
gepubliceerd in het            

Staatsblad van het 

Koninkrijk der 

Nederlanden                

met Stb. 2013, 75                  

en Stb. 2011, 676

bijlage 1 bij                          

artikel 6.20, lid 1

Gebruiksoppervlakte            

van de gebruiksfunctie

Hoogte hoogste vloer           

van de gebruiksfunctie 

gemeten boven het 

meetniveau

groter dan hoger dan

1
a1 Zorgclusterwoning / voor zorg op afroep / in woongebouw Gedeeltelijk Nee (1) Nee

a2 Zorgclusterwoning / met 24-uurs zorg / niet in woongebouw Volledig Nee Nee

a3 Zorgclusterwoning / met 24-uurs zorg / in woongebouw Gedeeltelijk Ja (2) Ja

a4 Groepszorgwoning / voor zorg op afspraak Volledig Nee Nee

a5 Groepszorgwoning / voor zorg op afroep Volledig Nee (1) Nee

a6 Groepszorgwoning / voor 24-uurs zorg Volledig Ja (2) Ja

a7 Andere woonfunctie zorg - Nee Nee

b Andere woonfunctie - Nee Nee

2
a Bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport - - - Nee Nee

b Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar (3) 200 m² - Volledig Nee Nee

- 1,5 m (bij 6 bedden of meer) Volledig Ja Ja

c Andere bijeenkomstfunctie - 5 m Gedeeltelijk Nee Ja

- 50 m Volledig Nee Ja

500 m² - Niet-automatisch Nee Nee

1000 m² - Gedeeltelijk Nee Ja

5000 m² - Volledig Nee Ja

3

- - Volledig Ja Ja

4
a Gezondheidszorgfunctie met bedgebied - - Volledig Ja Ja

b Andere gezondheidszorgfunctie - 20 m Niet-automatisch Ja Nee

- 50 m Gedeeltelijk Ja Ja

- 4,1 m Niet-automatisch Nee Nee

250 m² 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

500 m² - Niet-automatisch Nee Nee

5
a Lichte industriefunctie - - - Nee Nee

b Andere industriefunctie - 20 m Niet-automatisch Nee Nee

750 m² 4,1 m Niet-automatisch Nee Nee

1500 m² 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

2500 m² - Niet-automatisch Nee Nee

6
- 20 m Niet-automatisch Nee Nee

- 50 m Gedeeltelijk Nee Ja

500 m² 4,1 m Niet-automatisch Nee Nee

750 m² 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

1500 m² - Niet-automatisch Nee Nee

7
a Logiesfunctie niet in een logiesgebouw - - - Nee Nee

b Logiesfunctie in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking 250 m² - Volledig Nee Ja

c Logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24 uurs bewaking - 1,5 m Volledig Ja Ja

250 m² - Volledig Nee Ja

8
- 4,1 m Niet-automatisch Nee Nee

- 50 m Gedeeltelijk Nee Ja

250 m² 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

500 m² - Niet-automatisch Nee Nee

9
- 4,1 m Niet-automatisch Nee Nee

- 50 m Gedeeltelijk Nee Ja

500 m² 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

1000 m² - Niet-automatisch Nee Nee

10
- 4,1 m Niet-automatisch Nee Nee

- 50 m Volledig Nee Ja

500 m² 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

1000 m² - Niet-automatisch Nee Nee

5000 m² 13 m Gedeeltelijk Nee Ja

10000 m² - Gedeeltelijk Nee Ja

10000 m² 13 m Volledig Nee Ja

11
a Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen - 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

1000 m² - Volledig Nee Nee

2500 m² - Volledig Nee Ja

b Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer - 1,5 m Niet-automatisch Nee Nee

- 13 m Gedeeltelijk Nee Nee

1000 m² - Niet-automatisch Nee Nee

2500 m² - Gedeeltelijk Nee Ja

c Andere overige gebruiksfunctie - - - Nee Nee

12

- - - - -
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Gezondheidszorgfunctie

Omvang van         

bewaking volgens                     

NEN 2535

Grenswaarden

Doormelding          

volgens                     

NEN 2535

Inspectiecertificaat 

volgens artikel 6.20,            

lid 6

Kantoorfunctie

zie de flow-chart met een         

toelichting op de woonfunctie           

op de ommezijde

Celfunctie

Industriefunctie

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Onderwijsfunctie 

Winkelfunctie 

Sportfunctie

Bouwbesluit 2012

TOEPASSINGSTABEL TER BEPALING VAN UITGANGSPUNTEN                                                                                   

SYSTEMATIEK BRANDMELD- / ONTRUIMINGSALARMSYSTEMEN 

Logiesfunctie (3)

Overige gebruiksfunctie

Woonfunctie

Bijeenkomstfunctie

 



Zorgclusterwoning
Nee

Groepszorgwoning
Nee Andere 

woonfunctie

Nee

         Ja          Ja          Ja

Gelegen in een 

woongebouw

Nee

         Ja

24-uurs zorg
Nee

Zorg op afroep
Nee

24-uurs zorg
Nee

Zorg op afspraak
Nee

Zorg op afroep
Nee

24-uurs zorg
Nee

         Ja          Ja          Ja           Ja           Ja          Ja

Bewaking: Gedeeltelijk Gedeeltelijk Volledig Volledig Volledig Volledig NEN 2555

Doormelding: OMS en ZP ZC ZP Geen ZC OMS en ZP Geen

Er is sprake van een zorgclusterwoning indien de woning

l  de woning een zelfstandige woning is

l  de woning door tenminste één individuele zorgcliënt (al of niet met partner) wordt bewoond

l  de woning door een cliënt wordt bewoond in verband met zorg die hij/zij in die woning van één of meer zorgaanbieders kan ontvangen

l  de woning in de directe nabijheid van vier of meer soortgelijke woningen is gelegen

Er is sprake van een groepszorgwoning indien de woning

l  de woning een zelfstandige woning is

l  de woning door vijf of meer zorgcliënten met een vergelijkbare zorgindicatie en vergelijkbare zorgvoorziening wordt bewoond, die een gezamenlijke huishouding voeren

l  de woning door cliënten wordt bewoond in verband met zorg die men in die woning van één of meer zorgaanbieders kan ontvangen

Zorg op afspraak

De zorgverlener komt (zoals in het geval van thuiszorg) langs op een afgesproken tijdstip. In betreffende woning is geen specifieke voorziening (spreek-/luisterverbinding, 

zusterpost of verpleegoproepsysteem) aanwezig ter ondersteuning van die zorg. Wel kan een persoonlijk alarmeringssysteem aanwezig zijn. 

Deze vorm onderscheidt zich dan ook slechts fractioneel van een “niet voor zorg bestemde woonfunctie”.

Zorg op afroep

De zorgverlener wordt op een door de cliënt te bepalen moment opgeroepen, bijvoorbeeld voor hulp in dagelijkse zaken zoals toiletbezoeken of aan- en uitkleden. 

In betreffende woning zijn dan ook specifieke voorzieningen aanwezig (spreek-/luisterverbinding, zusterpost of verpleegoproepsysteem) ter ondersteuning van die zorg.

24-uurs zorg

Wonen in een complex met verschillende voorzieningen  ter ondersteuning van de zorg, waarbij 24 uur per dag zorgpersoneel aanwezig is in het complex(-deel).

Onder verwijzing naar Bouwbesluit artikel 6.21 ("Rookmelders"), moeten in een "Andere woonfunctie" melders worden aangebracht volgens richtlijnen en eisen uit 

NEN 2555:2008 nl "Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties".
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Toelichting op Woonfunctie                                 
onder verwijzing naar Bouwbesluit 2012, bijlage 1 bij artikel 6.20, lid 1, functie 1

beoordeel 

opnieuw                

of                   

geen eis

beoordeel 

opnieuw

OMS = Openbaar Meldsysteem                                                                   
(rechtstreekse doormelding naar de regionale meldkamer van de brandweer)

NEN 2555

Bewaking.                                                                                                               
Omvang van de bewaking volgens NEN 2535, zoals bedoeld in de artikelen                                        

“10.2.2 Volledige bewaking” en “10.2.3 Gedeeltelijke bewaking”.

Doormelding.                                                                                                 
Aansluiting op de Regionale Meldkamer voor brandmeldingen volgens NEN 2535,                       

zoals bedoeld in artikel “8.4 Doormelding van brandalarm door doormeldapparatuur (E)                    

naar een ontvangststation voor brandmeldingen (F)".

beoordeel 

opnieuw                

of                   

geen eis

beoordeel 

opnieuw                

of                   

geen eis

ZP = Zusterpost                                                                                                              
(centraal punt in hetzelfde complex als van waaruit de brandmelding afkomstig is)

Niet zelf-redzaam. ......................................................................................      
personen zijn niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen                                                                       

(zoals in geval van 'aan bed gebonden patiënten')

Verminderd zelfredzaam.                                                                                                                     
onder begeleiding van één zelfredzaam persoon kan een aantal personen in veiligheid                          

worden gebracht

ZC = Zorgcentrale                                                                                                          
(centrale eigen meldkamer buiten het complex voor "verschillende" zorginstellingen)

 


