[1.1.1 t/m 1.1.4]; 
 
Slotjes in de deuren tussen 700 en 
1350 mm van de vloer; 
 
De deuren van de postvakken 
scharnieren aan de zijkant; 
 
Plaatsing van de postkasten 
minstens 500 mm uit een eventuele 
inwendige hoek; 
 
Kastenset voorzien van een schuine 
afdekkap aan de halzijde [3.3]. 
 
Aan de buitenzijde van de 
hoofdentree moet een belpaneel met 
naambordjes zijn aangebracht; 
 
Beldrukkers tussen 900 en 1200 mm 
van de vloer; 



 
Indeling volgens de situering van de 
woningen; 
 
Belpaneel in contrasterende kleur; 
 
Belpaneel minstens 500 mm uit een 
eventuele inwendige hoek 
 
Onze metalen producten kunnen in vrijwel alle RAL kleuren worden ge-poedercoat. 
Hieronder ziet u de RAL kleurenwaaier. Bedenk wel dat de kleuren er op elk 
computerscherm een beetje anders uitzien. 
Gebruik een officiële kleurenwaaier om de exacte kleuren te kunnen beoordelen. 

RAL 1000                  RAL 4007                   RAL 7008                 

RAL 1001      RAL 4008      RAL 7009    

RAL 1002      RAL 4009      RAL 7010    

RAL 1003      RAL 5000      RAL 7011    

RAL 1004      RAL 5001      RAL 7012    

RAL 1005      RAL 5002      RAL 7013    

RAL 1006      RAL 5003      RAL 7015    

RAL 1007      RAL 5004      RAL 7016    

RAL 1011      RAL 5005      RAL 7021    

RAL 1012      RAL 5007      RAL 7022    

RAL 1013      RAL 5008      RAL 7023    

RAL 1014      RAL 5009      RAL 7024    

RAL 1015      RAL 5010      RAL 7026    



RAL 1016      RAL 5011      RAL 7030    

RAL 1017      RAL 5012      RAL 7031    

RAL 1018      RAL 5013      RAL 7032    

RAL 1019      RAL 5014      RAL 7033    

RAL 1020      RAL 5015      RAL 7034    

RAL 1021      RAL 5017      RAL 7035    

RAL 1023      RAL 5018      RAL 7036    

RAL 1024      RAL 5019      RAL 7037    

RAL 1027      RAL 5020      RAL 7038    

RAL 1028      RAL 5021      RAL 7039    

RAL 1032      RAL 5022      RAL 7040    

RAL 1033      RAL 5024      RAL 7042    

RAL 1034      RAL 6000      RAL 7043    

RAL 2000      RAL 6001      RAL 7044    

RAL 2001      RAL 6002      RAL 7045    

RAL 2002      RAL 6003      RAL 7046    

RAL 2003      RAL 6004      RAL 7047    

RAL 2004      RAL 6005      RAL 8000    

RAL 2008      RAL 6006      RAL 8001    



RAL 2009      RAL 6007      RAL 8002    

RAL 2010      RAL 6008      RAL 8003    

RAL 2011      RAL 6009      RAL 8004    

RAL 2012      RAL 6010      RAL 8007    

RAL 3000      RAL 6011      RAL 8008    

RAL 3001      RAL 6012      RAL 8011    

RAL 3002      RAL 6013      RAL 8012    

RAL 3003      RAL 6014      RAL 8014    

RAL 3004      RAL 6015      RAL 8015    

RAL 3005      RAL 6016      RAL 8016    

RAL 3007      RAL 6017      RAL 8017    

RAL 3009      RAL 6018      RAL 8019    

RAL 3011      RAL 6019      RAL 8022    

RAL 3012      RAL 6020      RAL 8023    

RAL 3013      RAL 6021      RAL 8024    

RAL 3014      RAL 6022      RAL 8025    

RAL 3015      RAL 6024      RAL 8028    

RAL 3016      RAL 6025      RAL 9001    

RAL 3017      RAL 6026      RAL 9002    



RAL 3018      RAL 6027      RAL 9003    

RAL 3020      RAL 6028      RAL 9004    

RAL 3022      RAL 6029      RAL 9005    

RAL 3027      RAL 6032      RAL 9006 aluminium 

RAL 3031      RAL 7000      RAL 9007 aluminium 

RAL 4001      RAL 7001      RAL 9010    

RAL 4002      RAL 7002      RAL 9011    

RAL 4003      RAL 7003      RAL 9016    

RAL 4004      RAL 7004      RAL 9017    

RAL 4005      RAL 7005                   RAL 9018    

RAL 4006                   RAL 7006          

 
 
Bel & Spreekpanelen  

 
 
De kasten zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen nl.: 
1  frontkasten 
2. wandkasten 

Frontkasten   : Voorzijde briefinworp, achterzijde te openen voor lediging. 
wandkasten   : Voorzijde briefinworp, voorzijde te openen voor lediging 
 
frontplaten bestaan uit 2 mm geslepen RVS AiSi 316 en TRESPA Meteon 8 mm . 
 
Materiaalsoort: 
Bel-/spreekpanelen worden vervaardigd in dezelfde materiaalkeuzen als de postkasten 

Staanders in de vorm van frames  RVS 316 



Frontplaten geslepen RVS AiSi 316  /  Postkasten plaatstaal  Zincor in RAL …. 

TRESPA METEON 8mm / Kasten Zincor 1.5 mm in RAL …. 

 
Kasttypes: 
Bel/spreekpanelen worden los vervaardigd  of geïntegreerd in de postkastunit. 
 
 

 

ALS VOORBEELD 

Belpatronen 
 

Belposities zijn in diverse uitvoeringen leverbaar, al of niet met bijbehorende nummer-, 
of naamplaatjes. 
 

-[ Standaard 
 
- nummerplaatbevestigingsgaten Hoh 30 
ø 3,2 
- beldrukkergat ø 16 
- naamplaatbevestigingsgaten Hoh 73 ø 
3,2 

 

 
 

-[ Vandaalbestendiger 
 
- een gegraveerd huisnummer 
- beldrukkergat ø 16 
- naamplaatbevestigingsgaten Hoh 73 ø 
3,2 

 

 
 

-[ Vandaalbestendigst 
 
- een gegraveerd huisnummer 
- verzonken beldrukkergat 
- naamplaatvenster 

 

 
 

-[ Variabel nummer 
 
- nummerplaatvenster 
- verzonken beldrukkergat 

 



- naamplaatvenster 

 
 


