VEILIGHEIDSCHECKLIST

Met deze lijst kunt u snel een redelijk inzicht krijgen over de veiligheid binnen uw bedrijf. Deze lijst
is niet uitputtend en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Wanneer u de checklist volledig heeft ingevuld krijgt u een redelijk beeld op welke aspecten u
actie zou moeten ondernemen. Onderstaande vragen dienen in principe allemaal met ja of niet
van toepassing te worden beantwoord. Indien vragen met nee worden beantwoord, adviseren wij
u extra aandacht te besteden aan dat onderwerp en waar nodig actie te ondernemen.
Inhoudsopgave:
▪ Algemeen
▪ Organisatorisch
▪ Bouwkundig/mechanisch
▪ Elektronische signalering
▪ Brandpreventie/bestrijding
1.

ALGEMEEN

Vraag

ja

nee

n.v.t.

Is er een veiligheidsplan? Dit bevat onder andere uw risicoanalyse en
beveiligingsklasse voor uw bedrijf, hetgeen de leidraad voor uw
organisatorische-, bouwkundige-, elektronische- en overige
beveiligingsmaatregelen is.
Heeft u uw bedrijfsrisico’s geïnventariseerd en benoemd welke de
grootste zijn? Onder bedrijfsrisico’s worden verstaan: waarde en
attractiviteit van de goederen, ligging en aard van uw bedrijf en de kans
op en grootte van de schade.
Is bij medewerker bekend wie verantwoordelijk en belast is met de
beveiligingstaken?
Wordt budget gereserveerd voor veiligheid en beveiliging?
Is de beveiliging een vast agendapunt tijdens uw werkoverleg met uw
medewerkers?
Zijn de verzekeringsvoorwaarden afgestemd?
Is het huisnummer en straatnaam duidelijk zichtbaar vanaf de
straatzijde? (denk aan hulpverleningsdiensten en alarmopvolging)
Is uw pand voorzien van voldoende buitenverlichting minimaal gelijk
aan de openbare verlichting?

2.

ORGANISATORISCH

Vraag

Is er een goedgekeurd ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan aanwezig?
Wordt dit plan tenminste eenmaal per jaar en/of na iedere wijziging
geactualiseerd?
Krijgt het personeel instructie zodat het op de hoogte is van
procedures, instructie en taken bij calamiteit?
Wordt instructie aan het personeel tenminste eenmaal per jaar
herhaald?

ja

nee

n.v.t.

Zijn de brandveiligheidsinstructies op goed zichtbare plaatsen
opgehangen?
Wordt er tenminste eenmaal per jaar een ontruimingsoefening
gehouden?
Zijn er personeelsleden opgeleid tot bedrijfshulpverlener?
Zijn er tijdens het gebruik van de onderneming altijd voldoende
bedrijfshulpverleners aanwezig? Ook tijdens vakanties?
Zijn er procedures voor het openen en sluiten van het bedrijfspand?
Is bekend wie, op ieder moment van de dag, in uw bedrijf is (personeel,
bezoekers, leveranciers etc.)?
Registreert u het sleutelgebruik (naam/personeelsnummer), ook m.b.t.
verlies en uitreiking reservesleutels?
Zijn er huisregels voor personeel/bezoekers/leveranciers of klanten?
Worden geld- en waardepapieren regelmatig afgestort (wisselende
aanrijroutes en tijden )
Is uw meldkamer (Particuliere Alarm Centrale) op de hoogte van
actuele waarschuwingsadressen en kunnen deze binnen 15 minuten ter
plaatse zijn voor verificatie van het alarm? (denk aan vakanties /
beëindiging dienstverband e.d.)
Is aan de buitenzijde van het bedrijf zichtbaar gemaakt dat u
preventieve maatregelen genomen hebt?
Is aan de buitenzijde van het pand goed en voldoende zichtbaar dat u
aangesloten bent bij een collectieve beveiliging?
Heeft u maatregelen genomen om automatiseringsfraude tegen te
gaan? (sabotage/vernietiging van bestanden, diefstal, besmetting door
virussen)
Zijn back-ups van computerbestanden veilig opgeslagen (in ander
gebouw / brandwerende datakluis)?
Past u bij aanname van personeel een screening toe
(uitzendkrachten/tijdelijk personeel)?
Controleert u regelmatig het naleven van de gemaakte afspraken?

3.

BOUWKUNDIG / MECHANISCH

Vraag
Zijn kwetsbare deuren en ramen voorzien van inbraakwerend hang/sluitwerk en bouwbeslag, welke voldoen aan de eisen volgens de
vastgestelde risicoklasse (**® of ***®)? (zie ook vraag 1 rubriek
algemeen). Denk ook aan glasbeveiliging bij hoge risicoklasse.
Zijn kluizen/inbraakwerende kasten deugdelijk verankerd aan de muur
of de vloer (dit moet bijeen gewicht van minder dan 200 kg.) en zijn
deze elektronisch beveiligd? Denk ook aan inbraakdetectie van de
ruimte waar de kluis staat.
Zijn er voorzieningen getroffen om een zogenaamde ram- en snelkraak
te voorkomen?
Zijn lichtkoepels voldoende beveiligd tegen inbraak (slagvast
materiaal/ééntoerschroeven/doorklim beveiliging)?

4.

ja

nee

n.v.t.

ja

nee

n.v.t.

ELEKTRONISCHE SIGNALERING

Vraag
Is uw pand voorzien van een elektronisch inbraak alarmsysteem?
Vind automatische doormelding plaats van een inbraaksignalering naar
uw meldkamer (PAC)?

Bent u op de hoogte van het opvolgingsprotocol bij een alarmmelding?
(eerst verificatie door personen of techniek zoals camera’’s, inluisteren,
zone-alarm)
Voldoet uw installatie aan de voorschriften wat noodzakelijk is voor
aansluiting op een PAC?
Is het alarmsysteem voorzien van een sabotagealarm en zo ja,
controleert u dit ook? Let op! 1 x in de 24 uur een controlesignaal naar
het PAC is géén sabotagealarm.
Hebt u een onderhoudscontract op uw alarmsysteem?
Wordt regelmatig- na beëindiging van een dienstverband- de alarmcode
gewijzigd?
Is er een overvalalarm?
Is het personeel op de hoogte van het overvalalarm en weet men hoe te
handelen?
Maakt u gebruik van camerabeveiliging?
Zijn opgeslagen beelden geschikt voor opsporing?

5.

BRANDPREVENTIE/BESTRIJDING

Vraag
Wordt de beplanting rondom het gebouw voldoende kort gehouden,
zodat er zichtlijnen ontstaan en een goede sociale controle mogelijk is?
Beantwoord deze vraag met ja, als tegen of in de nabijheid van het
gebouw géén
 Brandbare stoffen,
 Bij brand gevaar opleverende stoffen en/of
 Brandbevorderende materialen staan.
Is het afval buiten opgeslagen in een daartoe bedoelde afvalcontainer?

ja

nee

n.v.t.

nee

n.v.t.

Is deze afvalcontainer afgesloten (bijvoorbeeld met een hangslot)?

6.

HET VLUCHTEN BIJ BRAND (nooduitgangen, vluchtwegen, etc.)

Vraag
Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden,
galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen over de minimaal
vereiste breedte (denk ook aan aanwezigheid van mindervaliden) vrij
van opslag en obstakels? Dit geldt eveneens voor het gedeelte dat als
verlengstuk van de vluchtwegen naar het aansluitend terrein loopt.
Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnen, tijdens
openingstijden, direct te openen door gebruik te maken van bv.
paniekbeslag?
Worden inbraak en/of uitbraakwerende voorzieningen op de
nooduitgangdeuren (zoals sloten/schuiven, balken etc.) altijd zo
gebruikt/afgesteld dat tijdens opening van de onderneming de
nooduitgangdeuren direct onbelemmerd kunnen worden geopend?
(aanbrengen van dit soort voorzieningen dient in overleg met de
brandweer te geschieden)
Zijn de nooduitgangen aan de buitenzijde voorzien van een sticker met
opdruk “nooduitgang vrijlaten” of “nooduitgang”?
Zijn gordijnen in- en/of voor een ingang, doorgang, uitgang en
nooduitgang zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien
en bij het openen van de deuren de doorgang niet belemmeren?
Zijn kabels en snoeren, in geval deze over de vloer lopen, goed
vastgeplakt om struikelen of vallen bij vluchten te voorkomen? Dit geldt
ook voor omkrullende vloerbedekking.

ja

Kan vanuit iedere ruimte in twee richtingen worden gevlucht?
Hebben grotere ruimten zoals kantine en sportruimte, meerdere
(nood-)uitgangen?
Zijn de trappenhuizen afgescheiden door middel van brand- en /of
rookwerende scheidingen?
Zijn lange gangen in meerdere stukken onderverdeeld door middel van
brand- en/of rookwerende scheidingen?
Zijn de brand- en/of rookwerende deuren en luiken in principe gesloten?
Zijn de brand- en /of rookwerende scheidingen ook aangebracht boven
het verlaagde plafond?
Zijn de vluchtwegen aangeven met een van de volgende
pictogrammen?

Wordt er tenminste eens per jaar gecontroleerd of de nood- en/of
transparantverlichting werkt?
Beantwoord deze vraag met ja als de goede werking van brand- en/of
rookwerende deuren NIET wordt belemmerd d.m.v. haakjes, wiggen
etc.

7.

HET VOORKOMEN VAN BRAND EN HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN VAN
BRAND

Vraag
Zijn voor de afwerking van wanden en plafonds moeilijk brandbare
materialen toegepast? (dus geen zachtboard of piepschuim)
Zijn stoffering en/of versiering voldoende vrijgehouden van spots of
andere warm wordende apparatuur?
Houdt u voldoende rekening met de capaciteit van uw elektriciteitsnet in
relatie tot de aangesloten apparatuur?
Zijn de meterkast en de CV-ruimte vrij van brandbare, opgeslagen
materialen?
Is op de toegangsdeur waarachter zich een hoog- of
laagspanningsruimte of een schakelruimte bevindt onderstaand
pictogram aangebracht?

Wordt elektrische apparatuur wanneer deze niet gebruikt wordt
uitgeschakeld? (dus niet in de stand-by stand)
Zijn de afsluiters van gasleidingen goed bereikbaar?
Is op de deur van de gasmeterruimte het opschrift “hoofdafsluiter gas”
aangebracht?
Zijn er voldoende brandblusmiddelen aanwezig om een beginnende
brand effectief te kunnen bestrijden?
Zijn de brandblusmiddelen steeds voor onmiddellijk gebruik
beschikbaar?
Zijn de ingebouwde brandblusmiddelen door middel van onderstaande
pictogrammen aangeduid?

ja

nee

n.v.t.

Kan met de brandslanghaspel in elke ruimte doeltreffend worden
opgetreden? Let op voldoende slanglengte.
Worden de brandblusmiddelen jaarlijks door een deskundige
gecontroleerd?
Staan de brandgevaarlijke stoffen opgeslagen in een veilige, afsluitbare
en voldoende geventileerde kast, kluis of ruimte?

8.

EEN EVENTUELE INZET VAN DE HULPVERLENINGSDIENSTEN

Vraag
Zijn de opstelplaatsen voor voertuigen van de brandweer voldoende
vrijgehouden?
Worden de brandkranen vrijgehouden voor de brandweer?
Bij verplichte doormelding van de brandmeldinstallatie naar brandweer:
Kan de brandweer zich de toegang verschaffen tot uw terrein/pand
zonder schade toe te brengen? (bv. sleutelkluisje)
Is er relevante informatie voor de brandweer direct beschikbaar?
Is in de trappenhuizen een duidelijke verdiepingsindicatie aanwezig?

ja

nee

n.v.t.

