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Gegevens van u en uw Horecabedrijf 
Naam Horecabedrijf: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode en plaats: 
 

 

Soort bedrijf: Restaurant / Café / anders nl.: 
 

Contactpersoon: 
 

 

Functie: Eigenaar / Manager / Bedrijfsleider / anders nl.: 
 

Telefoonnummer / GSM: 
 

 

E-mail:  

 
 
 
 

 

Correspondentie adres 

Naam:  

Straat:  

Postcode en plaats:  
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Vragenlijst: 

In de bijlage staat voor een aantal vragen een toelichting of advies vermeld, raadpleeg deze bij het invullen van de checklist. 

Vraag: Ja Nee NVT 
1. Bewoning boven de horeca    
Is er bewoning boven de horeca inrichting? O O O 
Heeft deze woning een afzonderlijke toegang, los van de horeca inrichting? O O O 
    
2. Gebruiksmelding    
Artikel 1.1 Bouwbesluit    
Is er een gebruiksmelding / vergunning brandveilig gebruik (voorheen 
gebruikersvergunning) ingediend bij de gemeente? 

O O O 

Hoeveel personen kunnen er gelijktijdig aanwezig zijn in de inrichting?       Aantal:  

Voldoet de tekening van de gebruiksmelding / vergunning brandveilig gebruik 
nog aan de huidige indeling van de horeca inrichting? 

O O O 

    
3. Vluchtroute aanduidingen    
Artikel 6.24 Bouwbesluit    

 

   

Is er vluchtrouteaanduiding aanwezig? O O O 
Werkt de verlichte vluchtrouteaanduiding naar behoren? O O O 
Wordt de vluchtrouteaanduiding periodiek onderhouden en gekeurd O O O 

Datum periodieke keuring:  

4. Noodverlichting    
Artikel 6.3 Bouwbesluit    
Is er noodverlichting aanwezig? O O O 
Werkt deze noodverlichting naar behoren? O O O 
Wordt de noodverlichting periodiek onderhouden / gekeurd? O O O 

Datum periodieke keuring:  

5.  Vluchtdeuren    
Artikel 6.25 en 7.12 Bouwbesluit    
Zijn de vluchtdeuren vrij van obstakels? O O O 
Zijn de (nood)uitgangen altijd onmiddellijk te openen zonder sleutel? O O O 
Zijn de (nood)uitgangen aan de buitenzijde voorzien van de tekst “Nooduitgang 
vrijhouden”? 

O O O 

    
6.  Vluchtroutes    
Artikel 2.102 Bouwbesluit    
Zijn de vluchtroutes, zowel binnen als buiten, vrij van obstakels? O O O 
Zijn de buitenvluchtroutes voldoende verlicht? O O O 
Is vluchten tot op de openbare weg mogelijk? O O O 
    
7. Brandmeldinstallaties    
Artikel 6.20 Bouwbesluit    

  

Is er een brandmeldinstallatie aanwezig? 
Wordt de brandmeldinstallatie maandelijks getest en wordt 
dit in het logboek bijgehouden? 
Wordt de brandmeldinstallatie jaarlijks getest door een 
deskundige? 

O 
O 
 

O 

O 
O 
 

O 

O 
O 
 

O 

Is de brandmeldinstallatie voorzien van een inspectiecertificaat? O O O 

Datum inspectie certificaat:  
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Vraag: Ja Nee NVT 
8. Handbrandmelder(s) (onderdeel van brandmeldinstallatie)    

 

Zijn de handbrandmelders, indien aanwezig, vrij toegankelijk? O O O 

     
9. Losse rookmelder(s) (niet aangesloten op brandmeldinstallatie)    
Zijn er losse rookmelders aanwezig? O O O 
Wordt de rookmelder(s) maandelijks getest? O O O 
Zijn de aanwezige rookmelder(s), bij bewoning boven de inrichting, gekoppeld 
met de woning? 

O O O 

    
10.  Instructiekaart personeel wat te doen bij brand of ongeval   

 

Is er een instructiekaart aanwezig voor het personeel 
waarop staat wat men moet doen bij een beginnende brand 
of ongeval met daarbij aangegeven de telefoonnummers om 
de hulpdiensten te bereiken? 

O O O 

     
11. Verwarmingsinstallatie    
Artikel 7.8 en 7.9 Bouwbesluit    

 

Wordt de CV - installatie onderhouden volgens de 
frequentie van de fabrikant? 
Wordt de CV – ketel rondom vrijgehouden van 
brandbare materialen? 

O 
 

O 

O 
 

O 

O 
 

O 

    
12. Blustoestellen    
Artikel 6.31 Bouwbesluit    

 

Zijn de blustoestellen opgehangen? 
Zijn de blusmiddelen zichtbaar en goed bereikbaar? 
Is er een pictogram aangebracht? 

O 
O 
O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 

Worden de draagbare blustoestellen om de twee jaar gekeurd 
door een gecertificeerd bedrijf? 

O O O 

Datum periodieke keuring:  

    

 

Worden de brandslanghaspels, indien aanwezig, adequaat 
beheerd en onderhouden? 

O O O 

 Datum periodieke keuring:  

   
Artikel 6.27 Bouwbesluit    

 

Is er een blusdeken aanwezig in de keuken? O O O 
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Vraag: Ja Nee NVT 
13. Elektriciteit    
Artikel 6.8 Bouwbesluit    
Zijn de stopcontacten vrij van beschadigingen? O O O 
Is het gebruik van eventuele verlengkabels veilig? O O O 
Zijn kabels en snoeren op de vloer goed vastgezet om struikel gevaar te 
voorkomen? 

O O O 

    
14. Aankleding    
Artikel 7.4 Bouwbesluit    
Voldoen gordijnen, vloerbedekking etc. aan de geldende brandveiligheidseisen? O O O 
    
15. Zelfsluitende deuren    
Artikel 6.26 Bouwbesluit    
In een brandwerende scheiding dienen eventueel aanwezige deuren zelfsluitend 
te zijn. Werkt deze zelfsluitendheid voldoende? 

O O O 

    
16. Bouwkundige aspecten    
Artikel 1.16 Bouwbesluit    
Zijn er onderhoudsrapporten en eventuele certificeringsverslagen aanwezig van 
afdichtingen en doorvoeren? 

O O O 

Zijn de naden bij de aansluiting van deuren in kozijnen in brandscheidingen < 5 
mm? 

O O O 

    
17. Bedrijfs Nood Organisatie (BNO):    
Artikel 15 ARBO-wet    
Is er een bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan aanwezig? O O O 
Zijn er voldoende opgeleide (competente)  BHV-ers aanwezig? O O O 
Worden er ontruimingsoefeningen gehouden? O O O 

Datum laatste ontruimingsoefening:  
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Toelichting: 

Hieronder eventueel een toelichting op de gegeven antwoorden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plaats:  

Datum:  

Naam:  

Handtekening:  
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Bijlage: 

In deze bijlage staan verschillende toelichtingen en adviezen genoteerd behorend bij de vragen uit de 

checklist. 

Vraag 3: 

 

In de meeste gevallen kunt u de werking controleren door de testknop in te drukknop de armatuur 

van de vluchtroute aanduiding. Als dit niet mogelijk is kan de test uitgevoerd worden door de stroom 

uit te schakelen. 

Vraag 7 en 8: 

 

Een brandmeldinstallatie is een combinatie van een brandmeldpaneel waarop rookmelders, 

handmelder, nevenindicatoren en slow-whoops zijn aangesloten waarvan men via het 

brandmeldpaneel kan zien waar welke rookmelders is alarm is gegaan.  

Vraag 9: 

 

Een rookmelder aangesloten op het lichtnet (NEN 2555) of op batterijen geeft een geluidssignaal af 

zodra hij rook detecteert. Hij reageert op rook, en daarmee indirect op de aanwezigheid van brand. 

Het is mogelijk om twee of meerdere rookmelders met elkaar te verbinden. Wanneer één rookmelder 

detecteert, gaan tegelijkertijd de andere rookmelders ook af (bijvoorbeeld op de verdieping). 

Vraag 10: 

Noteer ook het adres van de horeca inrichting op de instructiekaart. 
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Vraag 12: 

Poeder of schuimblussers? 

Blussen met poeder geeft veel nevenschade 

 

 

 

 

Vetbrandblusser:  

Brandklasse A-F. deze vetbrandblusser is speciaal ontwikkeld voor  

toepassing in professionele keukens. Kantines en andere horecagelegenheden. 

Waar gewerkt wordt met kokend vet of bakolie. Deze handbrandblusser is 

gevuld met speciaal schuim. Dit speciale blusschuim heeft uitstekende 

bluseigenschappen op brandend frituurvet of bakolie tot circa 75 liter 

(brandklasse F) en vaste stoffen (brandklasse A). Deze handbrandblusser is 

elektrisch veilig en geeft weinig nevenschade bij gebruik.  

Koolzuursneeuwblussers:  

Deze worden ook wel CO2 blussers genoemd. Ze zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden 

en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de C)2 de zuurstof 

verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm 

wordt het grote zwarte mondstuk van de blussererg koud (-80°C). Daarom 

moet de bandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een 

voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik 

geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuwblussers  

onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur. 

Brandslanghaspel: 

De aanwezige brandslanghaspels dienen op een adequate wijze beheerd,  

onderhouden en gecontroleerd te worden. Ten einde dit aantoonbaar te maken 

adviseren wij u het onderhoud uit te voeren volgens NEN-EN-671-3 waarbij 

de controle en inspectie jaarlijks door een deskundig persoon wordt uitgevoerd.  

Onderhoudssticker 

Op de onderhoudssticker die op de blusmiddelen aanwezig moet zijn 

kunt u zien wanneer het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden en 

wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden.  

Handbrandblusmiddelen moeten minimaal 1 x per 2 jaar worden  

onderhouden volgens de norm NEN2559. Brandslanghaspels moeten 

jaarlijks worden onderhouden volgens de NEN-EN 671-3. 
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Vraag 13: 

Verlengkabels: 

Het gebruik van verlengkabels kan brandgevaar opleveren als de apparatuur welke stroom nodig 

heeft een te grote capaciteit stroom nodig heeft dan welke de verlengkabels kunnen leveren. De 

verlengkabels kunnen hierdoor warm worden en kunnen gaan branden. Dit kan ook gebeuren als 

kabelhaspels niet helemaal uitgerold worden. 

                                        

                     

 

 

Vraag 14: 

Advies: 

Gordijnen en vloerbedekking moeten voldoen aan bepaalde brandveiligheidseisen. Gordijnen en 

vloerbedekking kunnen geïmpregneerd (behandeld) zijn met een bepaalde stof waardoor deze minder 

brandbaar zijn (brandvertragend). De fabrikant / leverancier geeft een certificaat van de behandelde 

gordijnen of vloerbedekking af. In het certificaat is aangegeven tot wanneer of onder welke 

omstandigheden de gordijnen of vloerbedekking voldoen aan de geldende brandveiligheidseisen. Er 

zijn gordijnen en vloerbedekking welke vanuit de fabrikant voldoen aan de brandveiligheidseisen 

hierbij wordt dan een certificaat verstrekt. 

 Vraag 15: 

Een zelfsluitende deur is een deur die is voorzien van een deurdranger. Deze deur moet te allen tijde 

gesloten zijn. Deze mag dus niet in geopende stand zijn geborgd.  

  

Kabelhaspel 

Kabelhaspel overbelast 

Kabelchaos Overbelasting stekerblok 
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Vraag 17: 

Bouw, Installatie en Organisatie (BIO) 

De juiste samenhang van BIO-maatregelen en het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit 
maken een verantwoorde bedrijfseconomische keuze mogelijk voor een goede Bedrijfshulpverlening- 
en/of Noodorganisatie. Tot 2007 gold in de Arbowet de rekenregel dat het aantal BHV’ers ten minste 
1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. Sinds 2007 geeft de Memorie van 
Toelichting van de Arbowet uitdrukkelijk aan dat de 1:50-regel definitief is geschrapt. 

Zwaartepunt verschuiven binnen componenten (RI&E) 

De risico-inventarisatie en -evaluatie heeft bij vele bedrijven in Nederland helaas geen goed imago. 
De mogelijke meerwaarde hiervan voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen wordt bij deze 
bedrijven onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de RI&E niet de aandacht en waardering die zij 
eigenlijk verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om 
ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van 
het bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken. Zeker met een terugtrekkende overheid 
zal de zelfredzaamheid van het bedrijfsleven naar een hoger level getild moeten worden. Hierbij 
wordt onder andere meer kennis, kunde en vaardigheden van de werkgever verwacht waarbij een 
RI&E als een zeer goede basis kan dienen waarbij Horeca BHV Nederland u kan hierin kan adviseren. 

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie dient dus nu als basis voor het vaststellen van het aantal en de 
deskundigheid van BHV’ers. Er zijn zo veel bedrijfshulpverleners nodig dat, rekening houdend met 
ziekte, vakanties of ploegendiensten, er op elk moment voldoende in het bedrijf aanwezig zijn. Met 
het Bouwbesluit 2012 kwam de mogelijkheid in beeld het zwaartepunt te verschuiven binnen de drie 
componenten van de BIO (Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen) door 
gelijkwaardige oplossingen. De NEN 8112: 2017 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en  
Bedrijfshulpverlening’ noemt deze mogelijkheid ook uitdrukkelijk. 

Drie oplossingsrichtingen in de BIO 

Artikel 1.3 van het Bouwbesluit geeft aan dat gelijkwaardige oplossingen mogelijk zijn. 
Beheersmaatregelen die volgen uit de risicoanalyse en het vaststellen van de maatgevende scenario’s 
kunnen we onderverdelen in drie oplossingsrichtingen in de BIO samenhang. Bouwkundige 
maatregelen zijn hier bijvoorbeeld brandcompartimentenring en brandvertragende 
constructies. Installatietechnische maatregelen zijn hier brandmeldinstallaties, automatische 
blusinstallaties en sprinklersystemen. Ze vormen een uitwisselbaar geheel met de te 
nemen Organisatorische maatregelen waarin de BHV moet functioneren. 

Gelijk veiligheidsniveau met minder mankracht 

Door bijvoorbeeld te verschuiven naar preventieve maatregelen (B en I) ligt het organisatorisch 
zwaartepunt niet meer alleen op repressie. De grootte en deskundigheid van de BHV-organisatie 
kunnen daarop worden aangepast. Slaagt de preventiemedewerker of het Hoofd BHV erin 
aantoonbaar te maken dat hetzelfde veiligheidsniveau te behalen is als voorheen met een 
omvangrijke BHV-organisatie. Hetzelfde veiligheidsniveau met een kleinere BHV-organisatie is voor 
het bedrijf beslist kostenbesparend. Tenslotte staan bij veel bedrijven de frequentie en impact van 
BHV oefeningen in toenemende mate onder druk. 

  

http://arbo-online.nl/tool-helpt-bij-opzet-bedrijfsnoodorganisatie/
http://arbo-online.nl/tool-helpt-bij-opzet-bedrijfsnoodorganisatie/
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BIO met vierde component: de veiligheidsladder (VHL) 

Aan de BIO kunnen we tegenwoordig als vierde component de cultuurladder van Parker en Hudson 
toevoegen. De VHL is ontwikkeld door Prorail en als eerste uitgezet in de railsector. De VHL is 
opgebouwd uit vijf ambitieniveaus met bijbehorende kenmerken die iets zeggen over de 
veiligheidscultuur en -bewustzijn. Het ultieme doel is het verminderen van het aantal incidenten door 
gedragsbeïnvloeding. Elk niveau geeft een ontwikkelingsplatform aan van de veiligheidscultuur in een 
bedrijf. De ambitie van een hogere bedrijfscultuur is een continu proces van metingen, onderling 
vertrouwen en groeiende verantwoordelijkheid. De ultieme uitkomst is een bedrijf waar veiligheid 
tussen ieders oren zit, zowel op de werkvloer als in het management. 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
Een RI&E is eigenlijk niets meer dan een lijst met alle risico’s voor de gezondheid en veiligheid en een 
plan van aanpak. Op rie.nl kunt u nagaan of er voor uw organisatie een branche instrument is: een 
voorbeeld RI&E afgestemd op de risico’s in een bepaalde branche, zoals de bouw en de zorg. Hoewel 
het opstellen van de RI&E niet moeilijk is en de vorm ervan vrij gelden er wel eisen. De RI&E moet: 

  compleet zijn (alle werkzaamheden, afdelingen, functies, werknemers moeten erin voorkomen; 
  betrouwbaar zijn (de arbeidsomstandigheden zijn eerlijk weergegeven); 
  actueel zijn (de huidige stand van zaken beschrijven) verandert dit dan moet u de RI&E 

aanpassen; 
  op schrift staan; de OR krijgt een afschrift van de RI&E en de werknemers moeten de RI&E 

kunnen inzien. 
 

 

http://www.rie.nl/

