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Beknopt onderwerp
Bij de afdeling Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Haaglanden krijgen we
regelmatig vragen van burgers en bedrijven hoe een gebruiksmelding moet
worden ingediend. Het blijkt voor de meeste mensen een wirwar van vragen waar
ze vaak niet altijd even makkelijk uitkomen. Daarom dit initiatief een handleiding
te ontwikkelen die, zowel digitaal als hardcopy, verstrekt kan worden aan burgers
en bedrijven. In deze handleiding wordt het doen van een gebruiksmelding stap
voor stap uitgelegd.

Wanneer een gebruiksmelding?
Of een gebruiksmelding moet worden gedaan is vastgelegd in paragraaf 1.5 (artikelen 1.18 t/m 1.22)
van het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding is vereist wanneer:




in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Dit geldt niet voor
woningen en woongebouwen;
een woning kamergewijs wordt verhuurd, met vijf of meer wooneenheden;
door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het
BB 12 wordt voldaan;

Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor ingebruikname worden ingediend.
Hoe?
Een gebruiksmelding moet via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) worden ingediend.
En dan?
De melder krijgt door of namens het bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden of
uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld. Voor het in behandeling nemen van een
gebruiksmelding mag door de gemeente overigens geen leges in rekening worden gebracht.

Voorwaarden
Het bevoegd gezag kan na de gebruiksmelding nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik indien
deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en
ongevallen bij brand.
Stap voor stap
Op de startpagina kunt u kiezen hoe u de melding wilt doen. Vertegenwoordigd u een bedrijf of wilt u de
melding liever als particulier doen? Let op! Wanneer u een bedrijf vertegenwoordigd heeft u
nodig. Ga hiervoor naar www.eherkenning.nl

Wanneer u een keuze heeft gemaakt om als bedrijf of particulier een melding brandveilig gebruik te doen komt
u in het volgende veld terecht. Hier kunt u een vergunningcheck doen. Zo ziet u in een oogopslag of u wel of
niet een gebruiksmeldingsplicht heeft en kunt u na de check direct de melding doen.

Nadat u vergunningcheck heeft aangeklikt komt u in het veld locatie terecht. In dit veld vult u de locatie in
waar u de melding voor wilt doen en klikt u op de groene knop volgende

In dit veld scrolt u naar het einde van de pagina. Onder het kopje ‘’Werkzaamheden met betrekking tot
gebruik en milieu’’ ziet u Bouwwerk brandveilig gebruik staan, deze vinkt u aan. Vervolgens klinkt u op
Volgende

Vervolgens scrolt u wederom naar het einde van de pagina. Let op! Op deze pagina hoeft u niets in te vullen. U
kunt direct op Volgende klikken.

U heeft de vergunningcheck gedaan. Op deze pagina klikt u op Check.

U krijgt nu een venster te zien (Bouwwerk brandveilig gebruiken) vul hier in wat van toepassing is en klik
op Volgende.

In dit venster vult u in welke situatie van toepassing is, klik hierna op Volgende.

U heeft de Check nu afgerond. Klik op Volgende

Op deze pagina scrolt u naar het einde en klikt u op Aanvraag/melding.

Het veld Manier van aanvragen opent zich. U kunt de kiezen via deze site (DigiD of E-Herkenning) of papier
(per post in enkelvoud).

Inloggen met DigiD of EHerkenning
Wanneer u voor de optie ‘’via deze site’’ heeft gekozen opent het onderstaande scherm zich, hier logt u in met
uw DigiD.

Of als u op de startpagina heeft gekozen voor Ik vertegenwoordig een bedrijf, logt u in met
EHerkenning

Wanneer u bent ingelogd met uw DigiD of E-Herkenning krijgt u onderstaande pagina te zien. Hier vult de
gevraagde gegevens in en klikt u op Aanvraag/melding aanmaken.

Op onderstaande pagina klikt u op Aanvrager/melder invullen

Het veld Aanvrager/melder opent zich. Hier geeft u aan of u de aanvraag zelf doet of namens iemand
anders. Hierna klikt u op Volgende.

In het veld Persoonsgegevens vult u uw gegevens in. Vervolgens klikt u op Volgende om door te gaan.

In het veld Verblijfadres vult u uw eigen gegevens in, ook als u de aanvraag namens iemand anders doet.
Vervolgens klikt u op Volgende.

In het veld Contactgegevens vult u uw telefoonnummer en e-mailadres in. Vervolgens klikt u op Volgende.

Op onderstaande pagina krijgt u de ingevulde gegevens te zien, contoleer deze goed! Klik vervolgens op
‘’Naar locatie’’ rechts onder aan de pagina.

Op onderstaande pagina klikt u op Locatie invullen.

In het veld Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden kunt u kiezen hoe u de locatie wilt aangeven.
De meest gebruikte optie is adres. Wanneer u een keuze heeft gemaakt klikt u op Volgende.

In het onderstaande veld vult u de locatie in waarvoor u de melding Brandveilig gebruik wilt doen en klikt u
op Volgende.

Controleer of u de juiste gegevens heeft ingevuld. Wanneer de aanvraag voor meerdere adressen en of
percelen geldt kunt u dat in onderstaand veld aangeven. Vervolgens klikt u op Volgende.

In onderstaand veld vult u de Eigendomssituatie in en indien een aanvulling op de locatie. Hierna klikt u op
Volgende.

In onderstaand veld kunt u een eventuele toelichting geven op de locatie. Dit is geen verplicht veld. Klik hierna
op Volgende.

Op onderstaande pagina worden de adres gegevens van het pand waar de melding voor gedaan wordt
weergegeven, controleer deze goed. Vervolgens klikt u onder aan de pagina op ‘’Naar werkzaamheden’’

Op onderstaande pagina ‘’Werkzaamheden” volgt u de stappen die in het informatievenster zijn
weergegeven. Voor het bijvoegen van bijlages klikt u op het tabblad 4.Bijlagen. Hier kunt u uw bijlagen
uploaden.

Op deze pagina kunt u uw bijlage uploaden door op de button Bijlage toevoegen te klikken. Wanneer u klaar
bent en uw aanvraag goed heeft gecontroleerd klikt u linksonder op Indienen. De aanvraag wordt nu
verzonden. U bent klaar met uw Melding brandveilig gebruik.

