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Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik 
Bouwwerken 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012  

Wabo = Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

 

Toelichting 
De regels voor brandveilig gebruik zijn voor al het gebruik binnen een gebouw van toepassing. 
Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
of een gebruiksmelding nodig. 

De voorschriften voor brandveilig gebruik uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 
(Gebruiksbesluit) zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012, hoofdstukken 6 en 7. Het gebruik 
van alle gebouwen moet aan die voorschriften voldoen, ook als geen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik of gebruiksmelding nodig is. De gebouweigenaar en/of gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor het voldoen aan deze voorschriften. 

Omgevingsvergunning BGB, Brandveilig Gebruik Bouwwerken 

De eisen uit het Bouwbesluit 2012 hebben rechtstreekse werking. Dat betekent dat daaraan 
bij het gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan zonder dat de gemeente of 
brandweer daar eerst op moet wijzen. Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, is de 
eigenaar/gebruiker in overtreding. Het bevoegd gezag, meestal de gemeente, kan deze 
overtreding zo nodig op kosten van de eigenaar/gebruiker ongedaan laten maken of – in het 
uiterste geval, het gebruik van het bouwwerk laten staken. 

 

Voorschriften 
Sinds de invoering van het nieuwe Bouwbesluit 2012, is het Gebruiksbesluit volledig opgegaan 
in het Bouwbesluit. Hierdoor is de tekst uit het Gebruiksbesluit (2008) per 1 april 2012 komen 
te vervallen. Dit is het gevolg van een pakket aan wijzigingen van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waardoor het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit 
zijn samengevoegd tot één nieuw besluit, het Bouwbesluit 2012. 

Door deze samenvoeging vindt nog meer afstemming plaats tussen de bouw- en 
brandveiligheidsvoorschriften. De voorschriften voor het brandveilig gebruik, zijn te vinden in 
de hoofdstukken 6 en 7 van het Bouwbesluit. 

Alle brandveiligheidseisen zijn voor heel Nederland gelijk. In aanvulling op die eisen mag de 
gemeente in een omgevingsvergunning brandveilig gebruik en na een gebruiksmelding nadere 
voorwaarden aan het brandveilig gebruik van dat bouwwerk stellen. Dat mag zij alleen 
wanneer dat bij dat bouwwerk noodzakelijk is voor het voorkomen, beperken en bestrijden 
van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Deze nadere voorwaarden mogen geen eisen 
zijn die al als algemene eis in het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen.  
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Het mogen ook geen eisen zijn over bouwtechnische veranderingen van het bouwwerk. 
Wanneer de gemeente bouwtechnische veranderingen noodzakelijk vindt, kan zij dat dus niet 
afdwingen door voorwaarden daarover op te nemen in de omgevingsvergunning brandveilig 
gebruik of door nadere voorwaarden daarover op te leggen na een gebruiksmelding. 

 

Naleving voorschriften 
Er dient een omgevingsvergunning worden aangevraagd wanneer een gebouw wordt gebruikt 
of wanneer het in gebruik wordt genomen en bedoeld is om: 

a. bedrijfsmatig of in het kader van verzorging, nachtverblijf te bieden aan meer dan tien 
personen, zoals:  

- hotels 

- pensions 

- verpleeghuizen, verzorgingshuizen 

- gevangenissen 

b. dagverblijf te bieden aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, zoals: 

- basisscholen 

- kinderdagverblijven 

- of een opvang van meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen 
(zoals dagopvang voor deze groepen) 

 

Er geldt een meldingsplicht wanneer een gebouw in gebruik wordt genomen of gebruikt gaat 
worden: 

a. waarin meer dan vijftig personen (inclusief medewerkers) tegelijk aanwezig zullen zijn 

of 

b. een woning die bestemd is voor kamergewijze verhuur aan vijf of meer afzonderlijke 
bewoners. Bijvoorbeeld woongroep, gezinsvervangend tehuis, studentenhuis, enz. 

of 

c. wanneer aan een gelijkwaardige oplossing van de brandveiligheidseisen uit het 
Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Dat wil zeggen wanneer op een andere wijze invulling 
wordt gegeven aan een (technisch) voorschrift brandveiligheid uit het Bouwbesluit 2012, 
dat ten minste even brandveilig is als wordt beoogd met het Bouwbesluit. 

Wanneer voor het bouwwerk en het gebruik een vergunningsplicht geldt, mag het gebouw niet 
in gebruik worden genomen voordat het bevoegd gezag een vergunning heeft verleend. 

Zodra het gebruik van een ruimte of het hele bouwwerk wijzigt, moet een nieuwe melding 
worden aangevraagd. Het aanvragen van een nieuwe melding is ook verplicht wanneer 
(bouw)technische wijzigingen plaatsvinden die van invloed zijn op de brandveiligheid-
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aspecten. Er geldt dan alleen een meldingsplicht voor het gedeelte van het bouwwerk dat 
wijzigt ten opzichte van de verleende vergunning. 

Een omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik Bouwwerken is overdraagbaar. Bij de 
overdracht van de vergunning aan een nieuwe rechthebbende dan wel gebruiker dient hiervan 
tijdig een schriftelijke melding te worden gemaakt aan bevoegd gezag, meestal de gemeente. 
De gemeente en/of brandweer controleert periodiek of de bestaande situatie nog voldoet aan 
de vergunning.  

Let wel: de brandweer keurt niks goed. Zij vraagt alleen aan de eigenaar/beheerder om aan 
te tonen dat het gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen. Dit kan aangetoond worden 
door het aanleveren van keuringsrapporten of certificaten van de brandveiligheidsinstallaties, 
brandmeldinstallatie, rookbeheerssyteem, sprinklerinstallatie, enz. 

Wanneer geen vergunning is vereist, moet men toch altijd voldoen aan de wettelijke 
technische eisen daarvan. Ook hierop kan het bevoegd gezag een controle op uitvoeren. 

De verplichting om een logboek, ten aanzien van de brandveiligheid in het gebouw, aanwezig 
te hebben is komen te vervallen. De gebouweigenaar dient te voldoen aan de zorgplicht en 
aan de wettelijke onderhouds- en inspectie maatregelen. Dit kan in een logboek waarin alle 
wettelijke verplichtingen en documenten worden gearchiveerd.  

 

Documenten 
- Geldige originele omgevingsvergunning of -melding. 

- Bijbehorende originele tekeningen van het bouwwerk; hierop staan meestal de 
brandcompartimenten en brandvoorzieningen aangegeven. 

- Bijbehorende documenten, zoals een basisdocument brandveiligheid. 

- Documenten die aantonen dat de gebruiksvergunning/-melding inhoudelijk wordt 
nageleefd, zoals een verslag van de periodieke controle dat door de brandweer is 
uitgevoerd en goedgekeurd; deze documenten kunnen in het logboek worden 
gearchiveerd. 

 

Opmerkingen 
In de omgevingsvergunning wordt verwezen naar juist beheer, controle en onderhoud van het 
gebouw en haar installaties in het kader van (brand-) veiligheid. De gebruiker moet kunnen 
aantonen dat dit plaatsvindt.  

Vanaf 1 april 2012 is het Gebruiksbesluit opgegaan in het Bouwbesluit 2012. Er geldt geen 
overgangsbepaling voor bestaande situaties. Bestaande gebouwen moeten altijd voldoen aan 
de eisen uit het Bouwbesluit 2012. 


