
De op de Woningwet gebaseerde regelgeving zoals het Bouwbesluit 
2003 en de gemeentelijke bouwverordening bevat voorschriften 
over de brandveiligheid van bouwwerken. Het gaat daarbij met 
name om voorschriften waaraan het bouwwerk zelf en het gebruik 
daarvan moeten voldoen. In dit informatieblad wordt ingegaan op 
de juridische werking van die voorschriften. Daarover bestaat in de 
uitvoeringspraktijk nu soms onduidelijkheid. 

Het wettelijk kader

De bouwparagraaf van de Woningwet heeft betrekking op:
•	 het	oprichten	en	veranderen	van	bouwwerken	(zoals	gebouwen);
•	 de	technische	staat	van	bestaande	bouwwerken,	en
•	 het	gebruik	van	bouwwerken.

De	Woningwet	bevat	zelf	geen	inhoudelijke	brandveiligheidsvoorschrif-
ten maar biedt de wettelijke grondslag voor:
•	 het	opnemen	van	bouwtechnische	brandveiligheidsvoorschriften	

voor nieuwbouw en bestaande bouw in een algemene maatregel van 
bestuur	(het	Bouwbesluit	2003);
•	 het	opnemen	van	voorschriften	over	het	brandveilig	gebruik	van	
bouwwerken	in	de	gemeentelijke	bouwverordening;
•	 het	landelijk	uniformeren	van	die	gemeentelijke	voorschriften	in	
een	algemene	maatregel	van	bestuur	(het	Gebruiksbesluit,	dat	naar	
verwachting	medio	2008	in	werking	zal	treden),	en
•	 het	opleggen	van	hogere	eisen	voor	bestaande	bouw	door	burge-
meester	en	wethouders	indien	dat	in	het	concrete	geval	noodzakelijk	
is	(verplichting	voorzieningen	te	treffen	tot	maximaal	het	nieuw-
bouwniveau).

Daarnaast	bevat	de	Woningwet	een	aantal	verbodsbepalingen	zoals:
•	 het	verbod	om	te	bouwen	zonder	of	in	afwijking	van	een	bouwvergun-
ning;
•	 het	verbod	om	een	bestaand	bouwwerk	in	een	bouwtechnische	staat	

te brengen, te laten komen of te houden die lager is dan de Bouwbe-
sluitvoorschriften die voor bestaande bouwwerken gelden, en
•	 het	verbod	om	een	bouwwerk	te	gebruiken	of	te	laten	gebruiken	in	

afwijking van de gebruiksvoorschriften uit de gemeentelijke bouw-
verordening. De Woningwet schrijft verder voor dat burgemeester en 
wethouders	bestuurlijk	toezicht	moeten	uitoefenen	op	de	naleving	van	
de op die wet gebaseerde brandveiligheidsvoorschriften. Op grond van 
de	Wet	op	de	economische	delicten	(WED)	is	overtreding	van	de	bij	of	
krachtens de Woningwet gegeven voorschriften een strafbaar feit.

Nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw

De	op	de	Woningwet	gebaseerde	technische	voorschriften	(zoals	
het	Bouwbesluit	2003	en	de	bouwverordening)	bevatten	minimum-
voorschriften	die	erop	zijn	gericht	te	waarborgen	dat	nieuwe	en	
bestaande bouwwerken ten minste een bepaald kwaliteitsniveau 
hebben. Het staat de eigenaar van een bouwwerk altijd vrij om 
een hoger kwaliteitsniveau te realiseren dan in die voorschriften is 
aangegeven.	Dat	geldt	zowel	voor	te	bouwen	bouwwerken	als	voor	
bestaande bouwwerken. Inhoudelijk bestaat een belangrijk verschil 
tussen de voorschriften voor bestaande bouwwerken en de nieuw-
bouwvoorschriften. Aan nieuw te bouwen bouwwerken worden in het 
algemeen meer en hogere eisen gesteld dan aan bestaande bouw-
werken. Met dit verschil komt tevens het verschil in karakter tussen 
de voorschriften voor nieuwbouw en bestaande bouw tot uitdrukking. 
De	nieuwbouwvoorschriften	zijn	gericht	op	het	waarborgen	van	een	
kwaliteitsniveau dat de regelgever minimaal gewenst acht voor nieuw 
te	bouwen	bouwwerken	(rekening	houdend	met	de	actuele	stand	der	
techniek	en	de	aan	dat	kwaliteitsniveau	verbonden	kosten).	De	voor-
schriften over de staat van bestaande bouwwerken hebben een totaal 
andere	functie.	De	daarin	vervatte	eisen	zijn	bedoeld	als	absoluut	
bodemniveau, dat nimmer mag worden onderschreden omdat anders 
de	(brand)veiligheid	van	dat	bouwwerk	en	het	gebruik	daarvan	geacht	
wordt	direct	in	gevaar	te	zijn.	Het	in	die	eisen	vervatte	kwaliteits-
niveau is dan ook nadrukkelijk geen streefniveau maar geeft een 
harde, kritische ondergrens aan: “lager dan dit bodemniveau mag 
nimmer want dat is te risicovol”.

Bouwen

Het	is	verboden	om	te	bouwen	zonder	of	in	afwijking	van	een	bouw-
vergunning van burgemeester en wethouders, behalve als het gaat 
om het bouwen waarvoor op grond van de Woningwet geen bouw-
vergunning	is	vereist.	Kort	gezegd	gaat	het	bij	“bouwen”	in	de	zin	van	
de Woningwet om het oprichten of veranderen van een bouwwerk. 
Wanneer dat voorgenomen bouwen in strijd is met de nieuwbouw-
voorschriften	van	het	Bouwbesluit	2003	of	de	gemeentelijke	bouw-
verordening mogen burgemeester en wethouders geen bouwver-
gunning verlenen. Bij bouwvergunningplichtige bouwen werken 
die nieuwbouwvoorschriften juridisch door via de bouwvergunning. 
Wanneer	(ten	onrechte)	een	bouwvergunning	is	verleend	voor	een	
bouwplan dat blijkens de bij de vergunningaanvraag behorende ge-
gevens en bescheiden in strijd is met een nieuwbouwvoorschrift van 

Brandveiligheid

De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet



het	Bouwbesluit	2003	of	de	bouwverordening,	dan	mag	dat	bouwplan	
op basis van de verleende vergunning dus gewoon worden uitgevoerd 
en handelt de bouwer niet in strijd met de bouwregelgeving. Daarbij 
is	echter	een	ondergrens:	de	voorschriften	van	het	Bouwbesluit	2003	
en de bouwverordening over de staat van bestaande bouwwerken 
moeten	altijd	in	acht	worden	genomen.	Een	bouwwerk	(of	het	gebruik	
daarvan)	mag	dus	nooit	in	strijd	zijn	met	die	voorschriften	voor	be-
staande	bouwwerken	(een	uitzondering	geldt	voor	monumenten).

Bestaande bouw

Zodra een bouwwerk is opgeleverd en in gebruik is genomen, is het 
voor de toepassing van de bouwregelgeving een bestaand bouwwerk 
waarop	de	voorschriften	van	toepassing	zijn	die	in	het	Bouwbesluit	
2003	en	de	bouwverordening	zijn	opgenomen	over	de	staat	van	
bestaande bouwwerken. Dat betekent echter niet dat de eigenaar het 
kwaliteitsniveau van dat bouwwerk na de oplevering door ingrepen 
mag gaan verlagen, bijvoorbeeld tot het niveau dat in de voorschrif-
ten voor bestaande bouwwerken als bodemniveau is opgenomen. Het 
door ingrepen veranderen van de kwaliteit is namelijk “bouwen” in 
de	zin	van	de	Woningwet,	hetgeen	meebrengt	dat	die	ingrepen	aan	
de	nieuwbouweisen	moeten	voldoen	(zij	het	dat	soms	ontheffing	tot	
een	lager	kwaliteitsniveau	mogelijk	is).	Iets	anders	is	dat	de	kwaliteit	
van een bouwwerk in de loop van de tijd door veroudering uiteraard 
kan	verminderen.	Een	dergelijke	autonome	kwaliteitsvermindering	
is door de regelgever aanvaardbaar geacht, mits het kwaliteitsni-
veau van het bouwwerk het bodemniveau van de voorschriften voor 
bestaande bouw niet onderschrijdt. Wanneer dat bodemniveau wel 
wordt onderschreden, is de eigenaar van het bouwwerk in overtre-
ding. Dat is een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische 
delicten	(WED).	Bovendien	kunnen	burgemeester	en	wethouders	
tegen	die	overtreding	handhavend	optreden	aangezien	de	voorschrif-
ten	voor	bestaande	bouw	zelfstandig	handhaafbaar	zijn.

Onderhoud en verbouw

Behoudens	een	enkele	uitzondering,	die	met	name	brandbeveili-
gingsinstallaties betreft, bevatten de op de Woningwet gebaseerde 
voorschriften geen onderhoudsverplichtingen. De bouwregelgeving 
verzet	zich	er	dus	niet	tegen	dat	geen	onderhoud	wordt	verricht	en	
dat het oorspronkelijke kwaliteitsniveau van het bouwwerk in de loop 
van	de	tijd	vermindert,	zolang	het	bodemniveau	van	de	voorschrif-

ten voor bestaande bouw maar niet wordt onderschreden. Vanuit 
economische motieven heeft de eigenaar van een bouwwerk er in het 
algemeen	natuurlijk	zelf	al	voldoende	belang	bij	om	het	kwaliteitsni-
veau van een bouwwerk door onderhoud op een verantwoord niveau 
te	houden.	Afhankelijk	van	de	aard	van	die	onderhoudswerkzaamhe-
den kan hij ook daarbij te maken krijgen met de bouwregelgeving.

Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen:
a.	 bouwwerkzaamheden	die	tot	het	gewone	onderhoud	van	een	
bouwwerk	behoren;

b.	 overige	werkzaamheden	die	tot	het	gewone	onderhoud	behoren,	
en

c.	 ingrijpender	onderhouds-	en	verbouwwerkzaamheden.

Overigens heeft de wetgever in de voorschriften geen criterium 
opgenomen	waarmee	bouwwerkzaamheden	die	tot	het	gewone	
onderhoud behoren kunnen worden onderscheiden van ingrijpen-
der	onderhouds-	en	verbouwwerkzaamheden.	Blijkens	de	wetsge-
schiedenis kan evenwel als criterium worden gehanteerd of door de 
betreffende	werkzaamheid	een	evidente	verandering	ten	opzichte	van	
de	oorspronkelijke	kwaliteit	van	het	bouwwerk	zal	plaatsvinden.

Gewoon onderhoud

Voor	het	verrichten	van	werkzaamheden	die	tot	het	gewone	on-
derhoud van een bouwwerk behoren, is nimmer een bouwvergun-
ning	vereist.	De	hierboven	onder	A	bedoelde	werkzaamheden	zijn	
weliswaar	bouwwerkzaamheden	maar	die	zijn	in	de	Woningwet	
bouwvergunningsvrij verklaard. Voor de onder B bedoelde overige 
werkzaamheden	(zoals	schilderwerk)	is	geen	bouwvergunning	nodig	
omdat	die	per	definitie	niet	als	bouwen	in	de	zin	van	de	Woningwet	
kunnen	worden	aangemerkt.	Bouwwerkzaamheden	die	in	het	kader	
van	het	gewone	onderhoud	worden	verricht	(zoals	het	herstel	of	het	
vervangen	van	een	lekke	dakgoot),	zullen	in	het	algemeen	gericht	zijn	
op	het	behouden	van	de	oorspronkelijke	kwaliteit	van	(het	betref-
fende	deel	van)	het	bouwwerk.	Dat	kwaliteitsniveau	hoeft	niet	per	se	
overeen te komen met het thans geldende nieuwbouwniveau maar 
moet	wel	zijn	gelegen	boven	het	bodemniveau	van	de	voorschriften	
voor bestaande bouw.
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Ingrijpender onderhoud en verbouw

Voor	ingrijpender	onderhoudswerkzaamheden	en	voor	verbouw-
werkzaamheden	is	in	beginsel	een	bouwvergunning	vereist,	tenzij	
de	betreffende	werkzaamheid	op	grond	van	de	Woningwet	bouwver-
gunningsvrij is. Dat laatste is het geval wanneer het gaat om:
•	 bouwwerkzaamheden	ingevolge	een	besluit	van	burgemeester	en	
wethouders	om	hogere	eisen	te	stellen	tot	maximaal	het	nieuw-
bouwniveau dan wel een besluit tot toepassing van bestuurdwang 
of oplegging van een last onder dwangsom, of

•	 het	verrichten	van	bouwwerkzaamheden	die	in	het	Besluit	bouw-
vergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken 
zijn	aangemerkt	als	bouwen	van	beperkte	betekenis	(zoals	het	
aanbrengen van een verandering van niet ingrijpende aard aan 
een bouwwerk die geen betrekking heeft op de draagconstructie 
van	het	bouwwerk).	

Ongeacht of daarvoor wel of geen bouwvergunning is vereist, geldt 
voor	ingrijpender	onderhouds-	en	verbouwwerkzaamheden	altijd	dat	
de betreffende ingreep moet voldoen aan de nieuwbouwvoorschrif-
ten,	tenzij	die	voorschriften	de	mogelijkheid	bieden	tot	ontheffing	tot	
een lager kwaliteitsniveau.

Rechtens verkregen niveau

In de uitvoeringspraktijk wordt soms verondersteld dat de kwali-
teit van een bestaand bouwwerk altijd ten minste moet blijven op 
het kwaliteitsniveau dat het bouwwerk bij de nieuwbouw had. Dit 
wordt dan veelal als “het rechtens verkregen niveau” aangeduid. 
De Woningwet, de daarop gebaseerde voorschriften en de daarop 
betrekking hebbende jurisprudentie bieden evenwel juridisch geen 
houvast voor een dergelijke veronderstelling. Het begrip “rechtens 
verkregen niveau” komt slechts éénmaal in de voorschriften voor en 
het	heeft	dan	een	andere	betekenis	dan	kennelijk	aan	deze	veronder-
stelling ten grondslag ligt. Op grond van artikel 1.11, tweede lid, van 
het	Bouwbesluit	2003	kunnen	burgemeester	en	wethouders	namelijk	
bij het veranderen van een bestaand bouwwerk in sommige gevallen 
ontheffing	van	een	nieuwbouwvoorschrift	verlenen	“tot	het	rechtens	
verkregen	niveau”.	Het	bestaan	van	zo’n	ontheffingsmogelijkheid	
tot een lager niveau dan het thans geldende nieuwbouwniveau is 
iets	geheel	anders	dan	het	(vermeende)	bestaan	van	een	juridische	
plicht voor de eigenaar tot het tot in de eeuwigheid behouden van de 
oorspronkelijke nieuwbouwkwaliteit van het bouwwerk.
Behoudens bij autonome kwaliteitsvermindering door veroudering, 

kan het kwaliteitsniveau van een bouwwerk bij een juiste toepassing 
van de bouwregelgeving niet terechtkomen onder het kwaliteitsni-
veau dat voor dat bouwwerk gold ten tijde van de bouw daarvan, 
respectievelijk ten tijde van later in het bouwwerk aangebrachte 
veranderingen.	Wanneer	dat	zich	in	de	praktijk	desondanks	voor-
doet,	zal	dat	alleen	maar	hebben	kunnen	gebeuren	doordat	op	enig	
moment een lager kwaliteitsniveau is gerealiseerd dan op grond van 
de bouwvoorschriften was toegestaan.

Hogere gemeentelijke eisen 

Wanneer een bouwwerk overeenkomstig de daarop van toepassing 
zijnde	voorschriften	wordt	gebouwd,	verbouwd	en	gebruikt,	zullen	het	
bouwwerk en het gebruik daarvan in de regel voldoende brandveilig 
zijn.	Dat	kan	eigenlijk	slechts	anders	zijn	wanneer	het	bouwwerk	
op	andere	wijze	gebruikt	gaat	worden	dan	ten	tijde	van	de	bouw/
verbouw	was	voorzien,	zoals	intensiever	gebruik	(bijvoorbeeld	meer	
mensen	tegelijk	aanwezig	in	het	gebouw	of	in	bepaalde	ruimten	
daarin),	afwijkend	gebruik	(bijvoorbeeld	meer	minder	zelfredzame	
mensen	tegelijk	in	het	gebouw)	of	gebruik	voor	een	ander	doel	
(bijvoorbeeld:	kantoorgebouw	wordt	discotheek	of	opslagruimte	
voor	brandgevaarlijke	stoffen).	Afhankelijk	van	de	feitelijke	kwaliteit	
van het bouwwerk kan dat meebrengen dat het bouwwerk en/of het 
voorgenomen gebruik onvoldoende brandveilig geacht moet wor-
den. Indien de eigenaar van het bouwwerk die kwaliteit niet op het 
gewenste	niveau	wenst	te	brengen,	zijn	er	drie	opties:
•	 wanneer	het	voorgenomen	gebruik	op	grond	van	de	bouwver-

ordening gebruiksvergunningplichtig is, kunnen burgemeester 
en wethouders voorwaarden over het brandveilig gebruik in de 
gebruiksvergunning	opnemen	(waaronder	zo	nodig	een	ge-
bruiksbeperking)	en	in	het	uiterste	geval	de	gebruiksvergunning	
weigeren	indien	door	het	stellen	van	zulke	gebruiksvoorwaarden	
geen	voldoende	brandveilig	gebruik	kan	worden	bereikt	(n.b.:	in	
de gebruiksvergunning mogen geen bouwtechnische voorwaarden 
worden	opgenomen);

•	 burgemeester	en	wethouders	kunnen	het	gebruik	van	het	bouw-
werk bij acuut gevaar op grond van artikel 100d van de Woningwet 
doen staken, en/of 

•	 zij	kunnen	de	eigenaar	de	verplichting	opleggen	om	het	bouwtech-
nische kwaliteitsniveau van het bouwwerk te verhogen. 

	 Artikel	13	van	de	Woningwet	biedt	hun	de	mogelijkheid	tot	het	op-
leggen	van	een	dergelijke	verplichting	mits	zij	de	noodzaak	van	dat	
hogere niveau in het concrete geval voldoende kunnen motiveren. 
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In	dat	geval	mogen	zij	geen	hoger	niveau	opleggen	dan	het	Bouw-
besluit	2003	voor	nieuwbouw	bevat	(een	lager	niveau	opleggen	
mag	dus	wel).	De	eis	dat	het	hogere	niveau	in	het	concrete	geval	
noodzakelijk	moet	zijn,	brengt	overigens	met	zich	dat	het	colle-
ge	(en	de	gemeenteraad)	niet	bevoegd	is	om	door	gemeentelijke	
beleidsregels generiek een hoger kwaliteitsniveau voor een cate-
gorie bouwwerken in de gemeente af te dwingen. Toepassing van 
de	bevoegdheid	zal	van	geval	tot	geval	specifiek	gemotiveerd	en	
op	consistente	wijze	toegepast	moeten	worden.	In	dit	verband	kan	
het	de	voorkeur	hebben	om	gemeentelijke	beleidsregels	terzake	
vast te stellen waarbij op grond van artikel 4:84 van de Algemene 
wet bestuursrecht op het bestuursorgaan de verplichting rust 
om	overeenkomstig	de	beleidsregel	te	handelen	tenzij	dat	voor	
een	of	meer	belanghebbenden	gevolgen	zou	hebben	die	wegens	
bijzondere	omstandigheden	onevenredig	zijn	in	verhouding	tot	
de met de beleidsregel te dienen doelen. Beleidsregels kunnen 
bijdragen aan de onderbouwing en motivering van het gebruik 
van	deze	bevoegdheid	overeenkomstig	het	noodzakelijkheids-
vereiste. Uit het feit dat de staat van een bouwwerk in het concrete 
geval	zou	beantwoorden	aan	de	in	die	beleidsregels	opgenomen	
criteria voor het opleggen van een verplichting tot het treffen van 
aanvullende	voorzieningen	volgt	evenwel	nog	niet	een	noodzaak	
daartoe. Ook op dit punt blijft voorop staan dat van geval tot geval 
gemotiveerd	moet	worden	waarom	een	noodzaak	bestaat	tot	het	
treffen	van	aanvullende	voorzieningen	en	dat	de	toepassing	van	
de betreffende bevoegdheid niet mag leiden tot een stelselmatige 
praktijk waarin generiek, in aanvulling op de in het Bouwbesluit 
2003	opgenomen	voorschriften	voor	de	staat	van	bestaande	bouw,	
verplichtingen als bedoeld worden opgelegd.

Praktijkvoorbeeld: deuren

De nieuwbouwvoorschriften die op de bouw van een gebouw van toe-
passing	zijn,	bevatten	onder	meer	eisen	over	de	minimale	weerstand	
tegen	branddoorslag	en	brandoverslag	(WBDBO)	en	tegen	rook-
doorgang.	Die	eisen	kunnen	ook	van	toepassing	zijn	op	beweegbare	
constructieonderdelen	in	een	inwendige	scheidingsconstructie	(zoals	
een	deur	in	een	brandscheidende	wand).	Stel	dat	die	deur	bij	de	
bouw van het gebouw op grond van de nieuwbouwvoorschriften een 
WBDBO	van	ten	minste	30	minuten	heeft:
•	 mag	die	deur	dan	direct	na	de	oplevering	van	het	gebouw	of	op	

enig later moment vervangen worden door een deur met een 
	 lagere	WBDBO	dan	ten	minste	30	minuten?	Nee.	

 Voor de toepassing van de regelgeving is het vervangen van die 
deur een verandering van het bouwwerk, hetgeen - blijkens de 
wettelijke	omschrijving	van	dat	begrip	–	“bouwen”	is	zodat	die	ver-
andering in beginsel aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 
2003	moet	voldoen	(tenzij	het	Bouwbesluit	2003	een	ontheffing-

	 mogelijkheid	met	betrekking	tot	de	WBDBO	van	die	deur	biedt);
•	 moet	die	deur	dan	worden	gerepareerd	of	vervangen	wanneer	die	

door veroudering niet meer aan de destijds bij nieuwbouw gelden-
de	WBDBO	voldoet?	In	beginsel	niet.	Verplichte	reparatie	of	vervan-
ging is in de regel pas aan de orde wanneer het in het Bouwbesluit 
2003	opgenomen	bodemniveau	(niveau	bestaande	bouw)	wordt	
onderschreden.	Uitzondering:	wanneer	burgemeester	en	wethou-
ders	de	noodzaak	daartoe	in	het	concrete	geval	voldoende	kunnen	
motiveren,	kunnen	zij	de	eigenaar	van	het	gebouw	door	een	besluit	
op	grond	van	artikel	13	van	de	Woningwet	verplichten	om	de	deur	
te vervangen door een deur met een WBDBO op nieuwbouwniveau 
(of	een	lager	niveau	indien	zij	dat	in	dat	geval	voldoende	achten);

•	 moet	die	deur	dan	worden	gerepareerd	of	vervangen	wanneer	die	
door	een	ongelukje	beschadigd	is	geraakt?	Zie	het	antwoord	op	de	
vorige	vraag;

•	 mag	die	deur	dan	worden	veranderd,	bijvoorbeeld	door	er	alsnog	
een	kijkraampje	in	aan	te	brengen?	Dat	mag	mits	die	verandering	
op	zodanige	manier	gebeurt	dat	de	deur	ook	na	die	verandering	
nog	voldoet	aan	de	oorspronkelijke	WBDBO-eis	(in	dit	voorbeeld	30	
minuten);

•	 moet	die	deur	dan	bij	een	wijziging	van	het	gebruik	van	de	betref-
fende	ruimte	worden	vervangen?	Soms	wel.	Wanneer	de	oorspron-
kelijke deur bijvoorbeeld tegen de vluchtrichting indraait en het 
aantal	personen	dat	tegelijk	in	de	ruimte	aanwezig	zal	gaan	zijn	
door	de	gebruikswijziging	de	daarop	van	toepassing	zijnde	grens-
waarde	gaat	overschrijden,	zal	de	draairichting	van	de	deur	moeten	
worden veranderd om het voorgenomen nieuwe gebruik met het 
daarbij nagestreefde aantal personen mogelijk te maken. Wanneer 
de eigenaar/gebruiker dat niet wil doen, kan de gemeente dat door 
een	aanschrijving	ex	artikel	13	van	de	Woningwet	zo	nodig	afdwin-
gen	of	kan	zij	een	gebruiksbeperking	opleggen;		

•	 moet	die	deur	dan	bij	een	eventuele	aanscherping	van	de	nieuw-
bouweis	in	het	Bouwbesluit	2003	vervangen	worden	door	een	
deur	die	aan	die	aangescherpte	eis	voldoet?	Nee,	zolang	het	in	
het	Bouwbesluit	2003	opgenomen	bodemniveau	voor	bestaande	
bouwwerken niet wordt onderschreden hoeft de deur niet te wor-
den	vervangen	(tenzij	burgemeester	en	wethouders	de	eigenaar	
daartoe aanschrijven en daarbij motiveren waarom een hogere eis 
noodzakelijk	is).
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Bestuurlijke handhaving

Wanneer	de	brandveiligheidsvoorschriften	ex	Woningwet	worden	
overtreden, kunnen burgemeester en wethouders daartegen hand-
havend	optreden	op	grond	van	artikel	125	van	de	Gemeentewet	en	
artikel	5:21	en	volgende	(bestuursdwang)	of	artikel	5:32	en	volgende	
(last	onder	dwangsom)	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht.	Vaste	
lijn in rechterlijke uitspraken is dat burgemeester en wethouders 
een	beginselplicht	tot	handhaving	hebben.	Behoudens	bijzondere	
omstandigheden moet in feite dan ook bij elke overtreding handha-
vend	worden	opgetreden.	Welke	omstandigheden	bijzonder	genoeg	
zijn	om	de	overtreding	te	gedogen,	zal	van	geval	tot	geval	moeten	
worden beoordeeld. Duidelijk is in elk geval dat de omstandigheid 
dat	een	overtreding	lange	tijd	ongemoeid	is	gelaten	niet	zonder	meer	
betekent dat daartegen niet meer handhavend kan worden optreden.
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