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Leeswijzer 

Dit document beschrijft de proces- en werkafspraken tussen bevoegd gezag en de VRNHN met 

betrekking tot de uitvoering van het toezicht proces van de gemeente Hoorn. 

In dit document zijn de proces- en de werkafspraken vast gelegd die zijn besproken in het reguliere 

accounthouder overleg. Tijdens dit overleg hebben gemeente Hoorn samen met VRNHN de basis 

gelegd voor de proces- en werkafspraken rondom de toezichtstrategie brandveiligheid.  

De toezichtstrategie wordt aan de hand van dit document uitgevoerd. Dit document is een 

groeidocument en kan in samenspraak worden aangepast. 
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1. Toezichtstrategie brandveiligheid  2020 

Begin 2020 is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna VRNHN) in samenspraak met gemeente 

Hoorn gestart met het opstellen van een risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. De 

doelstelling van deze strategie is het zo efficiënt als mogelijk inrichten van de processen voor toezicht 

en handhaving van brandveiligheid en waarbij het toezicht in het kader van de brandveiligheid zodanig 

ingericht wordt dat er een maximale veiligheidswinst behaald wordt op de bestuurlijke doelstelling: ‘Het 
voorkomen van slachtoffers en het beschermen van nabij gelegen bouwwerken’. 

De aanleiding voor het opstellen van de toezichtstrategie vindt primair zijn grondslag in de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast sluit het aan op het 

Handhaving uitvoeringsplan (HUP) van de gemeente Hoorn in samenwerking met partners. Tevens 

biedt het een duidelijk kader van opdrachtgeverschap door de gemeente en opdrachtnemersrol door 

de VRNHN. De strategie is in opdracht van, en in samenwerking met de gemeente Hoorn, tot stand 

gekomen waardoor de belangen van beide partijen zijn behartigd. De risico’s en het naleefgedrag van 

de gebruikers of objecteigenaren zijn als uitgangspunt genomen voor het inzetten van de capaciteit. 

Voor het maken van de analyse zijn eerst de bestuurlijke doelen vastgesteld. Bestuurlijk is 

afgesproken dat de focus binnen het HUP primair ligt op verbeteren van de woon- en leef kwaliteit. 

Voor de VRNHN ligt hiermee de focus op het voorkomen of beperken van slachtoffers bij brand. 

Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen van onherstelbare schade bij brand en het 

voorkomen van grootse maatschappelijke ontwrichting bij brand. 

Vervolgens zijn de te onderscheiden gebouwfuncties geformuleerd. Deze staan vermeld in de lijst met 

te controleren bouwwerken die is overeengekomen met de gemeente Hoorn. Voor het vastleggen van 

de risicocategorie is gebruik gemaakt van de categorieën volgens de methodiek Preventie activiteiten 

plan (PREVAP), waarbij in categorie 1 de objecten vallen met de hoogste prioriteit. Binnen de 

gebruiksfuncties is beoordeeld welke maatregelen het meest bijdragen aan de gestelde bestuurlijke 

doelen. Deze weging zal vertaald worden in de jaarlijkse HUP. 

Op basis van de huidige gebouwvoorraad is de controlefrequentie en de intensiteit van het toezicht 

bepaald. Per categorie is aan de hand van de Preventie activiteiten Plan (kortweg PREVAP) 

methodiek aangegeven wat de intensiteit van het toezicht is.  

Op basis van deze gegevens is indicatief het aantal objecten in de verschillende categorieën bepaald. 

Dit is gedaan op basis van de objectlijsten van de gemeente. Deze lijsten zijn het uitgangspunt voor 

de uitvoeringsprogramma’s welke jaarlijks in samenwerking met de gemeenten worden vastgesteld. 
De uitvoeringsprogramma’s weerspiegelen de inspanningsverplichting ten aanzien van het 
risicogericht toezicht. Op basis van tussentijdse evaluaties kan dit worden bijgesteld. 

Tijdens de uitvoering van de toezichtstrategie kan, door middel van een analyse van de uitkomsten uit 

het toezicht, het programma worden bijgesteld. Enkele hulpmiddelen, zoals digitaal toezicht en het 

digitaal analyseren van de gegevens zullen in de loop van de cyclus verder ontwikkeld worden. 
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2. Proces- en werkafspraken VRNHN-gemeente 

Om de toezichtstrategie te vertalen in werkbare processen voor zowel de gemeente als de VRNHN, zijn 

in 2020 een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst van 28 mei 2020 zijn ten 

aanzien van het programma Risicogericht Toezicht 2020, een aantal procesafspraken gemaakt. Dit 

heeft geresulteerd in onderstaand proces.  

   
 Figuur 1. Proces Risicogericht Toezicht 
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3.  Handhavingsstrategie  
Met gemeente Hoorn is afgesproken dat de VRNHN toezicht houdt op basis van de risico’s  en 

tevens op basis van het naleefgedrag. Hiervoor is een landelijke handhaving strategie 

beschikbaar (kortweg LHS). Hierin moet de toezichthouder van de VRNHN, of casehouder van de 

VRNHN bepalen in welk segment van de interventiematrix hij de gedane bevinding positioneert. 

 
Positionering bevinding In de Interventiematrix: 
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dreigend en/of  
onomkeerbaar
 
  

 
 
 

 
   3: Van belang      

 
 
 
 

      2: beperkt 

 
 
 

 
   1: vrijwel nihil 

 

        Naleefgedrag 

 Figuur 2. interventiematrix 

De positionering van de bevinding in de interventiematrix is afhankelijk van de gevolgen van de 

bevinding voor brandveiligheid en het “naleefgedrag” van de overtreder. 

 

3.1 Gevolgen interventiematrix y-as 
De gevolgen van de bevinding kunnen door de toezichthouder worden beoordeeld als: 

1. vrijwel nihil; of 

2. beperkt; of 

3. van belang — er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust 

geeft en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of 

4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar — onder andere het geval als de overtreding 

maatschappelijke onrust en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg 

heeft. 

Omdat de gevolgen van een geconstateerd gebrek afhankelijk zijn van meerdere factoren is het niet 

mogelijk om deze standaard in te schalen. De keuze is daarom gemaakt dat de toezichthouders van 

de VRNHN de (som van de) gevolgen van de geconstateerde overtredingen op zwaarte in te 

schatten. De casehouder van de gemeente Hoorn, die belast is met het risico gericht toezicht (RGT) 

toezicht, voert op alle uitgaande adviezen een collegiale toets uit. Hiermee wordt uniformiteit van de 
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uitgaande adviezen geborgd. Deze werkwijze zal in de evaluatie worden meegenomen. In de 

systematiek is per “unieke fout” of bevinding een begunstigingstermijn gekoppeld. Deze 

begunstigingstermijn wordt automatisch gegenereerd met de bijbehorende bouwsteen (standaardzin). 

3.2 Typering overtreder interventiematrix x-as  

 
  De toezichthouder typeert de overtreder als: 

A. qoedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van 

onbedoeld handelen; of 

B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een 

onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen Iaten hem koud; of 

C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van 

controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen 

worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of 

D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een 

criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen. 

Bij het typeren van de overtreder moet de toezichthouder verder kijken dan alleen de bevinding op 

zich. Hij moet ook het gedrag en de toezicht- en handhavingshistorie van de overtreder mee wegen. 

Als de handhaver niet in staat is om de overtreder te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) 

het vertrekpunt. 

Indien met betrekking tot het naleefgedrag er geen informatie is, hanteert de VRNHN de categorie A. 

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan zal er gezamenlijk (VRNHN en bevoegd gezag) per object 

worden bekeken of er aandachtspunten zijn m.b.t. gedrag van de overtreder en deze labelen. Dit 

i.v.m. dossieropbouw. 

Tot slot bepaalt de handhaver of er sprake is van verzachtende of juist verzwarende argumenten. Bij 

verzachtende argumenten kan worden besloten in samenspraak met bevoegd gezag, de in de 

interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar 

onder te verplaatsen. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één 

segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of 

verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op en zal dit altijd in 

overeenstemming met bevoegd gezag worden beslist. 

 
 3.3 Rapportage door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
Na de controle van een object zullen de bevindingen op de juiste manier aan de “klant” en het 
bevoegd gezag moeten worden gecommuniceerd. De VRNHN hanteert hier de termen van “laag, 
middel of hoog” risico conform het proces als beschreven in figuur 1. Om de risico’s te kunnen 
duiden zal de onderstaande methode worden toegepast om de risico’s te duiden: 

1. Geen overtredingen: 

Indien er geen overtredingen zijn geconstateerd stuurt de VRNHN een controlerapport alle 
punten die zijn gecontroleerd naar de klant en in afschrift aan het bevoegd gezag.  

In dit geval valt de controle en resultaten onder het risico “laag” . 
2. Overtredingen die vallen binnen segment A1, A2 en/of B1 van de 

interventiematrix: 
Indien er overtredingen zijn die vallen binnen segment A1, A2 en/of B1 van de 

interventiematrix  maakt de VRNHN mondeling een afspraak met de overtreder. 

De VRNHN gaat er van uit dat de overtreding wordt opgelost. Wel stuurt de VRNHN een 

brief met aanwijzing en een controlerapport met overtredingen naar de klant en in afschrift 

aan het bevoegd gezag. 

In dit geval valt de controle en resultaten onder het risico “laag”. 
3. Overtreding valt binnen segment A3, B2 en/of C1 van de interventiematrix. 
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Indien er overtredingen zijn die vallen binnen segment A3, B2 en/of C1 van de 

interventiematrix stuurt de VRNHN een brief met begunstigingstermijn en een 

controlerapport naar de klant en een afschrift naar het bevoegd gezag. Indien 

noodzakelijk zal de VRNHN de overtredingen bespreken met de gemeente. 

In dit geval valt de controle en resultaten onder het risico “middel”. De VRNHN plant een 

her controle in. 

4. Overtreding valt binnen segment A4, B3-B4,C2 t/m C4, en/of D1 t/m D4 van de 

interventiematrix. 

Indien er overtredingen zijn die vallen binnen segment A4, B3-B4,C2 t/m C4, en/of D1 t/m 

D4 van de interventiematrix stuurt de VRNHN een mail met een advies tot handhaving  en 

een controlerapport met checklist naar het bevoegd gezag. Het betreft hier een hoog 

risico en/of een overtreding met recidive.  

Na ontvangst van het Handhavingsbesluit van het bevoegd gezag plant de VRNHN 

samen met toezichthouder van bevoegd gezag een her controle in a.d.h.v. de datum 

die in het handhavingsbesluit wordt gesteld. 

 

3.4 Strategie handhaving 

Directe handhaving / Bestuursdwang 

Vormen de aangetroffen bevindingen/tekortkomingen een acute (brand-) gevaarlijke situatie, dan  
zal direct tot handhaving moeten worden overgegaan. Bij een dergelijke situatie moet de 
toezichthouder van de VRNHN ter plaatse blijven en de manager van zowel VTH van gemeente 
Hoorn, als de leidinggevende van de VRNHN op de hoogte stellen, waarna een handhavingstraject 
wordt opgestart.  

 
Begunstigingstermijnen 
De VRNHN geeft per overtreding een advies voor de te hanteren begunstigingstermijn(en). Dit kan 
betekenen dat er meerdere begunstigingstermijnen in de handhavingsbrief van de 
gemeente/rapportage van de VRNHN kan worden vermeld. Een begunstigingstermijn kan in 
beginsel niet voor elke overtreding vooraf worden vastgelegd. Om deze reden zal het bepalen van 
een redelijke begunstigingstermijn eventueel in overleg met de aanwezige juridisch medewerker van 
VTH van gemeente Hoorn plaatsvinden. De VRNHN zal in basis de her controle uitvoeren na de 
uiterste begunstigingstermijn. Bij tekortkomingen met een eerdere begunstigingstermijn zal de 
VRNHN wanneer zij dat noodzakelijk acht een eerdere her controle uitvoeren. 

 

Handhavingsbesluit 
De gemeente Hoorn (het college van Burgemeester en Wethouders) verstuurt afschriften van het 
Handhavingsbesluit naar de VRNHN. Een handhavingsbesluit door het bevoegd gezag volgt normaal 
gesproken binnen 2- 4 weken na rapportage van de VRNHN. Bij spoedeisende zaken zal direct een 
handhavingstraject worden opgestart. 
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4. Informatie uitwisseling VRNHN— bevoegd gezag 

Met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen het bevoegd gezag en VRNHN zijn 

onderstaande afspraken gemaakt, welke reeds eerder zijn vast gelegd in de gemeenschappelijke 

regeling “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord”.  

 
4.1 Sjablonen brieven en rapportages 
Sjablonen van de door de VRNHN te sturen correspondentie zijn met het bevoegd gezag afgestemd. 

Indien er fouten worden geconstateerd in rapportages van de VRNHN kan de gemeente deze 

terugkoppelen via de Casehouder van de VRNHN. In bijlage A is een voorbeeld van de begeleidende 

brief toegevoegd.  

In bijlage B hebben we een voorbeeld van een constateringsrapport bijgevoegd. 

 

4.2 Aanleveren van dossiers / up to date houden van dossiers 
Om een goede controle te kunnen uitvoeren is het van belang dat de toezichthouder beschikt over 

een volledig en actueel dossier van het te controleren object: 

 Het bevoegd gezag levert (a.d.h.v. de objectenlijst) digitaal de dossiers aan die nog niet in bezit 

zijn van de VRNHN; 

 Het bevoegd gezag stuurt afschriften van de vergunningen (Bouw/gebruik) aan de VRNHN. 
 

4.3 Nieuwe objecten risico gericht toezicht 
Op verschillende manieren kunnen nieuwe objecten worden aangeleverd die opgenomen moeten 

worden in de objectenlijst voor risico gericht toezicht: 

1. Adviesaanvraag voor een nieuw object of gewijzigd gebruik die valt binnen PREVAP categorie 1 of 2 

n.a.v. een gebruiksvergunning, gebruiksmelding of omgevingsvergunning activiteit 

bouwen. Na afschrift of beschikking van de melding of vergunning moet het object 

worden opgenomen in de objectenlijst van te controleren bouwwerken. 

2. Lokale kennis van gemeente en VRNHN. 
3. Via databases van diverse bronnen. 

 

1. Nieuwe objecten n.a.v. een gebruiksvergunning, gebruiksmelding of omgevingsvergunning 

activiteit: Bij een nieuwe gebruiksvergunning of -melding , bv. naar aanleiding van handhaving of 

wijzigingen in gebruik, zal door de VRNHN bekeken worden of de werkelijke situatie overeenkomt 

met de ingediende melding/vergunning. Dit zal in veel gevallen middels dossieronderzoek kunnen 

plaatsvinden. Na het ontvangen van een afschrift of beschikking van een melding of vergunning 

moet het object worden opgenomen in de objectenlijst. 

Als het besluit of afschrift binnenkomt controleert de casehouder of toezichthouder of het object 

op de objectenlijst staat of hoort te staan. Indien nodig voegt hij het object toe aan de lijst van 

toezicht en wijst een PREVAP code toe. 

Hierna zal er een dossier aan gemaakt worden in het digitale toezichtsysteem zodat binnen een 

overeengekomen termijn een controle uitgevoerd kan worden.  

  

2. Nieuwe objecten n.a.v. lokale kennis van gemeente en VRNHN: 

Dit betreft objecten die niet op de lijst staan, maar wel op de lijst hadden moeten staan. Deze objecten  
worden door casehouder toegevoegd aan de objectenlijst. 
 

3. Nieuwe objecten n.a.v. database 
Door middel van een jaarlijkse update wordt de objectenlijst ververst. Hierdoor kunnen nieuwe objecten  
op de lijst terechtkomen en mogelijk bestaande van de lijst verdwijnen. 

  



Pagina 9 van 37 V1.2 Proces toezicht en handhaving gemeente Hoorn (definitief)  

 

 

 

4.4 Aanvullen, actueel houden van de objectenlijst 
De objectlijst zal jaarlijks worden “ververst” en worden gedeeld met het bevoegd gezag. 
 

4.5 Afschriften van vergunningen en meldingen 
De afschriften van de vergunningen en meldingen worden zodra er besluit is genomen door het 

bevoegd gezag gestuurd aan risicobeheersinq@vrnhn.nl. Door de frontoffice van VRNHN zullen 

deze worden doorgezet naar de voor de betreffende gemeente verantwoordelijke casehouder. 

 

4.6 Evaluatie 
Jaarlijks zal er in overleg met bevoegd gezag een evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie kan leiden 

tot bijstelling van het vastgestelde beleid, het toegepaste risico-model en/of aanpassingen van 

proces- en/of werkafspraken. Aanpassingen zullen, voordat zij worden opgenomen in dit 

groeidocument, eerst worden besproken en vastgesteld met de bevoegde gezagen. 

 

  

mailto:risicobeheersinq@vrnhn.nl.
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Bijlage A: 
   

Voorbeeldbrief aan betrokkene 

   

Datum: 06-08-2020 

Kenmerk: 1671RX0011 

Betreft: Toezicht - Toezicht brandveilig gebruik V1.2 

Bijlage: Constateringsrapport 

                 

 

Geachte heer/ mevrouw {NAAM}, 

               

Op verzoek van de gemeente {NAAM GEMEENTE} is op {DATUM} een inspectie brandveiligheid 

uitgevoerd aan {STRAATNAAM}, {POSTCODE}, in {PLAATSNAAM}.  

 

Tijdens de inspectie is getoetst aan de meest recent vergunde situatie en/of op basis van Bouwbesluit 

2012, hoofdstuk 1, 2, 6 en 7. Hierbij is uitgegaan van de door de gemeente aangeleverde informatie. 

Tijdens de inspectie zijn er afwijkingen geconstateerd. In de bijlage vindt u het constateringsrapport, 

opgemaakt bij  die  inspectie. In dit rapport worden de geconstateerde gebreken nader toegelicht. 

Tevens zullen wij een afschrift van het constateringsrapport sturen aan de gemeente.  

Het risico voor deze afwijkingen hebben wij conform de interventiematrix als volgt bepaald: 

{KEUZE MAKEN} Risico “laag”:  

De afwijkingen vallen binnen segment A1, A2 en/of B1 van de interventiematrix, of er zijn geen 

overtredingen geconstateerd. Wij gaan er van uit dat de afwijkingen binnen {AANTAL} weken is/zijn 

opgelost.  

 {KEUZE MAKEN} Risico “midden”:  

 De afwijkingen vallen binnen segment A3, B2 en/of C1 van de interventiematrix. 

Wij gaan er van uit dat de afwijking binnen {AANTAL} weken is/zijn opgelost. Na deze 

begunstigingstermijn zullen wij een hercontrole uitvoeren.  

{KEUZE MAKEN} Risico “hoog”: 

 Overtreding valt binnen segment A4, B3-B4,C2 t/m C4, en/of D1 t/m D4 van de interventiematrix. Wij 

stellen de gemeente op de hoogte van de geconstateerde afwijkingen. Vanwege de risicoclassificatie 

“hoog” zal de gemeente een handhavingsbesluit maken met een redelijke begunstigingstermijn.  

Indien u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, kunt u hierover met ons in contact komen via 

ons email adres risicobeheersing@vrnhn.nl. 

                 

 

Toezichthouder Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 

Dennis Eikelhof 
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Bijlage B: 
  Voorbeeld constateringsrapport nieuwe stijl  
   

Constateringsrapport 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 
 

TEST DENNIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

piraat 

1671RX 

MEDEMBLIK 
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1. Informatie 
Kenmerk Dossier 1671RX0011 
Datum Beschikking 21-04-2020 
Gebruiksfunctie bijeenkomstfunctie 
Is er een gelijkwaardigheid toegepast.  
Datum Toezicht 21-04-2020 
Verantwoordelijke casehouder Pascal Scholtens 
Inspectie uitgevoerd door Pascal Scholtens, Ton Janssen, Dennis 

Eikelhof 
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2. Toezicht brandveilig gebruik V1.2 
2.1. Percentage per onderwerp 

 
 

2.2. Percentage per Kenmerk 

 
, 
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2.3. Voldoet niet. 

 
Voldoet niet. 

 
Hoofdgroep: Melding brandveilig gebruik. 
Is de oppervlakte per bouwlaag aangegeven. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 
 

Bij de melding 
brandveilig gebruik zitten 
tekeningen waarop de 
oppervlakte van de 
bouwlaag ontbreekt. 
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Is het maximaal aantal personen aangegeven. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 
 

In de melding 
brandveilig gebruik is 
niet aangegeven 
hoeveel personen er 
maximaal gelijktijdig in 
het pand aanwezig 
mogen zijn. 

   

Staan op de tekeningen alle vluchtroutes aangegeven. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
2 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 
 

Bij de melding 
brandveilig gebruik 
zitten tekeningen 
waarop de vluchtroutes 
niet of onvoldoende zijn 
aangegeven. 
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Is het sluitwerk van de nooduitgangen aangegeven. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 
 

Bij de melding 
brandveilig gebruik zitten 
tekeningen waarop het 
sluitwerk van de 
nooduitgangen niet of 
onvoldoende zijn 
aangegeven. 

   

Is de noodverlichting aangegeven. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
 Document: Bouwbesluit 

2012 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.19 
 

Bij de melding 
brandveilig gebruik zitten 
tekeningen waarop de 
noodverlichting niet is 
aangegeven. 
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Hoofdgroep: Brandmeldinstallaties. 
Heeft het pand de juiste brandmeldinstallatie / omvang. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
1 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.5 
Artikel: 6.20 
Lid: 1 
 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.23 
Lid: 1 
 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat de 
omvang van bewaking 
van de 
brandmeldinstallatie niet 
overeenkomt conform de 
bijlage 1 van het 
Bouwbesluit 2012.   
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Hoofdgroep: Noodverlichting. 
Werkt de noodverlichting. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
8 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 
 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 6.3 
Lid: 5 
Afdeling: 6.1 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat de 
noodverlichting defect 
is.Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat de 
noodverlichting defect 
is. 

 

 

 
 

9 Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 
 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 6.3 
Lid: 5 
Afdeling: 6.1 
 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat de 
noodverlichting defect 
is. 
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Hoofdgroep: Vluchtroutes. 
Voldoen de draairichtingen en het hang- en sluitwerk van de deuren in vluchtroute. (<100 personen) 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
3 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.25 
Lid: 3 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.12 
Lid: 1 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.12 
Lid: 2 
 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat deze 
deur die gelegen is in 
een vluchtroute niet 
zonder gebruik te 
moeten maken van een 
sleutel onmiddellijk kan 
worden geopend.Tijdens 
het toezicht is 
geconstateerd dat deze 
deur die gelegen is in 
een vluchtroute niet 
zonder gebruik te 
moeten maken van een 
sleutel onmiddellijk kan 
worden geopend. 

 

 

 
 

 
Hoofdgroep: Blusmiddelen. 
Zijn de brandslanghaspels goedgekeurd. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
4 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 
 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat niet 
kon worden aangetoond 
dat de 
brandslanghaspels 
adequaat worden 
gecontroleerd of 
goedgekeurd zijn 
overeenkomstig de op 
die installatie van 
toepassing zijnde 
voorschriften. 
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5 Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 
 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat niet 
kon worden aangetoond 
dat de 
brandslanghaspels 
adequaat worden 
gecontroleerd of 
goedgekeurd zijn 
overeenkomstig de op 
die installatie van 
toepassing zijnde 
voorschriften. 

 

 

 

 
 
 

Hoofdgroep: Brandscheiding. 
Voldoet het glas in de brandscheidingen. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
7 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.1 
Artikel: 2.84 
 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.2 
Artikel: 2.90 
 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.1 
Artikel: 2.94 
 
Document: 
BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat de 
weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag van het 
glas in de brandwerende 
scheiding / constructie 
afwijkt van de 
vergunning / melding, 
dan wel niet voldoet aan 
de eisen van het 
Bouwbesluit.Tijdens het 
toezicht is geconstateerd 
dat de weerstand tegen 
branddoorslag en 
brandoverslag van het 
glas in de brandwerende 
scheiding / constructie 
afwijkt van de 
vergunning / melding, 
dan wel niet voldoet aan 
de eisen van het 
Bouwbesluit. 
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Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.2 
Artikel: 2.100 
 

Zijn de brandwerende deuren zelfsluitend uitgevoerd. 
Locatie Regelgeving Verantwoording Opdracht Locatie tekening Foto 
6 Document: 

BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.26 
Lid: 1 
 

Tijdens het toezicht is 
geconstateerd dat de 
deur met een 
brandwerende functie 
niet zelfsluitend is 
uitgevoerd.Tijdens het 
toezicht is geconstateerd 
dat de deur met een 
brandwerende functie 
niet zelfsluitend is 
uitgevoerd. 
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2.4. Voldoet 

 
Voldoet 

Hoofdgroep  Melding brandveilig gebruik.  
 

 
Zijn er tekeningen van alle bouwlagen. Document: BWBR0030461 

Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 
Lid: 1 

 
 

Komen de tekeningen overeen met de huidige situatie. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 

 
 

Staan op de tekeningen alle brandscheidingen 
aangegeven. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 

 
 

Is de draairichting en de zelfsluitendheid van de deuren 
aangegeven. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 

 
 

Is de plaats van brandmeldcentrale aangegeven. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 

 
 

Staan op de tekeningen alle blusmiddelen aangegeven. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 

Hoofdgroep  Brandmeldinstallaties.  
 

 
Is er PVE (programma van eisen) gemaakt voor de 
brandmeldinstallatie. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.5 
Artikel: 6.20 
Lid: 1 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.23 
Lid: 1 

 
 

Is er een geldig CCV- inspectiecertificaat aanwezig. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
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Afdeling: 6.5 
Artikel: 6.20 
Lid: 6 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.23 
Lid: 4 

 
 

Is het onderhoudsrapport van de brandmeldinstallatie 
aanwezig. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.5 
Artikel: 6.20 
Lid: 7 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.23 
Lid: 5 

 
 

Zijn de gebreken verholpen uit het onderhoudsrapport 
van de brandmeldinstallatie. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 

 
 

Worden de OMS meldingen ongewenste / onechte 
overschreden. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.5 
Artikel: 6.20 
Lid: 1 

 
 

Is iemand van de organisatie aanwezig die bekend is 
met het dagelijks bedienen van de brandmeldinstallatie. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.5 
Artikel: 6.20 
Lid: 8 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.23 
Lid: 3 

 
 

Is het ontruimingsplan aanwezig op de locatie. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.23 
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Lid: 6 
Hoofdgroep  Noodverlichting.  
 

 
Is er noodverlichting aanwezig in het object. Document: BWBR0030461 

Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.1 
Artikel: 6.3 
Lid: 1 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.1 
Artikel: 6.3 
Lid: 2 

 
 

Wordt er onderhoud verricht aan de noodverlichting. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 

Hoofdgroep  Vluchtroutes.  
 

 
Vluchtroute aanduidingen (pictogrammen) aanwezig. (> 
50 personen) 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.24 
Lid: 1 

 
 

Voldoen de draairichtingen en het hang- en sluitwerk 
van de deuren in vluchtroute. (>100 personen) 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.25 
Lid: 3 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.12 
Lid: 1 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.12 
Lid: 2 

 
 

Worden de vluchtroutes niet belemmerd door obstakels. Document: Bouwbesluit 2012 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: Voorkomen van brandgevaar  
Paragraaf: 7.1. 
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Artikel: 7.16. 
 

 
Wordt het aantal personen uit de vergunning of melding 
overschreden. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.11 
Lid: 1 

Hoofdgroep  Blusmiddelen.  
 

 
Zijn de blusmiddelen goed zichtbaar. Document: BWBR0030461 

Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.7 
Artikel: 6.33 

 
 

Voldoen de keuringsdata van de kleine blusmiddelen. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 6.31 
Lid: 4 
Afdeling: 6.7 

 
 

Zijn alle kleine blusmiddelen opgehangen. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.7 
Artikel: 6.33 

 
 

Worden de blusmiddelen belemmerd. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.16 

Hoofdgroep  Brandscheiding.  
 

 
Voldoet de omvang van de brandcompartimenten. Document: BWBR0030461 

Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.1 
Artikel: 2.83 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.2 
Artikel: 2.89 
Document: BWBR0030461 
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Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.1 
Artikel: 2.93 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.2 
Artikel: 2.99 

 
 

Ligt een technische ruimte in een brandcompartiment. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.1 
Artikel: 2.83 
Lid: 7 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.2 
Artikel: 2.89 
Lid: 7 

 
 

Voldoen de brandwerende scheidingen aan de 
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.1 
Artikel: 2.84 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.2 
Artikel: 2.90 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.1 
Artikel: 2.94 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.2 
Artikel: 2.100 
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Voldoen de brandwerende doorvoeringen in de 
brandscheidingen. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 2 

 
 

Voldoet de brandwerende deur in de brandscheidingen. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.1 
Artikel: 2.84 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.10 
Paragraaf: 2.10.2 
Artikel: 2.90 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.1 
Artikel: 2.94 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.11 
Paragraaf: 2.11.2 
Artikel: 2.100 

 
 

Wordt de zelfsluitendheid van de brandwerende deuren 
gehinderd. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.1 
Artikel: 7.3 

Hoofdgroep  Gebruik.  
 

 
Is de aankleding brandwerend behandeld in ruimtes. Document: BWBR0030461 

Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.1 
Artikel: 7.4 

 
 

Zijn horizontale versieringen in de ruimte onderspannen 
met metaaldraad. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.15 
Lid: 2 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
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Artikel: 7.15 
Lid: 3 

 
 

Opstellingsplan.  Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.2 
Artikel: 7.13 

 
 

Opslag in stookruimte >130kw. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 7 
Afdeling: 7.1 
Artikel: 7.8 

  



test_dennis versiedatum: 12-06-2020 Pagina 32 van 37 

2.5. Niet van toepassing 

 
Niet van toepassing 

Hoofdgroep  Vergunning brandveilig gebruik.  
 

 
Zijn er tekeningen van alle bouwlagen. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Hoofdstuk: 2 
Afdeling: Verbodsbepalingen 
Paragraaf: 2.1.  
Artikel: 2.1 
Lid: 1 d en e 

 
 

Komen de tekeningen overeen met de huidige situatie. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Is de oppervlakte per bouwlaag aangegeven. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Is het maximaal aantal personen aangegeven. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Staan op de tekeningen alle brandscheidingen 
aangegeven. 

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 2 
Afdeling: 2.1. Verbodsbepalingen 
Artikel: 2.1 
Lid: 1 onder a en  e 2e 

 
 

Staan op de tekeningen alle vluchtroutes aangegeven. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Staan op de tekening de draairichting en de 
zelfsluitendheid van de deuren aangegeven. 

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Staan op de tekeningen het sluitwerk van de 
nooduitgangen aangegeven. 

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Staan op de tekeningen de noodverlichtingen per ruimte 
aangegeven. 

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Staat op de tekening de plaats van brandmeldcentrale 
aangegeven. 

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Staan op de tekeningen alle blusmiddelen aangegeven. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 
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Staat op de tekening de droge blusleiding aangegeven. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

 
 

Staat op de tekening de brandweerlift aangegeven. Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Hoofdstuk: 3 
Artikel: 3.3 

Hoofdgroep  Melding brandveilig gebruik.  
 

 
Is de droge blusleiding aangegeven op de tekening. Document: BWBR0030461 

Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 

 
 

Is de brandweerlift aangegeven op de tekening. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.5 
Artikel: 1.18 

Hoofdgroep  Overige brandbeveiligingsinstallaties.  
 

 
Is er een inspectiecertificaat automatische 
brandblusinstallatie. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.7 
Artikel: 6.32 
Lid: 1 

 
 

Wordt er onderhoud verricht aan de automatische 
brandblusinstallatie. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 

 
 

Is er een inspectiecertificaat rookbeheersingsinstallatie. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.7 
Artikel: 6.32 
Lid: 2 

 
 

Wordt er onderhoud verricht aan de 
rookbeheersingsinstallatie. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 

 
 

Wordt er onderhoud verricht aan de blusleiding. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 
Document: BWBR0030461 
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Hoofdstuk: 6 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 6.29 
Lid: 7 
Afdeling: 6.7 

 
 

Zijn de gebreken uit het onderhoudsrapport verholpen. Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 1 
Paragraaf: 1.4 
Artikel: 1.16 
Lid: 1 

Hoofdgroep  Operationele voorbereiding.  
 

 
Is er een adequate bluswater voorziening in de 
omgeving voor het gebouw. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.7 
Artikel: 6.30 

 
 

Is het bouwwerk voldoende benaderbaar voor 
hulpdiensten. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.8 
Artikel: 6.37 

 
 

Voldoet de droge blusleiding.  

 
 

Er is een brandweeringang die wordt / kan worden 
ontsloten. 

Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.8 
Artikel: 6.36 

 
 

Worden er poorten/deuren automatisch ontgrendeld bij 
een alarmering. 

 

 
 

Is er planvorming nodig.  
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2.6. Niet gecontroleerd 

 
Niet gecontroleerd 

Hoofdgroep  Brandmeldinstallaties.  
 

 
Is het logboek brandmeldinstallatie aanwezig. Document: BWBR0030461 

Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.5 
Artikel: 6.20 
Lid: 1 
Document: BWBR0030461 
Hoofdstuk: 6 
Afdeling: 6.6 
Artikel: 6.23 
Lid: 1 
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2.7. Opmerkingen 
Geen 
 
 
Geen 
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