Brandveilig
ondernemen
doet u
zelf
BEPAAL ZELF UW
CONTROLEMOMENT

Kennemerland

Nieuwe
methode van
controleren
In elk gebouw zijn maatregelen getroffen
om de brandveiligheid te waarborgen voor
de aanwezigen. Deze maatregelen dienen
ervoor te zorgen dat brand in een vroeg
stadium wordt ontdekt en dat de aanwezigen makkelijker kunnen vluchten. De
maatregelen zijn er om slachtoffers bij brand
te voorkomen.
Tijdens de dagelijkse bezigheden wil de zorg
voor brandveiligheid nog wel eens aan onze
aandacht ontsnappen. Het is echter voor de
eigen veiligheid en dat van een ander, dat
u zich als gebruiker van een gebouw houdt
aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Wat houdt deze
‘zelfcontrole’ in?
Bij de controle die u zelf uitvoert, ligt
de nadruk op het gebruik van het
gebouw (o.a. vluchtroutes) en de
brandveiligheidsvoorzieningen (o.a.
brandblusmiddelen en eventuele andere
installaties). De checklist/vragenlijst is
bedoeld om u te helpen bij deze periodieke
controle die voorheen door de brandweer
werd uitgevoerd. Dit betekent niet dat
de brandweer in de toekomst niet meer
langskomt. De brandweer blijft de meer
specialistische controles uitvoeren in
gebouwen waar dat nu ook gebeurt.
Daarnaast wordt steekproefsgewijs
gecontroleerd op de uitgevoerde
‘zelfcontroles’.

Hoe werkt het?
U krijgt per e-mail een link naar een persoonlijke,
afgeschermde digitale vragenlijst. Die vult u in.
Dat kan op een pc, een tablet of een smartphone. Het invullen duurt tussen de tien minuten
en maximaal één uur. Dit is afhankelijk van de
grootte van uw gebouw en de hoeveelheid
installaties. Wij gaan er vanuit dat u relevante
documenten over onderhoud van installaties bij
de hand heeft. U kunt tussentijds stoppen met
de controle en op een later moment doorgaan

 innen de genoemde termijn van veertien dagen.
b
Als u de vragenlijst hebt verzonden, krijgt de
brandweer inzicht in de resultaten. Afhankelijk
van deze resultaten voert de brandweer controles
uit. Zo kan het zijn dat u de brandweer langere
tijd niet op bezoek krijgt. Maar ook dat de
brandweer bij u een steekproefcontrole uitvoert.
Nadat u op verzenden heeft gedrukt krijgt u een
bevestiging via de e-mail en een afschrift van de
door u ingevulde resultaten.

Eerste keer
De eerste keer krijgt u alle vragen in de lijst
te zien. U kunt aangeven dat een onderwerp
op uw gebouw niet van toepassing is. De
brandweer maakt voor de volgende keer
gebruik van de door u gegeven antwoorden.
Zo wordt de lijst voor u de volgende keer
waarschijnlijk korter.

De overheid is niet in de gelegenheid continu
te waken over de brandveiligheid van ieder
gebouw. De gebruikers van een gebouw zijn
daarom in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om als ondernemer/gebruiker eenvoudig zelf een controle op
brandveiligheid uit te voeren heeft brandweer Kennemerland een digitale checklist/
vragenlijst ontwikkeld. Zo kunt u een
controle uitvoeren op het moment dat het u
uitkomt: de zogenaamde zelfcontrole.

Voordelen Zelfcontrole
Het voordeel voor u is, dat u de controle kunt
doen op een moment dat het u uitkomt.
Daarbij hoeft u niet meer met een controleur
van de brandweer door uw gebouw te
lopen. Dat scheelt tijd en verstoring van uw
dagelijkse werkzaamheden. Bovendien heeft
u veertien dagen de gelegenheid eenvoudig
te verhelpen gebreken snel te corrigeren.
Dat komt de brandveiligheid ten goede.

Wie vult de
vragenlijst in?

Wat heeft u
nodig?

Bij voorkeur zijn er in een gebouw twee
vaste personen verantwoordelijk voor het
periodiek invullen van de checklist/vragenlijst.
Zij zijn hiermee ook verantwoordelijk om
de brandveiligheid te waarborgen van alle
aanwezigen. Soms kan iemand die ook
een rol heeft als bedrijfshulpverlener in het
gebouw deze taak op zich nemen.

U kunt de checklist/vragenlijst invullen op
een PC, tablet of smartphone. Afhankelijk
van wat voor u prettig werkt. Het is belang
rijk dat u van de brandveiligheidsinstallaties
(zoals blusmiddelen en noodverlichting etc.)
de juiste onderhoudsgegevens bij de hand
heeft. Aan het eind van de vragenlijst wordt
gevraagd om foto’s van bepaalde documenten in te voegen.

Meer dan één gebouw
Het kan zijn dat u meer dan één gebouw in beheer heeft.
Bijvoorbeeld als er meer gebouwen op één complex of inrichting
staan. Misschien heeft u het beheer over een winkelketen. In
dat geval vult u voor elke omgevingsvergunning voor brandveilig
gebruik of gebruiksmelding een aparte vragenlijst in. In de
praktijk betekent dit voor elk gebouw een eigen vragenlijst.
Uiteraard alleen voor de gebouwen in de Veiligheidsregio
Kennemerland.

Omgevingsvergunning
of gebruiksmelding?
Door de overheid is een vangnet ontwikkeld voor gebouwen met
een verhoogd risico (dit is onder andere bij aanwezigheid van
meer dan 50 personen tegelijk of als aan meer dan 10 personen
nacht- of dagverblijf wordt geboden). Als het gebruik van een
gebouw extra risico’s met zich meebrengt, moet de gebruiker
een gebruiksmelding indienen of in het bezit zijn van een
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik.
Wanneer er veranderingen aan en/of in het gebouw hebben
plaatsgevonden of wanneer het gebruik van het gebouw veranderd is, dient er een nieuwe vergunning aangevraagd te worden
of melding gedaan te worden.

Vragen?
Heeft u vragen over deze manier van controleren, of wilt u meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Proactie
& Preventie op telefoonnummer 023-5674002 of via
ntm@brandweerkennemerland.nl

www.brandweerkennemerland.nl

