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Naam:  

Dossiernummer:  

Omschrijving:  

Gemaakt door:  

Behandelaar: 

Organisatie:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats: 

Contactpersoon: 

Locatie:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

 

Datum checklist:  

 

Controle brandveilig gebruik 

Tijdelijke accommodaties: 

Locatie: 

Plant: 

Eigenaar: 

Verantwoordelijke: 

Afmetingen: 

Materialen: 

 

Openstaande overtredingen 

 

VB::Een blusmiddel is niet duidelijk zichtbaar opgehangen of niet gemarkeerd met een 

pictogram conform NEN 3011: 2004. 

Voorschrift: artikel 6.33 Bouwbesluit 2012 

 

De draagbare blusmiddelen zijn in onvoldoende mate aanwezig. 

Voorschrift: artikel 6.31 Bouwbesluit 2012 

 

De controle en onderhoud van de brandhaspels vindt niet op adequate wijze plaats. 

Voorschrift: artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 

 

De vluchtroutes zijn niet vrij van obstakels. 

Voorschrift: artikel 7.16 Bouwbesluit 2012 
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Checklistvragen en antwoorden 
 

Aanduiding blusmiddelen 

Is een blusmiddel duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram 

conform NEN 3011: 2004? 

artikel 6.33 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

Documenten: 

 

Aankleding in een besloten ruimte 

Is de aankleding van een besloten ruimte brandveilig? 

artikel 7.4 Bouwbesluit 2012 

Antwoord: . 

 

Is (slecht)brandbare aankleding op tenminste 2,5 meter boven de vloer opgehangen? 

artikel 7.4 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Wordt brandbare aankleding niet toegepast op plaatsen waar de temperatuur kan 

oplopen tot boven 90 graden Celsius? 

artikel 7.4 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is de aankleding van een besloten ruimte zonder druppelgevaar? 

artikel 7.4 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Aanwezigheid en kwaliteit brandweeringang 

Is bij een bouwwerk - voorzien van een brandmeldinstallatie met doormelding - een 

brandweeringang aanwezig die automatisch wordt ontsloten bij brandmelding? 

artikel 6.36 Bouwbesluit 2012 
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Antwoord:  

 

Heeft het gebouw ten minste een brandweeringang? 

artikel 6.36 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is bij een bouwwerk - voorzien van een brandmeldinstallatie met doormelding - een 

brandweeringang aanwezig die automatisch wordt ontsloten bij brandmelding of 

voorzien van een sleutelbuis? 

artikel 6.36 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

Automatisch bestrijden van brand 

Is de automatische brandblusinstallatie voorzien van een geldig document waaruit blijkt 

dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd? 

artikel 6.32 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Bereikbaarheid bouwwerk voor brandweer 

Is de verbindingsweg tussen de toegang van een bouwwerk en het openbaar wegennet 

over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen? 

artikel 6.37 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is de voorgeschreven opstelplaats voor brandweervoertuigen over de voorgeschreven 

hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen? 

artikel 6.38 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

blusmiddelen en draagbare en verrijdbare blustoestellen 

Zijn de draagbare blusmiddelen in voldoende mate aanwezig? 

artikel 6.31 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen 

Is de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zodanig dat bij 
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brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor aangrenzende percelen? 

artikel 7.7 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Brandcompartimenten, rookcompartimenten en vluchten 

Kunnen de vluchtdeuren zonder sleutel of los voorwerp geopend worden? 

artikel 7.12 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Branddoorslag en brandoverslag bij doorvoeren 

Is de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van de 

scheidingsconstructie door een kabel-, leiding- of andere doorvoer op adequate wijze 

uitgevoerd? 

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 

Antwoord: 

 

Brandgevaar en ontwikkeling van brand 

Zijn bij het bouwwerk alle maatregelen genomen om brandgevaar en of gevaarlijke 

situaties te voorkomen? 

artikel 7.10 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

. 

 

 

Brandgevaarlijke stoffen 

Is de opslag van brandgevaarlijke stoffen overeenkomstig met de 

vergunningstekeningen? 

artikel 7.6 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Zijn alle brandgevaarlijke stoffen zodanig verpakt dat deze tegen normale behandeling 

bestand zijn? 

artikel 7.6 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is de verpakking van de brandgevaarlijke stof voorzien van een adequate 

gevaarsaanduiding? 

artikel 7.6 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Brandkraan en bluswaterwinplaats 

Is een brandkraan of bluswaterwinplaats onbeperkt toegankelijk voor 

bluswerkzaamheden? 
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artikel 6.30 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Brandmeldinstallatie 

Is een adequate brandmeldinstallatie aanwezig die voldoet aan bijlage 1 van het 

Bouwbesluit? 

artikel 6.20 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is het beheer, de controle en het onderhoud van een installatie conform de NEN 2654-1: 

2015 uitgevoerd? 

artikel 6.20 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

Voldoet de installatie aan NEN 2535: 1996, inclusief wijzigingsblad A1: 2002, en aan een 

door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen? 

artikel 6.20 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is de brandmeldinstallatie voorzien van een geldig certificaat (CCV-inspectieschema 

Brandmeldinstallaties)? 

artikel 6.20 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

Brandslanghaspel en pompinstallatie 

Vindt de controle en onderhoud van de brandhaspels op adequate wijze plaats? 

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Brandveiligheid stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen 

Zijn de in voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, 

podia brandveilig? 

artikel 7.5 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Deuren in vluchtroutes 

Is een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis (NEN 6092: 1995) voorzien 

van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn? 

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  
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Is aan de buitenkant van het gebouw op de nooddeur het opschrift «nooddeur 

vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht(conform NEN 3011: 2004)? 

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Draaien deuren op vluchtroutes bij het openen met de vluchtrichting mee? (nieuwbouw: 

vanaf 37 pers. en bestaande bouw: 60 pers.) 

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Kunnen nooddeuren opendraaien (geen schuifdeur)? 

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Kan zonder belemmeringen door een automatisch werkende deur en een voorziening 

voor toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute worden gevlucht? 

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen door lichte 

druk te openen? 

artikel 6.25 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Deuren, ramen en luiken met brandwerende functie 

Wordt het verbod nageleefd op het in geopende stand vastzetten van deuren, ramen en 

luiken met rookwerende of brandwerende functie (tenzij bij brand automatisch wordt 

losgelaten)? 

artikel 7.3 Bouwbesluit 2012 

Antwoord: 

 

Luchtverversing overige ruimten 

Heeft de ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter een luchtverversing van ten 

minste 1 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s? 

artikel 3.39 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

Noodverlichtingsinstallaties 

Functioneert de noodverlichtingsinstallatie optimaal en wordt de controle en het 

onderhoud op adequate wijze uitgevoerd? 

artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  
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Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan 

Voldoet de ontruimingsalarminstallatie aan de NEN 2575:2004? 

artikel 6.23 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

Voldoet het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie 

aan NEN 2654:2004 deel 2? 

artikel 6.23 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

Is voor de gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie een ontruimingsplan 

opgesteld? 

artikel 6.23 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

Is er een brandmeldinstallatie met een ontruimingsalarminstallatie aanwezig waarvoor 

een goedgekeurd programma van eisen is overlegd? 

artikel 6.23 Bouwbesluit 2012 

Antwoord: 

 

Opstelling inventaris 

Is de ruimte zodanig ingericht dat voldoende oppervlakte beschikbaar is voor personen 

met zitplaatsen? 

artikel 7.13 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Voldoen -bij > 100 zitplaatsen- de zitplaatsen aan de afstandcriteria, de wijze van 

bevestigen en het maximaal aantal opgestelde stoelen per rij? 

artikel 7.13 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Rookbeheersingssystemen 

Een rook- en warmteafvoerinstallatie is voorzien van een geldig document waaruit blijkt 

dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd. 

artikel 6.32 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Ruimten met stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen 

Zijn de gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere 
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inrichtingselementen in een publieke ruimte ten minste 1,1 m breed? 

artikel 7.14 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Voldoet de vrije doorgang van de uitgang in een ruimte tenminste aan: een 

vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze 

uitgang. 

artikel 7.14 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Toestellen en installaties 

Zijn de elektrische voorzieningen zodanig uitgevoerd dat brandgevaar wordt 

voorkomen? 

artikel 7.10 Bouwbesluit 2012 

Antwoord: 

 

Is de ruimte waar een stookinstallatie > 130 kW is opgesteld vrij van brandbare 

goederen? 

artikel 7.8 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Voldoet de verbrandings- of verwarmingsinstallatie aan de 

brandveiligheidsvoorschriften van NEN 3028:2004? 

artikel 7.9 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Zijn de openingen voor toevoer van lucht en afvoer van verbrandingslucht niet 

afgesloten? 

artikel 7.9 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is de voorziening voor de afvoer van rook: a. doeltreffend gereinigd; b. afgestemd op de 

benodigde capaciteit van het verbrandingstoestel; c. zodanig uitgevoerd dat bij gebruik 

geen gevaar voor de veiligheid van personen oplevert. 

artikel 7.9 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Valgevaarlijke aankleding van een ruimte 

Zijn ter voorkoming van letsel bij loskoming maatregelen getroffen? 

artikel 7.15 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Verbod op roken en open vuur 
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Wordt het verbod op roken en open vuur aangegeven door het symbool overeenkomstig 

NEN 3011: 2004? 

artikel 7.2 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

 

 

 

Is duidelijk aangegeven dat roken en open vuur verboden is in ruimten waar 

handelingen met brandgevaarlijke stoffen plaats vinden of waar deze stoffen worden 

opgeslagen? 

artikel 7.2 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Verduisterde ruimten 

Zijn in de ruimte die bestemd is om te worden verduisterd - > 50 personen - 

voorzieningen getroffen zodat tijdens verduistering oriëntatie mogelijk is? 

artikel 6.5 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Vergunning en melding 

Is voor de activiteit een gebruiksmelding ingediend? 

artikel 1.18 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Is het in gebruik nemen van het bouwwerk gemeld? 

artikel 1.18 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Vloeren en bordessen 

Zijn vloeren en bordessen vrij van voorwerpen? 

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

 

vluchtrouteaanduidingen 

Voldoet de vluchtrouteaanduiding aan: - NEN 6088: 2002; - Zichtbaarheidseisen; - 

schakelt na 15 seconden in. 

artikel 6.24 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Vindt de controle en onderhoud van de vluchtrouteaanduiding op adequate wijze 

plaats? 
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artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

 

Vluchtroutes 

Zijn de vluchtroutes vrij van obstakels? 

artikel 7.16 Bouwbesluit 2012 

Antwoord:  

Opmerkingen: 

Documenten: 
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