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A. Samenvatting adviesaanvraag 
 
Het advies betreft een bedrijfsmatig kinderdagverblijf, gevestigd in een 
huurwoning. Het kinderdagverblijf is bestemd voor de opvang van maximaal zes 
kinderen. De speelruimte voor de kinderen bevindt zich op de begane grond. De 
kamers op de eerste verdieping worden gebruikt als slaapruimte. Dit 
kinderdagverblijf is in de zin van het Gebruiksbesluit een 'bijeenkomstfunctie voor 

de opvang van kinderen jonger dan vier jaar'. Op grond van het bepaalde in 
artikel 2.2.1, eerste lid van het Gebruiksbesluit, in samenhang met bijlage 1 van 
dit besluit, moet de kinderopvang worden voorzien van een brandmeldinstallatie 

met volledige bewaking en doormelding naar de regionale alarmcentrale van de 
brandweer, waarbij de installatie moet voldoen aan NEN 2535. Daarnaast moet op 
grond van artikel 2.3.6, eerste lid, van het Gebruiksbesluit een 
ontruimingsalarminstallatie worden aangebracht, die voldoet aan NEN 2575.  

 
De vraag is of vanwege de kleinschaligheid van de kinderopvang ook aan het 
Gebruiksbesluit kan worden voldaan met een andere voorziening. 
 
B. Inhoudelijke beschouwing adviesaanvraag 
 

Artikel 1.4 van het Gebruiksbesluit biedt de aanvrager de mogelijkheid om, ook al 
is afgeweken van het bepaalde in artikel 2.2.1, eerste lid en artikel 2.3.6, eerste 
lid, van het Gebruiksbesluit, ter beoordeling van burgemeester en wethouders aan 
te tonen dat op een andere wijze het door de wetgever beoogde veiligheidsniveau 
aanwezig is. Dit dient te worden gedaan door een gebruiksmelding in te dienen 
(inclusief de bij een dergelijke melding behorende tekeningen). Deze melding 
dient vergezeld te gaan van de onderbouwing van de gelijkwaardigheid.  

 

Om te kunnen komen tot een minder kostbare oplossing die voldoet aan de 
gelijkwaardigheidsclausule is beantwoording nodig van de volgende deelvragen:  
1.  Kan de doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer (verder 

aangeduid als: doormelding) vervallen?  
2.  Kan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, (verder aangeduid als BMI) 

achterwege blijven of worden vervangen door een minder kostbare 

voorziening?  
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Ad 1  
In zijn algemeenheid geldt dat de noodzaak van doormelding wordt bepaald door 
de mate van zelfredzaamheid in combinatie met het aantal personen dat zich in 
een brandcompartiment bevindt of dat is aangewezen op een vluchtroute. Hoewel 

de doelgroep (kinderen jonger dan 4 jaar) als minder of zelfs ten dele als niet-
zelfredzaam kan worden aangemerkt, is het de vraag of het aantal van maximaal 
6 kinderen doormelding rechtvaardigt. Dit is echter een inhoudelijke afweging van 
burgemeester en wethouders.  
 
Ad 2 
In de situatie dat burgemeester en wethouders bij hun afweging tot de conclusie 

komen dat doormelding achterwege kan blijven, kan worden overwogen om in 

plaats van een BMI een minder kostbare voorziening te treffen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan een oplossing die voldoet aan casus 2.1 van de 
Werkgroep Gelijkwaardigheid (zie www.vrom.nl) die uitgaat van een volledige 
beveiliging met rookmelders die voldoen aan NEN 2555, waarbij bij het in 
alarmfase gaan in iedere verblijfsruimte van het kinderdagverblijf een 
geluidsniveau hoorbaar is van ten minste 65 dB(A). Dit betekent echter dat 

burgemeester en wethouders het, gelet op de kleinschaligheid, acceptabel moeten 
vinden dat: 
 geen brandmeldpaneel aanwezig is, waarop direct zichtbaar is waar de brand 

zich bevindt; en 
 geen stil alarm wordt toegepast, ondanks de aanwezigheid van minder 

zelfredzame personen. 

 
C. Advies 
 
Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot de 
toepassing van brandveiligheidsvoorschriften in deze casus:  
 

De commissie vindt het in deze situatie acceptabel als, met toepassing van artikel 

1.4 van het Gebruiksbesluit, met de hierboven beschreven voorziening wordt 
volstaan. De commissie is van mening dat dit een correcte toepassing is van dit 
artikel en verwijst hierbij naar de toelichting op artikel 2.2.1 van het 
Gebruiksbesluit, waarin is aangegeven dat ook van het beoogde veiligheidsniveau 
sprake kan zijn met een minder geavanceerde installatie dan in tabel 1 van het 
Gebruiksbesluit voor de desbetreffende situatie is aangegeven. De commissie is 
van mening dat een oplossing zonder doormelding, met een volledige beveiliging 

met rookmelders die voldoen aan NEN 2555, bij deze kleinschalige opvang leidt 
tot een verantwoorde situatie met betrekking tot de brandveiligheid.  
 
Overigens merkt de commissie nog op:  
 
Bij een kinderopvang is het wellicht van groter belang dat bij een brandmelding 

direct en adequaat een ontruiming plaatsvindt, dan dat er een doormelding 
aanwezig is. In een kinderopvang voor maximaal zes kinderen moet ervan worden 
uitgegaan dat niet meer dan één leidster aanwezig zal zijn. Deze ene persoon 

moet voldoende geoefend zijn. De commissie kan zich voorstellen dat 
burgemeester en wethouders dit, na het indienen van de gebruiksmelding als 
nadere voorwaarde opleggen. 


