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Woonfunctie 
  

 

A. Woonfunctie van een woonwagen  ●  

B. Woonfunctie niet gelegen in een woongebouw:    

1. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 
500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet 
van een woonwagen 

 ●  

2. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 
m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van 
een woonwagen  

● ○ ○ = optie 

C. Woonfunctie gelegen in een woongebouw:    

1. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 

500 m2 
 ●  

2. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 

m2  
● ○ ○ = optie 

D. Andere woonfunctie:    

1. gelegen in een woongebouw met de hoogste 
verblijfsvloer lager gelegen dan 20 m 

 ●  

2. gelegen in een woongebouw met de hoogste 
verblijfsvloer hoger gelegen dan 20 m 

● ○  

3. bestemd voor minder zelfredzame personen in 
combinatie met permanent toezicht 

● ○ ○ = optie 

4. bestemd voor minder zelfredzame personen zonder 

permanent toezicht 
● ○ ○ = optie 

    

Bijeenkomstfunctie    

A. Bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport:    

1. aanschouwen van sport 
●  

Tribunes, 

zwembad 

B. Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen 
jonger dan 4 iaar  

1. gedeelte voor slapen 

2. ander gedeelte 

●   

C. Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen 
jonger dan 4 iaar of 24- 
uurs opvang 

1. gedeelte voor slapen 

2. ander gedeelte 

●   

D. Andere bijeenkomstfunctie voor kinderopvang ●   

E. Andere bijeenkomstfunctie    

1. niet zijnde voor het aanschouwen van sport met 
een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 
m2 en bestaande uit niet meer dan één bouwlaag 

 ●  

2. niet zijnde voor het aanschouwen van sport met 
een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 of 

bestaande uit meer dan één bouwlaag 

●   

 
 
 
 
 
 

 
 

   



Celfunctie    

Celfunctie ●   

    

Gezondheidszorgfunctie    

A. Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden 
patiënten 

1. ruimte voor bezoekers 
2. andere ruimte 

●  Ziekenhuis 

B. Gezondheidszorgfunctie met een gebruiksoppervlakte 

niet groter dan 500 m2 en bestaande uit niet meer dan 1 
bouwlaag 

1. ruimte voor bezoekers 
2. andere ruimte 

●   

C. Andere gezondheidszorgfunctie 
1. ruimte voor bezoekers 
2. andere ruimte  

●   

    

Industriefunctie    

A. Lichte industriefunctie    

1. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 
1000 m2 

 ●  

2. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 
m2 Andere industriefunctie 

●   

B. Andere industriefunctie    

1. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 

1000 m2 en bestaande uit niet meer dan één 
bouwlaag 

 ●  

2. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 
m2 of bestaande uit meer dan één bouwlaag  

●   

    

Kantoorfunctie    

1. met een gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m2 en 
bestaande uit niet meer dan één bouwlaag 

 ●  

2. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 of 

bestaande uit meer dan één bouwlaag 
●   

    

Logiesfunctie    

A. Logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw 
1. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2 
2. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 
m2 

 
B. Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met een 
gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2  
 
C. Andere logiesfunctie 

●   

 

Onderwijsfunctie 
   

A. Onderwijsfunctie voor basis- of speciaal onderwijs  

B. Andere onderwijsfunctie  
●   

    

Sportfunctie    

1. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 
1000 m2  

 ●  

2. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 
m2  

●   

 
 

 

   



 

    

Winkelfunctie    

1. met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 
1000 m2 en bestaande uit niet meer dan één 

bouwlaag 

 ●  

2. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 
m2 of bestaande uit meer dan één bouwlaag 

●  Warenhuis 

    

Gebruiksfunctie voor het personenvervoer    

1. met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2  ●  

2. niet gelegen onder het meetniveau, met een 
gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 

 ●  

3. Gelegen onder het meetniveau ●  Metro 

    

Stalling van motorvoertuigen    

1. Gelegen onder het meetniveau, met een 
gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2 < 
500 m2 

●   

2. Gelegen onder het meetniveau, met een 
gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 > 500 
m2 

●   

    

Overige gebruiksfuncties    

1. Overige gebruiksfunctie met een 
gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2 

 ●  

2. Overige gebruiksfunctie met een 
gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 

● ○ ○ = optie 

    

Andere overige gebruiksfuncties    

Andere overige gebruiksfuncties ●   

    

Bouwwerk geen gebouw zijnde    

1. Tunnel of tunnelvorming bouwwerk voor verkeer ●   

2. Ander bouwwerk geen gebouw zijnde  ●  

    


