
Basistakenpakket brandweer WABO 

Milieudeel 
Activiteiten Grondslag Risicoafweging / motivatie  

Mijnbouw Wabo artikel 2.1 lid e 
Mijnbouwwet 

Grote (brand)veiligheidsrisico's, 
Beheersbaarheid van calamiteiten 

Brzo´99 Wabo artikel 2.1 lid e 
Brzo '99 

Wettelijke adviestaak 
Grote (brand)veiligheidsrisico's 

Opslaan en bewerken  van vuurwerk 
Tot ontbranding brengen van vuurwerk 

Wabo artikel 2.1 lid e 
Vuurwerkbesluit 

Wettelijke adviestaak (Vuurwerkbesluit) 
Grote (brand)veiligheidsrisico's 

Activiteiten die voldoen aan de  ondergrens 
van de PGS 

Wabo artikel 2.1 lid e 
Vuurwerkbesluit 

Grote (brand)veiligheidsrisico's, 
Beheersbaarheid van calamiteiten 

BEVI-object Wabo artikel 2.1 lid e 
Bevi 

Wettelijke adviestaak op groepsrisico en 
mogelijkheid tot voorbereiding en beperking van 
de omvang van een ramp of zwaar ongeval. 
Grote (brand)veiligheidsrisico's 

Kernergie Wabo artikel 2.1 lid e 
Kernergiewet 

Mogelijkheid tot voorbereiding en beperking van 
de omvang van een ramp of zwaar ongeval. 
Grote (brand)veiligheidsrisico's 
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Milieudeel(vervolg) 

Melding op basis activiteitenbesluit bij: 
- Gelijkwaardigheid op standaardvoorschriften 
( BARIM art. 1.7) 
- Maatwerkvoorschriften voor nadere 
invulling/aanvulling (BARIM art. 1.6) 
standaardvoorschriften 
- Zorgplicht, voorschriften voor activiteiten die 
niet gereguleerd zijn in activiteiten besluit of 
ministeriële regeling (BARIM art. 2.1)  

Wet Milieubeheer 
 
Indien deze voorschriften 
betrekking hebben op 
brandveiligheid. Het betreft 
hier dus niet de meldingen die 
voldoen aan de 
standaardvoorschriften 

Advies op basis van art. 10 Wvr; 
adviseren bevoegd gezag over risico's 
op brand en crises en het inventariseren 
van risico's op brand en crises 

Inrichtingen met ontplofbare stoffen 
Inrichtingen met vuurwapens 

Wabo artikel 2.1 lid e 
IVB cat 3.1., 3.5 en 17 

Wettelijke adviestaak 
Verhoogd risico repressief 
brandweeroptreden 

Nieuwe innovaties waar nog geen standaard 
regels voor zijn, zoals biogasinstallaties, LNG en 
waterstof toepassingen e.d. 

Wet milieubeheer Nieuwe inzichten in risico's. Verhoogd 
risico repressief brandweeroptreden 

Niet bevi inrichting met een 10-6 PR contour 
buiten de inrichting 

Wet milieubeheer Adviestaak op groepsrisico en 
mogelijkheid tot voorbereiding en 
beperking van de omvang van een ramp 
of zwaar ongeval. 
Grote (brand)veiligheidsrisico's 

Risico op stofexplosie Wet milieubeheer Specifieke brandweerkennis. Verhoogd 
risico brandweeroptreden 

Opslag van gevaar opleverende stoffen zoals 
cacao 

Wet milieubeheer Specifieke bestrijdingstechniekenkennis 
nodig 

Inrichtingen waarin brandbeheer- of 
brandveiligingsinstallaties worden toegepast 

Wet milieubeheer Specifieke brandweerkennis 



Bouw en gebruiksdeel 

Functie 
(Bouwbesluit) 

Sub-functie 
(Bouwbesluit) Gebouwsoort 

Grenswaarden  
(hoogte/opp./ 
aantal personen/etc) 

Risicoafweging / 
motivatie   

            

Woonfunctie Woonfunctie voor zorg Groepszorg / 
zorgclusterwonin
g  

In woongebouw 
24-uurs zorg  

Verminderd zelfredzame 
personen 
BMI met doormelding  

  Andere woonfunctie Portiekflat, 
galerijflat 

Hoger dan 20 m of 
Met specifieke 
ontvluchting zoals: 
Gezamenlijke besloten 
vluchtroute,  
Veiligheidstrappenhuis, 
Atrium 

Installaties 
Gelijkwaardige 
brandveiligheid 

Bijeenkomst- 
functie 

Aanschouwen van 
sport 

Tribune (deel van 
sportgebouw) 

 > 500 m2 of 
> 166 personen 

Personendichtheid 

  Kinderopvang (jonger 
dan 4 jaar) 

Kinderdagverblijf 
24 -uurs opvang 

> 200 m2 of 
meer dan 6 
opstelplaatsen voor 
bedden op vloer hoger 
dan 1,5 m of 
> 10 kinderen 

Verminderd zelfredzame 
personen 
BMI met doormelding 

  Andere 
bijeenkomstfunctie 

Café / restaurant 
/ besloten 
kinderspeeltuin 
(veel personen) 

> 1000 m2 en/of 
verblijfsvloer hoger dan 
5 meter of 
> 166 personen 

Personendichtheid 
Verminderd zelfredzaam 



Celfunctie nvt Penitentiaire 
Instellingen 

alle Niet zelfredzame personen 
BMI met doormelding 
speciale voorzieningen 

  nvt politiecel / 
Ophoudcel 

alle 
Niet zelfredzame personen 

Gezondheidszorg- 
functie 

Gezondheidszorgfunctie 
met bedgebied 

Ziekenhuis / 
verzorgingshuis / 
Verpleeghuis 

alle Verminderd zelfredzame 
personen 
BMI met doormelding 

  Andere 
Gezondheidszorgfunctie 

Praktijk 
fysiotherapie, 
polikliniek e.d. 

>500 m2 of 
>250 m2 en 
verblijfsvloer 
hoger dan 1,5 m 

Verminderd zelfredzame 
Personen 

Industriefunctie Lichte industriefunctie Veestal, 
opslagloods, 
vrieshuis e.d. 

>2500 m2 Beheersbaarheid 
Gelijkwaardige 
Brandveiligheid 

  Andere industriefunctie Productiebedrijf / 
logistiek centrum 

>2500 m2 Beheersbaarheid 
Gelijkwaardige 
Brandveiligheid 

Kantoorfunctie Nvt Kantoorgebouw >1000 m2 of 
verblijfsvloer 
hoger dan 8 
meter 

Beheersbaarheid 

Logiesfunctie logiesgebouw  Hotel >250 m2 Aanwezigheid slapende 
personen  

  enkele logiesfunctie vakantiehuis Slaapverblijf >10 
personen 

Aanwezigheid slapende 
personen  



Onderwijsfunctie nvt school (verdeling 
basis, voortgezet) 

dagverblijf voor 
meer dan 10 
kinderen jonger 
dan 12 jaar of 
> 500 m2 

Personendichtheid 
Verminderd zelfredzame 
Personen 

Sportfunctie nvt Multifunctioneel 
Sportgebouw 

> 1000 m2 Personendichtheid 
Gelijkwaardige 
Brandveiligheid 

Winkelfunctie nvt Winkelcentrum > 1000  m2 of 
Atrium of 
Overkapte 
winkelstraten 

Personendichtheid 
Gelijkwaardige 
Brandveiligheid 

Overige 
Gebruiksfunctie 

Besloten voor het stallen 
van motorvoertuigen 

Parkeergarage > 2500 m2 
Inzet brandweer nodig 
voor beheersbaarheid 
Installaties 

  Besloten gebouw voor 
Personenvervoer 

Stationsgebouw, 
Metro 

> 2500 m2 Personendichtheid 
Beheersbaarheid 

  Andere overige 
gebruiksfunctie 

Transformatorhuis > 2500 m2 
Inzetrisico's brandweer 

Bouwwerk, 
Geen gebouw 
zijnde 

nvt Tunnels, bruggen 
e.d 

Allen. 
Grenswaarde niet 
eenduidig te 
definiëren, 
objectafhankelijk. 

Vitale infrastructuur 
Onbekend wat de overige 
risico's zijn, de 
interdependenties, ter nadere 
beoordeling brandweer 


