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HET BESLUIT BGBOP

Algemene maatregel van bestuur / Besluit

Brandveilig

Gebruik 

en 

Basishulpverlening 

Overige 

Plaatsen



BESLUIT

Onder Wet Veiligheidsregio’s

Aangewezen in:



‘BRANDVEILIG’

Dus geen andere, bijv. constructieve, veiligheid

Behalve waar dat nodig was voor de brandveiligheid

En niet de wet voor crowd management e.d.

Wel breder dan brandveiligheid bij basishulpverlening

Maar dat kan ook door de tweede grondslag in de WVr



‘GEBRUIK’

Parallel: vroeger Bouwbesluit en Gebruiksbesluit

Die zijn nu één. Dus bouwkundig + installaties + gebruik.

In dit besluit: Bouwkundige aspecten (H.3), Installaties (H.4) en 

Gebruik (H.5)

‘Gebruik’ is dus breed uitgelegd, er staat in wat nodig is, vooral op 

basis van eerdere model-BBV en huidige Bouwbesluit.



‘OVERIGE PLAATSEN’

Dat lijkt best veel/ruim begrip.

Beperking gezocht.

• algemene beperking: voor zover niet bij of krachtens een 

andere wet erin wordt voorzien (denk aan Bouwbesluit, 

Activiteitenbesluit, Wet Milieubeheer).

• inhoudelijke beperking.



Plaats:
-een ruimtelijk begrensde oppervlakte

-bestaande uit ten minste een gebied

of bouwsel of een samenstelling daarvan 

Let op: H. 2 t/m 5 alleen voor plaatsen die 

in georganiseerd verband worden gebruikt

= alles, het geheel

BEGRIPPEN



Bouwsel:
bijeenkomsttent, tribune, podium of elke 

andere constructie die naar een plaats is 

gebracht of ter plaatse is geconstrueerd om 

daar kortstondig te functioneren

Reclamezuil

Podium
Kraam

Tent

Plaats

Opslag

BEGRIPPEN



Ruimte:
voor personen toegankelijk bouwsel 

of deel van een bouwsel

Reclamezuil

Podium =
Bouwsel met 
ruimte

Kraam

Tent =
bouwsel met 
ruimte

Plaats Bouwsel

Opslag =
bouwsel 
met ruimte

Podium

Tent

Opslag

BEGRIPPEN



Verblijfsruimte:
ruimte voor het verblijven van personen 

(dus daarvoor bestemd)
Reclamezuil Tent =

Bouwsel met 
verblijfsruimte

Podium =
Bouwsel met 
verblijfruimte

Kraam

Plaats Bouwsel

Opslag 

BEGRIPPEN



Gebied:
deel van de plaats dat geen 

bouwsel of bouwwerk is

Reclamezuil

Podium
Kraam

Toeschouwersveld

Consumptieveld

Marktveld

Tent

Plaats Bouwsel

Opslag

BEGRIPPEN



Restgebied:
-gebied dat niet wordt gebruikt

Reclamezuil

Podium
Kraam

Toeschouwersveld

Consumptieveld

Marktveld

Vijver

Tent

Plaats Bouwsel Gebied

Opslag

BEGRIPPEN

http://www.rtvnoord.nl/groningeninbeeld/index.asp?actie=foto&id=975


RISICOBENADERING

Opzet met standaardvoorwaarden, afgestemd op de 

daadwerkelijk aanwezige risico’s

Criteria die een specifieke afwijking mogelijk maken

Bepaalde grenswaarden; daarboven meldingsplicht. Geen 

vergunningplicht meer. 



GELIJKWAARDIGHEIDSBEPALING

19-6-2018

Er hoeft niet te worden voldaan aan een voorschrift, als 

aangetoond is dat dezelfde mate van veiligheid wordt geboden 

als met het voorschrift wordt beoogd. 

Wel: in overeenstemming met het bevoegd gezag 



AFKADEREN, WAT NU WAAR EN  WANNEER?

Bouwbesluit voor gebouwen 

• landelijk, wet

Tot en met 31-12-2017: Brandbeveiligingsverordening voor niet-bouwwerken.

• per gemeente, verordening

Vanaf 1-1-2018: besluit BGBOP

• Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

• landelijk, wet.



INDICATIES GEBRUIKSMELDINGPLICHT (ART. 2.1)

a. in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging 
nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;

b. in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan:

1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of 

2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

c. een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150  personen tegelijk, of

d. toepassing is gegeven aan artikel 1.4 in verband met een in hoofdstuk 3 tot en met 
5 gegeven voorschrift (gelijkwaardigheid).



TERMIJNEN

Als losse melding: 28 dagen.

Als mee in bijv. evenementenvergunning: geen losse melding 

maar de bestaande systemen volgen.



BEROEP EN BEZWAAR

Een gebruiksmelding is als zodanig geen beschikking / levert geen 

beschikking op.

Als er nadere voorwaarde(n) wordt/worden opgelegd: wel een beschikking. 

Alleen tegen die voorwaarde(n) bezwaar en beroep mogelijk.



BOETES EN SANCTIES (I)



BOETES EN SANCTIES (II)

Mogelijkheden:

• strafbaarheid overtreding op basis van het besluit zelf – op 

basis van wet Vr 

• de bestuurlijke boete, als mogelijkheid die (nog) in uw lokale 

BBV staat - op basis van wet Vr

• bij bijv. evenementen: als vergunningvoorwaarde bij APV 

vergunning – administratieve handhaving of meer



EN NU: BBV LATEN BESTAAN?

Nietig voor wat op hoger niveau is geregeld.

Niet meer dan de wet (inclusief het besluit) vragen!

Geen dingen houden/opnemen die in Besluit BGBOP ‘opgenomen hadden 

moeten/kunnen zijn maar bewust zijn weggelaten’.

Andere dingen mogen erin blijven, bv bestuurlijke boetes.

Wettelijke basis staat 

(nu nog) in WVr.



EN DAN: HOORT DIT NIET IN DE OMGEVINGSWET?

Later waarschijnlijk wel.

Nu nog niet in de eerste ‘set documenten’.

Meenemen in de tweede tranche, was het plan.

Invoering Omgevingswetgeving wat uitgesteld.



BASISHULPVERLENING



NIEUW EN TOCH WEER NIET:

BASISHULPVERLENING



BHV EN ONTRUIMINGSPLAN

Dus indien er meldingsplicht is op basis van art. 2.1

Een samenstel van activiteiten die na een incident moeten 

worden verricht totdat professionele hulpverleners de 

hulpverlening overnemen. 

Dit is dus breder dan alleen het optreden bij een brand. 



BHV EN ONTRUIMINGSPLAN

NvT: de aanwezigheid van een ontruimingsplan verplicht voor een 

plaats als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, omdat op een 

dergelijke plaats extra risico’s bestaan. 

Een ontruimingsplan bevat, in relatie tot de fysieke 

eigenschappen van de plaats en in relatie tot het gebruik ervan, 

alle maatregelen die nodig zijn voor een vlotte ontruiming, zodat 

de risico’s bij een incident zoveel mogelijk worden beperkt. 

Bij het opstellen van een ontruimingsplan kan gebruikt worden 

gemaakt van NEN 8112.



NEN 8112 GEEFT WAT HANDVATTEN



SUGGESTIES VOOR EEN ONTRUIMINGSPLAN

1. Inhoudsopgave

2. Inleiding en/of toelichting

3. Situatietekening (ligging van bouwsels en event. bouwwerk)

4. Bouwsel-, installatie- en organisatiegegevens

5. Alarmeringsprocedure intern en extern

6. Stroomschema alarmering

7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

8. Wat te doen door personeel bij brand- of ontruimingsalarm 

9. Taken hoofd basishulpverlening

10. Taken basishulpverlener

11. Taken directie

12. Tekeningen

Opmerking: Nog niet “het model” etc.; dit geeft wel veel handvatten voor een goed ontruimingsplan.



BHV EN MENSEN

NvT: …bepaald dat de organisator personen moet aanwijzen die in staat zijn 

de verschillende onderdelen van de basishulpverlening uit te voeren. 

Hij moet er ook voor zorgen dat er – in relatie tot de omstandigheden van de 

plaats en het aantal aanwezigen – voldoende personen zijn aangewezen én 

aanwezig zijn en dat zij bekend zijn met het ontruimingsplan.

Er worden hier geen specifieke eisen gesteld aan de bekwaamheden van 

deze personen, maar van een verantwoordelijk organisator mag worden 

verwacht dat hij ervoor zorgdraagt dat de basishulpverlenende personen op 

hun taak berekend zijn.



JURIDISCHE 

(ON)HANDIGHEDEN



MELDINGSFORMULIER EERST NIET OK

Het eerste model was FOUT. 

Het tweede model was wel ok.

Check: heeft u uw formulier goed op orde?

Nadenken: plek waar het gevonden wordt.

Check: wat wordt er gevraagd?

Geen dubbelingen met andere (vergunning)systematiek als al is gevraagd 

wat het bevoegd gezag wil weten (bijv. bij evenementenvergunning).



ZATEN ER FOUTEN IN HET BESLUIT?

Ja.

Er komt een wijzigingsbesluit, veegbesluit. Ongeveer in juli 2018.

Gaat voornamelijk om verwijzingsfouten. Indicatie:

http://bgbop.regelaar.nl/staan-er-fouten-in-het-besluit-bgbop-of-

de-nota-van-toelichting/

http://bgbop.regelaar.nl/staan-er-fouten-in-het-besluit-bgbop-of-de-nota-van-toelichting/


HANDIGHEDEN



OFFICIËLE HELPDESK

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/brandvei

ligheid-bij-evenementen-campings-en-jachthavens

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/brandveiligheid-bij-evenementen-campings-en-jachthavens


MELDINGSFORMULIER - MODEL

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/docume

nten/formulieren/2017/12/19/meldingsformulier-brandveilig-

gebruik-en-basishulpverlening-overige-plaatsen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/formulieren/2017/12/19/meldingsformulier-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-overige-plaatsen


MIJN EIGEN SITE-JE WWW.BGBOP.NL , FAQ

http://www.bgbop.nl/


MEER MATERIAAL IN WORDING

Filmpje dat bijna helemaal klopt 

https://www.youtube.com/watch?v=DpcmT47Pslo&feature=youtu.

be

Uitleg NIBHV over basishulpverlening, met White paper

https://www.nibhv.nl/bgbop-nieuw-besluit-brandveilig-gebruik-en-

basishulpverlening-overige-plaatsen/

https://www.youtube.com/watch?v=DpcmT47Pslo&feature=youtu.be
https://www.nibhv.nl/bgbop-nieuw-besluit-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-overige-plaatsen/


INHOUD - CASUS



EEN STUKJE INHOUD - GELEGENHEDEN



INHOUDELIJK - CASUS

-casus kermis in de bebouwde stad – wordt uitgewerkt

-casus tent aan café – carnaval etc. – wordt uitgewerkt

-casus campers op evenementen     – wordt uitgewerkt

Uw casus?



19-6-2018

Vragen?


