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Wijzigingen in PowerPointpresentatie Coördinator/hoofd bhv, 2022 

Algemeen 

• De Inspectie SZW is gewijzigd in Arbeidsinspectie 

 

Slide 4 

  is vervangen door:  

Slide 5 en 6 



 
 

 

 

© NIBHV | Wijzigingen PowerPointpresentatie coördinator/hoofd bhv, 2022         Pagina 2 van 9 

 en  

zijn vervangen door  
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Nieuwe slide 6 over branden 

 
 

Slide 8: De regelgeving WABO en BOR zijn opgegaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

De Wet milieubeheer is opgegaan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).  

is vervangen door:  
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Slide 48 In het schema zijn Woningwet en Bouwbesluit vervangen door de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

is vervangen door:  
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Slide 49 De term ‘bouwkundige brandveiligheid’ op de oude slide klopte niet. Het betreft namelijk installatietechnische eisen en eisen die te maken 

hebben met brandveilig gebruik. 

 

is vervangen door:  

Slide 50 Het artikelnummer is gewijzigd, het betreft artikel 6.20 uit Bbl, hoofdstuk 6.  

is vervangen door:  

                                               

  rtikel  .   oodverli hting

  rtikel  .    randmeldinstallatie

  rtikel  .    ookmelder 

  rtikel  .    ntruimingsalarminstallatie en 

ontruimingsplan

  rtikel  .    lu htrouteaanduidingen

  rtikel  .   Deuren in vlu htroutes

  rtikel  .    elfsluitende deuren

  rtikel  .    randslanghaspels

  rtikel  .    lustoestellen 

  rtikel  .    anduiding blusmiddelen

  isen en hulpmiddelen t.a.v. 
hulpverleningsdiensten

  oors hriften in ake het gebruik 
 verbod op open vuur  vast etten 

 elfsluitende deuren  aankleding  
gevaarlijke stoffen 

                           

                                       

 estaande bouwwerken  hoofdstuk   

 ieuw te bouwen bouwwerken  hoofdstuk   

 ebruik van bouwwerken  hoofdstuk   

  rtikel  .      .    oodverli hting

  rtikel  .      .    randmeldinstallatie

  rtikel  .      .    ookmelder 

  rtikel  .      .    ntruimingsalarminstallatie 

  rtikel  .      .    lu htrouteaanduidingen

  rtikel  .      .       .      .    Deuren in vlu htroutes

  rtikel  .      .    elfsluitende deuren

  rtikel  .    randslanghaspels

  rtikel  .      .      .   lustoestellen 

  rtikel  .   ntruimingsplan

  rtikel  .       .      .   
 anduiding blusmiddelen

  isen en hulpmiddelen t.a.v. 
hulpverleningsdiensten

  oors hriften in ake het gebruik  verbod 
op open vuur  vast etten  elfsluitende 
deuren  aankleding  gevaarlijke stoffen 

                                        

                   

                             

                                            

 id   n een gebruiksfun tie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel  .    

in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een 

bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel  .  is gedaan 

 ijn voldoende personen aangewe en om de ontruiming bij brand voldoende snel 

te laten verlopen.

 id  Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfun tie voor  org met  org op 

afspraak of met  org op afroep  als bedoeld in bijlage  .

                             

                                 

 id   n een gebruiksfun tie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel  .    

en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel  . is 

gedaan  ijn voldoende personen aangewe en om de ontruiming bij brand 

voldoende snel te laten verlopen.

 id  Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfun tie voor  org met  org op 

afspraak of met  org op afroep.
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Slide 51 De regelgeving uit het Bouwbesluit is gewijzigd in het Bbl. 

is vervangen door:  

  

                            

                                    

 id  Het is verboden om  onder of in afwijking van een gebruiksmelding 

a. een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien 

 . daarin meer dan    personen tegelijk aanwe ig  ullen  ijn  of

 . toepassing is gegeven aan artikel  .  in verband met een in hoofdstuk   of   

gegeven voors hrift  en

b. een woonfun tie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewij e

verhuur

 id  Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een 

bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist

                    

                            

 id  Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen  onder dit ten minste vier 

weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk te melden.

 id  Het eerste lid is alleen van toepassing  als in het bouwwerk meer personen 

aanwe ig  ijn dan in tabel  .  is aangegeven.  oorbeelden 

  oonfun tie voor kamergewij everhuur

  oonfun tie voor  org

    personen  o.a. bijeenkomstfun tie voor kinderen      jaar

    personen  o.a. andere bijeenkomstfun ties

     personen  kantoorfun tie en industriefun tie
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Slide 52 (presentatie 2020) is vervallen. De WABO en BOR zijn verwerkt in Bbl.  

 is vervallen 

 

Slide 53 (presentatie 2020) is vervallen. Zie Slide 51 (presentatie 2022) 

 is vervallen 

                 

                       

     

                        

                     

           

         
          

                 

            

            

                 

            

                 

        

                  
                  

          

               

                  

          
                  

                 

        

                 

            

                 

            

             

          

                 

           

         

                 

                      

                                                        
       

                                                    

 id   ls  ategorie n gevallen als bedoeld in artikel  .   eerste lid  onder d  van de 

wet worden aangewe en 

 het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of 

in het kader van ver orging na htverblijf  al worden vers haft aan meer dan 

   personen  dan wel het in afwijking daarvan bij de bouwverordening  

bedoeld in artikel   van de  oningwet  bepaalde aantal personen

 het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf  al 

worden vers haft aan 

 . meer dan    personen jonger dan    jaar  of

 . meer dan    li hamelijk of verstandelijk gehandi apte personen
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Slide 54 is nu slide 52 Bbgbop is op de juiste wijze weergegeven in relatie tot de  et op de veiligheidsregio’s. 

is vervangen door:  

Slide 55 is nu slide 53: BGBOP is gewijzigd in Bbgbop 

is vervangen door:  

  

                 

                       

     

                       

     

                        

                     

           

         
          

                 

            

            

                 

            

                 

        

                  
                  

          

               

                  

          
                  

                 

        

                 

            

                 

            

             

          

                 

           

                        

                     
         

          

                  

                

                 

                      

                            

                         

                

                 

                        

                     

           

         
          

                 

            

            

                 

            

                 

        

                  
                  

          

               

                  

          
                  

                 

        

                 

            

                 

            

             

          

                 

                   

                  

                     

                  
            

          

                  

                 

                      

                            

                         

                

                                                     
                            

                                                    

  egels voor brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen voor  over dit 

niet in andere wetgeving geregeld is

  evat daarnaast regels over basishulpverlening op die plaatsen

  egels gaan over plaatsen  oals openlu htfestivals

  lgemeen uitgangspunt is dat burgers verantwoordelijk  ijn voor eigen veiligheid maar 

ook overheid heeft verpli htingen

  itbreken van brand op dergelijke plaatsen geeft e tra veiligheidsrisi o

                                                     
                             

                                                     

  egels voor brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen voor  over dit 

niet in andere wetgeving geregeld is

  evat daarnaast regels over basishulpverlening op die plaatsen

  egels gaan over plaatsen  oals openlu htfestivals

  lgemeen uitgangspunt is dat burgers verantwoordelijk  ijn voor eigen veiligheid maar 

ook overheid heeft verpli htingen

  itbreken van brand op dergelijke plaatsen geeft e tra veiligheidsrisi o
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Slide 56 ia nu slide 54 BGBOP is gewijzigd in Bbgbop en regels meldingsplicht zijn gewijzigd. 

is vervangen door:  

                                                     
                            

                                           

  itwerking artikel    derde lid van  et  eiligheidsregio s

 Het besluit bes hrijft welke regels voor welke situaties gelden

  itgangspunt is dat regels niet  waarder  ijn dan nodig en dat  e leiden tot beperking 

van administratieve last voor bedrijven

              

  esluit kent enkel een meldingspli ht

  isen voor de meldingspli ht komen in belangrijke mate overeen met de eisen uit het 

 ouwbesluit     

  lleen bij verblijfsruimte wordt groter aantal personen gehanteerd

                                                     
                             

                                           

  itwerking artikel    derde lid van  et  eiligheidsregio s

 Het besluit bes hrijft welke regels voor welke situaties gelden

  itgangspunt is dat regels niet  waarder  ijn dan nodig en dat  e leiden tot beperking 

van administratieve last voor bedrijven

              

  esluit kent enkel een meldingspli ht voor o.a.

  erblijfsruimten waarin bedrijfsmatig of in het kader van ver orging na htverblijf 

wordt vers haft

  erblijfsruimten voor meer dan     personen tegelijk


