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Risico-
inventarisatie
Documenteren en borgen van het beleid
Kerkeigenaren en beheerders zijn verantwoordelijk voor het be-
houd en beheer, de veiligheid en preventie van risico’s ten aan-
zien van hun kerkgebouwen en hun inventaris. Dit betekent niet 
alleen goede zorg voor het gebouw, maar ook voor de mensen in 
het gebouw en voor de roerende objecten. Bij het ontbreken van 
deze zorg en het niet nakomen van de verantwoordelijkheden 
is het risico groot dat mensen schade oplopen,  het gebouw en 
de inventaris in verval raken, objecten gestolen, beschadigd of 
vernietigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van brand.
Bij multifunctioneel gebruik worden er andere eisen gesteld, 
zeker wanneer u mensen in dienst heeft. Bij een activiteit zal er 
minimaal één persoon verantwoordelijk moeten zijn. Hij 

moet weten waar de brandblusmiddelen hangen en hoe hij ze 
moet gebruiken, maar hij moet ook weten hoe je eerste hulp bij 
ongelukken (!"#$) moet verlenen. Een pleister plakken is niet 
zo moeilijk, maar een verkeerde handeling bij een fractuur kan 
ernstige gevolgen hebben. 
U bent daar wel verantwoordelijk voor. De wetgever stelt ver-
plicht dat de verantwoordelijke persoon, vaak de beheerder van 
het gebouw, een diploma Bedrijfshulpverlening (#"%) heeft. Ook 
moet u zorgen voor een vervanger. #"% is verplicht bij organisa-
ties die minstens één werknemer (koster, beheerder) in dienst 
hebben. Veel bedrijven bieden #"% en !"#$ cursussen aan. 
Het is belangrijk dat het kerkbestuur/de eigenaar een veiligheids-
beleid ontwikkelt, documenteert en controleert. Ontwikkelen 
om risico’s in kaart te brengen en vervolgens preventieve maat-
regelen te nemen. Documenteren om het beleid te vertalen in 
duidelijke maatregelen en instructies. Borgen om te voorkomen 
dat het beleid na verloop van tijd verwatert of niet meer in over-
eenstemming is met de dagelijkse praktijk. Regelmatig het ontrui-
mingsplan oefenen met vrijwilligers, minimaal één maal per jaar, 
voorkomt dat u fouten maakt als het er werkelijk op aankomt. 

Meer informatie 
& www.miniszw.nl
& www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/ 
dossiers/stb-2015-511.pdf

juiste afvalbakken/containers, compartimentering en inbraak-
preventie (sleutelplan, hang- en sluitwerk). Maar de preventie 
beperkt zich niet alleen tot de materiële risico’s, het is ook van 
toepassing op de arbeids- en aansprakelijkheidsrisico’s. (proce-
dures en het vastleggen van gemaakte afspraken met derden). 

Calamiteiten 
Maar liefst 40% van de grote brandschades wordt veroorzaakt 
door menselijk handelen. Dat is veel te veel. Daarom vinden wij, 
dat bij onderhoud, controle en restauraties goed moet worden 
nagedacht over risico’s en dat professionals het werk moeten 
uitvoeren. Vakwerk moet je overlaten aan vakmensen / gespeci-
aliseerde bedrijven, zeker als daar (brand)gevaarlijke werkzaam-
heden bij komen kijken (denk aan ‘formulier brandgevaarlijke 
werkzaamheden’). 

Waterschades nemen enorm toe. Dat geldt zowel voor het aan-
tal claims als voor de schadebedragen die worden uitgekeerd. In 
feite zijn er twee soorten waterschades. De ene heeft te maken 
met waterleidingen, sanitaire voorzieningen en verwarmingen 
(corrosie van afvoerleidingen). De andere waterschades hebben 
te maken met het weer. De laatste jaren (bijvoorbeeld 18 januari 
2018) zien we dat er steeds meer neerslag valt in een kortere tijd 
en in combinatie met storm. Dan kunnen daken, dakgoten en 
hemelwaterafvoeren het niet aan. Vooral bij platte daken zien 
we problemen. Veel schades en calamiteiten kunnen voorko-
men worden door het vergroten van het bewustzijn voor dit 
soort problematieken en door relatief kleine inspanningen van 
betrokken bestuurders of vrijwilligers. Dit is in het belang van de 
verzekeraar en uiteraard ook dat van de geloofsgemeenschap.

De nieuwe en minder zichtbare risico’s/ 
onzekerheden van deze tijd 
Naast de reguliere risico’s worden de beheerders en besturen 
steeds meer geconfronteerd met nieuwe en specifieke risico’s 
van deze tijd. In een aantal gevallen kunnen deze risico’s direct 
of op termijn toegevoegd worden bij de reguliere categorieën 
zoals die al zijn benoemd. Gezien het belang op dit moment wil 
ik ze separaat benoemen, zonder dat daarbij het idee bestaat dat 
dit een complete en eindige lijst betreft: 
•  Kennis, kunde en beschikbaarheid van bestuurders en vrijwil-

ligers (kwaliteit en kwantiteit) 
•  AVG, databescherming en Cyberrisk (verantwoord omgaan 

met persoonsgegevens) 
•  Individualisering maatschappij, afnemen collectiviteitgedach-

te (samen, met en voor elkaar)
•  Duurzaamheid (impact zonnecollectoren en ledverlichting, 

goede initiatieven maar wat betekent dit voor de verzekeraar)
•  Leegstand i.c.m. herbestemming kerkgebouwen (verhuur, 

verkoop en zelfs sloop), impact kerkenvisies 
•  Wetgeving, relatie bestuur en werknemers/vrijwilligers 

Onderneming
Geloofsgemeenschappen en verenigingen/stichtingen tot 
behoud van, moeten in de huidige maatschappij steeds meer 
gezien worden als bedrijven, beheerders van onroerend goed of 
als organisatoren van evenementen met vaak grote aantallen be-
zoekers. Het wijzigen van de bestemming of het gebruik van het 
pand kan van belang zijn voor de verzekeraar, het risico wijzigt 
Dit vraagt om specifieke kennis en tevens tijd van bestuurders, 
mensen die aangesproken kunnen worden op hun verantwoor-
delijkheden. Zodra er derden bij betrokken zijn kunnen er zaken 
gebeuren die het bestuur of een individuele bestuurder niet 
meer volledig kan overzien, met alle gevolgen van dien. Wat 
doet de huurder in het pand? Welke wijzigingen worden aange-
bracht? Voldoet men aan de nodige vergunningen en wie houdt 
er controle? Gezond verstand is dan niet meer voldoende. 

Bewustzijn
Het is belangrijk dat de organisatie en haar leden bij het opstel-
len van een risico-inventarisatie een goed beeld hebben van de 
genomen en de eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen en 
achterliggende organisatiestructuren (wie is verantwoordelijk). 
Achterhaal of deze maatregelen nog effectief zijn of verbeterd 
c.q. aangepast moeten worden. Hoe kunt u de risico´s in uw 
kerk/organisatie beter beheersen? Hoe voorkomt u incidenten? 
Denk na over de maatregelen die u moet nemen om binnen uw 
kerk/organisatie een veilige cultuur en omgeving te creëren en 
behouden. Welke werkzaamheden voeren vrijwilligers uit en 
welke professionals? Realiseert u dat u goedwillende vrijwilligers 
soms bloot stelt aan werkzaamheden met een grote gevaarzet-
ting. Wees daar bewust van. Wijzigingen voor de organisatie, 
met als mogelijk bijkomend gevolg een schade hebben vaak 
grote impact en zeker indien daar mensen bij betrokken zijn.

Zie voor wat de verantwoordelijkheid van bestuurders jegens 
vrijwilligers betreft het zogenaamde ‘Dakarrest’ van de Hoge 
Raad der Nederlanden uit 2017.
& https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=EC
LI:NL:HR:2017:3142

Dennis Spaen, gecertificeerd Risk Management Consultant 
(GRMC®) 
Senior Adviseur Relaties Donatus Verzekeringen

 CONTROLELIJST DOCUMENTEREN EN BORGEN VAN HET BELEID ja nee nvt

1 Is bekend aan welke wettelijke verplichtingen voldaan moet worden?

2 Wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de Arbowet of het Bouwbesluit? 

3 Worden periodiek risico analyses uitgevoerd en zijn hiervoor controlelijsten beschikbaar?

4
Is beschreven of, en zo ja voor welke, niet aan kerkdiensten gerelateerde activiteiten het  
gebouw gebruikt en/of verhuurd wordt?

5
Zijn de hieraan verbonden risico’s door een deskundige geïnventariseerd, geanalyseerd  
en beschreven?

6
Wordt periodiek geïnventariseerd of het verzekeringspakket nog aansluit bij de activiteiten en/
of het beleid van het kerkbestuur?

7 Wordt voldaan aan de eisen/voorwaarden van de verzekeraar?

8 Is veiligheidszorg een vast agendapunt van de vergaderingen van het kerkbestuur? 

9 Is het veiligheidsbeleid gedocumenteerd in een Integraal Plan Veiligheidszorg (IPV)?

10
Worden medewerkers en/of vrijwilligers in de gelegenheid gesteld de vereiste of noodzakelijke  
(herhalings)cursussen te volgen?

11 Worden periodiek ontruimingen- en/of andere oefeningen gehouden?

12
Zijn er voorwerpen in de kerk die zijn aangewezen als beschermd cultuurgoed  
(voormalige lijst Wet Behoud Cultuurbezit)?

13 Is bekend aan welke verplichtingen voldaan moet worden vlg. de nieuwe Erfgoedwet (juli 2016)?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 1

MOGELIJKE SCENARIO’S
1 – Indien het risicomanagement niet of onvolledig is ont-
wikkeld of georganiseerd, wordt de kans op een calamiteit 
vergroot.

2 –  Indien niet duidelijk is aan welke wettelijke verplichtin-
gen voldaan moet worden bestaat het risico dat na een 
calamiteit de verantwoordelijke bestuurders/eigenaren 
aansprakelijk gesteld worden.
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 CONTROLELIJST GEBOUW ja nee nvt

1 Wordt het gebouw onderhouden op basis van een meerjarenonderhoudsplan?

2 Wordt het gebouw periodiek gecontroleerd door bijvoorbeeld de Monumentenwacht?

3
Is in het gebouw asbest verwerkt en zo ja, zijn instructies opgesteld om verspreiding te  
voorkomen?

4 Zijn er andere milieuaspecten aan de orde?

 CONTROLELIJST ELEKTRISCHE INSTALLATIES ja nee nvt

5
Wordt de elektrische installatie eens per vijf jaar geïnspecteerd volgens de norm  
NEN-EN 50110-1 / NEN 3140?

6
Indien deze keuring niet plaats vindt, is er dan een deskundige (vrijwilliger) die de elektrische  
installatie periodiek controleert?

7 Worden de adviezen van de deskundige opgevolgd?

8 Kunnen delen van de installatie, bijvoorbeeld de kappen, spanningsloos worden gemaakt?

9 Is de elektrische installatie voorzien van overspanningsbeveiliging?

 CONTROLELIJST ONDERHOUD EN GEBRUIK ja nee nvt

10 Worden de technische installaties (bijv. de verwarmingsinstallatie) jaarlijks onderhouden?

11
Worden de beveiligingsinstallaties (bijv. de bliksemafleiding- of inbraakmeldinstallatie jaarlijks  
onderhouden?

12
Wordt na een geconstateerd gebrek aan de bliksemafleidinginstallatie (bijvoorbeeld diefstal  
van koperen leiding) de installatie hersteld of – indien verantwoord - geheel verwijderd?

13 Worden de rookkanalen periodiek schoongemaakt?

14
Wordt de apparatuur conform de instructies gebruikt, onderhouden en na gebruik waar  
mogelijk spanningsloos gemaakt?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

Onderhoud gebouwen en installaties 
Een kerkgebouw is een kostbaar bezit. Houdt uw gebouw in goe-
de staat. Zorg voor goede installaties en laat deze door erkende 
bedrijven controleren. Een ongeluk zit in een klein hoekje.   

CONTROLELIJST 2 CONTROLELIJST 3

 CONTROLELIJST BEHOUD EN BEHEER COLLECTIE ja nee nvt

1 Is het roerende religieuze erfgoed door een deskundige geïnventariseerd en beschreven?

2 Is het digitaal gefotografeerd?

3
Zijn de beschrijvingen en de foto’s opgenomen in de databank van het Museum  
Catharijneconvent? 

4 Wordt periodiek gecontroleerd of alle beschreven voorwerpen nog aanwezig zijn?

5
Zijn maatregelen en/of instructies opgesteld voor het behoud en beheer van het roerend  
religieus erfgoed? Te denken valt aan: wijze van gebruik en bewaring, lichtinvloeden,  
stookbeleid/luchtvochtigheid, schoonmaak en poetsen en controle op ongedierte.

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

Behoud en beheer collectie
Kerken zijn de beheerders van één van de grootste kunst- en 
cultuurhistorische collecties. Om dit religieuze erfgoed goed te 
beheren is het van belang dat de eigenaar weet wat hij in huis 
heeft, welke voorwerpen cultureel en financieel belangrijk zijn , 
hoe deze objecten moeten worden bewaard en onderhouden.

MOGELIJKE SCENARIO’S
 
1 –  Indien de elektrische installaties niet periodiek worden gecon-

troleerd of gekeurd conform de NEN-3140 – NEN-EN 50110-1 is er 
een verhoogde kans op storing gevolgd door brand.

2 –  Indien geen overspanningsbeveiliging geïnstalleerd is bestaat 
er een verhoogde kans op inductie schade als gevolg van een 
blikseminslag in de directe omgeving.

3 –  Indien de technische installaties en/of apparatuur niet contrac-
tueel worden onderhouden bestaat er een reële risicokans op 
een storing met als mogelijke gevolg dat er brand kan ontstaat, 
of erger, dat aanwezigen letsel oplopen.

MOGELIJKE SCENARIO’S
 
1 –  Omdat het roerende religieuze erfgoed niet of onvoldoende is 

geregistreerd en/of gefotografeerd: 
• kan er periodiek geen effectieve controle plaatsvinden van 
de aanwezige objecten en kan niet worden geconstateerd of er 
objecten ontbreken; 
• wordt bij vermissing of diefstal van (roerend) religieus erfgoed 
de opsporing bemoeilijkt.

2 –  Omdat geen of onvoldoende maatregelen/instructies zijn opge-
steld voor het behoud en beheer bestaat er een verhoogde  
kans op onherstelbare schade door ondeskundige conservering 
en verkeerd onderhoud.
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CONTROLELIJST 5 
Diefstal en inbraak – bouwkundige 
maatregelen
Organisatorische en eenvoudige bouwkundige en comparti-
mentering/meeneembeperkende maatregelen kunnen diefstal 
en inbraak voorkomen of de gevolgschade aanzienlijk  
beperken.

Zie voor de organisatorische maatregelen controlelijst 4.
Informatie over kluizen ! www.indicatiewaardeberging.nl

 CONTROLELIJST HANG- EN SLUITWERK EN GLASAFSCHERMING ja nee nvt

1
Is de reguliere toegangsdeur voorzien van minimaal twee veiligheidssloten en  
veiligheidsbeslag?

2
Worden de buitendeuren, die niet van veiligheidsloten zijn voorzien, aan de binnenzijde extra  
vergrendeld met bijvoorbeeld een stevige afsluitbalk? 

3 Zijn kleine inbraakgevoelige gevelopeningen voorzien van stevig traliewerk?

4
Zijn de gebrandschilderde ramen of schadegevoelige glas in loodramen voorzien van  
voorzetbeglazing of een andere vorm van bescherming?

 CONTROLELIJST MEENEEMBEPERKENDE MAATREGELEN ja nee nvt

5
Is gedocumenteerd en bekend welke voorwerpen (na gebruik) in de kluis opgeborgen  
moeten worden?

6 Is de kwaliteit van de kluis in overeenstemming met de waarde van de opgeborgen goederen? 

7
Indien de vrijstaande kluis minder weegt dan 1000 kg is de kluis dan aan de vloer of de muur  
verankerd?

8 Zijn draagbare attractieve goederen verankerd of anderszins tegen diefstal beveiligd?

9 Is attractieve automatiseringsapparatuur verankerd?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

Toegangsbeheer
Nu kerkgebouwen steeds vaker multifunctioneel gebruikt 
worden gelden er ook andere eisen voor toegangsbeheer en 
toegangscontrole. Wie zijn hiervoor verantwoordelijk? Zijn de 
vrijwilligers geïnstrueerd? Wat doen zij bij overlast? 

Hoe is de ligging van het gebouw? Is er sprake van sociale 
controle? Is er een sleutelplan? Vrijwilligers krijgen niet altijd 
gerichte instructies noch een cursus gastheer/gastvrouw. 

Zie ook controlelijst 10

 CONTROLELIJST TERREINBEVEILIGING ja nee nvt

1
Zijn maatregelen getroffen voor een zo optimaal mogelijk zicht op inbraakgevoelige ramen,  
deuren en hangplekken?

2 Is op risicovolle plekken vandalisme bestendige beveiligingsverlichting aangebracht?

3 Zijn maatregelen getroffen om opklimming naar risicovolle gevelopeningen te voorkomen?

 CONTROLELIJST TOEGANGSCONTROLE ja nee nvt

4 Zijn maatregelen getroffen om het onbevoegd betreden van de gebouwen te voorkomen?

5 Zijn de niet publiektoegankelijke ruimten slotvast afgesloten?

6
Is tussen het stiltecentrum en de rest van het gebouw een effectieve fysieke afscheiding  
aangebracht?

7 Worden gedurende verbouwings- of restauratiewerkzaamheden extra maatregelen getroffen?

 CONTROLELIJST TOEZICHT TIJDENS OPENSTELLING ja nee nvt

8 Zijn tijdens openstelling voldoende toezichthouders aanwezig?

9
Zijn de toezichthouders schriftelijk geïnstrueerd, bijvoorbeeld inzake ongewenst  
gedrag van bezoekers?

10 Wordt het overklimmen van de fysieke scheiding tussen stiltecentrum en kerk gesignaleerd?

CONTROLELIJST SLEUTELPLAN EN SLEUTELBEHEER ja nee nvt

11
Kunnen de buitendeuren – die niet aan de binnenzijde zijn vergrendeld – alleen met een  
gecertificeerde sleutel geopend worden?

12
Kunnen ruimten met een verhoogd risicoprofiel alleen met een gecertificeerde sleutel  
geopend worden?

13 Is het aantal sleutelhouders beperkt en bekend (registratie)?

14 Is er een protocol voor het dupliceren van sleutels?

15 Worden de gecertificeerde reservesleutels in een verankerd sleutelkluisje bewaard?.

16
Is de kluissleutel persoonsgebonden of wordt deze sleutel in een verankerd sleutelkluisje  
bewaard?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 4

MOGELIJKE SCENARIO’S
 
1 –  Indien risicovolle plekken en/of inbraakgevoelige gevel-

openingen aan het zicht onttrokken zijn bestaat er een 
verhoogde kans op inbraak of vernieling.

2 –  Indien er tijdens de openstelling van de kerk onvoldoende 
toezicht wordt gehouden zullen ongewenste situaties of 
bijvoorbeeld diefstal niet tijdig worden gesignaleerd.

3 –  Indien geen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde 
sleutels of niet bekend is wie een sleutel bezit is het risico 
van het ongecontroleerd bijmaken van sleutels een reëel 
risico.

4 –  Indien de kluissleutel niet persoonsgebonden is en/of niet 
in een inbraakvertragende sleutelkluis wordt bewaard, is er 
een verhoogd risico op diefstal.

MOGELIJK SCENARIO
 
Indien er geen of onvoldoende aandacht is voor bovengenoemde 
aandachtspunten is er een verhoogde kans op letsel of een  
catastrofale brand en/of rook- of roetschade.
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Zie voor de organisatorische maatregelen controlelijst 4.
Informatie over kluizen ! www.indicatiewaardeberging.nl

 CONTROLELIJST HANG- EN SLUITWERK EN GLASAFSCHERMING ja nee nvt

1
Is de reguliere toegangsdeur voorzien van minimaal twee veiligheidssloten en  
veiligheidsbeslag?

2
Worden de buitendeuren, die niet van veiligheidsloten zijn voorzien, aan de binnenzijde extra  
vergrendeld met bijvoorbeeld een stevige afsluitbalk? 

3 Zijn kleine inbraakgevoelige gevelopeningen voorzien van stevig traliewerk?

4
Zijn de gebrandschilderde ramen of schadegevoelige glas in loodramen voorzien van  
voorzetbeglazing of een andere vorm van bescherming?

 CONTROLELIJST MEENEEMBEPERKENDE MAATREGELEN ja nee nvt

5
Is gedocumenteerd en bekend welke voorwerpen (na gebruik) in de kluis opgeborgen  
moeten worden?

6 Is de kwaliteit van de kluis in overeenstemming met de waarde van de opgeborgen goederen? 

7
Indien de vrijstaande kluis minder weegt dan 1000 kg is de kluis dan aan de vloer of de muur  
verankerd?

8 Zijn draagbare attractieve goederen verankerd of anderszins tegen diefstal beveiligd?

9 Is attractieve automatiseringsapparatuur verankerd?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

Toegangsbeheer
Nu kerkgebouwen steeds vaker multifunctioneel gebruikt 
worden gelden er ook andere eisen voor toegangsbeheer en 
toegangscontrole. Wie zijn hiervoor verantwoordelijk? Zijn de 
vrijwilligers geïnstrueerd? Wat doen zij bij overlast? 

Hoe is de ligging van het gebouw? Is er sprake van sociale 
controle? Is er een sleutelplan? Vrijwilligers krijgen niet altijd 
gerichte instructies noch een cursus gastheer/gastvrouw. 

Zie ook controlelijst 10

 CONTROLELIJST TERREINBEVEILIGING ja nee nvt

1
Zijn maatregelen getroffen voor een zo optimaal mogelijk zicht op inbraakgevoelige ramen,  
deuren en hangplekken?

2 Is op risicovolle plekken vandalisme bestendige beveiligingsverlichting aangebracht?

3 Zijn maatregelen getroffen om opklimming naar risicovolle gevelopeningen te voorkomen?

 CONTROLELIJST TOEGANGSCONTROLE ja nee nvt

4 Zijn maatregelen getroffen om het onbevoegd betreden van de gebouwen te voorkomen?

5 Zijn de niet publiektoegankelijke ruimten slotvast afgesloten?

6
Is tussen het stiltecentrum en de rest van het gebouw een effectieve fysieke afscheiding  
aangebracht?

7 Worden gedurende verbouwings- of restauratiewerkzaamheden extra maatregelen getroffen?

 CONTROLELIJST TOEZICHT TIJDENS OPENSTELLING ja nee nvt

8 Zijn tijdens openstelling voldoende toezichthouders aanwezig?

9
Zijn de toezichthouders schriftelijk geïnstrueerd, bijvoorbeeld inzake ongewenst  
gedrag van bezoekers?

10 Wordt het overklimmen van de fysieke scheiding tussen stiltecentrum en kerk gesignaleerd?

CONTROLELIJST SLEUTELPLAN EN SLEUTELBEHEER ja nee nvt

11
Kunnen de buitendeuren – die niet aan de binnenzijde zijn vergrendeld – alleen met een  
gecertificeerde sleutel geopend worden?

12
Kunnen ruimten met een verhoogd risicoprofiel alleen met een gecertificeerde sleutel  
geopend worden?

13 Is het aantal sleutelhouders beperkt en bekend (registratie)?

14 Is er een protocol voor het dupliceren van sleutels?

15 Worden de gecertificeerde reservesleutels in een verankerd sleutelkluisje bewaard?.

16
Is de kluissleutel persoonsgebonden of wordt deze sleutel in een verankerd sleutelkluisje  
bewaard?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 4

MOGELIJKE SCENARIO’S
 
1 –  Indien risicovolle plekken en/of inbraakgevoelige gevel-

openingen aan het zicht onttrokken zijn bestaat er een 
verhoogde kans op inbraak of vernieling.

2 –  Indien er tijdens de openstelling van de kerk onvoldoende 
toezicht wordt gehouden zullen ongewenste situaties of 
bijvoorbeeld diefstal niet tijdig worden gesignaleerd.

3 –  Indien geen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde 
sleutels of niet bekend is wie een sleutel bezit is het risico 
van het ongecontroleerd bijmaken van sleutels een reëel 
risico.

4 –  Indien de kluissleutel niet persoonsgebonden is en/of niet 
in een inbraakvertragende sleutelkluis wordt bewaard, is er 
een verhoogd risico op diefstal.

MOGELIJK SCENARIO
 
Indien er geen of onvoldoende aandacht is voor bovengenoemde 
aandachtspunten is er een verhoogde kans op letsel of een  
catastrofale brand en/of rook- of roetschade.
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 CONTROLELIJST  ELEKTRONISCHE MAATREGELEN ja nee nvt

1
Is het gebouw voorzien van een gecertificeerde inbraakalarminstallatie, minimaal conform  
de norm E1 van de Verbeterde Risico klassenindeling (VRKI 2015) voor bedrijven?

2 Is de kluisruimte of de kluis voorzien van een inbraakdetector?

3
Indien waardevolle goederen in een vitrine worden tentoongesteld is de vitrine of de ruimte 
waarin deze staat opgesteld voorzien van een inbraakdetector?

 CONTROLELIJST ALARMOPVOLGING ja nee nvt

4
Waarschuwt de Particuliere Alarm Centrale (PAC) altijd de politie ingeval er sprake is van 
alarmveri ficatie (dit is bijvoorbeeld het geval indien binnen vijf minuten twee detectoren  
worden geactiveerd)? 

5 Wordt de alarmopvolging uitgevoerd door een erkend particulier beveiligingsbedrijf?

6 Zijn instructies opgesteld in geval de sleutelhouders de alarmopvolging verzorgen?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 6
Diefstal en inbraak – elektronische 
maatregelen
Op het gebied van preventie van diefstal is elektronisch heel 
veel mogelijk. Denk aan een inbraakmeldinstallatie, camerabe-
waking etc. Het is belangrijk om na installatie de alarmopvol-
ging goed te regelen. Waar komt het alarmsignaal binnen? Bij 
een Particuliere Alarm Centrale (!"#)?  
Bij de sleutelhouders? Wie verzorgt de alarmopvolging? Maak 
duidelijke instructies voor uw vrijwilligers. 
Een inbraakmeldinstallatie signaleert uitsluitend dat iemand de 
kerk is binnengedrongen. Een indringer weet dat hij gesigna-
leerd is en zal na korte tijd het gebouw verlaten. De inbraak-
meldinstallatie voorkomt echter niet dat snel de voor de hand 
liggende attractieve goederen worden verzameld en meegeno-
men. 
In geval de alarmopvolging door de sleutelhouders wordt ver-
zorgd, dan is het zaak goede afspraken te maken om de veilig-
heid van de sleutelhouders te garanderen. Een confrontatie met 
een indringer moet altijd worden voorkomen.

Vaak worden kluissleutels op een ‘geheime bergplaats’ bewaard. 
De meest effectieve oplossing is de aanschaf van een inbraak-
werend sleutelkluisje (dus niet een eenvoudig open te breken 
sleutelkastje) dat stevig aan een muur wordt verankerd. Het is 
belangrijk de sleutel beperkt en persoonlijk uit te reiken. Afhan-
kelijk van de waarde van de goederen in de kluis en de kwaliteit 
van het sleutelkluisje, is het aan te bevelen het sleutelkluisje te 
voorzien van een trilcontact dat 24 uur per dag ingeschakeld 
kan blijven. Het in- en uitschakelen van de inbraakmeldinstal-
latie is dan niet meer nodig. 

Elektronische maatregelen hebben een (beperkte) 
preventieve werking. De professionele inbreker zal  
de aanwezigheid ervan meewegen bij zijn risico-
analyse. Ze mogen nimmer beschouwd worden als 
vervanging van organisa torische of bouwkundige 
maatregelen. Laat u adviseren door een deskundige.

MOGELIJKE SCENARIO’S

1 –  Indien in de kerk geen inbraakmeldinstallatie is geïnstalleerd 
kunnen attractieve goederen ongestoord worden verzameld en 
meegenomen.

2 –  Indien geen instructies zijn opgesteld voor de sleutelhouders 
bestaat er een verhoogd risico op confrontatie met de indringer.
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 CONTROLELIJST FRAUDEPRENTIE ja nee nvt

1 Beperk het contante geldverkeer

2 Controleer periodiek alle betalingen

3 Laat een jaarlijkse controle door een kascommissie plaatsvinden.

4 Maak afspraken over betalingen aan bestuursleden

5 Penningmeester mag uitsluitend betalingen doen die zijn gefiatteerd door een ander bestuurslid.

6 Factuuradres is niet het adres van de penningmeester

7 Stel limieten in voor bankrekeningen

8 Stel sluitende procedures op bij contact geld

9 Controleer referenties 

10 Vraag offertes aan

11 Registreer bezittingen

12 Let op onvoorspelbare inkomsten

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 9
Fraude en ander normafwijkend gedrag
Waar mensen werken kan fraude gepleegd worden, ook bij u. 
Doe bij het vermoeden van fraude altijd aangifte bij de politie. 
Zij zijn de deskundigen en – niet onbelangrijk – niet emotioneel 
betrokken.

Denk bij andere vormen van normafwijkend gedrag aan agres-
sie, overval, bommelding, omgaan met kinderen, seksueel 
gerelateerde delicten, bedreigingen, chantage en overige risico’s 
zoals bijvoorbeeld: overlast door uitgaanspubliek, hangjon-
geren, verslaafden, etc., of problemen met buurtbewoners of 
actiegroepen.

CONTROLELIJST 7
Beschadiging en vandalisme 
Preventieve maatregelen zijn gewenst om schade aan het 
gebouw of de inventaris als gevolg van vandalisme, vernieling, 
graffiti, wildplassen en overlast door vogels te voorkomen. 
Voorkom dat het kerkplein wordt gebruikt als hangplek.

CONTROLELIJST 8
 
Storm- en waterschade
Stormschade en wateroverlast kunnen iedereen overkomen. 
Denk hierbij aan vallende bomen, afgewaaide dakpannen of 
goten die overlopen. Preventieve maatregelen kunnen de gevol-
gen ervan beheersbaar houden. Denk aan het schoonhouden 
van hemelwaterafvoeren. 
Laat de goten jaarlijks controleren door bijvoorbeeld de  
Monumentenwacht op bladeren, maar ook ingewaaide plastic-
zakken. Laat waar nodig de goten direct schoonmaken. Dit kan 
wateroverlast en de gevolgen van ernstige lekkage voorkomen. 
Gebruik watersloten op opslag onder maaiveldniveau. Vergeet 
niet uw water verbruikende apparatuur te voorzien van een 
waterstop. 

 CONTROLELIJST BESCHADIGING EN VANDALISME ja nee nvt

1
Zijn risicovolle plekken afgesloten om wildplassen of het ontstaan van hangplekken  
te voorkomen?

2 Zijn maatregelen getroffen om schadegevoelige beglazing te beschermen?

3 Zijn maatregelen getroffen om overlast door vogels te voorkomen?

4 Wordt schade aan het gebouw en inventaris zo snel mogelijk hersteld?

5 Is de kerk voorzien van een inbraakmeldinstallatie?

 CONTROLELIJST STORM- EN WATERSCHADE ja nee nvt

1 Worden de bomen die het gebouw kunnen beschadigen onderhouden en gesnoeid?

2 Zijn de dakpannen/leien gehaakt of geschroefd?

3 Zijn de platte daken voorzien van voldoende waterspuwers?

4
Worden de hemelwaterafvoeren regelmatig gecontroleerd en waar nodig  
schoongemaakt?

5 Zijn water verbruikende machines voorzien van een waterstop?

6
Worden schadegevoelige goederen onder het maaiveldniveau minimaal 15 centimeter van de 
vloer opgeslagen? 

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

MOGELIJKE SCENARIO’S

1 –  Indien geen of onvoldoende maatregelen zijn getroffen 
kan het gebouw of de inventaris worden beschadigd.

2 –  Indien in de kerk geen inbraakmeldinstallatie is geïn-
stalleerd kunnen indringers zich ongestoord in de kerk 
ophouden en vernielingen aanrichten.

MOGELIJKE SCENARIO’S

1 –  Indien de hemelwaterafvoeren onvoldoende capaciteit 
hebben of niet periodiek worden schoongemaakt is het 
risico van wateroverlast verhoogd.

2 –  Indien op water verbruikende machines geen watersloten 
zijn aangebracht en er op risicoplaatsen geen waterdetec-
tie is geïn stal leerd, kan wateroverlast alleen na controle 
gesignaleerd worden.
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CONTROLELIJST 11

 CONTROLELIJST UITGANGEN EN VLUCHTWEGEN ja nee nvt

1
Zijn de vluchtwegen gecontroleerd/goedgekeurd door de brandweer en wordt regelmatig  
gecontroleerd of de vluchtwegen vrij zijn van obstakels? Zo niet, wordt dan voldaan aan de  
volgende voorwaarden?

2
Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, helling-
banen en vluchtwegen over de minimaal vereiste breedte vrij van opslag en obstakels? (Dit geldt 
ook voor het gedeelte dat als verlengstuk van de vluchtwegen naar aansluitend terrein loopt)

3
Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen zonder gebruik te maken 
van sleutels of andere losse voorwerpen?

4 Zijn de nooduitgangen binnen een straal van 2 meter vrij van tafels, stoelen of andere obstakels?

5
Kunnen de deuren die als vluchtweg voor brand dienen van binnenuit onbelemmerd over de 
gehele breedte worden geopend?

6 Draaien de deuren in de vluchtwegen met de vluchtrichting mee?

7
Zijn de naar binnen draaiende deuren, hekken en andere afsluitingen in de vluchtweg in geopen-
de stand vastgezet?

8

Worden de inbraak- en/of uitbraakwerende middelen op de nooduitgangsdeuren (zoals sloten,  
schuiven, balken) altijd zo gebruikt / afgesteld dat tijdens het gebruik van het kerkgebouw de  
nooduitgangdeuren direct onbelemmerd kunnen worden geopend?
(Aanbrengen van deze voorzieningen altijd in overleg met de brandweer)

9
Zijn gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang zodanig aangebracht dat 
deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of verhinderen?

10
Zijn de nooduitgangen aan de buitenzijde voorzien van de aanduiding ‘nooddeur vrijhouden’  
of ‘nooduitgang’?

11 Zijn de brand- en/of rookwerende deuren en luiken gesloten (n.v.t. bij gebruik van magneten)?

12
Zijn kabels en snoeren - in geval deze over de vloer lopen - goed vastgeplakt om struikelen of  
vallen te voorkomen?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

Voorlichting en oefening
Een plan van aanpak om risico’s te beperken en doordachte 
calamiteitenplannen zijn nog geen garantie dat aanwezige 
personen juist handelen bij een calamiteit. Zorg daarom altijd 
voor voorlichting en oefen. De mate waarin dit georganiseerd 
wordt, is afhankelijk van de taken die verwacht worden van het 
bestuur, de !"#-ers, de vrijwilligers, de bezoekers, etc.
Zorg voor voldoende opgeleide !"#-ers op het gebied van 
brandbestrijding, eerste hulp en ontruiming. Kerken maken 
veel gebruik van vrijwillige medewerkers en er zijn vaak vaste 
bezoekers. Is al geïnventariseerd wie van deze mensen opgeleid 
zijn als !"#-er of $"!%-er via bijvoorbeeld hun werkgever?
Naast regelmatig terugkerende voorlichtingsbijeenkomsten, is 
oefenen ook belangrijk, zoals het oefenen van ontruimen. Aan-
wezige personen leren op die wijze de vluchtroutes kennen. 

Tips
•  Verlaat de kerk eens per kwartaal na een viering via de nood-

uitgangen in plaats van via de reguliere uitgang
•  Laat iedere vrijwilliger jaarlijks het gebruik van een brandblus-

ser oefenen
•  Geef iedere (nieuwe) medewerker voorlichting over de aan-

wezige noodvoorzieningen
•  Overleg met gemeente, brandweer, verzekeraar, buren, etc. 

over samenwerken op het gebied van veiligheid

& www.bhv.nl 
& www.rie.nl 
& www.brandweer.nl

 CONTROLELIJST CALAMITEITENPLAN ja nee nvt

1 Is bekend wie deel uitmaken van het crisisteam, hun aandachtsgebied en bereikbaarheid?

2
Is de brandweer de afgelopen twee jaar op bezoek geweest en zijn de brandpreventieve maatre-
gelen goedgekeurd, zoals het maximaal aantal bezoekers, de zitplaatsindeling, de vluchtwegen 
en -deuren, noodverlichting/wegbewijzering, blusmiddelen en ontruimingsinstructies? 

3 Is, indien wettelijk vereist, een actuele ri&eopgesteld conform de arbo-wetgeving?

4 Zijn de namen en telefoonnummer van de EHBO-ers/BHV-ers bekend?

5 Zijn de noodzakelijke ehbo-materialen aanwezig en worden die periodiek gecontroleerd?

6
Is er een telefoonlijst van de hulpdiensten, overheidsinstellingen en bedrijven of organisaties 
bekend.

7
Zijn instructies opgesteld hoe in geval van een calamiteit ( ongeval, brand, waterschade etc.)  
gehandeld dient te worden? 

8 Zijn algemene ontruimingsinstructies opgesteld?

9
Zijn aanvullende instructies opgesteld voor risico verhogende omstandigheden, bijvoorbeeld in 
geval het maximale aantal bezoekers aanwezig is?

10 Zijn de ontruimingsinstructies op vaste plaatsen aanwezig?

11
Zijn de bij een ontruiming betrokken personen op de hoogte zijn van de procedures, instructies en 
taken bij een calamiteit?

12 Wordt éénmaal per jaar een (table top) ontruimingsoefening gehouden?

13
Zijn er plattegronden waarop de technische installaties, de hoofdafsluiters voor gas, water en  
elektriciteit, de nooduitgangen, de blusmiddelen en BHV/EHBO-materialen zijn aangegeven? 

14
Is er een lijst opgesteld waarop is vermeld welke objecten in geval van en dreigende calamiteit  
geëvacueerd moeten worden? 

15 Staan op deze lijst vermeld: 

A – De betreffende objecten en waar die zich bevinden?

B – De volgorde van de evacuatie?

C – Hoe het object geëvacueerd moet worden en welke hulpmiddelen eventueel nodig zijn,  
bijvoorbeeld een ladder, gereedschap of andere hulpmiddelen om de beveiliging van het object  
te verwijderen en transportmiddelen?

D – Waar de objecten tijdelijk moeten worden opgeslagen?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing
Als bijlage is een format Integraal Plan Veiligheid (IPV) opgenomen.  
Dit kan aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast, verkort  
of uitgebreid. Maak hierbij gebruik van de controlelijsten: 1, 2, 13, 14, 15, 16.

CONTROLELIJST 10
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CONTROLELIJST 11

 CONTROLELIJST UITGANGEN EN VLUCHTWEGEN ja nee nvt

1
Zijn de vluchtwegen gecontroleerd/goedgekeurd door de brandweer en wordt regelmatig  
gecontroleerd of de vluchtwegen vrij zijn van obstakels? Zo niet, wordt dan voldaan aan de  
volgende voorwaarden?

2
Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, helling-
banen en vluchtwegen over de minimaal vereiste breedte vrij van opslag en obstakels? (Dit geldt 
ook voor het gedeelte dat als verlengstuk van de vluchtwegen naar aansluitend terrein loopt)

3
Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen zonder gebruik te maken 
van sleutels of andere losse voorwerpen?

4 Zijn de nooduitgangen binnen een straal van 2 meter vrij van tafels, stoelen of andere obstakels?

5
Kunnen de deuren die als vluchtweg voor brand dienen van binnenuit onbelemmerd over de 
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7
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8

Worden de inbraak- en/of uitbraakwerende middelen op de nooduitgangsdeuren (zoals sloten,  
schuiven, balken) altijd zo gebruikt / afgesteld dat tijdens het gebruik van het kerkgebouw de  
nooduitgangdeuren direct onbelemmerd kunnen worden geopend?
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9
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deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of verhinderen?
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Zijn kabels en snoeren - in geval deze over de vloer lopen - goed vastgeplakt om struikelen of  
vallen te voorkomen?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing
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voor voorlichting en oefen. De mate waarin dit georganiseerd 
wordt, is afhankelijk van de taken die verwacht worden van het 
bestuur, de !"#-ers, de vrijwilligers, de bezoekers, etc.
Zorg voor voldoende opgeleide !"#-ers op het gebied van 
brandbestrijding, eerste hulp en ontruiming. Kerken maken 
veel gebruik van vrijwillige medewerkers en er zijn vaak vaste 
bezoekers. Is al geïnventariseerd wie van deze mensen opgeleid 
zijn als !"#-er of $"!%-er via bijvoorbeeld hun werkgever?
Naast regelmatig terugkerende voorlichtingsbijeenkomsten, is 
oefenen ook belangrijk, zoals het oefenen van ontruimen. Aan-
wezige personen leren op die wijze de vluchtroutes kennen. 

Tips
•  Verlaat de kerk eens per kwartaal na een viering via de nood-

uitgangen in plaats van via de reguliere uitgang
•  Laat iedere vrijwilliger jaarlijks het gebruik van een brandblus-

ser oefenen
•  Geef iedere (nieuwe) medewerker voorlichting over de aan-

wezige noodvoorzieningen
•  Overleg met gemeente, brandweer, verzekeraar, buren, etc. 

over samenwerken op het gebied van veiligheid
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& www.rie.nl 
& www.brandweer.nl

 CONTROLELIJST CALAMITEITENPLAN ja nee nvt
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3 Is, indien wettelijk vereist, een actuele ri&eopgesteld conform de arbo-wetgeving?
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5 Zijn de noodzakelijke ehbo-materialen aanwezig en worden die periodiek gecontroleerd?

6
Is er een telefoonlijst van de hulpdiensten, overheidsinstellingen en bedrijven of organisaties 
bekend.
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Zijn instructies opgesteld hoe in geval van een calamiteit ( ongeval, brand, waterschade etc.)  
gehandeld dient te worden? 

8 Zijn algemene ontruimingsinstructies opgesteld?

9
Zijn aanvullende instructies opgesteld voor risico verhogende omstandigheden, bijvoorbeeld in 
geval het maximale aantal bezoekers aanwezig is?

10 Zijn de ontruimingsinstructies op vaste plaatsen aanwezig?

11
Zijn de bij een ontruiming betrokken personen op de hoogte zijn van de procedures, instructies en 
taken bij een calamiteit?

12 Wordt éénmaal per jaar een (table top) ontruimingsoefening gehouden?

13
Zijn er plattegronden waarop de technische installaties, de hoofdafsluiters voor gas, water en  
elektriciteit, de nooduitgangen, de blusmiddelen en BHV/EHBO-materialen zijn aangegeven? 

14
Is er een lijst opgesteld waarop is vermeld welke objecten in geval van en dreigende calamiteit  
geëvacueerd moeten worden? 

15 Staan op deze lijst vermeld: 

A – De betreffende objecten en waar die zich bevinden?

B – De volgorde van de evacuatie?

C – Hoe het object geëvacueerd moet worden en welke hulpmiddelen eventueel nodig zijn,  
bijvoorbeeld een ladder, gereedschap of andere hulpmiddelen om de beveiliging van het object  
te verwijderen en transportmiddelen?

D – Waar de objecten tijdelijk moeten worden opgeslagen?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing
Als bijlage is een format Integraal Plan Veiligheid (IPV) opgenomen.  
Dit kan aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast, verkort  
of uitgebreid. Maak hierbij gebruik van de controlelijsten: 1, 2, 13, 14, 15, 16.

CONTROLELIJST 10



VBMK HANDBOEK BEHOUD EN BEHEER26 27VEILIGHEIDSZORG

!
Brandveiligheid

Door de grote brand afgelopen zomer in de Notre-Dame in 
Parijs en de branden in de Urbanuskerk in Amstelveen en de 
Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk in Hoogmade is iedereen  
opgeschrikt: gelovigen, erfgoedliefhebbers, omwonenden, 
bezoekers en kerkbeheerders/eigenaren.  Dit kan dus overal ge-
beuren! In de afgelopen tien jaar heeft in zeker 430 kerkgebou-
wen en kloosters een kleine tot zeer grote brand gewoed. Bij 38 
kerken en kloosters ging het om een zeer verwoestende brand. 

Zorgplicht
Iedere eigenaar van een gebouw in Nederland moet zorgdragen 
voor de brandveiligheid van zijn of haar gebouw. Dit staat in het 
Bouwbesluit, een verzameling voorschriften van overheidswege 
opgesteld met betrekking tot de eisen gesteld aan bouwwer-
ken. De bouwregelgeving, waaronder het Bouwbesluit valt, is 
constant in beweging. De huidige versie van het Bouwbesluit 
stamt uit 2012. Hierin zijn de meest minimale eisen ten aanzien 
van brandveiligheid opgenomen. Deze zijn dus ook van kracht 
voor uw kerkgebouw. Gemeenten en eigenaren/gebruikers 
mogen wel hogere eisen stellen in het belang van de brandveilig-
heid, De brandweer kan ten aanzien hiervan altijd onafhankelijk 
adviseren. 

Er wordt gewerkt aan een herziening van het Bouwbesluit uit 
2012. Het uitgangspunt hierbij is overzichtelijkheid met minder 
regels, het milieu en dat planning en bouwen beter op elkaar 
aansluiten. Het Bouwbesluit wordt opgenomen in de Omge-
vingswet (zie Module 1). Deze wet bundelt wetgeving en regels 
voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 
Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende bena-
dering van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht wordt 
inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Er zijn 
minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven, De nieuwe 
invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021.. 

Nu veel kerkgebouwen multifunctioneel worden gebruikt is het 
belangrijk dat de brandpreventieve maatregelen zijn afgestemd 
op dit multifunctionele gebruik. Conform de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht (!"#$) moet een vergunning 
worden aangevraagd voor het houden van bepaalde activiteiten. 
Denk hierbij aan het maximaal aantal bezoekers, de breedte van 
de toegangsdeuren en het openen van de deuren naar buiten of 
naar binnen.

Voorzieningen
Bij brandveiligheid gaat het om
1 – Bouwkundige voorzieningen
2 – Installatietechnische voorzieningen
3 – Organisatorische voorzieningen

Bij brand moeten de aanwezigen snel en veilig kunnen vluchten. 
Denk hierbij aan een vluchtrouteaanduiding door middel van 
pictogrammen en getrainde vrijwilligers of ontruimers (#%&) 
die de vluchtende mensen naar de juiste vluchtroute dirigeren. 
Dit voorkomt paniek en opstoppingen. Het is aan te raden ieder 
jaar een ontruimingsoefening te houden. Ook kan de brandweer 
worden gevraagd voor een oriëntatie bezoek.

Het Bouwbesluit geeft ook richtlijnen voor de stoelenopstelling. 
Maak een stoelenplan. Stoelen moeten op onderlinge afstanden 
en in rijen dan wel aan elkaar gekoppeld worden of aan de vloer 
vastgezet worden.    

Aandachtpunten
1 –  Inventariseer brandgevaarlijke situaties in en om uw  

kerkgebouw
2 –  Inventariseer de brandkranen en veiligheid rondom het 

kerkgebouw
3 –  Een duurzaam kerkgebouw is ook een brandveilig gebouw 
4 –  Vraag bij verbouwingen, restauratiewerkzaamheden om  

een werkvergunning en vraag de verzekering om advies.  
Blijf alert.

5 –  Organiseer continue aandacht voor brandveiligheid en het 
voorkomen/beperken van brand

6 –  Investeer in brandveiligheid zowel bouwtechnisch,  
installatietechnisch als organisatorisch

7 –  Houdt regelmatig ontruimingsoefeningen
8 –  Handel direct bij brand
9 –  Herstel schade aan kerkgebouw en inventaris
10 –  Zorg voor nazorg voor kerkgangers, omwonenden en  

andere betrokkenen 

Brand of een gasexplosie in kerkgebouwen heeft een grote cul-
tuurhistorische en maatschappelijke impact en levert materiële 
en emotionele schade op. Er is verdriet over het verlies van het 
gebouw. Probeer daarom brand te voorkomen of te beperken. 

De '() heeft samen met de &#*+, Museum Catharijne Convent 
(*((), Donatus, Broshuis Consultancy en met ondersteuning 
van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer (&+#) een 
poster Brandveiligheid uitgebracht: ‘Brandveiligheid in kerken: 
bewust worden-zijn-doen in 5 stappen’.

U kunt deze poster downloaden op , vbmk/kennisbank.nl
 
Meer informatie vindt u op
,  cultureelerfgoed.nl
,  onlinebouwbesluit.nl
,  rijksoverheid.bouwbesluit.com
 
  

Noodverlichting en bewegwijzering 
vluchtroute
Als de stroom uitvalt moeten aanwezigen zich nog kunnen 
oriënteren op de nooduitgangen. Daarom moet een door 
de brandweer goedgekeurde noodverlichting en verlichte 
vluchtwegaanduiding(en) aanwezig zijn. De brandweer eist 
deze verlichting meestal als het vloeroppervlak groter is dan 
500m2 en/of als een kerkgebouw ook tijdens de avonduren 
wordt gebruikt. Om verwarring met andere aanduidingen te 
voorkomen is de bewegwijzering gestandaardiseerd.

 CONTROLELIJST NOODVERLICHTING EN BEWEGWIJZERING VLUCHTROUTE ja nee nvt

1
Is de noodverlichting geïnstalleerd in overleg met bijvoorbeeld de brandweer of de leverancier?  
Zo niet, wordt dan voldaan aan de volgende voorwaarden?

2 Verkeren de noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding, indien aanwezig, in goede staat?

3
Als de elektrische stroom uitvalt, worden dan de noodverlichting en de verlichte  
vluchtwegaanduiding automatisch binnen 5 seconden ingeschakeld?

4
Wordt er regelmatig gecontroleerd of de noodverlichting en de verlichte vluchtwegaanduiding  
werken?

5 Is de verlichte vluchtwegaanduiding maximaal 50 cm oven de (nood)uitgang aangebracht?

6 Branden de te verlichten vluchtwegaanduidingen altijd wanneer bezoekers aanwezig zijn?

7
Is boven de uitgang of nooduitgang de tekst ‘UIT’ of ‘NOODUITGANG’ of een goedgekeurd  
pictogram aanwezig?

8 Zijn de vluchtwegen goed en duidelijk aangegeven met bewegwijzering?

9 Is de tekst of het pictogram op elke plaats goed waarneembaar?

10 Is de kleur van de letters of het symbool wit, tegen een groene achtergrond?

11 Is de letterhoogte minimaal 8 cm en de letterdikte 11 mm?

12
Worden de noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding jaarlijks gecontroleerd op een 
goede werking en zo nodig gerepareerd?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 12



VBMK HANDBOEK BEHOUD EN BEHEER32 33VEILIGHEIDSZORG

CONTROLELIJST 13 

 CONTROLELIJST HUISHOUDING ja nee nvt

1 Indien een frituurinstallatie aanwezig is, is deze dan voorzien van een thermische beveiliging?

2 Mogen alleen goedgekeurde verlengsnoeren worden gebruikt?

3 Wordt het rookverbod consequent gehandhaafd?

4
Zijn de niet-brandveilige afvalbakken (kunststof of metaal zonder stalen deksel) vervangen door  
stalen vlamdovende of stalen zelfsluitende afvalbakken? 

5
Worden de inhoud van de asbakken en de resten van kaarsen verzameld in een stalen emmer of 
stalen afvalbak met een stalen zelfsluitende deksel?

6
Worden brandgevaarlijke of chemische stoffen opgeslagen in een afgesloten  
(bij voorkeur stalen) kast?

7
Worden binnen een straal van twee meter van de verwarmingsketel, de gasboilers, de kachels en  
dergelijke, geen brandbare goederen opgeslagen?

8
Worden gasleidingen periodiek gecontroleerd op beschadigingen en zijn de gasafsluiters goed  
bereikbaar?

9 Worden in de meterkast brandbare materialen opgeslagen?

10 Zijn de afvalcontainers die buiten staan minimaal vijf meter uit de gevel geplaatst en verankerd?

11

Mogen brandgevaarlijke werkzaamheden (bijvoorbeeld open vuur door dakdekkers, schilders of 
loodgieters of werkzaamheden waarbij sprake is van vonken) alleen worden uitgevoerd als hier-
voor een procedure is opgesteld (zie bijlage 1 Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden).

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

Als de risico’s op basis van bewustwording en 
verantwoordelijkheidsgevoel samen onder ogen worden gezien, 
zal dit leiden tot een sterkere risicobeïnvloeding. 
Het gedrag van gebruikers van gebouwen, installaties en 
infrastructuren blijft hierbij centrale factor in het voorkomen 
en beperken van risico’s. Gedrag is een factor die voor de 
hele veiligheidskeen van belang is. ‘Veilig gedrag’ bestaat 
echter niet uit een enkelvoudige gedraging, maar omvat een 
complex samenstel van gedrag en is een zaak van lange adem. 
(veiligheids/zorgcontinuïteit). 

Aanpak in de praktijk
In de praktijk kent de aanpak van risicobeïnvloeding globaal de 
volgende stappen:
1 –  Identificatie en analyse van een risico (algemeen, maar 

ook specifiek vertaalt naar een kerk, interieurensemble en 
kerkcollectie)

2 –  In beeld brengen en agenderen van de (on)mogelijkheden 
om het risico, mede gezien de omstandigheden, te beperken 
en inventariseren welke maatregelen al genomen zijn.

3 –  Identificeren welke actoren in potentie bij een risico betrok-
ken zijn.

4 –  Analyseren van de beïnvloedingsmogelijkheden, bepalen 
welke partijen welke acties (zouden moeten of kunnen) on-
dernemen, activeren van het netwerk en hiermee de kennis 
van gelijkwaardigheidoplossingen.

5 –  Met de geselecteerde partijen het proces van uitnodiging of 
onderhandeling ingaan, komen tot afspraken.

6 –  Volgen en evalueren van de voortgang en de resultaten  
(veiligheids/zorgcontiuïteit).

7 –  Het gaat altijd om maatwerk. Kennisopbouw en een goede 
informatieposities zijn nodig, zowel inhoudelijk over risico’s 
als over kijkrichtingen en oplossingen. Ken uw gebouw, de 
interieurensembles en kerkcollecties en het gebruik daarvan. 

8 –  Het integraal signaleren en analyseren van risico’s vergt van 
partijen blijvend veel kennis van zaken en informatiedeling 
in de initiatiefase van nieuwbouw, bij renovatie, ander 
gebruik en evenementen. De brandweer is hierin een 
partner in veiligheidszorg die, waar verantwoord, kan 
en wil meedenken over maatwerkoplossing, specifiek 
m.b.t. gebouwen/ensembles/ collecties met de status van 
monument.  
!  www.brandweer.nl

Veiligheid en preventie
Brandveiligheid is primair de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar/beheerder van het gebouw. De voorwaarden die 
gemeenten stellen aan een veilig gebruik van een kerkgebouw 
zijn vooral gericht op de veiligheid van personen. Bezoekers 
moeten in geval van brand of andere calamiteit het gebouw 
veilig kunnen verlaten en de brandweer moet in de gelegenheid 
zijn om het gebouw te doorzoeken. De eigenaar/beheerder heeft 
de zorg om zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken 
dat er economische schade ontstaat aan het cultuurgoed. Van 
groot belang is een goede samenwerking met de plaatselijke 
brandweer. 

Ook in kerkgebouwen komen er werkzaamheden voor of zijn er 
situaties die brand kunnen veroorzaken. Denk daarbij aan schil-
derwerkzaamheden (verf afbranden), herstelwerkzaamheden 
aan bitumineuze dakbedekking of oververhitting van elektrische 
apparaten. Ook het gebruik van kaarsen en gloeilampen kan een 
risicofactor zijn. 
Effectieve brandpreventie maatregelen zijn: een goede huis-
houding, technische voorzieningen (o.a. bliksemafleiding en 
overspanningsbeveiliging), periodiek onderhoud van techni-
sche installaties en apparaten. Afhankelijk van de aard van het 
gebouw kunnen een branddetectiesysteem, een blusinstallatie 
en handblusmiddelen de gevolgschade van een brand beheers-
baar houden.

MOGELIJK SCENARIO

Indien er geen of onvoldoende aandacht is voor boven-
genoemde aandachtspunten is er een verhoogde kans op 
letsel of een catastrofale brand en/of rook- of roetschade.
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 CONTROLELIJST TECHNISCHE MAATREGELEN ja nee nvt

1 Is het bewoonde bijgebouw voorzien van brand- of rookdetectie?

2
Is in of nabij risicovolle plaatsen (stiltecentrum, meterkast, stookruimte, keuken etc.) rook- of  
hittedetectie aangebracht?

3
Zijn de kappen en de toren voorzien van een branddetectiesysteem, bijvoorbeeld een  
brandmeldinstallatie of een goed onderhouden sprinklerinstallatie met voldoende capaciteit?

4 Is het branddetectiesysteem aangesloten op de regionale meldkamer van de brandweer?

 CONTROLELIJST BOUWKUNDIGE MAATREGELEN ja nee nvt

5 Zijn de kappen van de kerk (minimaal 30 minuten) brandwerend gecompartimenteerd?

6
Zijn de doorgangen tussen de kappen en de toren (minimaal 30 minuten) brandwerend en  
zelfsluitend uitgevoerd?

7
Wordt het historisch archief in een brandcompartiment, een brandwerende kast of kluis of in het 
gemeentelijk of provinciaal archief bewaard? 

8
Indien in het stiltecentrum kaarsen worden gebrand is er dan een rookwerende scheiding  
aangebracht tussen de kerk en het stiltecentrum?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 15 
Branddetectie en brandcompartimenten
Branddetectie is ingewikkeld. Terwijl u aan het werk bent en 
misschien iets hoort, een zacht geluid, kan er sprake zijn van 
een kortsluiting in de elektrische bedrading. Terwijl u door-
werkt, ontstaan de eerste vlammen. 
Om branden in kerkgebouwen te beperken is compartimente-
ring belangrijk met name bij houten gewelven.

MOGELIJKE SCENARIO’S

1 –  Indien in het bewoonde bijgebouw geen brand- of rookdetectie 
is geïnstalleerd is het risico op het oplopen van persoonlijk letsel 
reëel aanwezig.

2 –  Indien in de kerk geen brand- of rookdetectie is geïnstalleerd kan 
een begin van brand zich ongecontroleerd uitbreiden, tenzij het 
begin van brand bij toeval tijdig wordt ontdekt.

3 –  Indien in het stiltecentrum, in de kappen en de toren geen brand- 
of rookdetectie is geïnstalleerd kan een begin van brand zich 
ongecontroleerd uitbreiden, tenzij het begin van brand bij toeval 
tijdig wordt ontdekt.

CONTROLELIJST 14 
Stoffering en versiering
De controle van stoffering en versiering is met name van 
toepassing op kerkzalen en ruimten die worden gebruikt bij 
vieringen en bijeenkomsten, concerten en overige activiteiten, 
waar veel mensen (meer dan vijftig) aanwezig kunnen zijn. 

 CONTROLELIJST STOFFERING EN VERSIERING ja nee nvt

4 Zijn de voor de afwerking van wanden en plafonds gebruikte materialen moeilijk brandbaar?

5
Zijn stoffering en versiering weggehouden van spots, kaarsen of andere warm wordende  
apparatuur?

6
Zijn de vloer- en trapbedekking zodanig aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven,  
omkrullen of oprollen?

7
Is er plafondbekleding van textiel aanwezig, die rust op evenwijdig aan elkaar gespannen  
metaaldraden, die maximaal 35 cm uit elkaar hangen of op kruislings gespannen metaaldraden, 
die maximaal 70 cm uit elkaar hangen?

8 Hangt de plafondstoffering / -versiering minimaal 2,50 meter boven de vloer?

9
Zijn alle stoffering en versiering onbrandbaar en is druppelvorming bij brand voorkomen?
(Textiel mag max. 15 sec. nabranden en mac. 60 sec. nagloeien)

10 Zijn kaarsen op stabiele en niet-gemakkelijk ontvlambare standaards vastgezet?

11
Wordt ervoor gezorgd dat als er ballonnen aanwezig zijn, deze alleen gevuld worden met  
onbrandbare gassen? (Ter informatie: helium is niet brandbaar, waterstofgas is zeer brandbaar!)

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

MOGELIJK SCENARIO

Ondeskundig gebruik van stoffering en versiering kan  
leiden tot brandwonden en (een ongecontroleerde) brand.
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 CONTROLELIJST TECHNISCHE MAATREGELEN ja nee nvt

1 Is het bewoonde bijgebouw voorzien van brand- of rookdetectie?

2
Is in of nabij risicovolle plaatsen (stiltecentrum, meterkast, stookruimte, keuken etc.) rook- of  
hittedetectie aangebracht?

3
Zijn de kappen en de toren voorzien van een branddetectiesysteem, bijvoorbeeld een  
brandmeldinstallatie of een goed onderhouden sprinklerinstallatie met voldoende capaciteit?

4 Is het branddetectiesysteem aangesloten op de regionale meldkamer van de brandweer?

 CONTROLELIJST BOUWKUNDIGE MAATREGELEN ja nee nvt

5 Zijn de kappen van de kerk (minimaal 30 minuten) brandwerend gecompartimenteerd?

6
Zijn de doorgangen tussen de kappen en de toren (minimaal 30 minuten) brandwerend en  
zelfsluitend uitgevoerd?

7
Wordt het historisch archief in een brandcompartiment, een brandwerende kast of kluis of in het 
gemeentelijk of provinciaal archief bewaard? 

8
Indien in het stiltecentrum kaarsen worden gebrand is er dan een rookwerende scheiding  
aangebracht tussen de kerk en het stiltecentrum?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

CONTROLELIJST 15 
Branddetectie en brandcompartimenten
Branddetectie is ingewikkeld. Terwijl u aan het werk bent en 
misschien iets hoort, een zacht geluid, kan er sprake zijn van 
een kortsluiting in de elektrische bedrading. Terwijl u door-
werkt, ontstaan de eerste vlammen. 
Om branden in kerkgebouwen te beperken is compartimente-
ring belangrijk met name bij houten gewelven.

MOGELIJKE SCENARIO’S

1 –  Indien in het bewoonde bijgebouw geen brand- of rookdetectie 
is geïnstalleerd is het risico op het oplopen van persoonlijk letsel 
reëel aanwezig.

2 –  Indien in de kerk geen brand- of rookdetectie is geïnstalleerd kan 
een begin van brand zich ongecontroleerd uitbreiden, tenzij het 
begin van brand bij toeval tijdig wordt ontdekt.

3 –  Indien in het stiltecentrum, in de kappen en de toren geen brand- 
of rookdetectie is geïnstalleerd kan een begin van brand zich 
ongecontroleerd uitbreiden, tenzij het begin van brand bij toeval 
tijdig wordt ontdekt.

CONTROLELIJST 14 
Stoffering en versiering
De controle van stoffering en versiering is met name van 
toepassing op kerkzalen en ruimten die worden gebruikt bij 
vieringen en bijeenkomsten, concerten en overige activiteiten, 
waar veel mensen (meer dan vijftig) aanwezig kunnen zijn. 

 CONTROLELIJST STOFFERING EN VERSIERING ja nee nvt

4 Zijn de voor de afwerking van wanden en plafonds gebruikte materialen moeilijk brandbaar?

5
Zijn stoffering en versiering weggehouden van spots, kaarsen of andere warm wordende  
apparatuur?

6
Zijn de vloer- en trapbedekking zodanig aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven,  
omkrullen of oprollen?

7
Is er plafondbekleding van textiel aanwezig, die rust op evenwijdig aan elkaar gespannen  
metaaldraden, die maximaal 35 cm uit elkaar hangen of op kruislings gespannen metaaldraden, 
die maximaal 70 cm uit elkaar hangen?

8 Hangt de plafondstoffering / -versiering minimaal 2,50 meter boven de vloer?

9
Zijn alle stoffering en versiering onbrandbaar en is druppelvorming bij brand voorkomen?
(Textiel mag max. 15 sec. nabranden en mac. 60 sec. nagloeien)

10 Zijn kaarsen op stabiele en niet-gemakkelijk ontvlambare standaards vastgezet?

11
Wordt ervoor gezorgd dat als er ballonnen aanwezig zijn, deze alleen gevuld worden met  
onbrandbare gassen? (Ter informatie: helium is niet brandbaar, waterstofgas is zeer brandbaar!)

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

MOGELIJK SCENARIO

Ondeskundig gebruik van stoffering en versiering kan  
leiden tot brandwonden en (een ongecontroleerde) brand.
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Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden* 

Opdrachtgever Uitvoerder 
Naam bedrijf:  ………………………… Naam bedrijf:  ……………………… 
Contactpersoon: ………………………… Contactpersoon: ……………………… 

Uit te voeren werk 
Plaats werkzaamheden: ………………………………………………………………………… 
Aard werkzaamheden: ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Datum: …………………………… (formulier slechts geldig op dag van afgifte) 
Uitvoering: van ……………. uur t/m …………… uur 

Aard van de werkzaamheden 
Lasbrander   Hete lucht föhn 
Slijpschijf Gasbrander 
Elektrisch lassen Anders, nl. …….. 

Veiligheidsmaatregelen 
Zijn de volgende maatregelen getroffen? 

Is de werkplek grondig verkend; inclusief openingen? 
Is de uitvoerder bekend gemaakt met de huisregels? 
Zijn brandbare goederen en vloeistoffen afgedekt en/of verwijderd? 
Zijn voldoende blusmiddelen in de directe omgeving aanwezig? 
Is een mobiele telefoon aanwezig? (tip; controleert u even batterij en bereik) 
Zijn alle zijden (ook de achterzijde van een muur of onderzijde van een dak) gecontroleerd 
op mogelijk ontstaan van brand? 

Ondertekening 
Opdrachtgever: ……………………... Uitvoerder: ………………………….. 
Datum: ……………………… Datum: ………………………….. 
Handtekening: ……………………… Handtekening: ………………………….. 

Eindcontrole (in te vullen 1 uur na werkzaamheden) 
De uitvoerder dient vòòr iedere werkonderbreking en aan het eind van de werkdag de werkplek 
te controleren om er zeker van te zijn dat geen smeulende resten aanwezig zijn en/of er geen 
brand is ontstaan. De eindcontrole dient plaats te vinden op de werkplek en de aangrenzende 
ruimten direct na de werkzaamheden en tot 1 uur na de werkzaamheden door de 
opdrachtgever en de uitvoerder. 

Eindcontrole is uitgevoerd door: 
- opdrachtgever: ………………………………………… handtekening: 

- uitvoerder: ………………………………………………handtekening: 
………………………………….. 

Datum / tijd 1e eindcontrole: …………………………….. 

Datum / tijd 2e eindcontrole: …………………………….. 

CONTROLELIJST 16 
Brandblusmiddelen
In een kerkgebouw moeten voldoende brandblusmiddelen 
aanwezig zijn om een beginnende brand doeltreffend te kunnen 
bestrijden. Eenvoudig te bedienen blusmiddelen zijn onmis-
baar bij bestrijding van een beginnend brandje. Om een goede 
plaats voor een brandblusapparaat binnen een kerkgebouw 
te kiezen is het nodig te weten of deze te gebruiken is voor 
het bestrijden van een brand van vaste stoffen, vloeistoffen of 
gassen. Alleen dan wordt een optimaal blusresultaat verkregen. 
Bovendien komt de veiligheid van de blussende persoon niet 
in gevaar.
Is de vloeroppervlakte meer dan 250 m2 dan moet het kerkge-
bouw zijn voorzien van brandslanghaspels.

Blustoestellen moeten in een gebouw zodanig worden geplaatst 
dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan 
worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar 
zijn. In de praktijk betekend dit dikwijls dat de locatie van het 
blustoestel met een pictogram wordt aangeduid, dat de loopaf-

stand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedraagt en 
de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan  
60 meter is.
In de nieuwe norm NEN 4001 is aangegeven hoeveel brand-
blussers er nu eigenlijk geplaatst moeten worden. Daarbij 
wordt uitgegaan van een aantal factoren zoals
•  Hoe groot is het risico op brand?
•  Hoeveel mensen kunnen er aanwezig zijn?
•  Wat is de grootte van het gebouw?

Hoe groter het risico, het aantal mensen en het gebouw, hoe 
meer blussers u moet plaatsen. Bij een groot risico moet u 
uitgaan van ongeveer 1 brandblusser per 100 m2, bij het minste 
risico moet u uitgaan van ongeveer 1 blusser per 300 m2. 
Dit moet dan wel een poeder of een schuimblusser zijn. Een 
koolzuurblusser mag u ook plaatsen, maar deze moet extra op 
de sterkte (boven het verplichte minimum aantal) geplaatst 
worden.
Vergeet daarbij niet dat bij alle brandblusapparatuur een 
permanente aanduiding en identificatie aanwezig moet zijn. Dit 
is ook verplicht gesteld in de Arbo regelgeving en in Europese 
regelgeving (2006).

 CONTROLELIJST BRANDBLUSMIDDELEN ja nee nvt

1
Is het aantal, type en bereikbaarheid van de blusmiddelen bepaald in overleg met bijvoorbeeld de 
brandweer of de leverancier? Zo niet, wordt dan voldaan aan de volgende voorwaarden?

2
Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen  
bestrijden?

3 Zijn brandblusmiddelen steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar?

4 Kunnen blusmiddelen onbelemmerd worden bereikt?

5
Zijn (bijvoorbeeld in een kast) ingebouwde blusmiddelen door een pictogram of aanduiding  
aangegeven?

6
Voldoet iedere slanghaspel aan de volgende eisen: een slang van 20 meter lengte, van knikvrij 
rubber, met een inwendige diameter van 19 mm?

7 Heeft iedere slanghaspel een afsluitbare spuitmond?

8
Is de brandslang op iedere haspel lang genoeg om een brand in elke ruimte doeltreffend te  
kunnen bestrijden?

9 Worden de blusmiddelen jaarlijks door een deskundige gecontroleerd?

10 Is een onderhoudscontract afgesloten met een daartoe bevoegd bedrijf?

11
Wordt voldaan aan de door de brandweer gestelde eisen aan de aard en de capaciteit  
(6 liter (sproei)schuim, 6 kg poeder of 5 kg CO2) van deze brandblusmiddelen?

Ja = goed – Nee = direct actie ondernemen – nvt = niet van toepassing

MOGELIJK SCENARIO

Indien brandblusmiddelen niet goed zichtbaar zijn opgehangen en/
of niet periodiek worden gekeurd, dan bestaat de kans dat een  
beginnende brand niet kan worden geblust


