
Beknopte uitleg Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 
 
Algemeen 
Artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur regels worden gesteld over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke 
plaatsen, voor zover daarin niet bij of krachtens enige andere wet is voorzien, en worden regels 
gesteld over de basishulpverlening op die plaatsen. 
Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit)  is op 12 
oktober 2017 gepubliceerd (Stb. 2017/373). Het Besluit treedt per 1 januari 2018 in werking (Stb. 
2017/391) en vervangt (voor het grootste deel) de Brandbeveiligingsverordening 2012. 
 
Opbouw besluit 
Het Besluit bestaat uit een gedeelte met algemene bepalingen, waaronder begripsomschrijvingen, de 
meldingsplicht, technische eisen en overgangsrecht. 
 
Begrippen 
Om aan te geven dat het om ‘niet-bouwwerken’ gaat werd in de Model 
Brandbeveiligingsverordening 2012 het begrip ‘inrichting’ gehanteerd. 
Voor het duiden van het onderwerp in het Besluit komen de volgende begrippen voor: 

- plaats: ruimtelijk begrensde oppervlakte, bestaande uit ten minste een gebied of bouwsel of 
een samenstelling daarvan; 

- gebied: deel van de plaats dat geen bouwsel of bouwwerk is; 
- bouwsel: bijeenkomsttent, tribune, podium of elke andere constructie die naar een plaats is 

gebracht of ter plaatse is geconstrueerd om daar kortstondig te functioneren; 
- ruimte: voor personen toegankelijk bouwsel of deel van een bouwsel; 
- besloten ruimte: een ruimte die door scheidingsconstructies omsloten is; 
- verblijfsruimte: ruimte voor het verblijven van personen. 

 
Tijdelijkheid 
In de omschrijving van het begrip ‘bouwsel’ is bewust geen termijn opgenomen, omdat dit arbitrair 
zou zijn. Weliswaar zijn er rechterlijke uitspraken waarin sprake is van maximaal 31 dagen voor het 
plaatsen van een tent, of hoogstens drie weken voor het plaatsen van een tribune. Het hangt van de 
omstandigheden af wat een redelijke termijn is en wanneer wel sprake zou zijn van een bouwwerk. 
Om die reden is gekozen voor de aanduiding ‘kortstondig’, dit om wel de tijdelijkheid te 
benadrukken. In de Nota van toelichting bij het Besluit wordt uitgelegd dat bewust niet voor een 
scherp afgebakende periode is gekozen, maar dat bij het begrip ‘kortstondig’ gedacht kan worden 
aan een periode tot zes maanden. 
 
Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de 
plaats geheel of in hoofdzaak is gelegen. 
 
NEN-normen 
In diverse artikelen wordt verwezen naar een NEN-norm of een NEN-EN-norm (Europese norm). Dit 
bevordert de uniformiteit. 
Omdat deze normen aan verandering onderhevig zijn, bepaalt artikel 1.5 van het Besluit dat bij 
ministeriële regeling een lijst van deze normen wordt vastgesteld en bijgehouden. Op grond van de 
lijst kan bekeken worden welke norm van toepassing is. 
 
Van vergunning naar melding (met formulier) 
Het is niet langer nodig een vergunning aan te vragen voor brandveilig gebruik, een melding is 
voldoende. In artikel 2.1 van het Besluit wordt aangegeven in welke gevallen een melding verplicht 
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is. Deze komen in grote lijnen overeen met de situaties in artikel 2 van de Model 
Brandbeveiligingsverordening 2012. Wel is het aantal personen dat in georganiseerd verband tegelijk 
aanwezig zal zijn van 50 opgetrokken naar 150. 
Voor het indienen van de gebruiksmelding geldt een aantal indieningsvereisten, zie artikel 2.3 van 
het Besluit.  
De gebruiksmelding geschiedt op een daarvoor speciaal ontwikkeld formulier dat bij ministeriële 
regeling wordt vastgesteld. Het formulier komt zowel op papier als digitaal beschikbaar. 
 
Schakelbepaling omgevingsvergunning en evenementenvergunning 
Artikel 2.1 van het Besluit, dat de meldingsplicht regelt maakt hierop in het tweede en derde lid twee 
uitzonderingen. 
Als voor de betreffende activiteit een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is vereist hoeft 
niet ook nog een gebruiksmelding te worden gedaan. Hetzelfde geldt als voor het in gebruik nemen 
of gebruiken van een plaats of een gedeelte van een plaats een evenementenvergunning op grond 
van de Algemene plaatselijke verordening is vereist. De gegevens voor brandveilig gebruik worden 
dan al in het kader van de betreffende vergunningaanvraag aangeleverd. 
 
Toezicht en handhaving 
Het toezicht op de naleving van dit Besluit berust bij de gemeente. Dit is geregeld in artikel 61, derde 
lid, van de Wet veiligheidsregio’s: de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders 
aangewezen ambtenaren zijn met het toezicht belast. 
Voor wat betreft de handhaving heeft de gemeente de volgende mogelijkheden: 

- Bestuursrechtelijke handhaving door het opleggen van een last onder bestuursdwang of een 
last onder dwangsom (artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:32, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht); 

- Bestuurlijke boete. De gemeente kan gebruik maken van de bestuurlijke boete als dit bij 
verordening is geregeld (artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s); 

- Strafrechtelijke handhaving. De strafmaat voor overtreding van de regels uit het Besluit is 
hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (artikel 64, 
eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s). 

 
Overgangsrecht 
Artikel 7.1 van het Besluit regelt het overgangsrecht. Als al een gebruiksvergunning is verleend op het 
moment van inwerkingtreding van het besluit hoeft er geen melding meer te worden gedaan. Alle 
relevante gegevens zijn al bekend bij het bevoegd gezag dus de melding zou een overbodige 
administratieve handeling zijn. Ook de eventuele voorwaarden die aan de vergunning verbonden 
zijn, kunnen blijven bestaan. Dit is alleen anders als deze voorwaarden op grond van het besluit niet 
gesteld hadden mogen worden. Dit kan het geval zijn als de voorwaarden volgens het besluit te 
zwaar zijn voor de betreffende activiteit, of dat voor die activiteit geen melding hoeft te worden 
gedaan. Als er op het moment van inwerkingtreding een aanvraag voor een gebruiksvergunning is 
gedaan wordt dit beschouwd als het doen van een melding. Het opleggen van nadere voorwaarden 
blijft mogelijk (artikel 2.4, derde lid, van het Besluit).  
Een ingesteld bezwaar of beroep tegen de verleende vergunning heeft bij inwerkingtreding van het 
Besluit geen betekenis meer omdat tegen een melding geen bezwaar of beroep kan worden 
ingesteld. Er is dan niet langer sprake van een procesbelang. Dit is anders als er bezwaar of beroep is 
ingesteld tegen een van de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden, tenminste als het 
bezwaar of beroep aangemerkt kan worden als een bezwaar of beroep tegen een voorwaarde die op 
grond van artikel 2.4, derde lid, van het Besluit na een melding opgelegd zou kunnen worden. 
 
 

 


