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Voorwoord Kiwa 

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door de werkgroep BGB en gevalideerd 

door het College van Deskundigen Brandveiligheid, waarin belanghebbende partijen 

op het gebied van brandveiligheid zijn vertegenwoordigd. Het College van 

Deskundigen Brandveiligheid begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt 

zonodig deze Regeling bij.  

 

Deze regeling zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa - 

Reglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa voor 

certificatie zijn vastgelegd. 

 

De regeling beoogt om op basis van de stand der techniek een acceptabel niveau 

van brandveiligheid te waarborgen waardoor schade aan mens, dier, goederen en het 

milieu worden voorkomen dan wel beheerst.  

 

Daarnaast bevordert de regeling bij vergunninghouders c.q. gebruikers: 

 de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te laten nemen om te voldoen aan 

de wettelijke brandveiligheidseisen 

 het risico- en veiligheidsbewustzijn  

 de zelfredzaamheid 

 de synergie tussen opdrachtgever, vergunninghouders c.q. gebruikers en 

bevoegd gezag 

 geeft inzicht in het gewenste niveau van brandveiligheid en de financiële 

consequenties 
 
Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door de werkgroep BRL-K21016, waarin de 
volgende leden vertegenwoordigd waren ten tijde van het opstellen; 
 

 Ingrid Heffels  Dijkoraad Viavesta 

 Ruud Burcksen   Grontmij 

 Herman Meeuwessen STE B.V. 

 Melvin van der Tol  Ascom 

 Jan Hemmers  CCB 

 Paul v/d Wetering  Brandweer Haaglanden 

 Olaf van Alst  Obex 

 Sebas Jellema  BJH Safety 

 Antony Smetz  Trigion 

 Simon Dolle  HaskoningDHV 

 Nando Koelewijn  Kiwa Nederland      (Opsteller) 

 Peter Voshol  Kiwa Nederland      (Initiator) 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De in deze regeling opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de 
behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een procescertificaat voor 
de controle en nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische 
voorzieningen op het gebied van brandveiligheid in bouwwerken.  
 
Deelnemers (vergunninghouder /gebruiker) aan deze regeling zijn verplicht 
bouwkundige tekeningen welke exact overeenkomen met de situatie ter plaatse in 
digitale vorm bij het bevoegde gezag in te dienen. Deze tekeningen vormen de basis 
van de uit te voeren controles door de gecertificeerde BGB - bedrijven. Gegevens en 
bescheiden ten behoeve van toetsing aan voorschriften van het Bouwbesluit zijn. De 
voorschriften welke vet en onderstreept zijn, vormen de basis voor BGB. 

 Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde 
eisen in relatie tot: 
a) Belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te 

wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk 
als geheel; 

b) De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de 
bouwconstructie. 

 De brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen; 

 De brand- en rookcompartimentering; 

 De vluchtroutes alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen; 

 De noodstroomvoorziening en -verlichting; 

 Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding; 

 Aanduiding gebruiksfunctie, afmetingen en bezettingsgraad van alle ruimten 
inclusief totaal oppervlakken per gebruiksfunctie; 

 Indien het bouwwerk een utiliteitsgebouw betreft: de ruimte waar gewerkt wordt 
met brandbare, brand bevorderende, bij brand gevaar opleverende of voor de 
gezondheid gevaarlijke stoffen of waar deze stoffen worden opgeslagen; 

 De integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen 
ruimten; 

 De aanduiding van de opstelplaats aanrecht, kooktoestel, stooktoestellen en 
warmwatertoestellen; 

 De aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften en liftschachten; 

 De aanduiding vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein; 

 De draairichting van beweegbare constructieonderdelen. 

 Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en bescheiden ten 
behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid. 

 
Deze beoordelingsrichtlijn is onderdeel van een pakket aan maatregelen welke van 
toepassing zijn bij de totstandkoming en realisatie van een bouwwerk. Er is gekozen 
om diverse beoordelingsrichtlijnen op te stellen waarin per procesonderdeel de 
functionele en prestatie-eisen worden weergegeven. Op dit moment is er onderscheid 
gemaakt in drie categorieën, t.w.  

 Het ontwerpen van het bouwwerk; 

 Het bouwen van het bouwwerk en;  

 De controle en nazorg van het bouwwerk.  
Bij de processen wordt gekeken naar de bouwkundige-, installatietechnische en 
organisatorische voorzieningen op het gebied van brandveiligheid.  
 
Onderstaand is op schematische wijze weergegeven welke processen van 
toepassing zijn. Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op deel 3, controle en 
nazorg. 
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Input  Processtappen  Output  Proceseigenaar 

       

 Wet- en regelgeving 

 Wensen en eisen klant, 
verzekeraar, Gemeente, 
Brandweer 

  

 

DEEL 1 
ONTWERPEN 

  Ontwerpdocumenten 
bouwwerk met hierin 
opgenomen de 
uitgangspunten en 
doelstellingen 

  Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21027 

 Erkend            
PvE - opsteller    

        

 Ontwerpdocumenten 
bouwwerk met hierin 
opgenomen de 
uitgangspunten en 
doelstellingen 

 

DEEL 2 
BOUWEN 

 

 Bouwwerk 

  Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21026 

 Erkend 
Aannemer    

        

 Bouwwerk 

 

DEEL 3 
CONTROLE & NAZORG 

 

 Rapportages 

  Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21016 

 Erkend            
BGB - bedrijf    

 
Schema 1, Processen bouwwerk 



 

Beoordelingsrichtlijn BRL K21016/03 

© Kiwa N.V. - 8 - 15 juli 2013 

 

 

 

Door in de ontwerpfase van een gebouw al de deskundigheid op brandveiligheid in te 
brengen worden onderstaande doelstellingen bereikt: 

 Minder faalkosten tijdens ontwerp en realisatie; 

 Meer preventieve brandveiligheid kennis in het proces van de ontwerper en de 
bouwer; 

 Deskundige ondersteuning van de gebruiker ten aanzien van ontwerpers, 
bouwers en overheid; 

 Verantwoordelijkheid in het proces plaatsen  
 
Deze regeling zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa - 
Reglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa voor 
certificatie zijn vastgelegd. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL-K21016/02 d.d. 1 december 2008. 
De kwaliteitsverklaringen aangaande de objecten die op basis van die 
beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid na 1 jaar. 
De BGB - bedrijven dienen per 1 januari 2014 volgens deze richtlijnen te werken. 

1.2 Oorsprong, doel en streven 
Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de brandweer Den Haag, 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en Kiwa en is onder andere bedoeld om het 
handhaving traject na het afgeven van omgevingsvergunningen, bouwen en gebruik 
aan en gebruiksmeldingen voor bouwwerken te ondersteunen. Voor de duidelijkheid 
wordt nog benadrukt dat het enkel doen van een melding en het verkrijgen van een 
ontvangstbevestiging van de gemeente niet voldoende is om een keurmerk te 
verkrijgen. Deze melding zal eerst inhoudelijk door de gemeente moeten worden 
beoordeeld. De gemeente bepaalt uiteindelijk welke meldingen in aanmerking komen 
voor een keurmerk. 
 
Toezicht en handhaving in het bijzonder door de vergunninghouder/gebruiker zijn van 
groot belang voor de borging van het brandveilige gebruik van bouwwerken. 
  
Een belangrijk aspect bij het toezicht op de naleving van brandveiligheidsaspecten is 
het feit dat omgevingsvergunningen een onbeperkte geldigheidsduur hebben. Voor 
het blijvend op orde zijn, dient het bouwwerk periodiek beoordeeld te worden op de 
brandveiligheidsaspecten.  
 
De regeling BGB kan onderdeel uitmaken van het handhaving traject van de 
gemeente na het verstrekken van omgevingsvergunningen of na de gebruiksmelding. 
Het is daarmee geen verplichting. De regeling BGB is opgezet om als certificatietoets 
te worden gebruikt voor het certificeren van bedrijven die de opname van de 
bouwwerken uitvoeren.  
 
Door criteria vast te stellen voor de wijze periodiek waarop de opname plaats vindt, 
zal de regeling BGB gebruikt worden voor het starten van een handhaving traject. De 
gecertificeerde bedrijven rapporteren hun bevindingen aan de hand van het unieke 
opnamerapport dat wordt vastgesteld door en onder verantwoording van de G4. 
 
In bijlage IV wordt verder uitleg gegeven aangaande de totstandkoming en de 
achtergronden van de regeling. 
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1.2.1 Doel van de regeling voor de vergunninghouder en de 
gebouwgebruikers 
De regeling heeft als doel om vergunninghouders c.q. gebruikers van bouwwerken de 
mogelijkheid te geven om zich onafhankelijk en deskundig te laten toetsen op het 
brandveilige gebruik van hun bouwwerk. 
Hiermee wordt bereikt dat de vergunninghouders c.q. gebruikers meer kennis 
opdoen, hoe zij hun bouwwerk verantwoord kunnen gebruiken.  
Tevens wordt hiermee het bewustzijn binnen de beheersorganisatie van gebouw op 
dit punt vergroot. 
De vergunninghouders c.q. gebruikers van de gebouwen kunnen met het keurmerk 
aantonen, dat zij verantwoord ondernemen en kunnen zich hiermee positief 
onderscheiden binnen hun markt en klanten. Daarnaast geeft het gebouw in zijn 
gebruik meer vertrouwen bij de Gemeente, Brandweer en verzekeraars. 

1.2.2 Het streven van de regeling. 
De regeling streeft ernaar om tot een minimaal niveau van brandveiligheid  bij 
bestaande gebouwen te komen bij een door een van overheidswege en de certificatie 
instelling geaccepteerd niveau van brandveiligheid. Het niveau wordt bepaald door 
het bereiken van een score via een opnamerapport vastgesteld door de 
klankbordgroep.  
 
Onderstaand het BGB - keurmerk wat kan worden verleend aan een gebouw. 
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1.3 Toepassingsgebied 
1. De dienst; het ontwerp van de bouwkundige-, installatietechnische en 

organisatorische voorzieningen op het gebied van brandveiligheid in 
bouwwerken.  

2. De dienst; de controle op de levering en de nazorg van bouwkundige-, 
installatietechnische en organisatorische voorzieningen op het gebied van 
brandveiligheid in bouwwerken. 

 
De dienst “de controle op de levering en de nazorg van de brandveiligheidsaspecten 
van omgevingsvergunningen of gebruiksmeldingen” wordt uitgevoerd door een 
gecertificeerd BGB - bedrijf aan de hand van vastgestelde criteria.  
Het BGB - bedrijf zal de bevindingen rapporteren d.m.v. de vastgestelde controlelijst 
en door middel van een rapport communiceren naar Kiwa. De rapportage omvat een 
advies over het wel óf niet voldoen aan de brandveiligheidsaspecten die van 
toepassing zijn in het betreffende gebouw en welke zijn aangegeven in de 
omgevingsvergunning, gebruiksvergunning c.q. gebruiksmelding. 
Binnen het toepassingsgebied zijn drie niveaus mogelijk, te weten: 
 

Niveau  Dienst 1 Dienst 2 Keurmerk 

1 Minimaal wettelijk, te weten; 

 < 2012, Van rechtswege 
verkregen niveau 
(vergunning/melding).  

 Als blijkt dat 
vergunning/melding onder 
niveau Bouwbesluit 2012 is, 
dan dient minimaal 
Bouwbesluit 2012, 
Bestaande bouw te worden 
toegepast *). 

 > 2012, Van rechtswege 
verkregen niveau 
(vergunning/melding), 
Bouwbesluit 2012, 
Nieuwbouw  

Ontvluchting  Brandveilig Gebruik 
Bouwwerk (1 ster) 

2 Niveau 1 aangevuld met 
schadebeperking a) 
 

Ontvluchting 
 

Economisch 
gedeeltelijk 

Brandveilig Gebruik 
Bouwwerk (2 sterren) 

3 Niveau 2 aangevuld met 
continuïteit a + b 

Ontvluchting 
 

Economisch volledig 
en continuïteit 

Brandveilig Gebruik 
Bouwwerk (3 sterren) 

 
Het niveau 3 is in deze BRL nog niet verder uitgewerkt en zal in een latere versie van deze BRL opgenomen 
worden.  
 

 
*) Ten allen tijde in overleg met Bevoegd Gezag/Brandweer 
 
Tabel 1, Toepassingsgebied 

 
Toelichtingen continuïteit 
a) Het model IBB kan gebruikt worden voor het bereiken van het hogere niveau. 
b) Het aanwezig zijn van een functionerende bedrijfsnoodorganisatie kan een 
onderdeel uitmaken van dit veiligheidsniveau. 
 
Constructieve brandveiligheid is niet opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn.  
Dit is opgenomen in BRL K12002. 
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1.4 Koppeling met de regelgeving 
Deze paragraaf bevat de verwijzingen naar de voor de controles op de bouwwerken 
van toepassing zijnde publiekrechtelijke eisen. 
Als er vanuit de publiekrechtelijke regelgeving normen of praktijkrichtlijnen worden 
genoemd zijn deze eveneens van kracht. Hierbij kan worden gedacht aan: 

 Bouwbesluit 

 Model Bouwverordening 

 Wet Milieubeheer 

 Arbeidsomstandighedenwet 

 Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) 

 Besluit omgevingsrecht (Bor)  

 Brandbeveiligingsverordening 

 Gemeentelijke beleidskaders 

1.5 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten  
Indien door het BGB – bedrijf rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria 
worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal 
moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet 
aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 

 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;  

 NEN-EN 45011 voor certificatie-instellingen die producten certificeren;  

 NEN-EN ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;  

 NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren.  
De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een 
accreditatiecertificaat kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst 
van wederzijdse acceptatie heeft gesloten.  
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.  
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd, zal de certificatie-instelling 
zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan of het desbetreffende onderzoek 
opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 

1.6 Kwaliteitsverklaring procescertificaat 
De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als 
Kiwa - procescertificaat. Het gaat hierbij dus om de bedrijfserkenning. 
Dit bedrijfscertificaat wordt door Kiwa afgegeven aan de gecertificeerde BGB - 
bedrijven. Door middel van dit certificaat kan het gecertificeerde BGB - bedrijf aan 
derden aantonen, dat de inventarisatie, controle en evaluatie conform de regeling 
worden uitgevoerd.  

1.7 BGB - certificaat  
Dit BGB-certificaat is voor de vergunninghouder c.q. gebruiker en is bedoeld om te 
laten zien dat het bouwwerk in zijn gebruik voldoet aan de 
brandveiligheidsvoorschriften die in de Regeling BGB worden genoemd. Het wordt 
door de gecertificeerde BGB -bedrijven geïnitieerd via de BGB – portal t.b.v. het BGB 
– certificaat aan de vergunninghouder c.q. gebruiker.  

1.8 BGB - keurmerk 
Dit keurmerk is bedoeld voor het brandveilige gebruik van het (gekeurde) bouwwerk. 
De gebruiker kan dit keurmerk aanbrengen op zijn gebouw na het verlenen van het 
BGB – certificaat voor het bouwwerk en zijn gebruik met een duidelijke 
datumidentificatie ten aanzien van de geldigheid.  
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1.9 BGB - pictogram  
Het BGB - pictogram is bedoeld voor de gecertificeerde bedrijven om aantoonbaar te 
maken dat de werkzaamheden en de rapportage onder certificaat worden uitgevoerd. 
Denk hierbij aan promotiemateriaal van het BGB - bedrijf met een duidelijke relatie 
naar deze regeling en het toepassingsgebied.  
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2 Terminologie 

2.1 Definities 
In deze beoordelingsrichtlijn zijn de volgende termen en definities van toepassing: 

 (Gemeentelijke ) Bouwverordening: Het kader waarbinnen gemeenten hun 
bouwregelgeving moeten maken. Dit is een vertaling van de voorschriften uit het 
Bouwbesluit 2012. Elke gemeente stelt haar eigen bouwverordening op.  

 Beoordelingsrichtlijn: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken 
over het onderwerp van certificatie. 

 Beslisser: Persoon belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van 
uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding 
van uitgevoerde audits en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van 
corrigerende maatregelen. 

 BGB – keurmerk: Dit keurmerk is bedoeld voor het brandveilige gebruik van het 
(gekeurde) bouwwerk. De gebruiker kan dit keurmerk aanbrengen op zijn gebouw 
naar het verlenen van het BGB – certificaat voor het bouwwerk en zijn gebruik 
met een duidelijke datum identificatie ten aanzien van de geldigheid. Een 
voorbeeld van het keurmerk is opgenomen in hoofdstuk 6 van deze regeling.  

 BGB - pictogram: Het BGB - pictogram is bedoeld voor de gecertificeerde 
bedrijven om aantoonbaar te maken dat de werkzaamheden en de rapportage 
onder certificaat worden uitgevoerd. Denk hierbij aan promotiemateriaal van het 
BGB - bedrijf met een duidelijke relatie naar deze regeling en het 
toepassingsgebied. Het model van het op basis van deze regeling af te geven 
pictogram is in hoofdstuk 6 opgenomen en moet door de certificaathouder 
gebruikt worden op haar aanbieding en rapportage met bijbehorend advies. 

 BGB: Brandveilig Gebruik Bouwwerken 

 BGB – bedrijf: Het door Kiwa gecertificeerde bedrijf dat zelfstandig 
onafhankelijke opnames mag uitvoeren van brandveiligheidsaspecten van 
omgevingsvergunningen c.q. gebruiksmeldingen. 

 BGB - certificaat: Dit certificaat is voor de vergunninghouder c.q. gebruiker en is 
bedoeld om te laten zien dat het bouwwerk in zijn gebruik voldoet aan de 
brandveiligheidsvoorschriften die in de Regeling BGB worden genoemd. Het 
wordt door de gecertificeerde BGB -bedrijven geïnitieerd via de BGB – portal 
t.b.v. het BGB – certificaat aan de vergunninghouder. Het model van het op basis 
van deze regeling af te geven certificaat is opgenomen in hoofdstuk 6. 

 BGB – opnamerapport: De controlelijst van aspecten, die standaard door de 
BGB – bedrijven voor de opname van de bouwwerken moet worden gebruikt. 
Kiwa beheert de laatste versie van de lijst en informeert de BGB - bedrijven 
aangaande de laatste versie, die gebruikt moet worden voor de opname. 

 BGB – portal: Internetsite voor BGB - bedrijven om het opname werk te melden 
en de resultaten op te slaan. De portal is tevens toegankelijk voor Gemeente en 
Brandweer voor de afgegeven BGB-certificaten. 

 Bouwbesluit (zie voor de juiste versie hoofdstuk 8): Vaststelling van 
voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 

 Bouwwerk: Het gebouw waarover de omgevingsvergunning wordt afgegeven. 

 Certificatiedeskundige: De persoon, die is belast met het uitvoeren van het 
toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van audits en die is 
belast met de uitvoering van de audits bij de gecertificeerde BGB – bedrijven. 

 Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd 
om vast te stellen dat de gecertificeerde processen bij voortduring aan de in de 
BRL gestelde eisen voldoen. Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie 
controleonderzoek door Kiwa zal worden uitgevoerd. 
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Opmerking 
In de onderzoeks matrix is samengevat welk onderzoek zal worden 
uitgevoerd door Kiwa bij de toelating en bij controles, en met welke frequentie 
het controleonderzoek zal worden uitgevoerd. 

 

 G4: Samenwerkingsverband van de veiligheidsregio‟s Amsterdam-Amstelland, 
Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Haaglanden.   

 IBB: Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken. Het model IBB helpt zowel in 
de bouw- als in de gebruiksfase om integrale brandveiligheid in een bouwwerk te 
bereiken. Het is ontwikkeld om brandveiligheid te bevorderen en de 
samenwerking van de betrokken partijen te vergemakkelijken. 

 IKB - schema: een beschrijving van de door het BGB - bedrijf uitgevoerde 
kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem. 

 IPB: Integraal Plan Brandbeveiliging 

 Kandidaat BGB - bedrijf: Het bedrijf dat in een toelatingsfase zit en onder 
toezicht van Kiwa opnamen mag uitvoeren van brandveiligheidsaspecten van 
omgevingsvergunningen. 

 Kernvragen: Een kernvraag is een vraag waarvan is bepaald dat deze 
noodzakelijk om te voldoen aan de minimale eisen van brandveiligheid. 

 Keurmerk BGB: Het keurmerk dat gebruikt mag worden door partijen in 
samenhang met dit proces. 

 Objectdocumenten: Alle gebruiksvoorschriften en afspraken die met het 
(brandveilig) gebruik van het gebouw te maken hebben. 

 Omgevingsvergunning voor gebruik: Indien sprake is van een verhoogd risico 
op brand of van bijzondere negatieve gevolgen bij het eventueel uitbreken van 
brand, dan dient voor het in gebruik zijn van het bouwwerk een 
omgevingsvergunning voor gebruik te zijn afgegeven. De eisen die in de 
omgevingsvergunning zijn opgenomen, zijn bedoeld voor de veiligheid van de 
gebruikers en de belendingen van het bouwwerk. 

 Opnemer: Ook wel BGB - opnemer. Persoon, werkzaam bij een BGB - bedrijf, 
dat opname van de brandveiligheidsaspecten uitvoert.  

 Portal medewerker: Medewerker die de data in de BGB - portal invoert. 

 Principaal: Opdrachtgever voor wiens rekening en op wiens instructie het BGB - 
bedrijf handelt. 

 Procescertificaat: een document waarin Kiwa verklaart dat een proces bij 
voortduring geacht wordt te voldoen aan de in het certificaat vastgelegde 
processpecificatie. 

 Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL 
genoemde eisen wordt voldaan, 
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3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Toelatingsonderzoek 
Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze 
beoordelingsrichtlijn opgenomen (product)eisen inclusief beproevingsmethoden en 
omvat, afhankelijk van de aard van het te certificeren proces: 

 Onderzoek, om vast te stellen of de diensten voldoen aan de eisen; 

 Beoordeling van de output van het dienstproces; 

 Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB - schema; 

 Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste 
procedures. 

3.2 Certificaatverlening 
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de 
beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden 
verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het 
certificaat kan worden verleend. 
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4 Proceseisen en bepalingsmethoden 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan de processen van het 
gecertificeerde BGB – bedrijf moeten voldoen.  
 

Input  Processtappen  Output  Proceseigenaar 

       

 Wet- en regelgeving 

 Eisen principaal, 
verzekeraar, overheid 

 Programma van Eisen 
brandveiligheid of Integraal 
Plan Brandbeveiliging 
(IPB) 

 

4.2  
INVENTARISEREN 

 
 Rapportage 

uitgangspunten en 
doelstellingen 1 ster,  
2 sterren* of 3 sterren* 

 

 Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21016 

   

        

 Rapportage 
uitgangspunten en 
doelstellingen 

 Checklist 1 ster, 2 sterren* 
of 3 sterren* 

 

4.3  
CONTROLEREN / OPNEMEN 

 
 Ingevulde checklist 1 ster, 

2 sterren* of 3 sterren* ter 
controle of aan alle eisen is 
voldaan  

 

 Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21016 

   

        

 Ingevulde checklist 1 ster, 
2 sterren* of 3 sterren* ter 
controle of aan alle eisen is 
voldaan 

 

 

4.4 
EVALUEREN / ADVISEREN 

 

 Rapportage aangaande de 
uitgevoerde evaluatie 

 

 Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21016 

   

        

 Rapportage aangaande de 
uitgevoerde evaluatie 

 

4.5 
CERTIFICEREN 

 

 

 BGB – Certificaat of 
Verklaring conformiteit 

 

 Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21016 

   

        

 BGB – Certificaat of 
Verklaring conformiteit 

 

4.6 
BEHEREN 

 

 

 Nieuw BGB – certificaat 

 Nieuwe verklaring 
conformiteit 

 

 Gecertificeerd 
bedrijf op basis 
van BRL K21016 

   

 
Schema 2, Primaire proces 
*dit schema voorziet momenteel alleen in het nivo van 1 ster. 
De nivo’s voor 2 en 3 sterren zal later worden ontwikkeld. 
Waarbij 2 sterren zal worden toebedeeld als zijnde 1 ster aangevuld met schade beperking 
En 3 sterren het nivo van 2 sterren zal zijn aangevuld met bedrijfscontinuering. 
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Inventariseren (uitgangspunten en doelstellingen) 

 Het BGB – bedrijf meldt het project minimaal 4 werkdagen voor aanvang van de 
werkzaamheden aan via het portal bij Kiwa (zie bijlage II). Bij het aanmelden van 
de opname worden minimaal de volgende objectgegevens gemeld: 
o Datum uitvoering inventarisatie en controle 
o Dagdeel uitvoering inventarisatie en controle 
o Verwachte duur inventarisatie en controle 
o Adresgegevens object 
o Naam eigenaar/vergunninghouder 
o Naam contactpersoon locatie 
o Naam BGB - opnemer 

 

 In overleg met Bevoegd Gezag/Brandweer moet vooraf worden vastgesteld welke 
dossiers van toepassing zijn en welke strategie op het gebied van uitvoering, 
toezicht en handhaving moet worden gehanteerd. 

 Het BGB – bedrijf inventariseert minimaal onderstaande zaken: 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (1 ster, ontvluchting) 

- Eisen Bouwbesluit 

- Eisen Omgevingsvergunning, Bouwen en Gebruik 
- Gemeentelijke Verordeningen 

- Controlerapporten Brandweer 

- Eisen brandveiligheid Arbeidsomstandighedenwet 

- Het bestaande ontwerp 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (2 sterren, schadebeperking) 

- Eisen Brandveilig Gebruik Bouwwerk (1 ster) 

- Eisen Verzekeraar (rapport brandveiligheid) 
- Eisen Principaal 

- Eisen brandveiligheid Wet Milieubeheer / Activiteitenbesluit 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (3 sterren, schadebeperking en continuïteit) 

- Eisen Brandveilig Gebruik Bouwwerk (2 sterren) 

- Programma van Eisen Brandveiligheid (bijvoorbeeld IPB) 
 

 Voornoemde eisen moeten worden vastgelegd in een rapportage. In de 
rapportage wordt tevens een advies opgenomen over het huidige ontwerp. Wat is 
goed en wat kan beter? Hierbij moet worden gedacht aan brand- en 
rookcompartimentering, vluchtwegen, enzovoorts. 

 De herleidbaarheid van de gegevens worden vastgelegd in een 
gebouwenlogboek. Dit kan zowel in hard kopie als digitaal. 

 De rapportage wordt ter verificatie aangeboden aan de opdrachtgever. 
 
Toelichting 
De inventarisatie moet plaatsvinden op basis van onderstaande wetgeving, besluiten 
en vergunningen. 
 

Jaartal Wet / Besluit Bouw Van rechtswege verkregen 
niveau (vergunning) 

< 2012  Bouwbesluit 2012 Bestaande Bouw X 

> 2012 Bouwbesluit 2012 Nieuwbouw X 

 
Tabel 2, Eisen wetgeving 
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4.2 Controleren / Opnemen 
 Het BGB – bedrijf stelt op basis van de inventarisatie een checklist op. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het standaard BGB - opnamerapport (zie bijlage VI). 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (1 ster, ontvluchting) 

- Standaard BGB – opnamerapport bijlage VI 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (2 sterren, schadebeperking) 

- Minimaal standaard BGB – opnamerapport bijlage VI 

- Aangevuld met eisen verzekeraar, principaal, eisen Wet Milieubeheer, 
Activiteitenbesluit. Voornoemde vragen zijn kernvragen. 

 
o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (3 sterren, schadebeperking en continuïteit) 

- Minimaal standaard BGB - opnamerapport bijlage VI 

- Minimaal aangevuld met eisen verzekeraar, principaal, eisen Wet 
Milieubeheer, Activiteitenbesluit. Voornoemde vragen zijn kernvragen. 

- Aangevuld met eisen Programma van Eisen Brandveiligheid (bijvoorbeeld 
IPB). Voornoemde vragen zijn kernvragen. 

 

 Het BGB - opnamerapport wordt ter verificatie aangeboden aan de 
opdrachtgever. 

 Het BGB – bedrijf controleert aan de hand van het BGB - opnamerapport de 
bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische voorzieningen.  

4.3 Evalueren / Adviseren 
 Het BGB – bedrijf evalueert bij nieuwbouw en bestaande bouw aan de hand van 

het BGB – opnamerapport per onderdeel. Om een prioriteitstelling te krijgen in 
het herstel van de afwijkingen kunnen aan de hand van de risicomethodiek 
(bijvoorbeeld Fine & Kenneth, vlinderdasmethodiek, enz.) de bouwkundige-, 
installatietechnische- en organisatorische voorzieningen worden geëvalueerd. 
Bouwkundig gezien wordt bij nieuwbouw en bestaande bouw het gehele pand 
beoordeeld. Installatietechnisch wordt bij bestaande bouw beoordeeld of 
certificaten aanwezig zijn, logboeken volledig zijn ingevuld en of het periodieke 
onderhoud is uitgevoerd. Bijvoorbeeld het maandelijks laten draaien van het 
noodstroomaggregaat moet zijn vastgelegd. Bij nieuwbouw worden alle 
installaties beoordeeld. Organisatorisch worden bij nieuwbouw en bestaande 
bouw alle aspecten beoordeeld. 

 De BGB - opnemer zal door het bouwwerk moeten lopen om de onderdelen te 
kunnen beoordelen en zal tegelijkertijd het BGB - opnamerapport invullen voor 
het onderdeel dat wordt beoordeeld. De BGB - opnemer wordt hierbij begeleid 
door de beheerder van het gebouw in verband met de overdracht van informatie 
en bewustmaking. Indien noodzakelijk zal de BGB - opnemer gericht aan de 
vergunninghouder c.q. gebruiker moeten vragen of een door de 
vergunninghouder c.q. gebruiker aangewezen gemachtigde extra informatie kan 
worden overgelegd.  

 Het BGB - opnamerapport bevat kernvragen en aanvullende vragen. Alle vragen 
moeten akkoord zijn, waarbij onderstaande criteria gelden: 
o Kernvragen 100% 
o Aanvullende vragen 80% van het totale aantal aanvullende vragen 
o Jaarlijks verdere optimalisatie van de aanvullende vragen 

 De vragen in de checklist zijn leidend en moeten stuk voor stuk worden 
beantwoord. Als er onderliggende vragen niet (meer) van toepassing zijn moet 
dat worden aangegeven. Op deze wijze worden er niet méér dan het 
noodzakelijke aantal punten opgenomen. 
 



 

Beoordelingsrichtlijn BRL K21016/03 

© Kiwa N.V. - 19 - 15 juli 2013 

 

 

 

 Per niveau gelden onderstaande criteria. 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (1 ster, ontvluchting) 
- Minimaal de kernvragen en aanvullende vragen 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (2 sterren, schadebeperking)  

- Minimaal de kernvragen en aanvullende vragen 
- 100% akkoord op vragen vanuit verzekeraar, principaal, eisen Wet 

Milieubeheer, Activiteitenbesluit 
 

o Brandveilig Gebruik Bouwwerk (3 sterren, schadebeperking en continuïteit) 

- Minimaal de kernvragen en aanvullende vragen 
- 100% akkoord op vragen vanuit verzekeraar, principaal, eisen Wet 

Milieubeheer, Activiteitenbesluit 

- Risicoanalyse op basis van de risicomethodiek van Fine & Kinney voor 
aanvullende eisen Programma van Eisen Brandveiligheid (bijvoorbeeld 
IPB) 

 

 De evaluatie moet worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage omvat 
tevens een advies en de procedure betreffende het nemen van corrigerende 
maatregelen. 

 De rapportage wordt ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever. Per 
onderdeel wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald welke punten prioriteit 
krijgen. Uitgangspunt is dat er minimaal wordt voldaan aan de wettelijke eisen. 

 Het BGB – bedrijf stelt in overleg met de opdrachtgever een (meerjaren)plan van 
aanpak op. Dit plan is deels budget en risico georiënteerd. Daarnaast kan het als 
leidraad dienen om het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) bij te stellen. 

 De opdrachtgever moet binnen de gestelde termijnen de geconstateerde 
gebreken oplossen. 
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4.4 Certificeren 
 Het BGB – bedrijf kan een BGB - certificaat afgeven indien minimaal aan de 

eisen is voldaan. 

 Het BGB – bedrijf moet de rapportage voor uitgifte van het certificaat toezenden 
aan Kiwa. De bevindingen van de inventarisatie, controle en evaluatie mogen 
niet ouder zijn dan 3 maanden.  

 Kiwa neemt na het ontvangen van de rapportage een beslissing over het 
verlenen van het BGB - certificaat. Deze beslissing vindt plaats op grond van het 
advies.  
o Bij een positief advies ontvangt de Gemeente en Brandweer en het 

betreffende BGB – Bedrijf, digitaal het BGB - certificaat. Het BGB - Bedrijf zal 
het BGB - certificaat dan toesturen aan de vergunninghouder c.q. gebruiker 
van het bouwwerk. 

o Als het BGB - bedrijf in het rapport definitief negatief adviseert zal er geen 
BGB - certificaat worden opgemaakt door Kiwa. Wel zal er een duidelijk 
herkenbaar document worden verstuurd aan de vergunninghouder c.q. 
gebruiker met een negatieve conclusie. 

 Het BGB – certificaat moet de volgende gegevens bevatten: 
o NAW gegevens bevatten van het gebouw wat het certificaat heeft verkregen; 
o NAW gegevens van vergunninghouder c.q. gebruiker van het gebouw; 
o NAW gegevens van het BGB - bedrijf; 
o De uiteindelijke datum, waarna goedkeur van het gebouw volgde; 
o De geldigheidsdatum van het BGB - certificaat; 
o De naam van de BGB – opnemer; 
o De naam van de verantwoordelijke die de inventarisatie en controle namens 

het BGB - bedrijf heeft gevalideerd; 
o Het nummer van het procescertificaat van het BGB - bedrijf; 
o De identificatie die is gebruikt voor de rapportage. 

 Het BGB - bedrijf moet het BGB - certificaat na ontvangst binnen één werkweek 
aanbieden aan de vergunninghouder c.q. gebruiker van het bouwwerk. De 
vergunninghouder c.q. gebruiker is de rechtspersoon die bij de 
opdrachtaanvaarding is opgegeven. 

 In de processtap beheren zal er tevens een duidelijk herkenbaar document aan 
de Gemeente c.q. Brandweer door het BGB - bedrijf en door Kiwa worden 
verstuurd met daarin de conclusie van het negatieve advies. 

 Het BGB – certificaat wordt afgegeven voor een periode van 12 maanden. Een 
kopie van het certificaat wordt indien gewenst aangeboden aan 
belanghebbenden (afdeling Handhaving in de Gemeente van de principaal, 
verzekeraar, Milieudienst).  

 De vergunninghouder c.q. gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
aanvragen van een verlenging van het BGB - certificaat. Dit dient voor een goed 
procesverloop uiterlijk drie maanden voor verval te worden gedaan. Het BGB – 
bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat 3 maanden voor het verlopen van het 
certificaat de vergunninghouder c.q. de gebruiker schriftelijk wordt geïnformeerd. 

 Het BGB – bedrijf meldt het project af in het portal bij Kiwa (zie bijlage II).  
o Indien het BGB – bedrijf een gebouw voor de eerste keer inventariseert en 

controleert en niet komt tot een positieve afronding moet het object afgemeld 
worden in het portal, zonder afgifte van het BGB - certificaat en keurmerk. 
Het BGB – bedrijf moet vervolgens de gebruiker adviseren aangaande zijn 
verantwoordelijkheden op het punt van brandveiligheid. 

o Indien het BGB – bedrijf een gebouw voor de eerste keer inventariseert en 
controleert en komt tot een positieve afronding, moet het object door de 
Portal – medewerker afgemeld worden in het portal met de afgifte van het 
BGB - certificaat. Indien het BGB – bedrijf geen opdracht heeft ontvangen 
aangaande het beheer van het gebouw, moet dit tot uiting komen in de portal. 

o Indien het BGB – bedrijf een gebouw periodiek inventariseert en controleert 
en komt tot een positieve afronding moet het object door de Portal – 
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medewerker afgemeld worden in het portal met de afgifte van het BGB - 
certificaat en het keurmerk.  

o Indien het BGB – bedrijf een gebouw periodiek inventariseert en controleert 
en niet komt tot een positieve afronding moet het object door de Portal – 
medewerker afgemeld worden in het portal zonder de afgifte van het BGB - 
certificaat en het keurmerk. Het BGB – bedrijf moet vervolgens de gebruiker 
adviseren aangaande zijn verantwoordelijkheden op het punt van 
brandveiligheid.  

4.4.1 Verklaring conformiteit 
 Indien de vergunninghouder c.q. de gebruiker van het gebouw niet direct in staat 

is om aan de brandveiligheidseisen te voldoen, dan bestaat de mogelijkheid om 
voor delen van de voorzieningen een opname te laten doen en een verklaring van 
conformiteit te verkrijgen aangaande dit betreffende deel.  
 

 Het achterliggende doel hierbij is; 
o Om als vergunninghouder c.q. gebruiker van het pand inzichtelijk te maken 

dat deze zijn verantwoording heeft genomen op het gebied van 
brandveiligheid. 
 

 Onderstaande verklaringen van conformiteit zijn mogelijk. 
o Bouwkundige voorzieningen  
o Installatietechnische voorzieningen  
o Organisatorische voorzieningen 
 

 De verklaring van conformiteit wordt afgegeven voor een periode van 12 
maanden. Een kopie van de verklaring wordt indien gewenst aangeboden aan 
belanghebbenden (afdeling Handhaving in de Gemeente van de principaal, 
verzekeraar, Milieudienst). 

4.5 Beheren gebouw  
 Het BGB – bedrijf sluit met de opdrachtgever een overeenkomst voor het jaarlijks 

controleren van de bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische 
voorzieningen aan de hand van de opgestelde checklist en het (meerjaren) plan 
van aanpak. 

 Drie maanden voor afloop van het certificaat ontvangt de gebruiker een 
rappelbrief. 

 De opdrachtgever moet wijzigingen in het bouwwerk schriftelijk melden bij het 
BGB – bedrijf. 
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5 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van het BGB 
– bedrijf moet voldoen. 
 
BGB - bedrijven die beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet 
aan ISO 9001:2008 en aan alle relevante voorwaarden uit deze BRL, worden geacht 
te voldoen aan de voorschriften. 
 
Alle relevante veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures, 
werkinstructies, controles, productieproces, enz. moeten vooraf schriftelijk aan Kiwa 
worden gemeld. 

5.2 Kwaliteitshandboek 
Het kwaliteitssysteem moet zijn gedocumenteerd en kwaliteitsprocedures bevatten. 
Minimaal moeten onderstaande zaken zijn opgenomen. 

5.2.1 Beleid en doelen 
Er moet een beleidsverklaring van de directie aanwezig zijn, waarin de toepassing 
van deze geldende BRL is opgenomen. Daarnaast moeten er positieve doelstellingen 
zijn geformuleerd in relatie tot deze BRL. Een van de doelstellingen is, dat de klanten 
integer geadviseerd zullen worden ten aanzien van de te nemen maatregelen. 

5.2.2 Bedrijfsinformatie 
Het BGB - bedrijf moet een uittreksel van de Kamer van Koophandel kunnen 
overleggen waarin uit de bedrijfsomschrijving blijkt dat het BGB - bedrijf zich richt op 
de controle en nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische 
voorzieningen in bouwwerken. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het 
BGB – bedrijf moet beschikken over een geldige WA verzekering van minimaal 1 
Miljoen Euro. 

5.2.3 Organisatie 
Het BGB - bedrijf moet een organisatieschema overleggen waaruit blijkt welke interne 
en externe personen en hun vervangers betrokken zijn bij het kwaliteitssysteem en 
over welke kwalificaties en ervaring deze personen beschikken. Er moet een 
functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem. 
 
Minimaal onderstaande personen moeten een vast dienstverband hebben met het 
BGB – bedrijf. 
 

Functionaris 
 

Aantal rapportages Minimum aantal  

Kwaliteitsverantwoordelijke  1 

BGB – opnemer 1 – 50 2 

 Voor iedere 50 extra 1 extra 

Portal medewerker  1 

 
Tabel 3, Bezetting BGB – opnamebedrijf 

 
 
Voor het invullen van de gegevens in de BGB - Portal moet het bedrijf minimaal één 
Portal medewerker in dienst hebben. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het 
aanmelden en afmelden van de opnamen. De Portal medewerker is met naam 
genoemd in de BGB - Portal.  
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5.2.4 Competenties personeel 
Binnen deze Beoordelingsrichtlijn zijn de volgende competenties van toepassing. 
 

Personeel Kwalificatie 
door 

Niveau Ervaring Opleiding Kennis van 

Kwaliteitsverant-
woordelijke 

Directie HBO 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

Relevante technische en 
organisatorische opleiding 

BRL K21016 

BGB – opnemer A; 
2 sterren en 3 
sterren 

Kwaliteits-
verantwoorde-
lijke 

HBO 5 jaar binnen 
toepassingsgebied 
direct voorafgaand 
aan de persoonlijke 
goedkeuring tot 
BGB - opnemer. 

Diploma Brandmeester of 
(Adjunct) 
hoofdbrandmeester, 
module preventie,  
Specialist Brandpreventie 
(NIFV) of 
Brandpreventiedeskundige 
1 (Certoplan) 

BRL K21016  

BGB – opnemer B;  
1 ster zonder 
gelijkwaardigheden 
in het ontwerp 

Kwaliteits-
verantwoorde-
lijke 

HBO 3 jaar binnen 
toepassingsgebied 
direct voorafgaand 
aan de persoonlijke 
goedkeuring tot 
BGB - opnemer. 

Diploma Brandmeester of 
(Adjunct) 
hoofdbrandmeester, 
module preventie,  
Specialist Brandpreventie 
(NIFV) of 
Brandpreventiedeskundige 
1 (Certoplan) 

BRL K21016  

Portal medewerkers Kwaliteits-
verantwoorde-
lijke 

MBO 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

Relevante technische en 
organisatorische opleiding 

BRL K21016  

 
Tabel 4, Competenties. 

 
Opleiding en ervaring van het betrokken personeel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 

5.2.5 Toetstermen BGB – opnemer 
 
Onderstaande toetstermen zijn van toepassing. 

 Kan brandpreventiebegrippen deskundig interpreteren en juist toepassen; 

 Kan wet- en regelgeving inzake brandveiligheid deskundig interpreteren, juist 
toepassen en beoordelen; 

 Kan de samenhang verklaren tussen de verschillende wetten, verordeningen en 
normen die op de brandpreventie betrekking hebben; 

 Heeft kennis van risicomethodieken; 

 Kan de functionele achtergronden bij de brandveiligheidseisen weergeven; 

 Kan de functionele achtergronden bij bepalingsmethoden weergeven; 

 Kan de uitwerking van de bepalingsmethoden beschrijven voor zover dit voor de 
beoordelingspraktijk van belang is; 

 Kan de technische werkingsprincipes van brandpreventievoorzieningen 
deskundig interpreteren, juist toepassen en beoordelen; 

 Kan de opzet van de woningwet, het bouwbesluit, de (model)bouwverordening, 
en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor de brandveiligheid regelgeving 
beschrijven; 

 Kent de eisen op brandveiligheidsgebied die voortvloeien uit het bouwbesluit, de 
modelbouwverordening en de (delen van) normen waarnaar in een bepaalde 
situatie wordt verwezen; 

 Kan de werking en de inhoud beschrijven van de gemeentelijke bouwverordening 
en de brandveiligheid verordeningen c.q. omgevingsvergunningen; 

 Kent de brandveiligheidsvoorzieningen die voortvloeien uit de Wet Milieubeheer 
en het Bouwbesluit 2012; 

 Kent de brandveiligheidsvoorzieningen die voortvloeien uit de 
brandbeveiligingsverordening en ook de (delen van) normen en richtlijnen 
waarnaar wordt verwezen. 

Personen die in het bezit zijn van bijvoorbeeld het diploma Brandmeester of (Adjunct) 
hoofdbrandmeester, module preventie of Specialist Brandpreventie (NIFV) worden 
geacht aan het bovenstaande te voldoen. 
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Uit de audits zal moeten blijken dat de opnemer: 

 Kennis heeft van de actuele certificeringregelingen (bijvoorbeeld installaties) op 
het gebied van brandveiligheid zoals de certificatieregeling voor 
brandmeldinstallaties; ontruimingsalarminstallaties; rookbeheerssystemen, 
sprinklerinstallaties enz.; 

 Kennis heeft van deze BGB – regeling; 

 Kennis heeft van de regeling model IBB en risicomethodieken; 

 Kennis heeft van de noodzaak van logische relaties tussen de diverse 
programma van eisen (PVE)  van de diverse brandbeveiligingsinstallaties en de 
aansturingen die hiervoor nodig zijn; 

 Preventiecontroles uit kan voeren;. 

5.2.6 Deelkwalificaties 
Onderstaand is een niet uitputtend overzicht gegeven van onderwerpen en normen 
waar BGB - opnemers kennis van moeten hebben. Het BGB – bedrijf dient de BGB – 
opnemers hierop te kwalificeren. 
 

Bouwkundig Wet Norm / document Gekwalificeerd 

Brandwerendheid BB  NEN6068, NEN 6069  

Rookwerendheid BB  NEN6075 
EN13501-1 

 

Vluchtwegen BB SBR  

Deuren BB SBR infoblad 320 
NEN-EN179 en NEN-EN1125 

 

Materialen en toepassingen BB EN13501-1 
EN1775 

 

Brandwerende doorvoeringen BB EN1366-3 
BRL2881 en 2882 

 

Brandwerende coatingen BB BRL2880  

Installatietechnisch Wet Norm / document Gekwalificeerd 

Brandmeldinstallaties BB NEN2535, NEN2654-1  

Ontruimingalarminstallaties BB NEN2575, NEN2654-2  

RWA BB NPR6093, NPR6095-1, NEN2654-3  

Overdruk BB NPR6093, NPR6095-2, NEN2654-3  

Liften (BRW) BB NVBR-BBI  

Deuren BB NVBR-BBI  

Luchtbehandeling en kleppen BB NVBR-BBI  

Hydrofoor BB NVBR-BBI, NEN1594  

Brandslanghaspels BB EN671-3, NVBR-BBI  

Noodverlichting BB SBR infoblad 319 
NEN-EN1838, NEN6088, ISSO79 

 

Verwarming BB   

Bluswater, ringleiding, brandpomp, 
Hydrant 

BB Handreiking bereikbaarheid 
bluswatervoorzieningen NVBR-BBI 
Water werkbladen; http://www.infodwi.nl/ 

 

Elektrisch NEN3140 BB NVBR-BBI  

Noodstroom Hydrofoor  BB NVBR-BBI   

Blusinstallaties BB NVBR-BBI  

Organisatorisch Wet Norm / document Gekwalificeerd 

Ontruimingsplan 
Actueel, getoetst, geoefend 

 Emergos 
NEN8112 en toelichting 

 

Koppelingen en sturingen installaties 
volgens plan 

 NVBR-BBI  

Logboek  Zie opnamelijst  

Bereikbaarheid  NVBR handleiding bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid 

 

Vluchtwegen    

Milieu Wet Norm / document Gekwalificeerd 

Gevaarlijke stoffen  PGS15  

 
Tabel 5, Voorbeeld kwalificatiematrix 

 
BB = Bouwbesluit 
SBR = Stichting bouwresearch 
NVBR-BBI = Brandbeveiligigingsinstallaties NVBR 
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5.2.7 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen betrokken bij het 
kwaliteitssysteem moeten zijn beschreven en bekend worden gemaakt binnen de 
organisatie. 

5.2.8 Interne audits 
Het BGB - bedrijf moet een gedocumenteerde procedure kunnen overleggen voor het 
uitvoeren van interne audits. Minimaal 1x per jaar moet het kwaliteitssysteem worden 
geaudit door een objectieve en onpartijdige auditor. Registraties moeten kunnen 
worden overgelegd. 

5.2.9 Beheersing van documenten 
Het BGB - bedrijf moet een gedocumenteerde procedure kunnen overleggen voor de 
beheersing van documenten. De documenten genoemd in hoofdstuk 9 moeten 
minimaal aanwezig zijn. Daarnaast dient er van de projecten een gebouwenlogboek 
aanwezig te zijn, waarin de herleidbaarheid van de documentatie aanwezig moet zijn. 
Een gebouwenlogboek heeft bijvoorbeeld de volgende indeling. 

 Vergunningen  

 Brand- en rookwerende scheidingen  

 Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie  

 Voorzieningen aan deuren  

 Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding  

 Rookbeheersingssysteem  

 Brandslanghaspels en de daarbij behorende pompinstallaties  

 Draagbare en verrijdbare blustoestellen  

 Automatische brandblusinstallaties 

 (Brandweer) liftinstallatie  

 Droge blusleiding en de daarbij behorende pompinstallatie 

 Communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten 

 Ontruimingsplan en verslagen van ontruimingsoefeningen  

 Aanvullende behandeling van materialen  

 Feestversieringen  

 Gelijkwaardige oplossingen  

 Aanvalsplan brandweer / bluswatervoorziening (eigen terrein)  

 Elektrische installatie  

 Roltrappen / rolpaden  

 Diversen  

5.2.10 Beheersing van registraties 
Het BGB - bedrijf moet een gedocumenteerde procedure kunnen overleggen voor de 
beheersing van registraties. Registraties moeten tenminste vijf jaar worden bewaard. 
Daarnaast zijn de bepalingen uit de Archiefwet onverkort van toepassing. 

5.2.11 Kwalificaties 
Het BGB - bedrijf moet een gedocumenteerde procedure kunnen overleggen voor het 
inhuren, selecteren, trainen en beoordelen van personeel. Registraties moeten 
kunnen worden overgelegd. 
 
Het BGB - bedrijf mag personeel inhuren om werkzaamheden te verrichten. Het BGB 
- bedrijf maakt in deze situatie aantoonbaar dat medewerkers aan de eisen voor 
vakbekwaamheid voldoen. Personeel dat wordt ingehuurd moet verder volledig aan 
dezelfde eisen voldoen als het eigen personeel. Het inhuren van procesonderdelen 
mag alleen voor de paragrafen 4.2, 4.3 en 4.4. 
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5.2.12 Leveranciers 
Het BGB - bedrijf moet een gedocumenteerde procedure kunnen overleggen voor het 
beoordelen van leveranciers. Registraties van geaccepteerde leveranciers moeten 
kunnen worden overlegd. 
 
Het BGB - bedrijf mag alleen werk uitbesteden aan BGB - gecertificeerde bedrijven 
om werkzaamheden te verrichten. Het uitbesteden van procesonderdelen mag alleen 
voor de paragrafen 4.2, 4.3 en 4.4. 

5.2.13 Beheersing van afwijkende producten 
Het BGB - bedrijf moet ervoor zorgen dat processen die niet overeenkomen met de 
proceseisen worden vastgesteld en beheerst om niet beoogd gebruik of aflevering 
ervan te voorkomen. Een gedocumenteerde procedure moet worden vastgesteld om 
de beheersing en hiermee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
te definiëren voor het behandelen van afwijkende producten. Registraties moeten 
kunnen worden overlegd. 

5.2.14 Corrigerende maatregelen 
Het BGB - bedrijf moet met opdrachtgever, vergunninghouder c.q. de gebruiker 
maatregelen treffen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen om herhaling te 
voorkomen. Corrigerende maatregelen moeten zijn afgestemd op de gevolgen van de 
afwijkingen die zich voordoen. Een gedocumenteerde procedure moet worden 
vastgesteld. Registraties moeten kunnen worden overgelegd. 

5.2.15 Preventieve maatregelen 
Het BGB - bedrijf moet met opdrachtgever, vergunninghouder c.q. de gebruiker 
maatregelen vaststellen om de oorzaken van mogelijke toekomstige afwijkingen op te 
heffen, om zo het ontstaan ervan te voorkomen. Preventieve maatregelen moeten 
afgestemd zijn op de gevolgen van de mogelijke toekomstige problemen. Er moet 
een gedocumenteerde procedure worden vastgesteld. Registraties moeten kunnen 
worden overgelegd. 

5.2.16 Klachten 
Het BGB - bedrijf moet een gedocumenteerde procedure overleggen voor de 
behandeling van interne en externe klachten. Registraties moeten kunnen worden 
overlegd. 

5.2.17 Dienst  
Het BGB - bedrijf moet gedocumenteerde procedures en werkinstructies overleggen 
voor het proces in deze BRL. Registraties moeten kunnen worden overlegd. Het 
betreft minimaal onderstaande procedures en werkinstructies: 

 Inventariseren 

 Controleren 

 Evalueren  

 Certificeren 

 Beheren 

5.2.18 Interne kwaliteitsbewaking / kwaliteitsplan 
Het BGB - bedrijf moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne 
kwaliteitsbewaking (IKB-schema). 
 
In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 

 welke aspecten door het BGB – bedrijf worden gecontroleerd; 

 volgens welke methoden die controles plaatsvinden; 

 hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

 hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 
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 herkenbaarheid beproevingsmonsters 
 
Voor afgifte van het certificaat dient dit schema ten minste 3 maanden te 
functioneren. 
 
Beheersing van monitorings- en meetuitrusting 
Het BGB - bedrijf moet bepalen welke monitoring en metingen moeten worden 
uitgevoerd en welke monitorings- en  meetuitrusting nodig zijn om het bewijs van 
overeenkomstigheid van de dienst ten opzichte van vastgestelde eisen te kunnen 
leveren. 
 
Het BGB - bedrijf moet processen vaststellen om te bewerkstelligen dat de monitoring 
en meting kunnen worden uitgevoerd en dat deze worden uitgevoerd op een manier 
die overeenkomt met de monitorings- en metingseisen. 
 
Wanneer noodzakelijk om geldige resultaten te bewerkstelligen, moet de 
meetuitrusting: 
a) met gespecificeerde tussenpozen of voorafgaand aan gebruik zijn gekalibreerd of 

geverifieerd, of beide, volgens meetstandaarden die herleidbaar zijn tot 
internationale of nationale meetstandaarden; wanneer dergelijke standaarden 
niet bestaan, moet de basis die is gebruikt voor de kalibratie of verificatie worden 
geregistreerd;  

b) indien nodig worden gejusteerd of opnieuw worden gejusteerd; 
c) identificatie dragen teneinde haar kalibratiestatus te bepalen; 
d) worden beveiligd tegen justeren dat het meetresultaat ongeldig zou maken; 
e) worden beveiligd tegen beschadiging en achteruitgang tijdens behandeling, 

onderhoud en opslag. 
 
Verder moet het BGB – bedrijf de geldigheid van de voorgaande meetresultaten 
beoordelen en registreren, wanneer is gebleken dat de monitorings- en meetuitrusting 
niet in overeenstemming met de eisen functioneert. Het BGB – bedrijf  moet 
passende maatregelen treffen wat betreft de uitrusting en enig product dat hierdoor is 
beïnvloed. 
 
Registraties van de resultaten van kalibratie en verificatie moeten worden 
bijgehouden. 
 
Wanneer bij het monitoren en meten van gespecificeerde eisen computersoftware 
wordt gebruikt, moet het vermogen ervan, om te voldoen aan de beoogde toepassing, 
worden bevestigd. Dit moet worden gedaan voor het eerste gebruik en indien nodig 
opnieuw worden bevestigd. 

5.2.19 Apparatuur 
Het BGB - bedrijf moet over apparatuur en middelen beschikken die noodzakelijk zijn 
voor de goede uitvoering van de werkzaamheden. Apparatuur en middelen moeten 
periodiek worden onderhouden. Registraties hiervan dienen aantoonbaar te zijn. 
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5.3 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem 

5.3.1 Certificatiemerk 

5.3.1.1 Het BGB – bedrijf  
De uitvoering van de op de gecertificeerde processen aan te brengen Kiwa 
Certificatiemerk heeft het volgende pictogram met vermelding van gecertificeerd BGB 
– opnamebedrijf. 
 
Het certificatiemerk is bedoeld om te gebruiken als pictogram op promotionele 
documenten van de gecertificeerde bedrijven en op de internetsites van de 
gecertificeerde bedrijven met een duidelijke relatie naar deze regeling en het 
toepassingsgebied. 
 
Het pictogram wordt gebruikt in de aanbiedingen, die het gecertificeerde BGB – 
bedrijf doet aan de vergunninghouder c.q. de gebruiker voor de opnamen en de 
rapporten, die op basis hiervan worden opgesteld. 
 
Verder wordt het pictogram door Kiwa en aan de Brandweer gebruikt in publicaties en 
promotie in verband met deze regeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1.2 Het BGB - certificaat 
Het pictogram wordt ook gebruikt als keurmerk voor het brandveilige gebruik van het 
(gekeurde) bouwwerk.  
 
De gebruiker kan dit keurmerk aanbrengen op zijn gebouw na het verlenen van het 
BGB – certificaat voor het bouwwerk en zijn gebruik met een duidelijke datum 
identificatie ten aanzien van de geldigheid. De afgiftedatum van het BGB – keurmerk 
moet hierbij overstemmen met het laatste afgegeven BGB–gebouwcertificaat. 
 
Het keurmerk kan ook gebruikt worden op de internetsites van de organisaties, die de 
goedgekeurde gebouwen gebruiken c.q. beheren met een duidelijke relatie naar deze 
regeling en het toepassingsgebied. 
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Verder mag het keurmerk ook door de vergunninghouder c.q. de gebruiker, gebruikt 
worden, die de goedgekeurde gebouwen gebruiken c.q. beheren in publicaties en 
promotie in verband met deze regeling. 
 
  
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4-formaat landscape.  
Hier mogelijkheid tot het aanbrengen sticker BGB - bedrijf en/of gemeente. ↑ 
 
Lettertype; frutiger 
Rood; pms 485 
Goud; pms 871 
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6 Samenvatting onderzoek en controle 

In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  

 Toelatingsonderzoek; 

 Controleonderzoek op proces- en producteisen; 

 Controle op het kwaliteitssysteem. 
Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal 
worden uitgevoerd. 

6.1 Certificatieonderzoek 
Het certificatieonderzoek is te splitsen in twee onderdelen: 

 Het proces tot certificatie (zie paragraaf 6.2) 
o Hieronder valt het toelatingsonderzoek om te komen tot certificatie 

 Het proces na certificatie (zie paragraaf 6.3) 
o Na certificatie volgen er diverse controleonderzoeken om vast te stellen of het 

BGB - bedrijf blijvend aan de eisen voldoet. Deze onderzoeken worden zowel 
op kantoor van het BGB - bedrijf uitgevoerd (kantooraudits) als op locatie van 
de opname (objectaudits). 

o Van ieder uitgevoerd onderzoek wordt door Kiwa een rapport opgemaakt. 

6.2 Toelatingsonderzoek 

6.2.1 Omvang toelatingsonderzoek 
Het toelatingsonderzoek bestaat uit: 

 een beoordeling van de documentatie van het kandidaat-bedrijf; 

 een beoordeling op implementatie op kantoor bij het kandidaat-bedrijf; 

 de beoordeling op implementatie aan de hand van minimaal twee opdrachten van 
het kandidaat-bedrijf.  

 
In de tabel hieronder is per paragraaf aangegeven welke beoordeling Kiwa moet 
uitvoeren in het kader van het toelatingsonderzoek.  
 

Omschrijving eis Artikel BRL Toelatingsonderzoek 

Proceseisen   

Inventariseren 4.2 Registratie en dossiervorming 

Controleren 4.3 Uitvoering in de praktijk 
Evalueren 4.4 

Certificeren 4.5 

Beheren 4.6 

Kwaliteitsmanagementsysteem 5 Documentatie en implementatie van alle 

eisen en waar mogelijk op basis van 2 

objecten 

Eisen aan medewerkers 5.2.4 Alle betrokken medewerkers 

 
Tabel 6, ** Bij de „opdrachtaanvaarding‟ zal de rol van Kiwa uitgelegd moeten worden bij een objectaudit. 

 
Alle eisen moeten door Kiwa positief zijn beoordeeld voordat tot certificatie van het 
kandidaat-bedrijf kan worden overgegaan.  

6.2.2 Toezicht Kiwa 
De beoordelingen op locatie tijdens het initiële certificatie onderzoek zijn onder 
toezicht van Kiwa. De bevindingen over de uitvoering van het werk door de opnemer 
van het kandidaat-bedrijf worden door Kiwa geregistreerd als aparte 
toelatingsrapportage.  
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6.2.3 Corrigerende maatregelen 
Indien er bij het toelatingsonderzoek afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de 
eisen, dan corrigeert het kandidaat-bedrijf al deze afwijkingen en legt de corrigerende 
maatregelen ter beoordeling voor aan Kiwa. Kiwa stelt vast of de correcties afdoende 
zijn.  
 
Opmerking: 
Als er afwijkingen worden geconstateerd tijdens de opnamewerkzaamheden die betrekking hebben op het 
kandidaat bedrijf dan wordt de uitvoering mogelijkerwijs direct gecorrigeerd. Op deze wijze ondervindt de 
vergunninghouder geen nadeel aan het leerproces van het kandidaat-bedrijf. Wel zal het kandidaat bedrijf 
in deze situatie alsnog in een later stadium de corrigerende maatregelen moeten voorleggen. 

6.2.4 Beslissing over certificatieverlening 
De beslisser van Kiwa besluit op basis van de toelatingsrapportages van het initiële 

certificatieonderzoek of tot verlening van het procescertificaat wordt overgegaan. 

Hiertoe maakt de beslisser een registratie op een daarvoor bestemd intern 

eindrapport over het kandidaat bedrijf. Alle beoordelingen uit het initiële 

certificatieonderzoek moeten positief zijn beoordeeld voordat tot procescertificatie kan 

worden overgegaan. 

6.2.5 Procescertificaat  
Het procescertificaat dat door Kiwa na positieve beslissing wordt afgegeven, wordt 

door Kiwa jaarlijks intern herbeoordeeld. Tussentijds kan het procescertificaat worden 

aangepast als dat nodig is of – van rechtswege - worden beëindigd door de 

certificaathouder en/of Kiwa.  

6.3 Controleonderzoek (jaarlijkse audits) 
Als het bedrijf eenmaal is gecertificeerd vinden er jaarlijks twee type audits plaats: 

 Kantooraudits  

 Objectaudits. 
 
De audit op kantoor richt zich vooral op de implementatie van de bedrijfsprocessen 
terwijl de audit op het object zich richt op het opnamewerk in het bouwwerk waar het 
gecertificeerde BGB - bedrijf de opname uitvoert. 

6.3.1 Kantooraudit 
Jaarlijks vindt door Kiwa een controleonderzoek op kantoor plaats bij het BGB - 
bedrijf. Tijdens dit bezoek wordt aan de hand van een aantal uitgevoerde objecten 
getoetst in hoeverre het BGB - bedrijf blijvend aan de eisen uit deze regeling voldoet.  

6.3.1.1 Frequentie kantooraudit 
Er vindt 1 kantooraudit per kalenderjaar plaats door Kiwa. Deze wordt op afspraak 
uitgevoerd. 

6.3.1.2 Omvang kantooraudit  
In de tabel hieronder is aangegeven welke beoordeling Kiwa moet uitvoeren in het 
kader van de kantooraudit. 
 

Omschrijving eis Artikel BRL Controleonderzoek 

Proceseisen   

Inventariseren 4.2 Registratie en dossiervorming aan 
de hand van drie objecten Controleren 4.3 

Evalueren 4.4 

Certificeren 4.5 

Beheren 4.6 

Kwaliteitsmanagementsysteem 5 

Eisen aan medewerkers 5.2.4 Alle betrokken medewerkers 

Tabel 7, Controleonderzoek kantooraudit 
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6.3.1.3 Rapportage 
Bij de uitvoering van de kantooraudit maakt Kiwa gebruik van een modelrapport; 
specifiek voor de BGB - regeling. De auditor van Kiwa draagt ervoor zorg dat per 
object dat beoordeeld wordt de rapportage volledig wordt ingevuld. 

6.3.1.4 Corrigerende maatregelen 
Als er tijdens de kantooraudit afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen, 
dan corrigeert het BGB - bedrijf al deze afwijkingen en legt de corrigerende 
maatregelen ter beoordeling voor aan Kiwa. Kiwa stelt vast of de correcties afdoende 
zijn en of het procescertificaat blijvend van kracht is. 

6.3.2 Objectaudits 
Jaarlijks voert Kiwa op basis van de objectmeldingen van het BGB - bedrijf 
steekproefsgewijs objectaudits uit van de opnamewerkzaamheden. 
Deze audits vinden plaats op locatie, in het bouwwerk. 
Tijdens dit bezoek wordt aan de hand van een opnamerapport van Kiwa getoetst of 
het opnamewerk aan de eisen uit deze regeling voldoet.  
Objectaudits zijn niet aangekondigde bezoeken en hebben een spreiding over het 
hele jaar. De audits vinden plaats tijdens de uitvoering van het opnamewerk en 
zullen, als BGB - bedrijven zijn gecertificeerd voor meerdere categorieën, over de 
categorieën worden verdeeld. 

6.3.2.1 Frequentie objectaudits 
Het aantal objectaudits bedraagt minimaal 2 per kalenderjaar, en minimaal 1 per 
BGB-opnemer welke is betrokken bij de beoordeling op locatie, verder varieert dit op 
basis van een bonus/malus systeem.  
Het bezoeken van de objecten is onderdeel van de audit. 
Het bonus/malus systeem treedt in werking als er drie of meer opdrachten mét 
opnamen per kalenderjaar worden gemeld bij Kiwa. Een erkend bedrijf wordt bij 
aanvang ingedeeld in trede 3. Indien in drie aparte opnamen in een kalenderjaar is 
gebleken dat het bedrijf niet volgens de eisen (één of meer afwijkingen) werkt, zal dit 
leiden tot een verlaging in de trede. Als blijkt uit de totale steekproeven dat het geen 
tot maximaal 2 fouten heeft gemaakt in aparte opnamen, zal dit leiden tot een indeling 
in een hogere trede. 
Deze beoordeling vindt plaats aan het eind van ieder kalenderjaar. 
 

Trede Steekproef: 1 op x *  

5  1:25 

4 1:15 

3 (start) 1:10 

2 1:3 

1 1:1 

0 Intrekking erkenning 

 
Tabel 8, Frequentie bijwoningen 
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6.3.2.2 Omvang objectaudit 
De objectaudit richt zich op de uitvoering van de opname. In onderstaande tabel is dit 
aangegeven. Afhankelijk van de melding door het BGB - bedrijf richt de objectaudit 
zich of op de 1

e
 opname of op de 2

e
 opname. Hoewel beiden soorten opnamen 

worden bezocht door Kiwa richt Kiwa zich vooral op de 1
e
 opname.  

 

Omschrijving eis Artikel BRL Controleonderzoek 

Proceseisen   

Inventariseren 4.2 Registratie en dossiervorming 

Controleren 4.3 Uitvoering in de praktijk 
Evalueren 4.4 

Certificeren 4.5 

Beheren 4.6 

Kwaliteitsmanagementsysteem 5  

Eisen aan BGB-opnemer 5.2.4 Kennisniveau van de opnemer op locatie 

 
Tabel 9, Controleonderzoek objectaudits 

6.3.2.3 Rapportage 
Voor de objectaudits maakt Kiwa gebruik van een modelrapport; specifiek voor de 
BGB - regeling. De auditor van Kiwa draagt ervoor zorg dat per object, dat 
beoordeeld wordt, de rapportage volledig wordt ingevuld. 

6.3.2.4 Corrigerende maatregelen 
Indien er bij de objectaudit afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen, dan 
corrigeert het BGB - bedrijf deze afwijkingen en legt de corrigerende maatregelen ter 
beoordeling voor aan Kiwa. Gaat het hierbij om verkeerde interpretaties van de eisen 
dan zal Kiwa deze foutieve interpretaties direct op locatie bespreken en het BGB - 
bedrijf dit laten verbeteren. Denk hierbij aan en onterechte goed- of afkeur. Ook in 
deze situaties legt het bedrijf de corrigerende maatregelen ter beoordeling voor aan 
Kiwa. Afhankelijk van de ernst van de fouten kunnen er uitgebreidere maatregelen 
worden getroffen door Kiwa. 

6.3.3 Beslissing over continuering  
Het procescertificaat wordt door Kiwa eenmalig afgegeven, jaarlijks volgt een 

beoordeling over de voortzetting.  

Tussentijds kan het procescertificaat worden aangepast als dat nodig is of – van 

rechtswege - worden beëindigd door de certificaathouder en/of Kiwa.  

6.3.4 Sancties 
Indien hiertoe volgens Kiwa aanleiding bestaat heeft deze het recht om de 

certificaathouder te sanctioneren door: 

 De certificaathouder schriftelijk te waarschuwen; 

 Extra kantooraudit/objectaudit uit te voeren, buiten het bonus/malus systeem om; 

 Het procescertificaat te schorsen voor bepaalde of onbepaalde termijn; 

 Het procescertificaat in te trekken.  

 

De minimale termijn van een schorsing bedraagt 2 werkweken. 

Zowel bij het schorsen als bij het intrekken van het procescertificaat wordt dit 

openbaar gemaakt op onder andere een lijst van gecertificeerde bedrijven op de 

website van Kiwa.  

 

Daarnaast zal er op basis van de resultaten van de objectaudits jaarlijks worden 

bepaald of het BGB - bedrijf een trede kan opschuiven in het bonus/malus systeem. 

De verandering van de trede kan positief („1 trede omhoog) of negatief („1 trede naar 

beneden‟) zijn. Deze trede heeft invloed op het aantal objectaudits door Kiwa bij het 

BGB - bedrijf. Er kan maar 1 trede per kalenderjaar worden versprongen. 
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6.3.5 Rapportage aan College van Deskundigen Brandveiligheid 
Kiwa rapporteert aan het College van Deskundigen Brandveiligheid over de 

activiteiten binnen de regeling. 

In deze rapportage dienen minimaal de volgende aspecten tot uiting te komen: 

 het aantal gecertificeerde bedrijven per 1 januari van het betreffende jaar; 

 het aantal procescertificaten dat in het kalenderjaar er bij is gekomen en dat is 

opgezegd; 

 een verantwoording van de af te leggen aantallen controleonderzoeken per 

procescertificaat; 

 het aantal sancties jegens de certificaathouders per categorie van sancties met 

daarbij de onderliggende redenen; 

 verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens 

certificaathouders; 

 knelpunten die zich in de praktijk voordoen en waarvoor deze regeling 

aanpassing zou behoeven; 

 

Kiwa behandelt certificaathouders in deze rapportage anoniem en niet individueel (in 

verband met de geheimhoudingsplicht van Kiwa). 

6.4 Achivering 
Kiwa zorgt ervoor dat alle gegevens en registraties die betrekking hebben op erkende 
BGB - bedrijven voor een periode van minimaal 5 jaar op een overzichtelijke wijze zijn 
gearchiveerd. 
 
Opmerking: 
In verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen 
gelden. 

6.5 Klachten 
Wanneer Kiwa een klacht ontvangt over het eigen functioneren of over een 
gecertificeerd bedrijf wordt deze behandeld volgens de procedures en bepalingen die 
zijn vastgelegd in het geldende Kiwa Reglement voor Productcertificatie. Het 
reglement is kosteloos te downloaden op de website van www.kiwa.nl.  
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7 Afspraken over de uitvoering van 
certificatie 

7.1 Algemeen 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, gelden de algemene 
regels voor certificatie die zijn vastgelegd in het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. 
 
In het bijzonder zijn dit: 

 De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te 
onderscheiden naar: 
o De wijze waarop de BGB - bedrijven worden geïnformeerd over de 

behandeling van een aanvraag; 
o De uitvoering van het onderzoek; 
o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 

 De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij 
gehanteerde controleaspecten; 

 De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

 De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk 
gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo‟s. 

 De regels bij beëindiging van een certificaat; 

 De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen 
van de certificatie-instelling. 

7.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

 Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en 
de beoordeling van de rapporten van audits en belast met de uitvoering van de 
audits bij de gecertificeerde BGB - bedrijven; 

 Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van 
uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding 
van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van 
corrigerende maatregelen. 

7.2.1 Kwalificatie-eisen 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: 

 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die 
voldoen aan de in EN 45011 gestelde eisen; 

 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door 
het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van 
deze BRL. 
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Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn 
vastgelegd. 
 

Eis 
 
Certificatie-deskundige 
 

 
Beslisser  
 

Opleiding 
Algemeen 

 Relevante technisch HBO denk- en werkniveau  

 Interne training certificatie en Kiwabeleid 

 Training auditvaardigheden 

 HBO denk- en werkniveau  

 Interne training certificatie en Kiwabeleid 

 Training auditvaardigheden 

Opleiding – 
Specifiek 

 Diploma Brandmeester of (Adjunct) 
hoofdbrandmeester, module preventie,  
Specialist Brandpreventie (NIFV) of 
Brandpreventiedeskundige 1 (Certoplan) 

 n.v.t.  

Ervaring – 
Algemeen 

 3 jaar relevante werkervaring met minimaal 3 
onderzoeken waarvan: zelfstandig onder 
toezicht 1 volledig toelatingsonderzoek  

 3 jaar werkervaring waarvan tenminste 5 jaar 
m.b.t. certificatie 

Ervaring – 
Specifiek 

 Kennis van BRL op detail niveau en 3 
onderzoeken betrekking hebbend op de 
specifieke BRL of op BRL´s die aan elkaar 
verwant zijn 

 Kennis van de specifieke BRL op hoofdlijnen 

 
Tabel 10, Kwalificatie-eisen 

7.2.2 Kwalificatie 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van 
opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op 
grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 

 Beslissers: kwalificatie van certificatie deskundigen en inspecteurs 

 Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 

7.3 Rapport toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een 
rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen; 

 Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 
traceerbaar zijn vastgelegd; 

 Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing 
kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen. 

7.4 Beslissing over certificaatverlening 
De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is 
geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

7.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het procescertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen model. 

7.6 Aard en frequentie van externe controles 
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de BGB - bedrijven op de 
naleving van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie beslist het 
College van Deskundigen Brandveiligheid. Bij de inwerkingtreding van deze 
beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op drie controlebezoeken per jaar, 
waarvan een kantooraudit en twee objectaudits. 
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Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

 Het IKB-schema van het gecertificeerde BGB - bedrijf en de resultaten van door 
het bedrijf uitgevoerde controles; 

 De juiste wijze van merken van de objecten; 

 De naleving van de vereiste procedures. 
 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door Kiwa traceerbaar worden 
vastgelegd in een rapport. 

7.7 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen Brandveiligheid mag de interpretatie van in deze 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk 
interpretatiedocument. 
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8 Lijst van vermelde documenten 

8.1 Publiekrechtelijke regelgeving 
 

Titel Jaar 

Bouwbesluit  2012 

Model Bouwverordening 2012 

 
Tabel 11, De bovenstaande publiekrechtelijke regelgeving is niet limitatief. 

8.2 Normen / normatieve documenten 
 

Norm Titel Jaar 

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: 
Classification using data from reaction to fire tests 

2009 

EN 1366-3 Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals 2009 

EN 671-3 Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud 
van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen 
met plat-oprolbare slang 

2009 

NEN 1594 Droge blusleidingen in en aan gebouwen 2007 

NEN 1775  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren 1997 

NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting 1999 

NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

2009 

NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen 2009 

NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

2004 

NEN 2654 -3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties: 
Deel 3: Rookbeheersingsinstallaties 

2006 

NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties: Deel 1 
– brandmeldinstallaties 

2002 

NEN 2654-2 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties: Deel 2 - 
ontruimingsalarminstallaties 

2004 

NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen 2005 

NEN 4000 Bedrijfshulpverlening 2008 

NEN 6065  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van 
bouwmateriaal(combinaties) 

1997 

NEN 6066  Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties) 1997 

NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
tussen ruimten 

2008 

NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen 
en bepalingsmethoden 

2002 

NEN 6093 Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en 
warmteafvoerinstallaties 

1995 

NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen 2010 

NEN-EN 
13015 

Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor onderhoudsinstructies 2001 

NVFN Ontwerpgids Noodverlichting 3e editie 2011 

NEN 4001 Brandbeveiliging – Projectering van draagbare en verrijdbare  
blustoestellen 

2008 

 
Tabel 12, De bovenstaande normen zijn niet limitatief. 
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8.3 Achtergrondinformatie 
 

Info Titel Jaar 

Rijks 
Gebouwen 
Dienst 

Documenten Brandveiligheid: Projectoverstijgende vraagstukken (POV‟s) 
http://www.rgd.nl/actueel/publicaties/documenten-brandveiligheid/  

2012 

 
Tabel 13, De bovenstaande achtergrondinformatie is niet limitatief.

http://www.rgd.nl/actueel/publicaties/documenten-brandveiligheid/
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Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik 
Bouwwerken (BGB)   
 

Kiwa Nederland B.V. 
Groningenweg 10 
Postbus 256 
2800 AG  Gouda 
 
Tel. 0182 820 460 
Fax 0182 820 465 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl/fss 

 

 

Leverancier   

xxx  
 
 
Tel.  
Fax  
 
 

  

 

Openbaarmaking van dit certificaat is wel/niet toegestaan. 
 
 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 
 

VERKLARING VAN KIWA 

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven procescertificaat 
verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

xxx  

uitgevoerde processen, die zijn gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan Kiwa-
beoordelingsrichtlijn BRL-K21016 "Procescertificaat voor de controle en nazorg van 
bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen in bouwwerken op het 
gebied van brandveiligheid " d.d. 20jj-mm-dd, gestelde eisen.  
 

 
Bouke Meekma 
Kiwa  
 

Procescertificaat 

Kxxxxxxxx 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

 kwaliteitssysteem 

 proces 

 



Kiwa
®

 Procescertificaat Kxxxxxxxx 
Pagina 2 van 2 
 

Procescertificaat voor de controle en nazorg van bouwkundige-, 

installatietechnische en organisatorische voorzieningen in bouwwerken op het 

gebied van brandveiligheid 

 

 

 

 

PRODUCT SPECIFICATIE 
 
DOEL VAN DE REGELING VOOR DE VERGUNNINGHOUDER EN DE GEBOUWGEBRUIKERS. 
De regeling heeft als doel om vergunninghouders c.q. gebruikers van bouwwerken de mogelijkheid te geven om zich onafhankelijk en 
deskundig te laten toetsen op het brandveilige gebruik van hun bouwwerk. Hiermee wordt bereikt dat de vergunninghouders c.q. 
gebruikers meer kennis opdoen, hoe zij hun bouwwerk verantwoord kunnen gebruiken. Tevens wordt hiermee het bewustzijn binnen de 
beheersorganisatie van gebouw op dit punt vergroot. De vergunninghouders c.q. gebruikers van de gebouwen kunnen met het keurmerk 
aantonen, dat zij verantwoord ondernemen en kunnen zich hiermee positief onderscheiden binnen hun markt en klanten. Daarnaast geeft 
het gebouw in zijn gebruik meer vertrouwen bij de Gemeente, Brandweer en verzekeraars. 
 
HET STREVEN VAN DE REGELING 
De regeling streeft ernaar om minimaal bij bestaande gebouwen te komen tot een door van overheidswege geaccepteerd niveau van 
brandveiligheid. Het niveau wordt bepaald door het bereiken van een score via een opnamerapport vastgesteld door de klankbordgroep. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
De regeling kent onderstaande toepassingsgebieden 
1. De dienst; het ontwerp van de bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen op het gebied van 

brandveiligheid in bouwwerken.  
2. De dienst; de controle op de levering en de nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen op het 

gebied van brandveiligheid in bouwwerken. 
 
De dienst “de controle op de levering en de nazorg van de brandveiligheidsaspecten van omgevingsvergunningen of gebruiksmeldingen” 
wordt uitgevoerd door een gecertificeerd BGB - bedrijf aan de hand van vastgestelde criteria.  
Het BGB - bedrijf zal de bevindingen rapporteren d.m.v. de vastgestelde controlelijst en door middel van een rapport communiceren naar 
Kiwa. De rapportage omvat een advies over het wel óf niet voldoen aan de brandveiligheidsaspecten die van toepassing zijn in het 
betreffende gebouw en welke zijn aangegeven in de omgevingsvergunning, gebruiksvergunning c.q. gebruiksmelding. 
 
Binnen het toepassingsgebied zijn drie niveaus mogelijk, te weten: 
 

Nr Niveau Doel 1 Doel 2 Keurmerk 

1 Minimaal wettelijk, te weten; 
- bestaand / laag Bouwbesluit 2003 
- tussen (vergunning) 
- nieuw/ hoog Bouwbesluit 2003 
- nieuw /hoog Bouwbesluit 2012 

Ontvluchting  Brandveilig Gebruik Bouwwerk (1 ster) 

2 Nr. 1 aangevuld met schadebeperking a) 
 

Ontvluchting 
 

Economisch gedeeltelijk Brandveilig Gebruik Bouwwerk (2 sterren) 

3 Nr. 2 aangevuld met continuïteit a + b)  Ontvluchting 
 

Economisch volledig en 
continuïteit 

Brandveilig Gebruik Bouwwerk (3 sterren) 

 
Tabel 1, Toepassingsgebied 

 
Toelichtingen 
a) Het model IBB kan gebruikt worden voor het bereiken van het hogere niveau. 
b) Het aanwezig zijn van een functionerende bedrijfsnoodorganisatie kan een onderdeel uitmaken van dit veiligheidsniveau. 
 
De in deze regeling opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een 
procescertificaat voor de controle en nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen op het gebied 
van brandveiligheid in bouwwerken. 
 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
 
Controleer bij aflevering of: 
• geleverd is wat is overeengekomen; 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
• xxx 
en zo nodig met: 
• Kiwa Nederland B.V. 
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II Bijlage: BGB-Portal (Informatief) 

http://portal.kiwa.info/ 
 

 
 
 

http://portal.kiwa.info/
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III Bijlage: Voorbeelden van kwalificaties 
bedrijven (informatief) 

Onderstaand zijn een aantal kwalificatievoorbeelden gegeven, die door de opnemer 
van het BGB - bedrijf gebruikt kunnen worden om te beoordelen of rapportages door 
een partij zijn geleverd met voldoende kennis c.q. ervaring. De onderstaande 
voorbeelden zijn niet limitatief bedoeld, maar richtinggevend. 
 

  

Installatie  Certificatieschema Onderhoudsorganisatie  

Brandmeldinstallatie Regeling Brandmeldinstallaties 
2002 of 2011, CCV 

Gecertificeerd Branddetectiebedrijf 

Ontruimingsalarminstallatie  Regeling 
Ontruimingsalarminstallatie  
 

Gecertificeerd Branddetectiebedrijf of 
Gecertificeerd leverancier 
ontruimingsalarmsystemen 

Rookbeheerssysteem: 
- overdrukinstallatie; 
- rookwarmte afvoerinstallatie 

Regeling Rookbeheersing-
systemen 2002, Kiwa NCP 

Gecertificeerd  
Rookbeheerssysteem bedrijf 

Sprinkler installatie Vastopgestelde 
brandblussystemen CVV 
Sprinkler 
Blusschuim 

Gecertificeerd sprinkler installateur 

Brandweerliften - Lift installateur 

Noodverlichting en vluchtwegindicatie BRL K21019, Kiwa Gecertificeerd bedrijf aangaande 
noodverlichting en vluchtwegindicatie  

Draagbare blusmiddelen, 
slanghaspels, droge stijgleidingen 

Onderhoud Kleine Blusmiddelen 
(REOB), CCV 

Gecertificeerd REOB-bedrijf 

Aerosol Brandblusinstallaties BRL K23001, Kiwa 
BRL K23003, Kiwa  

Gecertificeerd leverancier 

Brandbeveiliging in afgesloten 
compartimenten waarin elektrische 
componenten zijn opgenomen  

BRL-K21014, Kiwa Gecertificeerd leverancier 

Brandveiligheidsystemen gebaseerd 
op inertisering en zuurstofreductie  

BRL K21017, Kiwa Gecertificeerd leverancier 

Brandveiligheidsystemen gebaseerd 
op watermist  

BRL-K21020, Kiwa Gecertificeerd leverancier 

Blusgas ---- BRL-K21022, Kiwa Gecertificeerd leverancier 

Systemen voor het brandwerend 
bekleden van lijnvormige stalen 
constructies  

BRL 2880, KOMO Gecertificeerd leverancier 

Brandwerende voorzieningen  BRL 2881, KOMO Gecertificeerd leverancier 
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Onderstaand is een grof overzicht gegeven van brandveiligheidsvoorzieningen. Dit 
overzicht is niet compleet. De checklist is wel compleet.  
 

Brandveilig Gebruik Bouwwerk (BGB) 

Bepaling integraliteit van de voorzieningen 

Bouwkundige eisen Installatietechnische eisen Organisatorische eisen 
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IV Bijlage: BGB systematiek (informatief) 

Achtergrond 
In 2004 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het 
rapport “Versterking van toezicht brandveilig gebruik bouwwerken” gepubliceerd. 
Hierin wordt geconcludeerd dat er diverse mogelijkheden voorhanden zijn om het 
brandveilige gebruik van bouwwerken op een adequate wijze te regelen. Uit 
onderzoek in de praktijk is echter gebleken dat de voorhanden zijnde mogelijkheden 
in onvoldoende mate worden benut. Op het gebied van controle en handhaving 
worden derhalve in het rapport de volgende aanbevelingen aan de locale overheid 
gedaan: 
 

 Geef richting aan de verscherping van de verantwoordelijkheden inzake het 
brandveilig gebruik van bouwwerken. Overweeg hierbij een systeem waarbij de 
verantwoordelijkheidstoedeling kenbaar anders wordt neergezet. Voorzie in dit 
kader tevens in een toename van (gerichte) voorlichtingsactiviteiten. 

 Overweeg uitvoering te geven aan de verhoging van het veiligheidsbewustzijn 
van de burger. Geef hier bijvoorbeeld door gerichte voorlichting invulling aan. 

 Intensiveer het proces van handhaving. Organiseer de randvoorwaarden in 
(programmatisch) handhavingsbeleid. 

 Bekijk op welke wijze de “lastendruk”aan de zijde van de overheid kan worden 
verminderd. Overweeg hierbij onderdelen van het toezicht, bijvoorbeeld 
vergunningverlening en controle, op een andere wijze uit te laten voeren. Stel de 
voor uitvoering van het toezicht beschikbare middelen, op grond van realistische 
uitgangspunten, af op de werklast. Draag zorg voor voldoende en ook 
praktijkgerichte, scholing. 

 Bekijk op welke wijze de invulling van de lokale beleidsvrijheid en beleidsmatige 
uitwerking met betrekking tot het toezicht op het brandveilige gebruik van 
bouwwerken kan worden geïntensiveerd. Overweeg de mogelijkheid om kaders 
hieromtrent in regelgeving centraal vast te stellen. 

 Pas vigerende wet- en regelgeving en beleid consequenter toe. Overweeg hierbij 
het gebruik van regelmatige rapportages. 

 Borg de verbinding van het systeem van toezicht met andere beleidsterreinen in 
de beleids- en plandocumenten. 

 
Ter realisatie van voorstaande geeft het rapport de bouwstenen die kunnen bijdragen 
aan een versterkt toezicht op het brandveilige gebruik van bouwwerken. De 
bouwstenen zijn, om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken, voorzien van een 
sterkte-/zwakteanalyse. Een zeer goed scorende bouwsteen blijkt de periodieke 
beoordeling van het brandveilige gebruik van bouwwerken (BGB) te zijn. 
 
Het rapport dat, naar aanleiding van de brand in de nieuwjaarsnacht 2001 in 
Volendam, door de commissie Alders is opgesteld, vermeldt eveneens een aantal 
aanbevelingen ter verbetering van de vergunningverlening, controle en handhaving 
van de brandveiligheid in de gemeenten. Betreffende aanbevelingen worden 
uitgedrukt in een actieprogramma dat bestaat uit twee onderdelen: 
 

 Actiepunten voor het maken van de inhaalslag voor het verstrekken van de 
gebruiksvergunningen. (een eenmalige actie) 

 Actiepunten van meer structurele aard betreffende de taken van gemeenten op 
gebied van brandveiligheid, onder andere controle en handhaving. 

 
Hoewel beide onderdelen in dit actieprogramma terecht uit elkaar zijn gehouden, 
kunnen naar de mening van de commissie, de verschillende activiteiten parallel aan 
elkaar worden opgestart.  
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BGB - certificaat 
Dit BGB - certificaat is voor de eigenaar / vergunninghouder en is bedoeld om te laten 
zien dan het bouwwerk voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften die o.a. in de 
omgevingsvergunning activiteit gebruik worden gesteld.  
  

Kern- en algemene punten 
Elk bouwwerk dat in het kader van de BGB - regeling wordt beoordeeld op 
brandveiligheidsaspecten aan de hand van een standaard opnamerapport. Dit 
opnamerapport kent een aantal vragen. Afhankelijk van het gebruik van het gebouw 
zijn sommige aspecten van het opnamerapport niet van toepassing. 
 
Een deel van het aantal vragen omvat zogenaamde kernvragen. Dit zijn belangrijke 
aspecten. De overige vragen zijn algemene vragen voor meer algemene aspecten.  
 
Van de overige algemene vragen zal er een percentage minimaal goed moeten zijn 
voor het in een keer halen van het BGB - gebouwcertificaat. 
 
Als er vragen van de BGB - opnamerapport niet van toepassing zijn verklaard zullen 
deze uiteraard niet meetellen als onvoldoende. 
 

Verbetertraject 
Als alle kernpunten akkoord zijn bevonden en er van de algemene punten voldoende 
akkoord zijn bevonden zal de vergunninghouder in staat worden gesteld de gebreken 
tijdig te herstellen. De vergunninghouder heeft hiervoor de tijd tot de volgende 
opname. Het BGB - gebouwcertificaat wordt al wel door Kiwa verleend. De Gemeente 
en/of Brandweer kan altijd na afgifte van het BGB - gebouwcertificaat op willekeurig 
tijdstip na de termijn van het verbetertraject een bezoek brengen aan het bouwwerk.  
 

Corrigerende maatregelen 
Als alle kernpunten akkoord zijn bevonden en er van de algemene punten 
onvoldoende akkoord zijn zal de vergunninghouder een vervolgopname uit moeten 
laten voeren. Het BGB – bedrijf laat dan een kopie opnamerapport achter met de 
afgekeurde punten. Binnen een redelijke termijn met een maximum van 3 maanden 
zal er een vervolgopname uitgevoerd moeten worden waarin dan alleen nog wordt 
gekeken naar de punten welke tijdens de eerdere opname niet akkoord zijn 
bevonden.  
 
Als alle kernpunten akkoord zijn bevonden en er van de algemene punten voldoende 
akkoord zijn bevonden wordt het BGB - gebouwcertificaat verleend.  
 

Handhavingtraject 
In de beheerssituatie zal het opnamerapport met het negatieve advies dat definitief is 
afgemeld na beoordeling digitaal worden verstuurd aan de Brandweer c.q. de 
Gemeente. De vergunninghouder c.q. de gebruiker ontvangt in deze situatie geen 
BGB - gebouwcertificaat. Het BGB - bedrijf zal de gegevens van de opname(n) 
moeten archiveren. Deze gegevens zijn opvraagbaar door de gemeente. 
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Overzicht gecertificeerde bedrijven 
Op www.brandveiliggebruikbouwwerken.nl is een overzicht te vinden van de 
gecertificeerde BGB - bedrijven. 
 

Website en communicatie 

Via de onderstaande websites kan worden gezocht naar informatie over de BGB - 
regeling: 
www.kiwafss.nl 
www.denhaag.nl 
www.brandveiliggebruikbouwwerk.nl 
 
  

http://www.brandveiliggebruikbouwwerken.nl/
http://www.kiwafss.nl/
http://www.denhaag.nl/
http://www.brandveiliggebruikbouwwerk.nl/
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V Bijlage; standaard teksten (informatief) 

Opname 
In de opdrachtbevestiging van het BGB – bedrijf naar de vergunninghouder c.q. 
gebruiker kunnen onderstaande tekstdelen worden opgenomen. 
 
Mogelijke steekproef 
In het kader van het BGB - gebouwcertificaat worden de BGB - bedrijven die de 
opnames uitvoeren geregeld getoetst door Kiwa. Deze onaangekondigde steekproef 
kan ook bij u plaatsvinden. Het doel bij deze steekproeven is om de kwaliteit van de 
BGB - bedrijven op een hoog peil te houden. Tijdens het opnamewerk van het BGB - 
bedrijf zal een medewerker van Kiwa meelopen om de opnemer van het BGB - bedrijf 
te beoordelen. 

 
Toelatingsonderzoek 
In de situatie dat een kandidaat-bedrijf de opdracht bevestigt naar een 
vergunninghouder wordt onderstaande tekst door het kandidaat-bedrijf opgenomen in 
de opdrachtbevestiging.: 
 
 „‟Het bedrijf dat bij u de opname komt uitvoeren in het kader van het BGB - certificaat 
is in opleiding en staat onder toezicht van Kiwa. Tijdens de opname in het gebouw zal 
een medewerker van Kiwa aanwezig zijn die de opname begeleidt. De opname wordt 
volledig uitgevoerd en de beoordeling met het advies vindt na afloop plaats. Er is 
daardoor geen verschil tussen een kandidaat-bedrijf en een al gecertificeerd bedrijf.‟‟ 
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VI Bijlage: BGB – opnamerapport 
(normatief)  

Het BGB - opnamerapport is als document opgenomen op de website van 
Kiwa. Zie http://www.kiwa.nl/fss/brandveilig-gebruik-
bouwwerken.aspx?menuid=14130.   
 

http://www.kiwa.nl/fss/brandveilig-gebruik-bouwwerken.aspx?menuid=14130
http://www.kiwa.nl/fss/brandveilig-gebruik-bouwwerken.aspx?menuid=14130

