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Onderwerpen
• Wabo

• Bouwbesluit

• Gebruiksbesluit

• Wet milieubeheer

• Arbobesluit

• Verzekering



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

• Inleiding
• Juridisch kader tot 1-10-2010
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

• vergunningplicht, tenzij…
• indieningvereisten
• weigeringgronden
• (verplichte) coördinatie



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

• Regelgeving bevordert veiligheid
• Risicoloze samenleving bestaat niet (!)
• Rampen leiden tot inzicht
• Maatschappelijke behoefte zekerheid
• Lastendruk verminderen
• Dienstverleningsconcept
• VERANTWOORDELIJKHEID



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Woningwet
Art. 40 WW: verbod bouwen zonder (…)
Art. 44 WW: weigeringgrond Bouwbesluit

Woningwet
Art. 7b lid 2a WW:             Verbod gebruik in strijd art. 8 WW
Art. 8 lid 2a onder 4 WW:  De brandveiligheid
Hoofdstuk 6 BV:                 Brandveilig gebruik [VERVALLEN 1-11-2008]

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Wet milieubeheer
8.40 WM Algemene maatregelen van bestuur

Besluit algemene regels inzake milieu-inrichtingen
Besluit landbouw
Vuurwerkbesluit
Besluit externe veiligheid
Besluit LPG-stations milieubeheer
Besluit risico’s zware ongevallen

Publicatie gevaarlijke stoffen (PGS-en)



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Uitgangspunt: vergunningplicht

Art. 2.1.1a Wabo Verbod bouwen (…)

Art. 2.1.1d Wabo Verbod brandveilig gebruik (...)

Art. 2.1.1e Wabo Verbod milieu gebruik (…)

Art. 2.3 Wabo: vergunningvrije activiteiten



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Par. 2.1 Bor: aanwijzing categorieën 
vergunningplichtig.

Art. 2.2  Bor: Brandveilig gebruik bouwwerken
1a: bedrijfsmatig/ verzorging 

nachtverblijf > 10 personen/BV
1b: > 10 p, < 12 jr, of;

> 10 p gehandicapt



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Par. 2.2 Bor: aanwijzing categorieën 
vergunningvrij.

Art. 2.3  Bor:  1. bouwen
2. bouwen + planologisch

Bijlage II Bor: art. 2 en 3
art. 3 lid 7: (ondergeschikt) geldt 

niet bij verandering 
(sub-) BC



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Par. 2.2 Bor: aanwijzing categorieën 
vergunningvrij.

Art. 2.4.1 Bor: verandering/ werking inrichting 

overeenkomstig vergunning

Art. 2.4.2 Bor: (…) 8.40 WM



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Vergunningvrij ≠ regelvrij
Art. 1b Woningwet: Altijd volgens Bouwbesluit
Art. 4   Woningwet: nieuwbouw, bestaan of 

rechtens verkregen niveau
Art. 6   Woningwet: ontheffing niveau
- Gebruiksbesluit
- Besluiten WM



Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Bouwen: Art. 2.10 lid 1a Wabo: Bouwbesluit

Gebruik: Art. 2.13 Wabo:           Gebruikbesluit

Milieu:    Art. 2.14 Wabo:            Afwegingen



Bouwbesluit
• Voorschriften voor het bouwen van een gebouw

• Hoofdstuk 2 brandveiligheid
– Compartimentering

– Vluchtwegen

– Blusmiddelen

– Verlichting



Gebruiksbesluit
• Voorschriften voor het gebruiken van een 

gebouw

• Voorschriften gelden altijd voor ieder gebouw
– Installaties

• Vluchtrouteaanduiding

• Brandmeldinstallatie detecteren

• Ontruimingsalarminstallatie alarmeren

• Brandblusinstallatie bestrijden



Gebruiksbesluit
– Gebruik

• Vrijhouden van vluchtwegen

• Onderhoud installaties

• Bereikbaarheid (bouwverordening)

• Ontruimingsplan (ook arbo)

• Gevaarlijke stoffen

– Gebruiksvergunning of Gebruiksmelding?



Wet milieubeheer
• Voorschriften voor bescherming van het milieu

– Etikettering en klasse indeling volgens ADR

– Etikettering en klasse indeling volgens GHS

– PGS 15 (opslag verpakte gevaarlijke stoffen)

– H-, EUH en P zinnen
• Vervangen de R(risk) en S(safety) zinnen

– Veiligheidsinformatiebladen (productgebonden)



Arbobesluit
• Voorschriften voor bescherming personen

– Arbo-informatieblad 18 (Laboratoria)



Verzekering
• Polis brandverzekering

– Weet u wat daar in staat?



Afsluiting

Raoul Willemsen
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