
 

 

HOOFDSTUK 2 MELDING BRANDVEILIG 
GEBRUIK  

Artikel 2.1 Gebruiksmelding  

1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding bij het 
bevoegd gezag een plaats of een gedeelte van een plaats in gebruik te nemen 
of te gebruiken indien:  

o a. in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader 
van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 
personen;  

o b. in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden 
aan:  

 1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of  
 2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.  
o c. een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 

personen tegelijk, of  
o d. toepassing is gegeven aan artikel 1.4 in verband met een in 

hoofdstuk 3 tot en met 5 gegeven voorschrift.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien voor de betreffende activiteit een 
vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken 
van een plaats of gedeelte van een plaats indien daarvoor een 
evenementenvergunning is vereist, en in het kader daarvan de gegevens als 
bedoeld in artikel 2.3 moeten worden aangeleverd.  

Artikel 2.2 Indiening gebruiksmelding  

1. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen 
aanvang van het gebruik ingediend bij het bevoegd gezag, tenzij het bevoegd 
gezag een kortere periode hanteert.  

2. Een gebruiksmelding wordt ingediend op een door het bevoegd gezag 
beschikbaar gesteld formulier, waarvan het model is vastgesteld bij 
ministeriële regeling.  

3. Bij toepassing van een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.4, 
eerste lid, verstrekt de melder indien dit naar het oordeel van het bevoegd 
gezag nodig is, tevens de gegevens en bescheiden waarmee de 
gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt gemaakt.  



 

 

4. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of 
seizoensgebonden gebruik van een plaats wordt door de melder aangegeven 
voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is 
beoogd.  

5. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de wijze 
van melden.  

Artikel 2.3 Indieningsvereisten gebruiksmelding  

1. Bij een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, verstrekt de 
melder:  

o a. een situatieschets met noordpijl;  
o b. een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de 

objecten, groter dan 25m2, op die plaats bevat.  

2. Bij een bouwsel met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 
personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte 
opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte:  

o a. de voor personen beschikbare oppervlakte;  
o b. de gebruiksbestemming;  
o c. de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde 

inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor 
zover deze aanwezig zijn:  

 1°. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;  
 2°. vluchtroutes;  
 3°. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;  
 4°. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte 

daarvan;  
 5°. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;  
 6°. noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;  
 7°. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en  
 8°. brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.  

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet. 

Artikel 2.4 Afhandeling gebruiksmelding  

1. De melder krijgt door of namens het bevoegd gezag een bewijs van 
ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is 
vermeld.  

2. De melder verstrekt aanvullende informatie voor zover dit naar het oordeel 
van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik 
voldoet aan de bij of krachtens de Wet veiligheidsregio’s geldende eisen.  



 

 

3. Het bevoegd gezag kan na een melding van een 
gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, nadere voorwaarden opleggen 
aan het gebruik indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken 
en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.  

4. Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld 
in het derde lid.  

 

Artikel 2.5 Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding  

1. Het bevoegd gezag kan de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 2.4, 
derde lid, wijzigen:  

o a. indien een verandering van inzichten of van omstandigheden 
gelegen buiten een plaats die bij de beoordeling van de melding een 
rol hebben gespeeld dit noodzakelijk maakt, of  

o b. op verzoek van de melder.  

2. Het bevoegd gezag gaat niet over tot wijziging van de nadere voorwaarden, 
bedoeld in artikel 2.4, dan nadat het de melder in de gelegenheid heeft gesteld 
zijn zienswijze naar voren te brengen.  

 


