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T.a.v. het college en de raad 
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Samenvatting 

 

Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Per die datum komt het Besluit brandveilig 

gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) te vervallen. Gevolg is dat de 

brandbeveiligingsverordening moet worden aangepast. Hierbij treft u een voorstel tot wijziging van 

de brandbeveiligingsverordening aan. 

 

 



 

 

 

 

Aan de leden  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Per die datum komt het Besluit brandveilig 

gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) te vervallen. Gevolg is dat de 

brandbeveiligingsverordening moet worden aangepast. Hierbij treft u een voorstel tot wijziging van 

de brandbeveiligingsverordening aan. 

 

De aanpassing betreft voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het Gebruiksbesluit. 

Deze verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het Bouwbesluit. 

Daarnaast zijn wat kleine wijzigingen in de toelichting aangebracht. De volledige tekst van de 

toelichting is te vinden in bijlage 2 bij deze ledenbrief. 

 

In de Wet veiligheidsregio’s artikel 3, derde lid, kondigt de wetgever een algemene maatregel van 

bestuur aan over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde 

bouwwerken. Deze AMvB neemt als het ware de plaats in van de brandbeveiligingsverordening. 

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie zal deze AMvB niet vóór medio 2012 in werking 

treden. Dit betekent dat in alle gemeenten nog steeds een brandbeveiligingsverordening, 

gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s, van kracht moet zijn. 

Brandbeveiligingsverordeningen die nog gebaseerd zijn op de Brandweerwet 1985 zijn als gevolg 

van het in werking treden van de Wet veiligheidsregio’s met ingang van 1 oktober 2010 van 

rechtswege vervallen. 

 

Over de voorliggende wijziging is overleg gepleegd met de brandweer. 
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De modelverordening wordt aangeboden via www.modelverordeningen.nl  

Daarnaast zijn alle modelverordeningen op te vragen via het Informatiecentrum van de VNG. 

Ook zijn alle modelverordeningen beschikbaar gesteld in de CVDR (Centrale Voorziening 

Decentrale regelgeving). 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

 


