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Op 26 maart 2015 stelde het Algemeen Bestuur (de 21 
burgemeesters) van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
(VRBZO) de Toekomstvisie Brandweerzorg vast. De 
visie is een pleidooi voor het voorkómen van onveiligheid 
en incidenten; voor eigen verantwoordelijkheid, voor 
zelfredzaamheid en voor effectief optreden door overheden bij 
grote risico’s. 

In dit document nemen we u als gemeente mee in de VRBZO-taken 
op het gebied van Risicobeheersing en de manier waarop we dat 
doen. Daarnaast duiden we bij welke taken VRBZO bevoegd gezag 
is (vanuit de Wet veiligheidsregio’s) en bij welke taken we u als 
bevoegd gezag adviseren. We benoemen welk beleid we hanteren 
en we staan stil bij het borgen van een hoge kwaliteit van onze 
dienstverlening. 

Het doel van deze werkwijzer is het ondersteunen van onze 
samenwerking. Met als gemeenschappelijk doel: een (brand)veilige 
samenleving. En samenwerking is mensenwerk. Belangrijk is dat wij 
vooral samen met de collega’s in de gemeenten een bijdrage leveren 
aan die brandveilige samenleving. 

1.1 Basistaken, collectief pakket, dienstverlenings-
overeenkomsten
De Toekomstvisie Brandweerzorg benoemt een wettelijke 
takenpakket voor VRBZO en een collectief pakket. De taken in het 
wettelijke takenpakket zijn verplicht of opgedragen aan VRBZO 
vanuit (provinciale) regelgeving. Omdat het efficiënter is bepaalde 
taken niet in elke gemeente afzonderlijk uit te voeren maar 
regionaal op te pakken, heeft het Algemeen Bestuur ook besloten 
tot een collectief pakket: dit betreft dus gemeentelijke taken die 
collectief aan VRBZO zijn opgedragen. Zijn er taken bovenop 
de wettelijke taken en het collectieve pakket die u door VRBZO 
uit wilt laten voeren, dan kan dat. Hiervoor stellen we een aparte 
dienstverleningsovereenkomst op. Deze extra taken hebben we 
niet meegenomen in deze werkwijzer omdat het om afzonderlijk 
maatwerk gaat. 

De huidige beschikbare capaciteit van de sector Risico- en 
Crisisbeheersing is gebaseerd op de wettelijke taken van VRBZO en 
het collectieve pakket zoals beschreven in de toekomstvisie. Ieder 
jaar peilen we naar aanleiding van onze bestuurlijke rapportages en 
de vraag naar dienstverleningsovereenkomsten of uw wensen en 
behoeften nog gelijk lopen met onze taken en dienstverlening. Waar 
nodig doen we aanpassingen of uitbreidingen in het takenpakket. 
Mocht het gaan om substantiële inhoudelijke aanpassingen, of als 
blijkt dat deze aanpassingen van zodanige grootte zijn dat ze niet 
binnen de bestaande capaciteit te leveren zijn, dan gaan we hierover 
in gesprek met het Algemeen Bestuur. 

1.2  Wat voorop staat
U heeft als gemeente een belangrijke rol bij het creëren van een 
brandveilige leefomgeving voor uw inwoners. Wij helpen u daarbij. 
Wat voorop staat is dat de primaire verantwoordelijkheid voor het 
realiseren en behouden van een brandveilige situatie ligt bij de 
gebruikers/eigenaren van een pand, de organisatoren van een 
evenement, et cetera. 
Met u hebben we als taak om het verantwoordelijkheidsbesef 
en veiligheidsbewustzijn bij deze mensen te vergroten. Daarom 
zetten we de komende jaren een eenduidige koers uit richting een 
brede maatschappelijke beïnvloeding en bewustwording van onze 
inwoners. Naast uw reguliere instrumenten als vergunningverlening 
en handhaving zetten wij in op Brandveilig Leven en 
Risicocommunicatie. Alles met als doel mensen te verleiden zelf na 
te denken over een brandveilige leef- en woonomgeving. 

1.3 Leeswijzer 
Na deze inleiding volgt een algemeen hoofdstuk met onderwerpen 
waarvan wij het belangrijk vinden ze aan bod te laten komen voordat 
we echt de inhoud ingaan. In hoofdstuk 3 leest u waarom een advies 
van VRBZO van toegevoegde waarde is in uw processen en hoe wij 
zorgen voor een constante hoge kwaliteit van onze producten. Het 
volgende hoofdstuk beschrijft de taken die VRBZO uitvoert op het 
gebied van Risicobeheersing. Deze taken hebben we opgesplitst 
in drie thema’s die corresponderen met drie afdelingen in onze 
organisatie: omgevingsadvisering, objectadvisering en naleving. 

1. Inleiding 
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2. Algemeen
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de sector Risico- en 
Crisisbeheersing is opgebouwd, we vertellen iets over hoe onze 
processen aansluiten op die van u, over hoe we verantwoording 
afleggen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

2.1 Contactpersonen
Het is belangrijk dat uw gemeentelijke processen en onze processen 
goed op elkaar aansluiten. Het afdelingshoofd Brandweerzorg treedt 
hierbij op als accounthouder en is uw primaire contactpersoon. Al 
uw vragen over brandweerzorg, of het nu over risicobeheersing of 
incidentbestrijding gaat, kunt u aan hem stellen. 

De afdelingshoofden Brandweerzorg hebben korte lijnen binnen 
VRBZO en kunnen daardoor snel uw vragen beantwoorden of u 
in contact brengen met de juiste personen. Uiteraard is en blijft de 
mogelijkheid tot één op één contact tussen uw onze medewerkers. 
Dit is zelfs noodzakelijk voor een goede samenwerking. In bijlage 1 
staat hoe u uw afdelingshoofd Brandweerzorg en de afdelingen van 
de sector Risico- en Crisisbeheersing kunt bereiken. 

2.2 Opbouw Sector Risico- en Crisisbeheersing
De sector Risico- en Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor 
taken die te maken hebben met het voorkomen en beperken van 
risico’s, incidenten en rampen. De sector bestaat uit de afdelingen 
Omgevingsadvisering, Objectadvisering, Naleving, Vakbekwaamheid, 
Crisisbeheersing en ‘GHOR en Bevolkingszorg’. In dit document gaan 
we alleen in op de taken van de afdelingen Omgevingsadvisering, 
Objectadvisering en Naleving. De taken van deze afdelingen hebben 
direct te maken met uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
op het gebied van externe veiligheid en brandveiligheid. De andere 
afdelingen zijn gericht op crisisbeheersing, bevolkingszorg en 
geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. 

Omgevingsadvisering is verantwoordelijk voor het adviseren over 
externe veiligheid, brandveiligheid en milieu. Daarnaast is het 
inspecteren van BRZO-bedrijven, bedrijfsbrandweren, Brandveilig 
Leven en risicocommunicatie onderdeel van het takenpakket. 
Objectadvisering adviseert over omgevingsvergunningen en 
grotere evenementen en is verantwoordelijk voor toezicht tijdens de 
uitvoering van de (bouw)plannen waar vergunningen voor verleend 
zijn. Vervolgens komt de afdeling Naleving in beeld, ze voert 
controles uit op het naleven van de brandveiligheidseisen bij zowel 
bouwwerken als evenementen.

2.3 Uw behoefte en onze planning
De sector Risico- en Crisisbeheersing is ‘gebouwd’ rond de 
basistaken en het collectieve pakket zoals benoemd in de 
Toekomstvisie Brandweerzorg. De toekomstvisie is vertaald naar 
het organisatie-brede meerjarenbeleidsplan. Dit plan vertalen 
we vervolgens in jaarplannen voor iedere sector. Aan de hand 
van resultaten die jaarlijks worden geboekt en aan de hand van 
afstemming met u en uw behoefte, bepalen we iedere keer hoe 
de jaarplannen er het komende jaar uitzien. Het kader en het 
uitgangspunt hierbij blijft de Toekomstvisie Brandweerzorg. 

2.4. Processen 
Wij werken met vastgestelde werkprocessen. Dit zorgt ervoor 
dat samenwerking en afstemming met u en met andere partners 
(zoals de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) soepel kan verlopen. 
Bij de uitvoering van onze taken volgen wij vooraf vastgestelde 
procesbeschrijvingen. Als u deze werkprocessen in wilt zien, geef dit 
dan aan bij het afdelingshoofd Brandweerzorg of het afdelingshoofd 
van de afdeling in kwestie. 

Bij deze werkprocessen maken we onder andere gebruik van het 
Online Omgevingsloket (OLO) en Digimak. Beide functioneren als 
digitaal frontoffice. Daaraan gekoppeld hebben we (vanaf eind eerste 
kwartaal 2016) een systeem dat Zaakgericht Werken ondersteunt. 
U kunt dan op ieder moment de status van een zaak (bijvoorbeeld 
een adviesaanvraag of toezichtactiviteit) inzien. De informatie over 
de fysieke leefomgeving groeit met ieder initiatief en iedere wijziging 
van beleid. Daarom bereiden we ons voor op de eisen die gesteld 
worden aan de interactie tussen overheden, burgers, bedrijven en 
elkaar. Dat betekent dat we ons voorbereiden op het Digitaal Stelsel 
Omgevinsgwet (DSO). Het DSO levert integraal inzicht en overzicht 
voor de gebruikers en maakt het mogelijk dat (besluitvormings)
processen sneller en voorspelbaarder verlopen.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is een belangrijke 
partner op het gebied van omgevingsveiligheid en brandveiligheid. 
Om ervoor te zorgen dat er geen overlap is in taken, bestaat er 
afstemming over het wederzijdse takenpakket. Daarnaast stemmen 
we wederzijdse processen van aan elkaar gerelateerde taken/
producten op elkaar af.

2.5 Verantwoording 
VRBZO legt periodiek verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. 
We doen dit twee keer per jaar in een bestuurs-rapportage. Na 
afsluiting van het jaar volgt een jaarverslag. We verantwoorden op 
basis van vooraf bepaalde indicatoren die behaalde prestaties in 
beeld brengen. U heeft op deze manier inzicht in hoeveel adviezen 
we hebben gegeven, hoeveel handhavingszaken zijn opgepakt, 
hoeveel BRZO-bedrijven zijn gecontroleerd, et cetera. Daarnaast 
verantwoorden we in deze rapportages de inkomsten en uitgaven 
van de totale organisatie. In het digitale zaaksysteem dat wij 
gebruiken, heeft u inzicht in eigen gemeente specifieke gegevens.
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3. Toegevoegde waarde advies VRBZO en borging kwaliteit
Wat voegt een advies van VRBZO toe aan uw bestemmings-
plan, uw proces van vergunningverlening, uw evenement e.d.? 
En hoe zorgen wij er vervolgens voor dat we een hoge kwaliteit 
van dat advies borgen?

3.1 Toegevoegde waarde advies VRBZO
Wij bekijken het thema veiligheid vanuit de veiligheidsketen:

De toegevoegde waarde van een VRBZO-advies zit hem in het 
feit dat wij als organisatie werken aan/met álle onderdelen van de 
veiligheidsketen. De kwaliteit wordt vergroot doordat wij ook alle 
andere onderdelen ‘in huis hebben’ en daardoor in staat zijn om 
iedere afzonderlijke taak te beschouwen vanuit het grotere geheel. 
Vanuit onze expertise zijn wij in staat om het samenspel tussen de 
kenmerken van een bouwwerk/activiteit, het gebruik daarvan en het 
effect op de omgeving te beoordelen. Onze specifieke kennis over 
brand en onze ervaring met brandbestrijding brengen al deze zaken 
bij elkaar, met als resultaat een compleet en professioneel advies.

3.2 Borging kwaliteit
VRBZO-medewerkers voldoen aan landelijk vastgestelde 
kwaliteitscriteria. U kunt er als gemeente op vertrouwen dat 
onze medewerkers taakvolwassen zijn en alle vakinhoudelijke 
ontwikkelingen op de voet volgen. Wij adviseren met als basis 
landelijke of regionaal opgestelde kwaliteitscriteria en vastgestelde 
handreikingen. Voor de uitvoering van onze taken zoeken we 
aansluiting bij landelijk uitvoeringsbeleid van de brancheorganisatie 
Brandweer Nederland en de Brandweeracademie. 

Op deze manier zorgen we ervoor dat u, uw inwoners en bedrijven/ 
instellingen kunnen vertrouwen op een structureel goede 
advieskwaliteit. 

Wij borgen de kwaliteit van onze producten en diensten ook door 
een aantal kwaliteitscriteria op te leggen aan alle medewerkers van 
de sector Risico- en Crisisbeheersing. Twee voorbeelden van deze 
criteria: 

 » alle medewerkers hebben minimaal de voor hun functie 
benodigde opleidingen en ervaringen; 

 » medewerkers besteden minimaal 2/3 van hun tijd aan 
brandveiligheidsadvisering. 

We vinden het belangrijk om een aantal van deze criteria te 
vermelden om u inzicht te geven in hoe wij werken en hoe wij 
een hoge kwaliteit van onze diensten en producten nastreven. 
Iedere afdeling en zelfs iedere functie heeft uiteraard weer eigen 
vakspecifieke kwaliteitscriteria.

In onze organisatie maken we gebruik van het instrument 
kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier beschrijft op 
gestandaardiseerde wijze de functievereisten voor een 
beroepsbeoefenaar binnen onze organisatie. Hiermee voldoen 
we aan de eisen van de wet kwaliteitsborging VTH en de VTH 
kwaliteitscriteria 2.1.

PROACTIE

NAZORG PREVENTIE

REPRESSIE PREPARATIE
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4. Takenoverzicht
In dit hoofdstuk staan drie overzichten met daarin de taken 
per afdeling. Per taak staat benoemd wat de rol is van VRBZO 
en wat uw rol en verantwoordelijkheid is. Ook beschrijven we 
concreet hoe we de taken uitvoeren. 

4.1 Omgevingsadvisering 
Voor de meeste genoemde taken binnen het thema 
Omgevingsadvisering is VRBZO het bevoegd gezag. Dat betekent 
dat deze taken wettelijk bij ons als organisatie zijn neergelegd. 
Dat geldt niet voor de taken ‘advisering brandveiligheid Milieu bij 
Wabo aanvragen’ en Brandveilig Leven. Deze taken zijn onderdeel 
van het collectieve pakket zoals vastgesteld in de Toekomstvisie 
Brandweerzorg. 

Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Externe veiligheid Wanneer er bij een gemeente sprake is van een voorgenomen 
gebiedsontwikkeling (eigen initiatief of via een aanvrager) bent 
u als bevoegd gezag verplicht om VRBZO om advies te vragen. 
Deze verplichting staat beschreven in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) artikel 12 en 13 lid 3. Wij geven u 
advies over maatregelen die (veiligheid)risico’s beperken en die 
de bestrijdbaarheid van incidenten en de zelfredzaamheid van 
bewoners/bezoekers vergroten. 
De basis van ons advies zijn de landelijke handreikingen 
‘Verantwoorde brandweer advisering externe veiligheid’ en 
‘Brandweeradvisering wet milieubeheer’ zoals opgesteld door 
Brandweer Nederland (voorheen NVBR). Ons uitgangspunt is dat we 
iedere aanvraag die u ons voorlegt, mits die over externe veiligheid 
(EV) gaat, voorzien van een advies. 
Een adviesaanvraag externe veiligheid kan gedaan worden op basis 
van het anders in willen richten van de openbare ruimte of op basis 
van de Wet milieubeheer. 
Beide processen bestaan uit drie fases:
1. het concept voorontwerp/informele adviesaanvraag, u ontvangt 

van ons een reactie;
2. het voorontwerp/concept adviesaanvraag, we geven u een 

preadvies;
3. ontwerp bestemmingsplan/ontwerp beschikking, u krijgt een 

formeel advies.
In de praktijk richten we ons vooral op de laatste fase waaruit het 
formele advies volgt omdat de capaciteit het niet toelaat voor alle 
aanvragen alle fases te doorlopen. 
Wij hebben echter een landelijke subsidie ontvangen voor de periode 
2015 tot en met 2017 (IOV, Impuls Omgevingsveiligheid). Deze 
subsidie geeft ons de mogelijkheid om bij een aantal trajecten wel 
al in de voorbereidende fase aan de slag te gaan. De subsidie stelt 
ons ook in staat om met u mee te denken bij het opstellen van een 
algehele visie op externe veiligheid voor uw gemeente. Heeft u een 
dossier waarbij u ons al in een vroeg stadium wilt betrekken of gaat u 
aan de slag met een visie op externe veiligheid? Neem dan contact 
met ons op. Samen bespreken we de mogelijkheden.
Als de subsidie niet toereikend is en als blijkt dat we met de 
aanwezige capaciteit niet aan uw behoefte kunnen voldoen, kunnen 
we tijdelijk onze capaciteit vergroten. Allereerst kunnen wij hulp 
inroepen van de collega Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en/of 
Midden- en West-Brabant. Is dat niet genoeg dan huren we extra 
capaciteit in. De complexe en meest risicovolle aanvragen nemen we 
op zo’n moment voor eigen rekening.

In het landelijke Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) staat beschreven dat u 
als bevoegd gezag het advies van VRBZO 
moet meenemen/meewegen in uw besluit. 
De achterliggende gedachte hierbij is uw 
verantwoordingsplicht. Deze plicht is gericht 
op alle personen in het invloedgebied van 
het voorgenomen plan. 
Wij leveren een bijdrage aan uw 
verantwoordingsplicht door een advies 
op te stellen over de mogelijkheden tot 
voorbereiding en beperking van een ramp of 
zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van 
alle personen in het invloedgebied. 
U ontvangt van ons binnen 6 weken een 
reactie op uw aanvraag. 
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Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Brandveiligheid 
Milieu Wabo

Omgevingsvergunning onderdeel milieu/milieumelding
Wanneer u een aanvraag voor een ‘Omgevingsvergunning, onderdeel 
milieu’ of een ‘milieumelding’ ontvangt dan kunt u ons om advies vragen. 
VRBZO kijkt naar de brandveiligheidsaspecten van de vergunning/
melding. Om onze beschikbare capaciteit goed te verdelen over 
21 gemeenten, stellen we een risicomatrix op, dit doen we samen 
met ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant en andere afdelingen van VRBZO zoals 
Objectadvisering en Planvorming. Een risicomatrix is een overzicht 
met drempelwaarden op het gebied van verschillende onderdelen. Per 
onderdeel geven we aan vanaf welke drempelwaarde een advies van 
VRBZO toegevoegde waarde heeft. In de basis formuleren wij dus alleen 
een advies als de vergunningaanvraag of melding boven de vooraf 
bepaalde drempelwaarde komt. De risicomatrix vindt u in bijlage 2.

Vuurwerk
U kunt ons ook om advies vragen wanneer u een verzoek 
heeft gekregen voor het afsteken van vuurwerk (ook wel 
ontbrandingstoestemming genoemd). Wij toetsen de aanvraag aan het 
provinciale Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding 
brengen van vuurwerk. En we geven advies over risico’s en te treffen 
maatregelen bij het opslaan en afsteken van vuurwerk. De provincie 
controleert of tijdens het afsteken van het vuurwerk wordt voldaan 
aan de gestelde voorwaarden. Voor de opslagen tot 10.000 kg is de 
gemeente bevoegd gezag, bij grotere opslagen is dit de provincie. 

Het proces horende bij deze taak is hetzelfde 
als wanneer wij advies uitbrengen over een 
bouwaanvraag. Dit proces staat uitvoering 
beschreven in paragraaf 4.2. Wanneer er 
sprake is van het aspect milieu, gaat het altijd 
om een uitgebreide aanvraag en dan geldt dat 
wij binnen 4 weken advies uitbrengen

U ontvangt van ons binnen 14 dagen een 
advies.

BRZO-inspecties BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (Seveso III). 
Op basis van dit besluit zijn in onze regio een aantal BRZO-bedrijven 
aangewezen. Dit betekent dat wanneer daar een incident/ramp plaats 
vindt dit grotere gevolgen heeft voor de omgeving dan bij reguliere 
bedrijven. Het inspecteren van BRZO-bedrijven is een schakel in een 
serie van processen. Deze processen gaan over het benoemen van 
nieuwe BRZO-bedrijven tot aan controle en wanneer nodig handhaving. 
De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat VRBZO bevoegd gezag is als het 
gaat om het inspecteren van BRZO-bedrijven. Echter, wij betrekken de 
gemeente waar een BRZO-bedrijf is gevestigd bij deze inspectie. 
De inspectie van BRZO-bedrijven wordt in de provincie Noord-Brabant 
gezamenlijk uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de drie 
veiligheidsregio’s in Noord-Brabant. Daarnaast werken we hierbij samen 
met inspecteurs van ISZW (arbeidsinspectie) en milieu-inspecteurs van 
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het ministerie 
van Veiligheid en Justitie heeft vijf omgevingsdiensten in Nederland 
aangewezen die een rol hebben bij het inspecteren van BRZO-
bedrijven. In onze provincie is OMWB hiervoor aangewezen (en dus niet 
ODZOB). 
We voeren de inspecties uit volgens landelijke kwaliteitsnormen en 
-eisen, deze zijn vastgelegd door BRZO+ (een uitvoeringsorganisatie 
van Rijkswaterstaat). 
De vijf omgevingsdiensten die landelijk een rol hebben bij de 
BRZO-inspecties maken samen een landelijke planning. Dit onder 
andere om de capaciteit van landelijk opererende partners (zoals de 
arbeidsinspectie) goed over het land te verdelen. 
Op dit moment hebben wij voldoende capaciteit om het huidige aantal 
BRZO-bedrijven in onze regio te inspecteren. In het verleden blijkt 
echter dat het aantal bedrijven schommelt. Wanneer, bijvoorbeeld door 
veranderende wet- en regelgeving, het aantal BRZO-bedrijven in onze 
regio onevenredig toe zou nemen krijgen wij een capaciteitsprobleem. 
Als dat het geval is zullen wij het Algemeen Bestuur een voorstel doen 
over hoe we hiermee om willen gaan. 
Handhaving bij BRZO-bedrijven - wanneer er overtredingen worden 
geconstateerd - is een ander proces waarvoor eveneens VRBZO 
bevoegd gezag is. Deze taak ziet u terug in het takenoverzicht Naleving.

Zoals hiernaast beschreven werken we 
bij de BRZO-inspecties samen met een 
aantal partners. Samen met die partners 
rapporteren we aan het bedrijf over de 
inspectie. We informeren u altijd over 
een op handen zijnde inspectie en over 
de uitkomsten daarvan. De samenvatting 
van een inspectierapport wordt openbaar 
gemaakt. 
Ieder BRZO-bedrijf wordt minimaal 1 keer 
per jaar gecontroleerd.
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Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Aanwijzing Bedrijfs-
brandweren

VRBZO kan bedrijven aanwijzen (artikel 31 Wet veiligheidsregio’s) 
die verplicht zijn een bedrijfsbrandweer te hebben. Wij zijn bezig met 
het een inhaalslag van het beoordelen van 17 bedrijven (volgens de 
bestuurlijk vastgestelde planning). De verwachting is dat we tot en 
met 2017 nodig hebben om de 17 bedrijven te beoordelen. Controle 
van bestaande bedrijfsbrandweren en het behandelen van eventuele 
nieuwe aanvragen doen we daarna. Belangrijk voor de beeldvorming 
is om te vermelden dat een beoordeling niet altijd leidt tot het 
daadwerkelijk aanwijzen van een bedrijf als bedrijfsbrandweer-
plichtig. Het nemen van andere maatregelen kan er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat een bedrijfsbrandweer niet noodzakelijk is.
Er zijn ook bedrijven die op vrijwillige basis een bedrijfsbrandweer 
in willen richten. Belangrijk is dat deze bedrijfsbrandweren 
voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Daarover gaan we met de 
betreffende bedrijven in gesprek. Als ze definitief besluiten om een 
bedrijfsbrandweer in te richten, gaan we een overeenkomst aan 
waarin we beschrijven waar de bedrijfsbrandweer aan moet voldoen 
en hoe de samenwerking met de reguliere brandweer eruit ziet. 
Bij het uitvoeren van deze taak zoeken we wederom samenwerking 
met de omgevingsdienst en met de ISZW (arbeidsinspectie). 
Wanneer we aan de slag gaan met een bedrijf in uw gemeenten 
(verplicht of vrijwillig) dan wordt u betrokken bij het traject. 
De afdeling Vakbekwaamheid van VRBZO (ook onderdeel van 
de sector Risico- en Crisisbeheersing) kan de functiegerichte 
opleidingen verzorgen voor bedrijfsbrandweren. 

In het proces van het aanwijzen van een 
bedrijfsbrandweer investeren we vanaf 
de start van de procedure in een goede 
samenwerking met het bedrijf. Allereerst 
bezoeken we het bedrijf voor een informeel 
gesprek. Wanneer tijdens het gesprek 
duidelijk wordt dat het aanwijzen van een 
bedrijfsbrandweer de beste en/of enige 
optie is dan verzoeken wij het bedrijf formeel 
om een bedrijfsbrandweerrapportage in 
te dienen. De wettelijke adviseurs, zoals 
de gemeente, ISZW (arbeidsinspectie) en 
OMMWB (Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant), informeren we in een vroeg 
stadium over hun rol en bijdrage aan het 
proces.
Als afronding van het proces maken 
we een ontwerpaanwijzing, ook hierbij 
betrekken we onze wettelijke adviseurs. 
De ontwerpaanwijzing wordt vervolgens 
aangeboden aan het Algemeen Bestuur 
voor vaststelling. Wanneer de aanwijzing 
definitief is nemen we het bedrijf mee in het 
proces van de BRZO-inspectie omdat ook 
bedrijven met een bedrijfsbrandweer altijd 
geïnspecteerd worden. 

Brandveilig Leven Brandveilig Leven hebben we vanaf medio 2015 regionaal 
opgepakt als regulier onderdeel van de taken van de afdeling 
Omgevingsadvisering. Het programmaplan is eind 2015 door het 
Algemeen Bestuur vastgesteld. Hierin staat binnen welke kaders we 
aan de slag gaan met de uitvoering van Brandveilig Leven. Deze 
uitvoering staat beschreven in het uitvoeringsplan 2016-2018.
VRBZO voert vooral de regie op Brandveilig Leven, we ontwikkelen 
producten en we faciliteren de uitvoering van deze producten. De 
daadwerkelijke uitvoering doen we echter altijd samen met u en met 
andere netwerkpartners. 
In het programmaplan stellen we het Algemeen Bestuur voor om de 
komende jaren de focus te leggen op de volgende doelgroepen: 

 » ouderen; 
 » basisschoolkinderen; 
 » bewoners van kamerverhuurpanden; 
 » bewoners van woningen met opkomsttijd overschrijding van de 
brandweer; 

 » eigen medewerkers en medewerkers van netwerkpartners als 
ambassadeurs.

Per doelgroep bekijken we hoe we ze het beste kunnen benaderen. 
Daarop zetten we vervolgens bestaande producten (zoals 
bijvoorbeeld Geen nood bij brand, Brandveilig Wonen, Voorlichting 
na brand) in of ontwikkelen we nieuwe producten. 

De taak Brandveilig Leven is anders 
dan de andere taken van de afdeling 
Omgevingsadvisering. Deze taak heeft een 
programmatisch karakter en is projectmatig 
ingericht in plaats van gericht op concrete 
producten en adviezen. Het uitvoeringsplan 
is de leidraad voor de acties die worden 
uitgewerkt, u kunt hier als gemeente invloed 
op uitoefenen door wensen en behoeftes 
aan ons kenbaar te maken. Wanneer die 
passen in het bestaande beleid bekijken 
we of we ze kunnen toevoegen aan het 
uitvoeringsplan. 

Risicocommunicatie Op 3 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een 
Brabant breed beleidsplan risicocommunicatie. Dit beleidsplan 
is opgesteld door de drie Brabantse veiligheidsregio’s en in 
samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en alle gemeenten. 
Op basis van dit beleidsplan maken we voor de periode van 2016-
2018 een uitvoeringsplan. Het beleidsplan geeft een heldere 
taakverdeling aan tussen u als gemeenten en ons als VRBZO. Net 
als bij Brandveilig Leven zorgen wij voor coördinatie, het ontwikkelen 
van producten en het faciliteren en stimuleren van de uitvoering. 
De uitvoering zelf ligt voor het grootste deel in uw handen. U kent 
uw inwoners immers het beste en zij hebben vertrouwen in u als 
afzender van de boodschap.  

Voor Risicocommunicatie geldt hetzelfde 
als voor Brandveilig Leven. Er is sprake 
van een projectmatige aanpak op basis 
van een uitvoeringsplan. Wij zullen u als 
gemeente regelmatig benaderen om uw 
behoefte te peilen en deze te verwerken in 
het uitvoeringsplan, mits passend binnen het 
vastgestelde beleid. 
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4.2 Objectadvisering

Alle taken binnen het thema Objectadvisering voeren wij uit in 
opdracht van u, de gemeente is alle gevallen bevoegd gezag. 
Daarmee bepaalt ú, binnen het vastgestelde takenpakket, wanneer u 
een advies over brandveiligheid wenst van VRBZO.  Bij de uitvoering 
van de meeste taken werken wij via het OLO. Wanneer u bepaalde 
zaken of dossiers persoonlijk met een van onze medewerkers wilt 

bespreken, dan zijn hier altijd mogelijkheden voor. Het feit dat onze 
medewerkers niet (meer) fysiek in alle gemeenten zitten is hier geen 
belemmering voor. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk voor de 
samenwerking en zijn altijd bereidt bij u langs te komen wanneer u 
daar behoefte aan heeft.  

Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Omgevingsvergunning: 
Bouwaanvraag

Met bouwaanvragen bedoelen we 
alle verzoeken aan gemeenten voor 
een vergunning op basis van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo).
Aan ieder bouwplan/object kan een 
risicoprofiel gekoppeld worden. Dit 
risicoprofiel wordt bepaald aan de hand 
van een aantal criteria. Voorbeelden zijn: 
slapen er mensen, zijn er verminderd 
zelfredzame mensen aanwezig, 
verblijven er grote groepen mensen, 
hoe hoog is het gebouw, enz. Wanneer 
uit het risicoprofiel blijkt dat er voor 
een bepaald object een advies van 
VRBZO geen toegevoegde waarde heeft 
dan kunt u in de vergunningverlening 
voldoen met de algemene 
(brandveiligheid)voorschriften uit het 
Bouwbesluit. 
In bijlage 2 is per categorie van het 
Bouwbesluit (met daaraan gekoppelde 
grenswaarden) aangegeven welk 
risicoprofiel een object krijgt. Als 
staat benoemd dat een specialistisch 
brandveiligheidsadvies van belang is 
kunt u VRBZO daarvoor benaderen. In 
bijlage 3 is de diepgang van advisering 
aangegeven in een zogenoemd toets-
protocol. 
De grenswaarden in bijlage 2 
zijn vergelijkbaar met andere 
veiligheidsregio’s in Nederland. Bijlage 3 
is een landelijk ontwikkeld protocol. Op 
deze manier hebben we gewaarborgd 
dat we meegaan met landelijke 
ontwikkelingen. 

Een adviesaanvraag bestaat altijd uit verschillende stappen. 
Het proces is in principe gelijk, het maakt niet uit of het om een 
bouwaanvraag, een aanvraag vergunning brandveilig gebruik, een 
melding brandveilig gebruik of een beoordeling van een ‘Programma 
van eisen’ gaat. Om die reden geven we onderstaand een toelichting 
op het proces van al deze taken. Niet alle stappen zijn bij iedere 
adviesaanvraag noodzakelijk. Dit is situatieafhankelijk. 

Vooroverleg
Afhankelijk van het te ontwikkelen bouwwerk/project kunt u er 
als gemeente voor kiezen om iemand van VRBZO (afdeling 
Objectadvisering) te vragen aanwezig te zijn bij het vooroverleg 
met de initiatiefnemer. Wij kunnen dan vooraf aan de initiatiefnemer 
uitleggen waar hij op moet letten als het gaat om brandveiligheid en 
bijbehorende zaken. 
Medewerkers van VRBZO gaan nooit in (voor)overleg met een 
initiatiefnemer zonder uw tussenkomst. Een uitnodiging voor een 
vooroverleg doet u bij voorkeur via e-mail (objectadvisering@vrbzo.
nl). De aanvrager maakt van dit vooroverleg een verslag dat bij de 
vergunningaanvraag bijgevoegd moet worden. 

Ontvankelijkheidstoets
Als u twijfelt over de compleetheid van een aanvraag kunnen 
wij, voordat we de aanvraag inhoudelijk behandelen, een 
ontvankelijkheidstoets doen. We beoordelen dan of alle 
relevante stukken aanwezig zijn. U kunt een verzoek voor een 
ontvankelijkheidstoets aanvragen via het OLO. Wij voeren deze 
toets binnen 5 werkdagen uit. 

Adviesaanvraag
Wanneer u een vergunningaanvraag ontvangt die past binnen de 
kaders zoals beschreven bij de uitleg van de taken, dan kunt u ons 
benaderen voor een advies over het te ontwikkelen bouwwerk/
project. We kijken daarbij ook (wanneer dat van toepassing is) naar 
het programma van eisen en naar de brandveiligheidsinstallaties. 
Gaat het om een melding brandveilig gebruik dan toetst VRBZO 
allereerst de indieningsvereisten en vervolgens bekijken we of er 
sprake is van onveilige situaties. We toetsen de adviesaanvragen 
aan de geldende wet en regelgeving. Aan de hand van een 
vastgestelde checklist wordt een adviesaanvraag beoordeeld. 
Het niveau van diepgang in de advisering wordt bepaald door het 
landelijk toets protocol van de brandweer. Per afdeling en artikel uit 
het Bouwbesluit 2012 is in dat toets protocol aangegeven op welke 
diepgang een advies wordt gegeven. Via een ondersteunende 
softwareprogramma doorlopen wij artikelsgewijs door een checklist. 
Bij complexere en risicovolle objecten stellen we een maatadvies 
op aan de hand van het betreffende risico. Maatwerk vraagt een 
bredere scoop op brandveiligheid. Wanneer het nodig is stemmen 
we dergelijke adviezen intern af met andere disciplines zodat u 
één integraal advies van ons ontvangt. De adviestermijn voor een 
regulieren procedure is 10 werkdagen en een uitgebreide procedure 
en vergunningen brandveilig gebruik 20 werkdagen. Meldingen 
brandveilig gebruik worden binnen 10 werkdagen geadviseerd.
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Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Omgevingsvergunning:
Aanvraag 
vergunning brandveilig 
gebruik

Een vergunning brandveilig gebruik is nodig voor een beperkt aantal 
soorten van bouwwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen 
waar veel mensen samenkomen of waar mensen slapend aanwezig 
zijn. In het het Besluit omgevingsrecht (BOR) staat benoemd voor 
welke bouwwerken een vergunning brandveilig gebruik nodig is. 
Een vergunning brandveilig gebruik wordt door ons altijd van een 
advies voorzien. 

Programma van eisen
Het programma van eisen kan 
verstuurd worden via het e-mail 
Objectadvisering@vrbzo.nl Het advies 
ontvangt u binnen 20 werkdagen.
Bij de beoordeling van een 
programma van eisen kan de 
situatie zich voordoen dat er door de 
aanvrager tussentijds aanvullingen 
gedaan moeten worden. Wij nemen 
hiervoor rechtstreeks contact op met 
de aanvrager. Nadat het programma 
van eisen akkoord is ontvangt u van 
ons een advies. 

Vergunning van de aanvraag
Op enig moment nadat VRBZO u 
als gemeente heeft geadviseerd 
over een aanvraag, verstrekt u een 
vergunning aan de initiatiefnemer. 
In het kader van de naleving is het 
voor ons van belang dat wij (via het 
OLO beschikken over de definitieve 
vergunning en bijbehorende 
documenten. 

Omgevingsvergunning:
Melding brandveilig gebruik

Voor het gebruik van een aantal soorten bouwwerken is geen 
vergunning brandveilig gebruik nodig, maar kan worden volstaan 
met het doen van een melding brandveilig gebruik. 
Wettelijk gezien hoeft de indiener van een melding brandveilig 
gebruik alleen te voldoen aan de indieningsvereisten, zoals bepaald 
in het Bouwbesluit 2012. Op uw verzoek toetst VRBZO of een 
aanvraag daaraan voldoet. Daarnaast kijken we met een quick scan 
of de aanvraag voldoet aan de voorschriften van brandveiligheid. 
Een fysieke controle van het bouwwerk kan plaatsvinden door 
de afdeling Naleving voordat het gebouw in gebruik wordt 
genomen of de controle kan opgenomen worden in het reguliere 
handhavingsprogramma. Hierover leest u meer bij het thema 
Naleving. 

Omgevingsvergunning:
Beoordelen programma van 
eisen

Op grond van het Bouwbesluit worden voor bepaalde bouwwerken 
brandbeveiligingsinstallaties geëist. Om deze installaties te kunnen 
certificeren, moet de aanvrager van de vergunning een programma 
van eisen opstellen, waarin de uitgangspunten van de installatie 
staan beschreven. Dit zijn voornamelijk technische eisen. Voor de 
certificering moet het programma van eisen worden ondertekend 
door de eisende partij (bevoegd gezag, in dit geval de gemeente), 
de opsteller van het ‘programma van eisen’ en de eigenaar van het 
bouwwerk. 
Is er sprake van een bouwwerk waarover VRBZO een advies 
uitbrengt op basis van de grenswaarden in bijlage 2 (zie eerste 
taak ‘Bouwaanvragen’ binnen het thema Objectadvisering), dan 
beoordelen we ook het ‘programma van eisen’. In andere gevallen 
kunt u als gemeente het ‘programma van eisen’ zonder advies van 
VRBZO afhandelen.
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Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Evenementen Er zijn drie categorieën evenementen: A, B en C. 
Categorie A zijn de kleinere evenementen die het minste risico 
opleveren. Voor deze evenementen heeft VRBZO (taakgebieden 
brandweer en GHOR) standaardvoorschriften opgesteld die altijd 
van toepassing zijn en die u als gemeente toe kunt voegen aan de 
evenementenvergunning. Soms is een tent bij een A-evenement 
gebruiksvergunningsplichtig. Bij A-evenementen waarbij een tent 
geplaatst wordt van meer dan 250 m2 en/of meer dan 500 personen 
aanwezig zijn in deze tent kunt u een advies aanvragen voor 
deze tent. Is deze kleiner of minder personen kan de vergunning 
brandveilig gebruik met standaardvoorschriften worden afgegeven. 
Bij B- en C-evenementen ontvangt u van VRBZO een integraal 
advies vanuit brandweer- en GHOR-perspectief. Regionaal is de 
handreiking Evenementenbeleid vastgesteld. Deze handreiking 
wordt als basis gehanteerd bij het advies. Bij C-evenementen 
benoemen wij een interne casemanager die een spil is tussen de 
verschillende aandachtsvelden van VRBZO. Deze persoon zorgt 
voor een interne coördinatie en is uw eerste aanspreekpunt als het 
gaat om veiligheid.
In het verlengde van het advies informeren wij de repressieve 
diensten, zodat zij zich goed op het evenement kunnen 
voorbereiden. Nadat de gemeente een evenementenvergunning 
heeft verleend, draagt de afdeling Objectadvisering het ‘dossier’ 
over aan de afdeling Naleving. Deze afdeling is verantwoordelijk 
voor de controle op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften 
uit de vergunning en houdt toezicht tijdens de opbouw van het 
evenement (meer hierover leest u later bij het thema Naleving). 

Een evenementenaanvraag is geen 
Omgevingsvergunning. Daardoor 
kunnen deze niet via OLO ingediend 
worden. De adviesaanvragen voor 
evenementen kunt u sturen naar 
evenementen@vrbzo.nl.of vanaf maart 
2016 via Digimak. Als onderdeel van de 
adviesaanvraag is het de bedoeling dat 
u een risicomatrix opstelt. 
U krijgt binnen 15 werkdagen per e-mail 
een advies toegestuurd.
Het is belangrijk dat u alle evenementen 
(zowel A, B en C) in Digimak registreert. 
Alle hulpverlenende instanties weten 
op die manier welke evenementen 
er plaatsvinden en welke adviezen 
daarvoor verleend zijn.
Vanaf het eerste kwartaal van 2016 
is het technisch mogelijk om ook 
alle adviesaanvragen in Digimak 
te registreren. U hoeft dan uw 
adviesaanvraag niet meer separaat 
naar VRBZO te sturen. Deze worden 
vanaf die tijd door ons uit Digimak 
gehaald.
Voor evenementen in gebouwen moet 
de aanvrager een melding brandveilig 
gebruik indienen. Deze beoordelen 
wij op basis van het proces ‘melding 
brandveilig gebruik’. Het is belangrijk 
dat u bij evenementenaanvragen 
en bij evenementen in 
gebouwen(gebruiksmeldingen) de 
risicoscan volledig ingevuld meezendt. 

Toezicht tijdens realisatie- 
en gebruiksfase

Bij bouwwerken waarbij VRBZO een advies heeft gegeven over 
de vergunning, is het belangrijk dat we ook een rol hebben in het 
toezicht tijdens de bouw. Het gaat altijd om soorten bouwwerken 
waarbij een incident grotere gevolgen heeft dan gemiddeld. 
Daarnaast is er sprake van een samenhangend geheel van 
organisatie, bouwwerk en gebruik. Om beide redenen is het van 
belang dat we een frequent en actueel beeld hebben van de 
vorderingen van de bouw en vervolgens van het gebruik.
Een medewerker van de afdeling Objectadvisering vergezelt uw 
bouwinspecteur tijdens de bouwcontroles. Na oplevering draagt hij 
of zij het ‘dossier’ over aan onze eigen afdeling Naleving.

Een medewerker van Objectadvisering 
loopt tijdens de realisatiefase van 
een bouwwerk minimaal 2 maal 
met uw bouwinspecteur mee tijdens 
een inspectie. Als voorkeur gaan 
we mee op het moment nadat 
alle brandcompartimenteringen 
zijn aangebracht maar voordat de 
systeemplafonds zijn bevestigd en 
tijdens de eindoplevering van het 
bouwwerk. Uw bouwinspecteur neemt 
hiervoor contact op met de afdeling 
Objectadvisering van VRBZO. 11



4.3 Naleving

De afdeling Naleving controleert op het naleven van 
brandveiligheidseisen die worden opgelegd in vergunningen. We 
controleren op basis van wet- en regelgeving maar leggen de nadruk 
op een risicogerichte aanpak. Daarbij zoeken we naar de juiste 
balans tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
(BIO) aspecten. Thema’s die aandacht krijgen zijn onder andere 
alarmering, veilig vluchten en rook- en brandbeheersing. Veilige inzet 
van het repressief personeel is ook een belangrijk onderdeel van de 
controle. 

Uw gemeentebestuur draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
het toezicht op de naleving van brandveiligheidsregels en het zo 
nodig handhavend optreden tegen overtredingen (gemeentebesturen 
zijn bevoegd gezag). Bij de uitoefening van uw bevoegdheid maakt 
u eigen afwegingen. We gaan er daarbij vanuit dat u alle betrokken 
belangen afweegt, waaronder het belang van de brandveiligheid.

De afdeling Naleving heeft 3 coördinatoren met elk een eigen 
werkgebied. De coördinator die uw gemeente in het werkgebied 
heeft is voor u een belangrijk aanspreekpunt. Samen met u stelt de 
coördinator een basisplanning op voor de controles die wij uitvoeren. 
Risicovolle en complexe bouwwerken (zie de Risicomatrix in bijlage 

2) vormen de basis voor de jaarplanning. Daarnaast bekijken we 
in overleg met u welke andere risicovolle situaties/bouwwerken 
aandacht behoeven en in de planning worden opgenomen. Ook het 
toezicht op evenementen wordt risicogericht aangepakt en nemen we 
op in de controleplanning. In goed overleg, tussen onze coördinator 
van de afdeling Naleving en uw coördinator handhaving, komen we 
tot bewuste keuzes. Al deze keuzes leggen we samen vast in het 
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

Iedere gemeente heeft in principe een geprefereerde toezichthouder 
die wordt aangestuurd door de coördinator. Vanwege continuïteit, 
flexibiliteit en bepaalde specialismes kan het ook zijn dat u af en toe 
met een andere toezichthouder te maken krijgt. Tevens is een aantal 
toezichthouders ook opgeleid en gecertificeerd tot BOA waardoor ze 
in alle facetten van handhaving een taak kunnen vervullen.
Door gebruik van beschikbare digitale applicaties (zoals Mobile 
handhaving en inspectie suite Mohis en het zaaksysteem) heeft u op 
ieder moment inzicht in de stand van zaken van individuele dossiers. 
Daarnaast werken we via vooraf vastgestelde processen. In deze 
processen zitten overdrachtsmomenten ingebouwd zodat u als 
bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld om handhavend op 
te treden wanneer nodig. 

Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Controles brand-
veiligheid gebouwen 
vergunning/melding 
brandveilig gebruik

Gebouwen moeten voldoen aan bepaalde eisen voor brandveilig 
gebruik, deze eisen zijn vastgesteld in het Bouwbesluit. Onderdelen 
van deze taak zijn de controle, her-controle, administratieve 
verwerking en dossiervorming van bepaalde gebouwen. 
Uitgangspunt bij de uitvoering is de nota ‘Classificeren van risicovolle 
bouwwerken’ van Brandweer Nederland. Ieder bouwwerk krijgt 
een bepaalde risicoclassificering, daarnaast kijken we ook naar de 
geschiedenis van het bouwwerk en het soort gebruik. Deze aspecten 
samen bepalen de diepgang van een controle. We kennen drie 
soorten controles, een quick scan, thematische aanpak of integrale 
controle. Uitgangspunt van onze controles is de landelijke handhaving 
strategie (LHS). Deze landelijke strategie is het eerste gezamenlijk 
product van het Openbaar Ministerie (OM), het Interprovinciaal 
Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (IenM), de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT), de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (I-SZW), de Nationale Politie en de vereniging van 
omgevingsdiensten. 
In de Risicomatrix in bijlage 2 hebben we de nota ‘Classificeren 
van risicovolle bouwwerken’ vertaald in een overzicht van 
soorten bouwwerken met hun risicoclassificatie en bijbehorende 
controlefrequentie. 

VRBZO voert de controles uit zoals we 
ze samen hebben vastgelegd in het HUP. 
Wanneer er geen bijzonderheden zijn tijdens 
de controles, ontvangt u (digitaal) van ons de 
afrondende correspondentie. 
Wanneer we bij een controle constateren 
dat niet wordt voldaan aan de gestelde 
eisen, wordt de eigenaar/gebruiker van het 
gebouw ‘in gebreke gesteld’. Deze eigenaar/
gebruiker krijgt tijd om het gebrek aan te 
passen en/of een zienswijze in te dienen. 
Als er sprake is van een zienswijze starten 
we het bijbehorende traject op (zie taak 
Zienswijze). Wanneer na afronding van het 
zienswijze proces nog steeds niet wordt 
voldaan aan de gestelde eisen stellen wij een 
handhavingsadvies op voor u als bevoegd 
gezag. 

Controles op brand-
veiligheid naar aan-
leiding van klachten/
meldingen

Als basis geldt dat alle gebouwen in Nederland moeten voldoen 
aan de eisen uit het Bouwbesluit. Aan de hand van klachten/
meldingen wordt een inschatting gemaakt of er zich een mogelijk 
brandgevaarlijke situatie voordoet. De coördinator van de afdeling 
Naleving maakt een inschatting of er een risicovolle situatie is die een 
deskundig brandweeradvies verlangt. 
Binnen deze taak hoort het ontvangen van de klacht/melding, het 
beoordelen daarvan, de eventuele controle en administratieve 
verwerking.

Klachten en meldingen kunnen bij u als 
gemeente binnenkomen of rechtstreeks bij 
VRBZO ofwel bij Brandweer Brabant-
Zuidoost. Klachten en meldingen die bij ons 
binnenkomen handelen wij rechtstreeks af 
met de indiener. Als er handhavingsaspecten 
aan de orde zijn overleggen we hierover met 
u als bevoegd gezag. 

12



Taak/Advies Toelichting en beleid Uitvoering

Uitvoeren veilig-
heidsexpedities 
Geen Nood Bij Brand

Deze taak voeren we uit in samenwerking met medewerkers 
Brandveilig Leven van de afdeling Omgevingsadvisering. Vanuit 
‘Geen Nood Bij Brand’ sluiten we een convenant af met instellingen 
waar minder zelfredzame mensen verblijven. Het doel hierbij is om 
de bewoners, begeleiders en ander personeel en bestuur bewust te 
maken van brandveiligheidsaspecten. Onderdeel van een dergelijk 
traject is de veiligheidsexpeditie. 

Bij een expeditie coachen we de 
aanwezigen om inzicht te krijgen in de staat 
van brandveiligheid van bouwkundige, 
installatietechnische en organisatorische 
aspecten. De afdeling Naleving heeft als taak 
de expeditie uit te voeren, te ondersteunen 
en vast te leggen in een dossier.

Controles op brand-
veiligheid tijdelijke 
inrichtingen (evene-
menten)

In het hoofdstuk over de afdeling Objectadvisering hebben we 
beschreven welke rol VRBZO heeft bij de voorbereiding van een 
evenement. Als een evenement daadwerkelijk nadert dan komt 
afdeling Naleving in beeld. Deze afdeling is verantwoordelijk voor 
het controleren op de in de vergunning gestelde brandveiligheids- 
en GHOR-eisen. Daarnaast hebben we aandacht voor het risico 
op belemmering (bereikbaarheid en bluswatervoorziening) van 
de hulpdiensten bij een mogelijke calamiteit. Bij deze taak horen 
de controle, her-controle en de administratieve verwerking/
dossiervorming. 

Op basis van een indicatie van de risico’s 
(zoals beschreven in het regionaal 
evenementenbeleid) houden we controles 
tijdens evenementen. In enkele gevallen 
werken we ook mee aan een gezamenlijke 
schouw/controle voorafgaand aan het 
evenement. 

Terugdringen loze 
alarmeringen

Bepaald soort organisaties, gebouwen en gebouwen met een bepaald 
gebruik zijn vanuit de wet verplicht om een brandmeldinstallatie 
te hebben die rechtstreeks is aangesloten op de Meldkamer 
Brandweer. In de praktijk brengt dit veel loze alarmeringen met zich 
mee waardoor de brandweer voor niets moet uitrukken. Om het 
aantal loze alarmeringen terug te dringen, terug te dringen, maken 
we gebruik van de instrumenten die van uit het landelijke project 
STOOM zijn ontwikkeld.We dringen er bij de organisatie op aan om 
zelf maatregelen te nemen om het aantal loze alarmeringen terug 
te dringen. Wanneer een bedrijf een vooraf bepaald aantal loze 
alarmeringen overschrijdt dan adviseren wij u als gemeente (en 
bevoegd gezag) om een handhavingstraject te starten.

In het meldkamersysteem houden wij 
automatisch bij hoe vaak er OMS meldingen 
binnenkomen en hoe vaak het daarbij gaat 
om loze meldingen. Wanneer de wettelijke 
norm van geaccepteerde loze meldingen 
wordt overschreden krijgen wij een 
seintje. We stellen de overtreder dan in de 
gelegenheid om het aantal loze meldingen 
terug te dringen. Lukt dit niet dan stellen 
wij een handhavingsadvies op voor u als 
bevoegd gezag. 

Behandeling 
Zienswijze

Wanneer een organisatie het niet eens is met de uitkomst van een 
(her)controle van een gebouw of tijdelijke inrichting (evenement) 
dan kan die een zienswijze indienen. De afdeling Naleving voert dan 
een nieuwe controle uit. Uitgangspunt voor de behandeling van de 
zienswijze is, naast de Algemene wet bestuursrecht, de landelijke 
handhaving strategie (LHS). 

Bij het proces ‘Controles brandveiligheid 
gebouwen’ staat beschreven dat een 
eigenaar/gebruiker een zienswijze in kan 
dienen tegen een ingebrekestelling.
Wanneer wij een zienswijze binnenkrijgen 
voeren we een nieuwe controle uit. 
Daarover corresponderen wij rechtstreeks 
met de indiener. Wanneer voor ons het 
proces zienswijze is afgerond dragen 
wij het (digitale) dossier over aan uw 
handhavingsafdeling. 

Ondersteuning inte-
grale controles 
(interventieaanpak)

Er zijn meerdere gemeenten in Zuidoost-Brabant die werken met een 
(gemeentelijk) interventieteam waarin onder andere de gemeenten, 
politie, Belastingdienst, brandweer, Omgevingsdienst en de inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid samenwerken. Dit team gaat op 
bezoek bij bedrijven/organisaties en doet een integrale controle op 
verschillende wettelijke aspecten. 
Vanuit het oogpunt van brandveiligheid kan de afdeling Naleving 
hieraan een bijdrage leveren. We leveren een expertoordeel op de 
brandveiligheid van het betreffende bedrijf/organisatie en beoordelen 
of een deskundig brandweeradvies nodig is. 
Ook wanneer u bij een interventie geen aanwijzingen heeft dat er iets 
niet in orde is op het gebied van brandveiligheid kunt u toch om onze 
medewerking vragen. Een reden hiervoor kan zijn dat u het belangrijk 
vindt met een compleet interventieteam te werken. 

Wanneer u behoefte heeft aan onze 
participatie in een interventieteam kunt 
u dit bespreken met de coördinator 
van de afdeling Naleving die voor uw 
gemeente werkt. Uiteraard kunt het 
verzoek ook indienen bij het afdelingshoofd 
Brandweerzorg. 
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Bijlage 1: Contactgegevens sector Risico- en 
Crisisbeheersing 

Contactpersoon

Sectorhoofd Risico- en Crisisbeheersing Frank Nat

Afdelingshoofd Omgevingsadvisering Eurydice van Vliet

Afdelingshoofd Objectadvisering Toon Verhoeven

Afdelingshoofd Naleving Adrie Hofman

Afdelingshoofd Brandweerzorg Dommelstroom

Gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Heeze-Leende en 
Cranendonck

Joost van den Broek

Afdelingshoofd Brandweerzorg De Kempen

Gemeenten Best, Oirschot, Reusel-DeMierden, Bladel, Eersel, Veldhoven, Bergeijk en Waalre
Ben van Otterdijk

Afdelingshoofd Brandweerzorg Peelland

Gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren
Thijs Verheul

Afdelingshoofd Brandweerzorg Stedelijk gebied 

Gemeenten Eindhoven en Helmond
Björn Gadet
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Toelichting Classificatie risicovolle gebouwen

Risico-onderwerpen/riscofactoren Expertise brandweer Risicoklasse

1. GEBOUW

Hoog Menskenmerk, Gebouwkenmerk, Interventie C

Ondergronds
Gebouwkenmerk, Brandkenmerk, Interventie, 
Omgevingskenmerk

B

Bijzonder bouwvolume
Gebouwkenmerk, Brandkenmerk, Interventie, 
Omgevingskenmerk

B

Grote onverdeelde oppervlakten Gebouwkenmerk Brandkenmerk, Interventie B

Complexe layout van plattegronden Menskenmerk, Interventie C

2. OMSTANDIGHEDEN VAN MENSEN

Slapend aanwezig, onbekend in bouwwerk Menskenmerk, Interventie C

Niet zelfstandig in staat zijn te vluchten (niet zelfredzaam) Menskenmerk, Interventie C

Hoge bezetting Menskenmerk, Interventie C

Onbekend aanwezig Menskenmerk, Interventie B

3. GELIJKWAARDIGE OPLOSSING VOOR(BRAND)VEILIGHEID

Gelijkwaardige oplossing voor technische bouw-
voorschriften uit het oogpunt van veiligheid (BB2012, 
hoofdstuk 2) voor zover het gaat over eisen ten aanzien 
van brandveiligheid en optreden hulpverleners

Menskenmerk, Gebouwkenmerk Brandkenmerk, 
Interventie, Omgevingskenmerk

C

Gelijkwaardige oplossing voor installatie (BB2012, 
hoofdstuk 6) voor zover het gaat over eisen ten aanzien 
van brandbeveiligingsinstallaties

Menskenmerk, Gebouwkenmerk Brandkenmerk, 
Interventie, Omgevingskenmerk

C

4. GEBRUIKSASPECTEN

Gebruik Menskenmerk, Interventie C

Inventaris Menskenmerk, Gebouwkenmerk A

Staat van verblijf Menskenmerk A

Risicoklassen

De basis risicoklassen kunnen langs de volgende lijn worden 
uitgewerkt: 

A. Laag risico
Risicoklasse A: kans op beperkte maatschappelijke of persoonlijke 
gevolgen, indien niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt 
voldaan; beperkte complexiteit. Hierbij valt te denken aan woningen, 
kleine woongebouwen en eenvoudige bedrijfs- of verblijfsgebouwen. 
Bij verbouw kan het ook gaan om ingrepen met een beperkt risico 
in een bestaand gebouw waarvan de bouw zelf onder een hogere 
risicoklasse valt.
 

B. Midden risico 
Risicoklasse B: kans op maatschappelijke of persoonlijke gevolgen 
wanneer niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan; 
complex bouwwerk. Voorbeelden van gebouwen in risicoklasse 2 
zijn bibliotheken, gemeentehuizen en woongebouwen tot 70 meter 
hoogte. Deze risicoklasse 2 bestrijkt op deze manier een heel breed 
spectrum aan verschillende typen gebouwen en gebruik.
 
C. Hoog risico
Risicoklasse C: kans op aanzienlijke maatschappelijke of persoonlijke 
gevolgen wanneer niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt 
voldaan; hoge complexiteit. Hieronder kunnen vallen gebouwen 
zoals een metrostation, een voetbalstadion, een ziekenhuis, een 
flatgebouw hoger dan 70 meter.
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Categorieën voor Objectadvisering en Naleving

Categorie Bouwbesluit Subcategorie Risico- 
klasse Risicokenmerken Onderbouwing Grenswaarde

Gebruiks-
vergunning
plichtig

Gebruiks-
melding-
plichtig

WOONFUNCTIE

 

 

 

 

 

 

 

1: in een woongebouw B
• > 5 woningen aangewezen op 1 gemeen-

schappelijke vluchtroute
     

2: in een woongebouw B

• 2 of meer woningen aangewezen op 

gemeenschappelijke vluchtroutes en/of 

deze zijn gelegen boven winkels of een 

andere gebruiksfunctie

• mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen    

3: voor zorg met GO > 500 m2 B • > 10 personen niet zelfredzaam • mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen • > 10 personen  

4: andere woonfunctie voor zorg C
• > 10 personen onbekend slapend 

aanwezig
• slapende mensen zijn moeilijker aan te zetten tot ontvluchting • > 10 personen  

5: voor kamergewijze verhuur B

• > 10 zelfstandige eenheden (niet 

woningen) die gemeenschappelijke 

vluchtroute delen

• ontvluchting en ontruiming • > 10 eenheden  

6: andere woonfunctie B • voorzieningen brandweeroptreden

• woongebouw waarin > 2 vluchtroutes/trappenhuizen aanwezig zijn 

en waarbij geen functieverandering heeft plaatsgevonden

• voorzieningen aangebracht voor brandweeroptreden zoals 

brandweerlift en blusleiding 

• > 20 meter   

7: overige woonfunctie B • voorzieningen brandweeroptreden
• woningen/woongebouwen die vanuit de risicokaart zijn aangeduid 

als overschrijding van de opkomsttijd repressie 
   

BIJEENKOMSTFUNCTIE

 

 

 

 

 

1: voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar C • > 10 personen niet zelfredzaam • mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen • > 10 personen  

2: voor kinderopvang met bedgebied C • > 10 personen niet zelfredzaam • mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen • > 10 personen  

3: andere kinderopvang  • > 10 personen niet zelfredzaam • mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen
• > 10 personen

• 1.000 m2
 

4: voor het aanschouwen van sport C • verblijf van mensen
• grote groep mensen is lastig aan te zetten tot ontruiming 

(groepsgedrag)
• 1.000 personen  

5: andere bijeenkomstfunctie C
• verblijf van mensen hoge bezetting

• complexe lay-out

• mensen ondervinden hinder van elkaar bij ontvluchten

• optreden brandweer

• vluchtroute die veel van richting verandert zoals vluchtroute die 

meer dan over 1 trappenhuis loopt

• grote groep mensen is lastig aan te zetten tot ontruiming 

(groepsgedrag)

• 1.000 personen en brand-

compartimentering

• 1.000m2 

 

CELFUNCTIE

 1: cel C • > 10 personen niet zelfredzaam • mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen
• > 10 personen en/of 

 > 1.000 m2
 

GEZONDHEIDSFUNCTIE

 

 

1: met bedgebied C • > 10 personen niet zelfredzaam • mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen • > 10 personen  

2: andere gezondheidszorgfunctie C • complexe lay-out en > 50 personen

• optreden brandweer

• vluchtroute die veel van richting verandert zoals vluchtroute die 

meer dan over 1 trappenhuis loopt

• > 1 trappenhuis  

Bijlage 2: Risicomatrix
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Categorieën voor Objectadvisering en Naleving

Categorie Bouwbesluit Subcategorie Risico- 
klasse Risicokenmerken Onderbouwing Grenswaarde

Gebruiks-
vergunning
plichtig

Gebruiks-
melding-
plichtig

INDUSTRIEFUNCTIE

 

 

1: lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden 

van dieren
C

• gelijkwaardige oplossing voor technische 

bouwvoorschriften uit het oogpunt van 

veiligheid;

• inzetdiepte > 60m

• niet-reguliere oplossingen vragen om meer aandacht als het gaat 

om brandveiligheid

• groot branduitbreiding oppervlak en beperkte beheersbaarheid, 

met als gevolg milieuschade, verstoring openbare orde en 

aanspraak op inzet van de brandweer

• > 2.500 m2   

2: overige industriefunctie C

• gelijkwaardige oplossing voor technische 

bouwvoorschriften uit het oogpunt van 

veiligheid

• gelijkwaardige oplossing voor installatie 

voor zover het gaat over eisen ten 

aanzien van brandbeveiligingsinstallaties; 

• inzetdiepte > 60 m

• niet-reguliere oplossingen vragen om meer aandacht als het gaat 

om brandveiligheid

• effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en 

brandweeroptreden)

• mogelijkheid tot brandoverslag in samenhang met noodzakelijke 

interventie brandweer

• groot branduitbreiding oppervlak en beperkte beheersbaarheid, 

met als gevolg milieuschade, verstoring openbare orde en 

aanspraak op inzet van de brandweer

• > 2.500 m2  

KANTOORFUNCTIE

 

 

1: hoogte > 70 meter C • gebouw hoog

• langere ontvluchting en ontruimingstijden. veiligheid optreden 

brandweer 

(grenswaarde gebaseerd op 15 minuten ontruimingstijd; 15 

bouwlagen met 1 minuut looptijd per bouwlaag)

• > 70 meter 

> 1.000m2
  

2: hoogte > 20 meter en < 70 meter B

• gebouw hoog, waarbij de indeling 

complex is en waarbij de ontvluchting 

vanuit een trappenhuis niet rechtstreeks 

naar het openbare terrein plaatsvindt 

• langere ontvluchting en ontruimingstijden

• veiligheid optreden brandweer 

(grenswaarde gebaseerd op 15 minuten ontruimingstijd; 15 

bouwlagen met   1 minuut looptijd per bouwlaag)

• > 20 meter < 70 meter en 

> 1.000 m2
  

LOGIESFUNCTIE

 1: in een logiesgebouw C • >10 personen

• slapende mensen zijn moeilijker aan te zetten tot vluchten; in 

combinatie van onbekendheid met het bouwwerk levert dit een 

verhoogd risico op

• > 10 personen  

ONDERWIJSFUNCTIE

 

 

1: > 50 meter C
• gebouw hoog

• complexe lay-out

• langere ontvluchting en ontruimingstijd

• (grenswaarde gebaseerd op 15 minuten ontruimingstijd; 15 

bouwlagen met   1 minuut looptijd per bouwlaag)

• effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en 

brandweeroptreden)

• 50 meter en > 1.000 m2  

2: > 20 meter C
• gebouw hoog

• complexe lay-out

• langere ontvluchting en ontruimingstijd

• effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en 

brandweeroptreden)

• er worden voorzieningen getroffen voor brandweeroptreden op 

hoogte (brandweerlift, droge blusleiding) 

• 20 meter en > 1.000 m2  

SPORTFUNCTIE

 1: > 1.000 m2 C

• gelijkwaardige oplossing voor technische 

bouwvoorschriften uit het oogpunt van 

veiligheid

• effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en 

brandweeroptreden)
• > 1.000m2  
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Categorieën voor Objectadvisering en Naleving

Categorie Bouwbesluit Subcategorie
Risico- 
klasse 

Risicokenmerken Onderbouwing Grenswaarde
Gebruiks-
vergunning
plichtig

Gebruiks-
melding-
plichtig

WINKELFUNCTIE

 

 

1: < 1000 m2 in combinatie met bovengelegen won-

ingen
C • complexe lay-out

• optreden brandweer

• vluchtroute die veel van richting veranderd zoals vluchtroute die 

meer dan over 1 trappenhuis loopt

• bekendheid en Intuïtief zijn van vluchtroutes

• < 1.000 m2   

2: overige winkels > 1.000 m2 C

• complexe lay-out

• gelijkwaardige oplossing voor technische 

bouwvoorschriften uit het oogpunt van 

veiligheid

• gelijkwaardige oplossing voor installatie 

voor zover het gaat over eisen ten 

aanzien van brandbeveiligingsinstallaties;  

inzetdiepte > 60 m

• bekendheid en intuïtief zijn van vluchtroutes

• langere ontvluchting en ontruimingstijd

• effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en 

brandweeroptreden)

• > 1.000 m2  

OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE

 

 

1: voor personenvervoer (stations e.d.) B • besloten gebouw > 1.000 personen

• ontvluchting en ontruiming

• optreden brandweer

• grote groep mensen is lastiger aan te zetten tot ontruiming 

(groepsgedrag)

• > 1.000 personen  

2: voor stallen van motorvoertuigen B

• lager dan 1,5 m 

• vanaf één bouwlaag volledig ondergronds 

• gesloten uitvoering bovengronds

• gelijkwaardige oplossing

• ontvluchting en ontruiming

• optreden brandweer

• er worden voorzieningen getroffen voor brandweeroptreden op 

hoogte (brandweerlift, droge blusleiding)

• lager dan 1,5 meter

• > 2.500 m2
  

BOUWWERKEN GEEN GEBOUW ZIJNDE

 
1: wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 

meter
B • > 250 m2

• mensen ondervinden hinder van elkaar bij het vluchten

• ontvluchting en ontruiming

• optreden brandweer

• 250 meter   

Advisering brandveiligheid milieu

Risicokenmerken Onderbouwing Grenswaarde

Brandveiligheidsrisico’s die effect hebben op 

de omgeving

Scenario’s die kunnen optreden naar 

aanleiding van een incident met gevaarlijke 

stoffen vragen maatregelen ter voorkoming 

en of beperking van de effecten op de 

omgeving (beheersbaarheid)

Effect op brandweerinzet (bestrijdbaarheid 

en veiligheid eigen personeel)

Ontvluchting en ontruiming moet worden 

ingericht rekening houdend met de 

scenario’s die kunnen optreden. 

De zelfredzaamheid van de omgeving 

verdient de aandacht (mogelijk zijn 

aanvullende maatregelen noodzakelijk). 

Als basis voor advisering en de 

brandveiligheidsrelevantie wordt de 

handreiking brandweeradvisering Wet 

Milieubeheer (Brandweer Nl/ NVBR) 

aangehouden. In bijlage 4 staat een tabel 

met daarin het soort aanvragen waar we 

graag betrokken bij worden. We kunnen 

niet garanderen dat we altijd voldoende 

capaciteit hebben om alle aanvragen te 

behandelen. Om die reden maken we nog 

een prioriteitenlijst  die in beeld brengt welke 

soort aanvragen prioriteit hebben boven 

anderen.
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Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

art. 1.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hoofdstuk 2 - Veiligheid

Afdeling                    

2.2 Sterkte bij brand 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.4 Overbrugging van hoogteverschillen 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

2.5 Trap 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

2.6 Helllingbaan 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

2.7 Beweegbare constructie-onderdelen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2

2.10 Beperking van uitbreiding van brand 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

2.12 Vluchtroutes 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2

2.13 Hulpverlening bij brand 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2  

2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.17 Aanvullende regels tunnelveiligheid  3  

Hoofdstuk 3 - Gezondheid

Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid

Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid

Hoofdstuk 6 - Installaties

Afdeling Omschrijving                    

6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.6 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.8 Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw  3  

Bijlage 3: Toets-protocol VRBZO
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Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Afdeling Omschrijving                    

7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7.2 Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden                    

Afdeling Omschrijving                    

Hoofdstuk 9 - Overgangs- en slotbepalingen                    

Afdeling Omschrijving                    

9.1 Algemeen overgangsrecht                    

9.2 Specifiek overgangsrecht     2 1 1 1  1 2  1 1 1  1   

Toets- 
niveau Beschrijving Toelichting Praktijk

0
Oppervlakkige 
beoordeling

Toetsing op basis van het oog van de 
meester.

Tekening openvouwen, als dit onderdeel niet opvalt wordt 
verder niet meer naar gekeken.

1 Basis beoordeling
Er wordt gecheckt of voor deze 
onderdelen de te behalen prestaties zijn 
opgenomen. 

Checken of voor dit onderdeel een prestatie is genoemd, niet 
beoordelen of deze ook wordt behaald.

2 Reguliere beoordeling

Er wordt getoetst of voor deze 
onderdelen de te behalen prestaties 
zijn opgenomen en de juiste prestaties 
(grenswaarden) zijn gehanteerd.

Toetsen of voor dit onderdeel een prestatie is genoemd en of 
klopt met de eis.

3
Diepgaande 
beoordeling

Er wordt getoetst of de juiste 
uitgangspunten en randvoorwaarden zijn 
gehanteerd en of deze ook daadwerkelijk 
gehaald worden.

Toetsen of rapporten en tekeningen met elkaar in 
overeenstemming zijn, de juiste (rand)voorwaarden zijn 
opgenomen (bij gelijkwaardigheid) en de conclusie klopt met 
de uitgangspunten.

4
Gedetailleerde 
beoordeling

Er wordt getoetst of de juiste 
uitgangspunten en randvoorwaarden zijn 
gehanteerd en of deze ook op de juiste 
wijze zijn vertaald naar de te behalen 
prestaties.

Toetsen of rapporten en tekeningen met elkaar in 
overeenstemming zijn, de juiste (rand)voorwaarden zijn 
opgenomen (bij gelijkwaardigheid), de juiste rekenmethode 
is toegepast en de conclusie klopt met de uitgangspunten. 
(kortom narekenen).
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Bijlage 4: Brandweeradvisering Wet Milieubeheer

Activiteiten Grondslag Risicoafweging/motivatie

Mijnbouw Wabo artikel 2.1 lid e 
Mijnbouwwet

Grote (brand)veiligheidsrisico’s  
Beheersbaarheid van calamiteiten

Brzo´99 Wabo artikel 2.1 lid e 
Brzo ‘99

Wettelijke adviestaak 
Grote (brand)veiligheidsrisico’s

Opslaan en bewerken van vuurwerk > 1000 kg 
Tot ontbranding brengen van vuurwerk

Wabo artikel 2.1 lid e 
Vuurwerkbesluit 

Wettelijke adviestaak (Vuurwerkbesluit) 
Grote (brand)veiligheidsrisico’s

Activiteiten die voldoen aan de ondergrens van 
de PGS en indien er bij een calamiteit in de 
inrichting (letale) effecten buiten de inrichting te 
verwachten zijn

Wabo artikel 2.1 lid e 
Vuurwerkbesluit

Grote (brand)veiligheidsrisico’s, 
Beheersbaarheid van calamiteiten

BEVI-object Wabo artikel 2.1 lid e 
Bevi

Wettelijke adviestaak op groepsrisico en 
mogelijkheid tot voorbereiding en beperking 
van de omvang van een ramp of zwaar 
ongeval. 
Grote (brand)veiligheidsrisico’s

Kernenergie Wabo artikel 2.1 lid e 
Kernenergiewet

Mogelijkheid tot voorbereiding en beperking 
van de omvang van een ramp of zwaar 
ongeval. 
Grote (brand)veiligheidsrisico’s

Inrichtingen met ontplofbare stoffen 
Inrichtingen met vuurwapens

Wabo artikel 2.1 lid e 
IVB cat. 3.1., 3.5 en 17

Wettelijke adviestaak 
Verhoogd risico repressief 
brandweeroptreden

Melding op basis activiteitenbesluit bij:
• Gelijkwaardigheid op 

standaardvoorschriften (Barim art. 1.7)
• Maatwerkvoorschriften voor nadere 

invulling / aanvulling (Barim art. 1.6) 
standaardvoorschriften

• Zorgplicht, voorschriften voor activiteiten die 
niet gereguleerd zijn in activiteiten besluit of 
ministeriële regeling (Barim art. 2.1) 

Wet Milieubeheer 
 
Indien deze voorschriften betrekking 
hebben op brandveiligheid. Het betreft hier 
dus niet de meldingen die voldoen aan de 
standaardvoorschriften

Advies op basis van art. 10 Wvr; adviseren 
bevoegd gezag over risico’s op brand en 
crises en het inventariseren van risico’s op 
brand en crises

Nieuwe innovaties waar nog geen standaard 
regels voor zijn, zoals biogasinstallaties, LNG en 
waterstof toepassingen e.d.

Wet milieubeheer Nieuwe inzichten in risico’s. Verhoogd risico 
repressief brandweeroptreden

Niet Bevi inrichting met een 10-6 PR contour 
buiten de inrichting

Wet milieubeheer Adviestaak op groepsrisico en mogelijkheid 
tot voorbereiding en beperking van de 
omvang van een ramp of zwaar ongeval. 
Grote (brand)veiligheidsrisico’s

Risico op stofexplosie Wet milieubeheer Specifieke brandweerkennis. Verhoogd risico 
brandweeroptreden

Opslag van gevaar opleverende stoffen zoals 
cacao of grote hoeveelheden afval

Wet milieubeheer Specifieke kennis van bestrijdingstechnieken 
nodig

Inrichtingen waarin brandbeheer- of 
brandbeveiligingsinstallaties worden toegepast

Wet milieubeheer Specifieke brandweerkennis

Maatwerkoplossingen om tot gelijkwaardig 
brandveiligheidsniveau te komen

Wet milieubeheer Grote (brand)veiligheidsrisico’s, 
Beheersbaarheid van calamiteiten
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