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procescertificaat 
BGB – Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerk   

Kiwa  N.V.  
Sir W. Churchill-laan 273 

Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK ZH 
 

Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
E-mail certif@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

 

Onderneming  
Dijkoraad Viavesta B.V. 
Gotlandstraat 50 
7518 AX  DEVENTER 
Postbus 2173 
7427 AD  DEVENTER 
Tel. 0570-519555 
Fax 0570-519589 
Internet www.dijkoraad.nl 
E-mail brandpreventie@dijkoraad.nl 

 

 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 
 
Dit certificaat bestaat uit 3 pagina’s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, worden de door 

Dijkoraad Viavesta B.V. 
uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan 
de Kiwa Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerk (BGB) volgens 
beoordelingsrichtlijn BRL-K21016; 2008 “Procescertificaat voor het opnemen, 
rapporteren en adviseren op naleving van brandveiligheidsaspecten van 
gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen”. 
 
 
 
 

 
Bouke Meekma 
Directeur Kiwa N.V. 
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Procescertificaat BGB voor het opnemen, rapporteren en adviseren 
op naleving van brandveiligheidsaspecten van 
gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen    
 
PROCESSPECIFICATIE   

Doel van de regeling voor de gebouwgebruikers. 

De regeling heeft als doel om eigenaren 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 eigenaren c.q. gebruikers meer kennis opdoen over hoe zij hun bouwwerk verantwoord kunnen gebruiken.  

Tevens wordt hiermee het bewustzijn binnen de beheersorganisatie van het gebouw op dit punt vergroot. 

De eigenaren c.q. gebruikers van de gebouwen kunnen met het keurmerk aantonen, dat zij verantwoord ondernemen en kunnen zich hiermee 

positief onderscheiden binnen het marktsegment waarin zij opereren en hun klanten. 

 

Het streven van de regeling. 

De regeling streeft om bij bestaande gebouwen te komen tot een geaccepteerd niveau van brandveiligheid. 

Het niveau wordt bepaald door het bereiken van een score via een opnamerapport vastgesteld door de klankbordgroep. 

Binnen het toepassingsgebied van de regeling toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken valt het opnemen, rapporteren en adviseren op 

naleving van de brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen. 

TOEPASSING EN GEBRUIK   

Het opnemen van de brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen wordt uitgevoerd door een gecertificeerd BGB-bedrijf aan de hand 

van vastgestelde criteria (opnamerapport).  

Afhankelijk van de beoordeling volgt er na de eerste opname een tweede opname na het corrigeren van tekortkomingen. De 1e en 2e opname 

worden door één en hetzelfde bedrijf uitgevoerd. Het BGB-bedrijf zal de bevindingen rapporteren in de vastgestelde controlelijst en door 

middel van een opnamerapport 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 die zijn omvat in de gebruiksvergunning. 

 

De in deze regeling opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een 

procescertificaat voor de regeling toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB). 

In het brandveilige gebruik van bouwwerken zijn vergunningscriteria (vergunningsplicht) en de zogenaamde gebruiksvoorschriften vermeld of 

zonder vergunning via het gebruiksbesluit. Deze criteria en voorschriften worden als onderdeel van de gebruiksvergunning / gebruiksbesluit 

getoetst. Het verstrekken van de gebruiksvergunning vindt alleen plaats als aan alle relevante brandveiligheidsvoorzieningen is voldaan. 

In het kader van de gemeentelijke bouwverordening zal de gemeente gebruiksvergunningen verstrekken. Het kan hierbij gaan om het 

verstrekken van een vergunning aan een nieuw, een (totaal) verbouwd of bestaand gebouw.  

De regeling BGB kan onderdeel uitmaken van het handhavingstraject van de gemeente na het verstrekken van gebruiksvergunningen. Het is 

daarmee geen verplichting. Dus naast dit keurmerk kan de gemeente altijd handhaven. 

Binnen de regeling BGB wordt door gecertificeerde BGB-bedrijven het bouwwerk en het gebruik gecontroleerd op naleving van de 

brandveiligheidsaspecten van de gebruiksvergunning of gebruiksbesluit.  

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. 
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Procescertificaat BGB voor het opnemen, rapporteren en adviseren 
op naleving van brandveiligheidsaspecten van 
gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen    
 
WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1. Inspecteer bij de oplevering: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 de uitgevoerde werkzaamheden geen zichtbare gebreken 

 vertonen. 

 
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 

overgaat, neem dan contact op met: 

2.1 Dijkoraad Viavetsa B.V. 

 en zo nodig met: 

2.2 Kiwa N.V. 

 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de 

verwerkingsrichtlijnen van de producent. 

 
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe 

www.kiwa.nl. 

 

 
 
 

http://www.kiwa.nl

