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A. Samenvatting adviesaanvraag 
 
De aanvrager werkt in opdracht van een partij die op vier locaties een 
kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang exploiteert. De vier locaties hebben 

geen gebruiksvergunning. Deze zijn wel aangevraagd in april 2009, na de 
inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. De locaties 
liggen in één gebouw samen met andere maatschappelijke functies. Binnen 

hetzelfde gebouw zijn daarmee verschillende gebruiksfuncties aanwezig. 
De vraag is of in alle vier de locaties een brandmeldinstallatie met volledige 
bewaking en doormelding naar de brandweer moet worden toegepast. 
 
B. Inhoudelijke beschouwing adviesaanvraag 
 
Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening 

Met de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit per 1-11-2008 zijn de 
voorschriften voor brandveilig gebruik uit de gemeentelijke bouwverordening 
vervallen. Gemeenten moeten hun verordening op grond van artikel 8 lid 9 van de 
Woningwet in overeenstemming brengen met de voorschriften van het 
Gebruiksbesluit. Zolang de bouwverordening niet met die voorschriften in 

overeenstemming is gebracht, gelden de voorschriften van het Gebruiksbesluit 

rechtstreeks. Omdat de gebruiksvergunningen in april 2009 zijn aangevraagd, 
moeten deze getoetst worden aan het Gebruiksbesluit. 
 
Wel of geen brandmeldinstallatie 
Om te kunnen beoordelen of in de vier locaties een brandmeldinstallatie 
noodzakelijk is en aan welke voorwaarden deze moet voldoen zijn vier 
grenswaarden van belang, te weten: de gebruiksfunctie, het hoogteverschil 

tussen de hoogste vloer van de gebruiksfunctie en het meetniveau, het aantal 
bouwlagen van de gebruiksfunctie en de gebruiksoppervlakte van die 
gebruiksfunctie. 
 
In alle locaties is er sprake van een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse 
opvang (BSO). In een buitenschoolse opvang worden kinderen vanaf 4 jaar 
opgevangen die naar de basisschool gaan. Deze gebruiksfuncties moeten volgens 

de tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit als een ‘bijeenkomstfunctie voor de 
opvang van kinderen jonger dan 4 jaar’ respectievelijk een ‘andere 
bijeenkomstfunctie’ worden aangemerkt. 
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Om te bepalen of er in een ‘bijeenkomstfunctie voor kinderopvang’ een 
brandmeldinstallatie is vereist en welke omvang deze moet hebben, dient volgens 
artikel 2.2.1, eerste lid, en de tabel in bijlage 1 van het Gebruiksbesluit uitsluitend 
de gebruiksoppervlakte van de desbetreffende gebruiksfunctie te worden 

beschouwd. Eventuele andere gebruiksfuncties die in hetzelfde gebouw liggen, 
moeten afzonderlijk worden beoordeeld. In het Gebruiksbesluit is namelijk niet 
voorgeschreven dat de gebruiksoppervlakte van verschillende gebruiksfuncties in 
een gebouw moet worden opgeteld om te bepalen of een brandmeldinstallatie 
nodig is. 

 
Ten overvloede wordt opgemerkt dat ook verschillende voorschriften van 

Bouwbesluit 2003 op het niveau ‘gebruiksfunctie’ zijn gegeven. Volgens artikel 
2.191, tweede lid en tabel 2.190, van het Bouwbesluit 2003, moet bijvoorbeeld 
ook per gebruiksfunctie worden bepaald of brandslanghaspels noodzakelijk zijn en 
hoeven de gebruiksoppervlakten van verschillende gebruiksfuncties niet te worden 
opgeteld. 
 
In het geval wel meerdere gebruiksfuncties tegelijk in ogenschouw moeten 

worden genomen, dan is dat in Bouwbesluit 2003 expliciet aangegeven. In artikel 
4.4, derde lid, van Bouwbesluit 2003 is bijvoorbeeld nadrukkelijk is aangegeven 
dat, om te bepalen of een gebruiksfunctie een toegankelijkheidssector moet 
hebben, ‘de gebruiksoppervlakte van de desbetreffende gebruiksfunctie moet 
worden vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer 
soortgelijke gebruiksfuncties gelegen op hetzelfde perceel’. Het Gebruiksbesluit 

hanteert dezelfde systematiek als Bouwbesluit 2003. 
 
C. Advies 
 
1. Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot 

de toepassing van brandveiligheidsvoorschriften voor deze casus / in 
dit geval: 

 Concreet kan op grond van artikel 2.2.1 lid 1 van het Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken het volgende worden gesteld: 
 Locatie A: geen brandmeldinstallatie noodzakelijk aangezien de 

gebruiksoppervlakte van het kinderdagverblijf kleiner is dan 200 m2 (zie 
tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit). 

 Locatie B: geen brandmeldinstallatie noodzakelijk aangezien de 
gebruiksoppervlakte van het kinderdagverblijf kleiner is dan 200 m2 (zie 

tabel in bijlage I van het Gebruiksbesluit). 

 Locatie C: onderscheid maken tussen het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang. Geen brandmeldinstallatie noodzakelijk 
aangezien de gebruiksoppervlakte van het kinderdagverblijf kleiner is dan 
200 m2 en die van de buitenschoolse opvang 250 m2 (zie tabel in bijlage 
I van het gebruiksbesluit). Hierbij is ervan uitgegaan dat de vluchtroute / 

entree voor 50 % wordt meegerekend bij het kinderdagverblijf en voor 
50 % bij de BSO. 

 Locatie D: niet-automatische brandmeldinstallatie zonder doormelding 
noodzakelijk aangezien de gebruiksoppervlakte van buitenschoolse 
opvang kleiner is dan 500 m2 en groter dan 250 m2 (zie tabel in bijlage I 
van het gebruiksbesluit). 
 

2. Overigens merkt de commissie voor deze casus nog op: 
 Uit deze casus kan worden geconcludeerd dat, wanneer een gebouw in 

verschillende gebruiksfuncties wordt ingedeeld, waarvan de 

gebruiksoppervlakte van elk van deze gebruiksfuncties lager is dan de 
grenswaarde volgens de tabel in bijlage 1 van het Gebruiksbesluit, in het 
gehele gebouw geen brandmeldinstallatie behoeft te worden toegepast1. Dat 
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is opmerkelijk, omdat er voor wat betreft de brandveiligheid van een gebouw 
waarin slechts één gebruiksfunctie is gelegen waarvan de 
gebruiksoppervlakte de toegestane grenswaarde overschrijdt, geen 
onderscheid behoeft te zijn ten opzichte van een gebouw met meerdere 

gebruiksfuncties waarvan de gebruiksoppervlakte van elke afzonderlijke 
gebruiksfunctie de toegestane grenswaarde niet overschrijdt. In het 
eerstgenoemde geval is vanwege de gekozen indeling in gebruiksfuncties een 
brandmeldinstallatie verplicht, in het laatstgenoemde geval niet. 

  

 De commissie acht het verstandig en geeft daarom in overweging om in de 
onderhavige casus ook de andere gebruiksfuncties bij de bepaling of een 

brandmeldinstallatie wordt toegepast1 te betrekken, omdat de verschillende 
gebruiksfuncties geheel met elkaar verweven zijn. 

  
 Niet uitgesloten kan worden dat in toekomstige regelgeving mogelijk wel 

voorschriften zullen worden gegeven, waarbij verschillende gebruiksfuncties 
wel in onderlinge samenhang beoordeeld moeten worden. 

 

                                                
1 Mits ook aan de andere criteria wordt voldaan. 


