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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


