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Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen voor gebouwen in gebruik door de 
Universiteit Utrecht 
 
voorwoord 
Sinds 1 november 2008 gelden landelijke regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen, vastgelegd 
in het Gebruiksbesluit. Hoewel met de invoering van dit Gebruiksbesluit het brandveiligheidsniveau zoals 
dat voorheen geregeld was in de bouwverordening niet essentieel gewijzigd is, is dit toch aanleiding 
geweest om de universitaire handreiking instandhouding brandveiligheidseisen uit 2004 te actualiseren 
aan dit Gebruiksbesluit en de huidige universitaire organisatie rond instandhouding van de brandveiligheid 
in de universitaire gebouwen.  
 
De opzet van de handreiking is in grote lijnen dezelfde gebleven. In hoofdstuk 1 wordt beschreven wat 
het Gebruiksbesluit voor de universiteit betekent en hoe de universiteit met brandveilig gebruik van de 
gebouwen omgaat, nader uitgewerkt in een procedure voor uitvoering en afhandeling van de 
brandpreventiecontroles in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de voor het gebruik van de universitaire 
gebouwen relevante voorschriften uit het Gebruiksbesluit opgesomd. Om periodiek vast te stellen of aan 
de voorschriften wordt voldaan zijn in hoofdstuk 4 checklisten opgenomen voor de gebruiker en het FBU 
en zijn de logboekverplichtingen uitgewerkt. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een aantal speciaal voor de 
universiteit nader uitgewerkte richtlijnen behandeld. 
 
 
 
B.J.L.J. Joosten, medewerker veiligheid en milieu 
J.M. van den Heuvel, veiligheidskundige 
Directie Vastgoed en Campusontwikkeling 
Taakgroep Veiligheid en Milieu 
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Brandweer Utrecht 
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 030 253 8722  b.j.l.j.joosten@uu.nl 
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Inleiding 
 
Met ingang van 1 november 2008 is het “Besluit brandveilig gebruik bouwwerken”, kortweg het 
Gebruiksbesluit, in werking getreden. Hiermee komt een eind aan verschillen tussen plaatselijke 
bouwverordeningen en zijn de brandveiligheidsvoorschriften landelijk geüniformeerd. Voor de Universiteit 
Utrecht betekent dit dat gebruiksvergunningplicht en instandhouding van brandveiligheid voortaan 
geregeld worden via dit besluit. 
 
De voorschriften voor brandveilig gebruik van bouwwerken uit het Gebruiksbesluit zijn van toepassing op 
elk gebruik van een bouwwerk, tenzij in betreffend voorschift anders is aangegeven. Bovendien geldt voor 
bepaalde gebruikscategorieën een vergunningplicht of meldingsplicht bij bevoegd gezag. 
 
De gebruiksvergunningplicht geldt voor bouwwerken te gebruiken voor zover daarin bedrijfsmatig of in 
het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen of dagverblijf aan 
meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte 
personen. De gebruiksmeldingsplicht geldt voor bouwwerken te gebruiken indien daar meer dan 50 
personen tegelijk aanwezig zullen zijn.  
 
De universiteit heeft nu geen gebouwen in de categorie waarvoor een gebruiksvergunningplicht geldt. 
 
1.1 Gebruiksmelding of gebruiksvergunning 
Nagenoeg alle gebouwen van de Universiteit kennen een gebruik waarbij meer dan 50 personen 
tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. Voor deze gebouwen geldt dus een meldingsplicht bij de brandweer van 
de gemeente Utrecht. Omdat voorheen voor deze categorie gebouwen een gebruiksvergunningplicht gold, 
is in het gebruiksbesluit geregeld dat alle reeds verleende gebruiksvergunningen per 1 november 2008 
automatisch zijn omgezet in een gebruiksmelding.  
 
Voor de gebouwen die nog geen gebruiksvergunning hebben, omdat het werkprogramma om deze 
vergunningen te verkrijgen nog niet voltooid is, en nu onder de meldingsplicht vallen, wordt het 
werkprogramma voortgezet door de directie Vastgoed en Campusontwikkeling (V&C). De gebruiksmelding 
voor deze gebouwen wordt verzorgd door de taakgroep Veiligheid en Milieu van V&C (V&C/V&M). Dit geldt 
ook voor nieuw in gebruik te nemen gebouwen en bij gewijzigd gebruik. De mandaathouder 
gebouwbeheer van betreffend pand ontvangt van V&C een afschrift van de melding. 
 
 
1.2 Handhaving / instandhouding brandveiligheid 
Het Gebruiksbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur, hetgeen betekent dat het besluit algemeen 
verbindend is en de universiteit zelf verantwoordelijk is voor een brandveilig gebruik van de gebouwen. 
De brandweer Utrecht kan op basis van een eigen handhavingprogramma te allen tijde komen controleren 
of aan de eisen uit het gebruiksbesluit wordt voldaan.  
 
In overeenstemming met de universitaire mandaatregeling is de mandaathouder gebouwbeheer 
verantwoordelijk voor een brandveilig gebruik in de gebouwen waarvoor het mandaat verleend is. 
V&C/V&M houdt namens het College van Bestuur (CvB) toezicht op de naleving van de 
brandveiligheidseisen en heeft hiertoe het FBU-Security opgedragen om in alle universitaire panden de 
aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen periodiek te controleren en waar nodig onderhoud te plegen. 
Daarnaast controleert het FBU-Security elk pand jaarlijks op instandhouding van het brandveilig gebruik. 
FBU-Security rapporteert hieromtrent aan V&C/V&M. V&C/V&M beoordeelt de rapportage en informeert 
betreffende mandaathouder gebouwbeheer over haar bevindingen en zal zonodig opdracht geven om 
tekortkomingen te verhelpen. In hoofdstuk 2 van deze handreiking wordt deze procedure voor 
brandpreventiecontrole beschreven. 
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Deze handreiking is samengesteld om alle betrokkenen binnen de universiteit te ondersteunen bij de 
continue naleving van de brandveiligheidseisen uit het Gebruiksbesluit. Hoofdstuk 3 geeft een opsomming 
van de voor de universitaire gebouwen van belang zijnde gebruiksvoorschriften uit het besluit. Een aantal 
voorschriften heeft betrekking op aantoonbaar periodiek onderhoud en controle van 
brandveiligheidsvoorzieningen. In hoofdstuk 4 van deze handreiking is vastgelegd bij welke onderdelen 
van de universiteit deze verplichtingen en de registratie daarvan zijn belegd. Ter ondersteuning van de 
uitvoering van deze verplichtingen en de dagelijkse instandhouding van de brandveiligheid in de 
gebouwen zijn checklisten opgesteld, waarmee regelmatig door betrokkenen gecontroleerd kan worden of 
aan de verplichting wordt voldaan. Naast de algemene verplichtingen uit het Gebruiksbesluit zijn door 
V&C/V&M in samenwerking met FBU-Security en in overleg met de brandweer Utrecht een aantal 
voorschriften uitgewerkt in specifieke richtlijnen voor de universiteit (zie hoofdstuk 5). Hierin zijn ook 
aanvullende eisen vanuit de brandverzekering verwerkt. 
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2 Procedure Brandpreventiecontrole 
 
Planning brandpreventiecontrole (zie ook flowschema, pagina 8): 
 
1. In opdracht van de directie Vastgoed en Campusontwikkeling (V&C), mandaathouder toezicht 

brandveiligheid, wordt door FBU-Security de jaarplanning brandpreventiecontroles uitgevoerd. 
FBU-Security meldt hiertoe op de dag van de controle bij de gebouwbeheerder dat zij de controle 
van het betreffende pand gaan uitvoeren. Desgewenst kunnen gebouwbeheerder en/of arbo- & 
milieucoördinator meelopen tijdens de controle. 

 

 Controle instandhouding brandveiligheidseisen; 
Indien 50 personen of meer gebruik maken van het gebouw geldt een gebruiksmeldingsplicht en 
wordt het gebouw, de brandveiligheidinstallaties en het gebruik getoetst aan de voorschriften 
verbonden aan betreffende document gebruiksmelding/gebruiksbesluit (voorheen 
gebruiksvergunning) en de Handreiking Instandhouding Brandveiligheidseisen van de Universiteit 
Utrecht.  
Indien minder dan 50 personen gebruik maken van het gebouw (geen gebruiksmeldingsplicht) 
wordt het gebruik getoetst aan de Handreiking Instandhouding Brandveiligheidseisen van de 
Universiteit Utrecht. 

 
Rapportage: 
 
2. FBU-Security stelt het rapport op na uitvoering van de controle en rapporteert haar bevindingen 

aan de taakgroep Veiligheid & Milieu (V&M) van V&C. Afhankelijk van de bevindingen kiest V&M de 
te volgen routing voor de verdere afhandeling van de rapportage. 

  
2a. Indien er tekortkomingen zijn m.b.t. bouwkundige- en/of installatietechnische zaken stuurt 

V&M de rapportage door aan FBU Divisie Bouw en Techniek. 
 
2b. Indien er tekortkomingen zijn m.b.t. brandveiligheid wordt het gebruik niet in orde bevonden en 

gaat de rapportage naar de gebruiker met de opdracht de tekortkomingen op te lossen. 
 
2c. Indien het gebruik in orde is bevonden gaat de rapportage direct naar de gebruiker en daarmee 

is de controle afgerond. 
 
 
  
Constateringen en acties: 
 

Gebruikersonderhoud: 
 
G.1 Indien tijdens de controle tekortkomingen in het gebruik zijn geconstateerd die leiden tot 

een zeer onveilige situatie, zal dit direct worden gemeld aan de gebouwbeheerder en 
worden opgelost. De aangetroffen situatie wordt alsnog gerapporteerd.  

G.2 Indien tijdens de controle tekortkomingen in het gebruik zijn geconstateerd die leiden tot 
een onveilige situatie, wordt de rapportage samen met een schriftelijk verzoek tot het 
opheffen van die tekortkomingen aan de decaan cq. directeur van betreffend pand gericht, 
met cc. aan betreffende gebouwbeheerder. De tekortkomingen dienen zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden verholpen te worden. 
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G.3 V&M maakt de afweging of er een hercontrole moet plaatsvinden naar aanleiding van de 

geconstateerde tekortkomingen. Indien noodzakelijk wordt na drie maanden door FBU-
Security een hercontrole uitgevoerd. FBU-Security rapporteert haar bevindingen aan V&M. 
Afhankelijk van de bevindingen bepaalt V&M de verdere afhandeling. 

 
G.4  Indien de tekortkomingen na drie maanden nog niet zijn opgeheven, zal V&M contact 

opnemen met de gebruiker en in overleg bepalen hoe de tekortkomingen zo snel mogelijk 
verholpen kunnen worden.  

 
G.5 Indien het pand brandveilig is, wordt dit door V&M schriftelijk aan de decaan cq. directeur, 

met cc. aan gebouwbeheerder van het betreffende pand medegedeeld. 
 
Bouwkundig & Installatietechnisch onderhoud: 
 
B&I.1 Indien tijdens de controle bouwkundige en/of installatietechnische tekortkomingen worden 

geconstateerd, die niet onder het gebruikersonderhoud vallen, wordt de rapportage samen 
met het verzoek tot het opheffen van die tekortkomingen aan de FBU Divisie Bouw en 
Techniek gericht, met het verzoek zo spoedig mogelijk de benodigde acties te 
ondernemen. De Divisie Bouw en Techniek van het FBU laat weten binnen welke termijn 
de werkzaamheden naar verwachting gereed zijn.   

 
B&I.2 Zodra de werkzaamheden gereed zijn, wordt door FBU-Security een controle uitgevoerd. 

FBU-Security rapporteert haar bevindingen aan V&C. V&C bepaalt de verdere afhandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brandpreventiecontrole Veiligheid & Milieu 
V&C 

Universiteit Utrecht 
 
        Handreiking instandhouding brandveiligheidseisen  

versie 
datum  
pagina    

1 
03-04-09 
8/33 

 

 

 



 

 
Brandveilig gebruik bouwwerken Veiligheid & Milieu 

V&C 
Universiteit Utrecht 

 
        Handreiking instandhouding brandveiligheidseisen  

versie 
datum  
pagina    

1 
03-04-09 
9/33 

 
3 Brandveilig gebruik bouwwerken 
 
Opsomming van voor het gebruik relevante voorschriften uit het Gebruiksbesluit 
 
Paragraaf 2.1 Voorkomen en beperken van brand 
 
Artikel 2.1.1 Toestellen en installaties 
1. Een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in afdeling 2.7 van het Bouwbesluit 2003 wordt niet gebruikt op 
een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. 
2. In een ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 
kW aanwezig zijn of een gemeenschappelijk stook- of warmwatertoestel aanwezig is zijn geen brandbare goederen 
opgeslagen of opgesteld. 
3. Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht of de afvoer van rook is niet afgesloten tijdens 
het gebruik van een daarop aangewezen verbrandingstoestel. 
4. Een verbrandings- of verwarmingsinstallatie wordt niet gebruikt indien de installatie, de opstelling of het gebruik 
daarvan gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. Bij een verbrandingsinstallatie is dat gevaar niet aanwezig 
indien de installatie, de opstelling en het gebruik daarvan voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van NEN 
3028: 2004. 
5. Een voorziening voor de afvoer van rook wordt uitsluitend gebruikt indien die voorziening: 

a. doeltreffend is gereinigd; 
b. na brand voldoende is gereinigd en hersteld; 
c. bij gebruik geen gevaar voor de veiligheid van personen oplevert. 

 
Artikel 2.1.2 Verbod op roken en open vuur 
1. Het is verboden te roken of open vuur te hebben: 

a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof; 
b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken; 
c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt duidelijk zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een 
gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN 3011: 2004. 
 
Artikel 2.1.3 Aankleding in een besloten ruimte 
1. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. 
Dit gevaar is niet aanwezig indien: 

a. de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 
60 seconden; 
b. de aankleding onbrandbaar is, of 
c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.  

2. De verticale vrije ruimte tussen de vloer van een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van meer 
dan 50 personen en niet op de vloer aangebrachte aankleding is ten minste 2,5 m, tenzij: 

a. de aankleding onbrandbaar is; 
b. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert, of 
c. de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van een vloer waar zich geen personen behoren te 
bevinden. 

3. De aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een 
vloer bestemd voor gebruik door personen. 
4. Bij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen mag, ter voorkoming van brand, de temperatuur van een 
gedeelte dat in aanraking kan komen met de aankleding van een besloten ruimte, niet hoger worden dan 90 °C. Dit 
geldt niet voor zover de aankleding onbrandbaar is. 
5. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig. 
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Artikel 2.1.4 Brandveiligheid stands, kramen, schappen, podia en 
andere inrichtingselementen 
1. In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere 
inrichtingselementen zijn brandveilig. 
2. Aan het in het eerste lid gestelde is voldaan indien een naar de lucht toegekeerd onderdeel van het 
inrichtingselement: 

a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064: 1991, inclusief wijzigingsblad A2: 2001; 
b. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065: 1991, 
inclusief wijzigingsblad A1: 1997, of 
c. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als 
bedoeld onder b. 

 
Artikel 2.1.5 Deuren, ramen en luiken met brandwerende functie 
Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 2.107, 2.114, 2.119 en 2.124 van het 
Bouwbesluit 2003 mag niet in geopende stand zijn vastgezet, tenzij het constructieonderdeel bij brand automatisch 
wordt losgelaten. 
 
Artikel 2.1.6 Branddoorslag en brandoverslag bij doorvoeren 
Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie 
waarvoor op grond van de afdelingen 2.13, 2.14, 2.19, 2.22 en 2.23 van het Bouwbesluit 2003 een eis met 
betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag van de scheidingsconstructie op adequate wijze gecontroleerd. 
 
Artikel 2.1.8 Brandgevaarlijke stoffen 
Conform Wm-vergunning. 
 
Artikel 2.1.9 Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen 
Conform Wm-vergunning 
 
Paragraaf 2.2 Tijdig vaststellen van brand 
 
Artikel 2.2.1 Brandmeldinstallatie 
1. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals 
aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien: 

a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie groter is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven 
grenswaarde; 
b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger is 
dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde; 
c. het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie groter is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven 
grenswaarde of  
d. bijlage I dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld. 

2. Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de regionale alarmcentrale van de 
brandweer. 
3. Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een woongebouw of in een groepszorgwoning, vindt 
rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in een 
groepszorgwoning, vindt deze melding naar een zusterpost plaats. 
4. Een besloten ruimte waarop een verblijfsruimte is aangewezen van waaruit slechts in een richting kan worden 
gevlucht heeft een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535: 1996, inclusief 
wijzigingsblad A1: 2002, indien: 

a. de loopafstand tussen de toegang van de verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan een 
richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is of 



 

b. de totale vloeroppervlakte van de besloten ruimte van waaruit in slechts een richting kan worden 
gevlucht meer dan 200 m2 is. 
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5. Het eerste lid is niet van toepassing op een woonfunctie voor kamergewijze verhuur indien elke wooneenheid in 
een afzonderlijk subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068: 2004, inclusief wijzigingsblad A2: 2005, 
bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van het subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
in het brandcompartiment die niet lager is dan 30 minuten. 
6. Een installatie als bedoeld in het eerste lid voldoet aan NEN 2535: 1996, inclusief wijzigingsblad A1: 2002, en 
aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm. 
7. Een installatie als bedoeld in het eerste lid functioneert overeenkomstig de op de installatie van toepassing zijnde 
voorschriften.  
8. Het beheer, de controle en het onderhoud van een installatie als bedoeld in het eerste en derde lid voldoet aan 
NEN 2654-1: 2002. 
9. Een installatie als bedoeld in het eerste lid heeft, indien de installatie is voorzien van doormelding, een geldig 
certificaat als bedoeld in de Regeling brandmeldinstallaties 2002 van het Centraal College van Deskundigen van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 
 
Paragraaf 2.3 Vluchten bij brand 
 
Artikel 2.3.1 Opstelling inventaris 
1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat: 

a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is; 
b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien geen inventaris 
kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang; 
c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris kan 
verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang. Bij de berekening van de per persoon beschikbare 
vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte 
van de inventaris. 

2. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodanig dat 
deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen 
van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld. 
3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 
m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. 
4. Indien in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze zich niet in 
de vrije ruimte, bedoeld in dat lid. 
5. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 
zitplaatsen. 
6. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste: 

a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45 m en de breedte 
van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is; 
b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de 
vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is; 
c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de 

vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 m is.  
 

Artikel 2.3.2 Ruimten met stands, kramen, schappen, podia en 
andere inrichtingselementen 
1. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen in een voor publiek 
toegankelijke ruimte zijn ten minste 1,1 m breed. 
2. Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het eerste lid is een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een 
breedte van ten minste de breedte van deze uitgang. 
 



 

Artikel 2.3.3 Deuren, ramen en luiken met rookwerende functie 
Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 2.138, 2.144, 2.168 en 2.177 van het 
Bouwbesluit 2003 mag niet in geopende stand zijn vastgezet, tenzij het constructieonderdeel bij rook als gevolg 
van brand automatisch wordt losgelaten. 
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Artikel 2.3.4 Rookdoorgang bij doorvoeren 
Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie 
waarvoor op grond van de afdelingen 2.16, 2.22 en 2.23 van het Bouwbesluit 2003 een eis omtrent de 
rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen rookdoorgang van de scheidingsconstructie op adequate wijze 
gecontroleerd. 
 
Artikel 2.3.5 Deuren in vluchtroutes 
1. Bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk is een deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die 
deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste 
breedte kan worden geopend. 
2. Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen en een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 
personen zijn aangewezen kunnen in de vluchtrichting worden geopend door: 

a. een lichte druk tegen de deur, of 
b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte 
panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 
2002. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid is bij een celfunctie of een nevenfunctie van een celfunctie een deur in 
een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur voor het vluchten bij brand voldoende snel over de ten minste 
vereiste breedte kan worden geopend. 
4. Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs of uitgangscontrole in een vluchtroute mogen 
het vluchten niet belemmeren. 
5. Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis als bedoeld in NEN 6092: 1995 is voorzien van een 
aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn. 
6. Aan de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een nooddeur of nooduitgang in een uitwendige 
scheidingsconstructie is het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet 
aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011: 2004. 
7. Een deur in een vluchtroute vanaf de toegang van een wooneenheid naar de toegang van de woonfunctie voor 
kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend: 

a. door een lichte druk tegen de deur, of 
b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179: 1997, inclusief wijzigingsblad 
A1: 2001 en correctieblad C1 : 2002, of aan NEN-EN 1125: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en 
correctieblad C1: 2002. 

 
Artikel 2.3.6 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan 
1. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid, heeft een 
ontruimingsalarminstallatie die voldoet aan NEN 2575: 2004 en aan een door burgemeester en wethouders 
goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.  
2. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie een 
luidalarminstallatie die in elke verblijfsruimte voldoende hoorbaar is. Deze installatie heeft ten minste een 
signaalgever in een gezamenlijke keuken en een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute 
voert. 
3. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in artikel 2.2.1, vierde lid, 
heeft een ontruimingsalarminstallatie met automatisch ontruimingssignaal die voldoet aan NEN 2575: 2004 en aan 
een door burgemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm. 
4. Het beheer, de controle en het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste tot en 
met derde lid voldoet aan NEN 2654-2: 2004. 
5. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 2.2.1 heeft een ontruimingsplan. 
 



 

Artikel 2.3.7 Vluchtrouteaanduidingen 
1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een 
vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088: 2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 
tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999. 
2. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats. 
3. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de 
voorziening voor elektriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen, 
bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.  
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4. Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid, op een vluchtroute vanuit een ruimte met een 
verlichtingsinstallatie die niet is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in de artikelen 2.59 
en 2.66 van het Bouwbesluit 2003, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid 
bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing. 
5. De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate 
wijze plaats. 
 
Artikel 2.3.8 Noodverlichtingsinstallaties 
1. Een noodverlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 2.59 en 2.66 van het Bouwbesluit 2003 functioneert 
overeenkomstig de in die artikelen genoemde voorschriften. 
2. De controle en het onderhoud van de in het eerste lid bedoelde noodverlichtingsinstallatie vindt ten minste 
eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
 
Artikel 2.3.9 Rookbeheersingssystemen 
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rook- en warmteafvoerinstallatie of ander rookbeheersingssysteem is 
voorzien van een geldig door burgemeester en wethouders aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening 
adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd. 
 
Artikel 2.3.10 Verduisterde ruimten 
In een ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door meer dan 50 personen, zijn zodanige 
voorzieningen getroffen dat tijdens de verduistering een redelijke oriëntatie mogelijk is. 
 
Artikel 2.3.11 Valgevaarlijke aankleding van een ruimte 
Ter voorkoming van letsel bij loslaten is: 

a. tegen of onder het plafond aangebracht glas veiligheidsglas of voorzien van een ingegoten 
kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 m; 
b. textiel, folie of papier in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad op een onderlinge 
afstand van ten hoogste 0,35 m, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 
m. 

 
Paragraaf 2.4 Handmatig bestrijden van brand 
 
Artikel 2.4.1 Brandslanghaspel en pompinstallatie 
1. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel is aangesloten en wordt in stand gehouden. 
2. De controle en het onderhoud van een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid vindt ten minste eenmaal 
per jaar op adequate wijze plaats. 
3. Het onderhoud van een bij een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten 
minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
4. De controle van een bij een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten 
minste eenmaal per maand op adequate wijze plaats. 
 
Artikel 2.4.2 Blusmiddelen en draagbare en verrijdbare 
Blustoestellen 



 

1. Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw 
voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in 
het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden. 
2. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een toestel in een gezamenlijke 
keuken en ten minste een per bouwlaag, in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert. 
3. Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEN 2559: 2001, inclusief wijzigingsblad A2: 2004, 
op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens wettelijk voorschrift aanwezig draagbaar of 
verrijdbaar blustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd. 
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Artikel 2.4.3 Aanduiding blusmiddelen 
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven blusmiddel is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een 
pictogram als bedoeld in NEN 3011: 2004. 
 
Paragraaf 2.5 Automatisch bestrijden van brand 
 
Artikel 2.5.1 Automatische brandblusinstallatie 
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie is voorzien van een geldig door 
burgemeester en wethouders aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt 
onderhouden en gecontroleerd. 
 
Paragraaf 2.6 Voor de brandweer noodzakelijke voorzieningen 
 
Artikel 2.6.1 Bereikbaarheid bouwwerk voor brandweer 
1. Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven verbindingsweg tussen de toegang 
van een bouwwerk en het openbaar wegennet is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor 
brandweervoertuigen. 
2. Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven opstelplaats voor 
brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen. 
3. Hekwerken die een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid of een opstelplaats als bedoeld in het tweede lid 
afsluiten, kunnen snel en gemakkelijk worden geopend. 
 
Artikel 2.6.2 Aanwezigheid en kwaliteit brandweeringang 
1. Een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid, heeft een 
brandweeringang. Indien het bouwwerk meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of 
meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen. 
2. Een brandweeringang als bedoeld in het eerste lid: 

a. wordt automatisch ontsloten bij een brandmelding, of 
b. wordt ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. 

 
Artikel 2.6.3 Brandweerlift 
De controle en het onderhoud van een brandweerlift vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
 
Paragraaf 2.7 Blusvoorzieningen 
 
Artikel 2.7.1 Blusleiding en pompinstallatie 
1. De controle en het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven blusleiding vindt ten minste 
eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
2. Het onderhoud van een bij een blusleiding als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten 
minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
3. De controle van een bij een blusleiding als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste 
eenmaal per maand op adequate wijze plaats. 



 

4. In aanvulling op het eerste, tweede en derde lid worden een blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en 
daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594: 2006. 
 
Artikel 2.7.2 Brandkraan en bluswaterwinplaats 
1. Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven brandkraan of bluswaterwinplaats is 
onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden. 
2. Een brandkraan en een bluswaterwinplaats als bedoeld in het eerste lid worden op adequate wijze onderhouden. 
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Paragraaf 2.9 Overige bepalingen brandveilig gebruik 
 
Artikel 2.9.1 Voorkomen van belemmeringen en hinder 
 
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk 
voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, 
middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te 
veroorzaken waardoor: 

a. brandgevaar wordt veroorzaakt; 
b. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd; 
c. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of 
d. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd. 
 

Paragraaf 2.10 Beschikbaarheid gegevens en bescheiden 
 
Artikel 2.10.1 Logboek 
1. In een bouwwerk waarop voorschriften uit dit hoofdstuk van toepassing zijn, is een logboek aanwezig. Dit 
logboek ligt evenals een afschrift van de gebruiksvergunning en een afschrift van de gebruiksmelding ter inzage van 
degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de voorschriften van dit besluit. 
2. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat een volledig en chronologisch overzicht van 
buitengebruikstellingen en van op grond van dit besluit uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten en storings- 
en alarmmeldingen van installaties als bedoeld in dit besluit alsmede van andere werkzaamheden aan deze 
installaties. 
3. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat voorts: 

a. het document, bedoeld in de artikelen 2.1.7, 2.2.1, negende lid, 2.3.9 en 2.5.1; 
b. het ontruimingsplan, bedoeld in artikel 2.3.6, vijfde lid, en 
c. het verslag van ontruimingsoefeningen. 

 



 

 
Checklist brandveilig gebruik Veiligheid & Milieu 

V&C 
Universiteit Utrecht 

 
        Handreiking instandhouding brandveiligheidseisen  

versie 
datum  
pagina    

1 
03-04-09 
16/33 

 
4 Checklist brandveilig gebruik 
 
4.1 Checklist voor gebruikers 
Deze lijst is een hulpmiddel bij de controle op de naleving van de brandveiligheidseisen. Hoewel 
FBU-Security jaarlijks controleert op instandhouding van de brandveiligheidseisen en FBU-dB&T zorg 
draagt voor het onderhoud van gebouwgebonden installaties, is het voor gebouwbeheerders en 
arbo- en milieucontactpersonen raadzaam om deze checklist regelmatig na te lopen. De 
verzekeringsrichtlijn brandveiligheid gebouwen schrijft eenmaal per kwartaal voor. 
 
1. Uitgangen en vluchtwegen 

 Zijn de uitgangen en vluchtwegen goed aangegeven  
 Kunnen de deuren onbelemmerd van binnenuit worden geopend  
 Zijn de vluchtwegen niet geblokkeerd 
 Kunnen mindervaliden gebruik maken van de vluchtwegen 
 Wordt er op toegezien dat de deurdrangers van zelfsluitende deuren van brand- en 

rookcompartimenten niet worden losgehaald, en dat de deuren niet worden vastgezet met 
klossen of haken 

 Is aan de buitenzijde van een nooddeur of nooduitgang in de buitengevel het opschrift 
“nooddeur vrijhouden” of “nooduitgang” aangebracht 

 
2. Noodverlichting en transparanten 

 Zijn de vluchtwegtransparanten duidelijk zichtbaar (niet verscholen achter gordijn, 
versiering, etc.)  

 Functioneren de lampjes in de vluchtwegtransparanten 
 

3. Stoffering en versiering 
 Zijn de gangen die als enige vluchtweg dienen vrij van posters, folders en andere 

brandgevaarlijke versieringen 
 

4. Blusmiddelen 
 Zijn er voldoende blusmiddelen  
 Zijn de blusmiddelen duidelijke zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram 
 Zijn de blusmiddelen goed bereikbaar 
 Weet het personeel hiermee om te gaan  
 Heeft het jaarlijks onderhoud plaatsgevonden  

 
5. Afval 

 Zijn de deksels van de blauwe papiercontainers gesloten 
 Is er voor opslag van restafval buiten, een metalen afsluitbare container in gebruik  

 
6. Roken en open vuur 

 Is eventueel een verbod voor roken en open vuur duidelijk aangegeven   
 

7. Opstellingsplan 
 Is het opstellingsplan van collegezalen, onderwijsruimten en vergaderzalen in 

overeenstemming met de gebruiksmelding  
 

8. Elektrische apparaten 
 Wordt de elektrische apparatuur volgens NEN 3140 periodiek gekeurd door een erkend 

installateur  
 
9. Brandmeldinstallatie 

 Worden onterechte brandmeldingen zoveel mogelijk voorkomen  
 
 

 



 

Checklist brandveilig gebruik Veiligheid & Milieu 
V&C 

Universiteit Utrecht 
 
        Handreiking instandhouding brandveiligheidseisen  

versie 
datum  
pagina    

1 
03-04-09 
17/33 

 
10. Brandveiligheidsinstructie 

 Wordt in het gebouw brede bekendheid gegeven aan het algemene alarmnummer van de 
universiteit 4444 en wat te doen bij brand en ongevallen  

 
11. Ontruimings-alarmeringsinstallatie 

 Is de installatie in goede staat en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar  
 Zijn alle medewerkers van de portiersloge bekend en vertrouwd met het gebruik van de 

installatie 
 Wordt de installatie maandelijks gecontroleerd op een goede werking 
 Is er een ontruimingsplan en zo ja, is dit opgesteld in overleg met FBU-Security 
 Vindt er minimaal 1x per jaar een ontruimingsoefening plaats  

 
12. Flessengas-installatie 

 Zijn de gasfles(sen) en afsluiter(s) goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen  
 Zijn de gasfles(sen) geplaatst zoals op de bij de gebruiksmelding behorende tekening is 

aangegeven 
 Bestaat de verbinding tussen de gasfles en het verbruikstoestel uit:  

- een lekvrije metalen leiding of 
- een volgens Gastec gekeurde gasslang 

 Is voor de toepassing bij brandbare gassen de Gastec gekeurde slang  
- niet langer dan 2,0 meter en  
- aan beide uiteinden met een slangenklem vastgezet 

 
N.B. In situaties in laboratoria waar voor de duur van een experiment of een 
practicum een laboratoriumbrander wordt aangesloten met de juiste gasslang, dan 
hoeft de slang niet met slangenklemmen vastgezet te worden, mits toezicht goed 
geregeld is en de gastoevoer wordt afgesloten wanneer de laatste persoon het 
betreffende lokaal verlaat. 
 

 Wordt voor de toepassing bij brandbare gassen de Gastec gekeurde slang  
- jaarlijks op slijtage gecontroleerd en 
- maximaal na 5 jaar vervangen 
 

13. Opslag gevaarlijke stoffen en afvalstoffen 
 Worden gevaarlijke stoffen conform de PGS-15 richtlijn en UU-normen opgeslagen 
 Worden brandbare (afval)stoffen zoals hout, pallets, kunststoffolie e.d., alsmede 

afvalcontainers tenminste 10 meter buiten de gevel en /of afdak (zowel aangebouwd als 
losstaand) opgeslagen 

 Zijn afvalcontainers verankerd middels een ketting met hangslot en zijn de containers zelf 
buiten werktijd met een hangslot afgesloten 

 
14. Vrijhouden van terreingedeelten 

 Kunnen de hulpdiensten (brandweer, politie en/of ambulance) ongehinderd tot bij het pand 
komen, volgens de in het aanvalsplan aangegeven aanrijdroute 

 
15. Droge blusleiding 

 Zijn de aansluitingen voor de brandweer onbelemmerd bereikbaar  
 Zijn de afsluitingen niet beschadigd  

 
16. Brandweerlift 

 Wordt de brandweerlift minimaal een maal per maand gecontroleerd op een goede werking 
 

17. Register 
 Worden alle in deze checklist genoemde controlepunten in een register bijgehouden  
 Is dit register ter inzage aanwezig, zie logboekverplichting 
 Ligt dit register op een brandvrije plek opgeborgen  
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4.2 Checklist voor onderhoudsmedewerkers 
Deze lijst is een hulpmiddel bij de controle en het onderhoud van de gebouwgebonden 
brandveiligheidinstallaties en voorzieningen door de onderhoudsmedewerkers van FBU-dB&T. 
 
1. Droge blusleidingen 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de reinheid en goede werking van de droge 
blusleidingen 

 Wordt de droge blusleiding eenmaal per vijf jaar getest volgens het gestelde in het 
Gebruiksbesluit 

 Wordt de pompinstallatie voor de droge blusleiding ten minste eenmaal per maand 
gecontroleerd op een goede werking 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de goede werking van de pompinstallatie 

 
2. Brandweerlift 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de reinheid, veiligheid en goede werking van de 
brandweerlift 

 
3. Brandmeldinstallatie 

 Wordt de brandmeldinstallatie beheerd, gecontroleerd en onderhouden conform het gestelde 
in NEN 2654, uitgave 2002 

 
4. Ontruimingsinstallatie 

 Wordt de ontruimingsmeldinstallatie beheerd, gecontroleerd en onderhouden conform het 
gestelde in NEN 2654, uitgave 2002 

 
5. Pompinstallaties t.b.v. brandslanghaspels (hydrofoor) 

 Wordt de pompinstallatie ten minste eenmaal per maand gecontroleerd op een goede 
werking 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de reinheid en goede werking van de pompinstallatie 

 
6. Brandslanghaspels 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de reinheid en goede werking van de 
brandslanghaspels 

 
7. Automatische blusinstallaties 

 Wordt volgens de geldende normen door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de reinheid en goede werking van de automatische 
blusinstallaties 

 
8. Installaties, verlichting, elektrische installaties 

 Worden de installaties periodiek onderhouden 
 Zijn de elektrische installaties volgens NEN 3140 gekeurd door een erkend installateur  

 
9. Transparanten en noodverlichting 

 Worden de transparanten en noodverlichting tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd op 
een goede werking 
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10. Rook- en warmteafvoerinstallatie 

 Wordt de rook- en warmteafvoerinstallatie ten minste eenmaal per maand gecontroleerd op 
een goede werking 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de goede werking van de rook- en 
warmteafvoerinstallatie 

 
11. Overdrukinstallatie 

 Wordt de overdrukinstallatie in vluchttrappenhuizen ten minste eenmaal per maand 
gecontroleerd op een goede werking 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de goede werking van de overdrukinstallatie 

 
12. Luchtbehandelinginstallatie 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de goede werking van de luchtbehandeling-installatie 

 
13. Brandwerende scheidingen 

 Wordt tenminste eenmaal per jaar door een ter zake deskundige het nodige onderhoud 
verricht en een controle gehouden op de sluitingsmechanismen van afsluitingen in 
brandwerende scheidingen 

 Zijn kabel- en leidingdoorvoeringen in brandscheidingen brandwerend afgedicht 
 
14. Register 

 Worden alle controle- en registratiewerkzaamheden in een register bijgehouden 
 Is dit register ter inzage aanwezig, zie logboekverplichting 
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4.3 Controle-, onderhoud en logboekverplichtingen op grond van Gebruiksbesluit 
 
Gebruiksbesluit Art. 2.10.1 Logboek 
1. In een bouwwerk waarop voorschriften uit dit hoofdstuk van toepassing zijn, is een logboek aanwezig. 
Dit logboek ligt evenals een afschrift van de gebruiksvergunning en een afschrift van de gebruiksmelding 
ter inzage voor degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de voorschriften van dit 
besluit. 
2. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat een volledig en chronologisch overzicht van 
buitengebruikstellingen en van op grond van dit besluit uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten 
en storings- en alarmmeldingen van installaties als bedoeld in dit besluit alsmede van andere 
werkzaamheden aan deze installaties. 
3. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat voorts: 

a. het document, bedoeld in de artikelen 2.1.7, 2.2.1, negende lid, 2.3.9 en 2.5.1; 
b. het ontruimingsplan, bedoeld in artikel 2.3.6, vijfde lid, en 
c. het verslag van ontruimingsoefeningen. 

 
Situatie Universiteit Utrecht 
Na overleg met de brandweer Utrecht is met betrokken onderdelen van het FBU, coördinatoren 
gebouwbeheer en hoofden BHV van de UU vastgelegd wie zorg draagt voor welke controle-, onderhoud- 
en logboekverplichtingen in het kader van het Gebruiksbesluit. 
De brandweer Utrecht staat toe dat er niet één verzamellogboek in betreffend gebouw aanwezig hoeft te 
zijn, maar dat de logboekgegevens daar worden bijgehouden waar het voor de universiteit goed werkbaar 
is. Bij een eventueel handhavingbezoek moeten wel alle vereiste documenten beschikbaar gesteld kunnen 
worden. Dit heeft geleid tot het hieronder weergegeven overzicht van controle-, onderhoud- en 
logboekverplichtingen. 
 
voorschrift Gebruiksbesluit uitvoering registratie 
Artikel 2.1.6 Branddoorslag en brandoverslag bij 
doorvoeren 
Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of 
andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie 
waarvoor op grond van de afdelingen 2.13, 2.14, 2.19, 
2.22 en 2.23 van het Bouwbesluit 2003 een eis met 
betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag geldt, wordt de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag van de 
scheidingsconstructie op adequate wijze gecontroleerd. 
Artikel 2.3.4 Rookdoorgang bij doorvoeren 
Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of 
andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie 
waarvoor op grond van de afdelingen 2.16, 2.22 en 2.23 
van het Bouwbesluit 2003 een eis omtrent de 
rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen 
rookdoorgang van de scheidingsconstructie op adequate 
wijze gecontroleerd. 

FBU-dB&T FBU-dB&T 

Artikel 2.2.1 Brandmeldinstallatie 
8. Het beheer, de controle en het onderhoud van een 
installatie als bedoeld in het eerste en derde lid voldoet 
aan NEN 2654-1: 2002. 
9. Een installatie als bedoeld in het eerste lid heeft, indien 
de installatie is voorzien van doormelding, een geldig 
certificaat als bedoeld in de Regeling brandmeldinstallaties 
2002 van het Centraal College van Deskundigen van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

FBU-Facilities 
maand- en 
kwartaalcontrole 
door Opgeleid 
Persoon 
FBU-dB&T 
jaarlijks onderhoud 

FBU-Facilities 
in pand bij BMI 
 
 
 
FBU-dB&T 
in pand bij BMI 
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voorschrift Gebruiksbesluit uitvoering registratie 
Artikel 2.3.5 Deuren in vluchtroutes 
1. Bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk is een 
deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur 
tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van 
een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste 
breedte kan worden geopend. 
2. Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen 
en een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 
personen zijn aangewezen kunnen in de vluchtrichting 
worden geopend door: 
a. een lichte druk tegen de deur, of 
b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer 
over de volle breedte van de deur aangebrachte 
panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125: 1997, inclusief 
wijzigingsblad A1:2001 en correctieblad C1:2002. 
4. Een automatisch werkende deur en een voorziening voor 
toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het 
vluchten niet belemmeren. 
5. Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis 
als bedoeld in NEN 6092: 1995 is voorzien van een aan-
duiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn. 
6. Aan de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een 
nooddeur of nooduitgang in een uitwendige scheidings-
constructie is het opschrift «nooddeur vrijhouden» of 
«nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de 
eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011: 2004. 

FBU-Security 
jaarlijkse 
brandpreventie-
controle 
Gebouwbeheer 
minimaal 
kwartaalcontrole 

V&C/V&M 
bestand 
brandpreventie-
controles 

Artikel 2.3.6 Ontruimingsalarminstallatie en 
ontruimingsplan 
4. Het beheer, de controle en het onderhoud van een 
ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste tot en 
met derde lid voldoet aan NEN 2654-2: 2004. 
 
 
5. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als 
bedoeld in artikel 2.2.1 heeft een ontruimingsplan. 

FBU-Facilities 
maand- en 
kwartaalcontrole 
door opgeleid 
Persoon 
FBU-dB&T 
jaarlijks onderhoud 
Hoofd BHV 

FBU-Facilities 
in pand bij BMI 
 
 
 
FBU-dB&T 
in pand bij BMI 

Artikel 2.3.7 Vluchtrouteaanduidingen 
5. De controle en het onderhoud van een 
vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op 
adequate wijze plaats. 

FBU-Security 
Jaarlijks brand-
preventiecontroles 
Gebouwbeheer 
minimaal 
kwartaalcontrole 

V&C/V&M 
Bestand brand- 
preventiecontroles 

Artikel 2.3.8 Noodverlichtingsinstallaties 
2. De controle en het onderhoud van de in het eerste lid 
bedoelde noodverlichtingsinstallatie vindt ten minste 
eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 

FBU-dB&T FBU-dB&T 

Artikel 2.3.9 Rookbeheersingssystemen 
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rook- en 
warmteafvoerinstallatie of ander rookbeheersingssysteem is 
voorzien van een geldig door burgemeester en wethouders 
aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening 
adequaat functioneert, wordt onderhouden en 
gecontroleerd. 

FBU-dB&T FBU-dB&T 
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voorschrift Gebruiksbesluit uitvoering registratie 
Artikel 2.4.1 Brandslanghaspel en pompinstallatie 
 
2. De controle en het onderhoud van een 
brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid vindt ten 
minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
 
 
3. Het onderhoud van een bij een brandslanghaspel als 
bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt 
ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
4. De controle van een bij een brandslanghaspel als 
bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt 
ten minste eenmaal per maand op adequate wijze plaats. 

FBU-Facilities 
jaarlijkse controle 
FBU-dB&T 
onderhoud in 
opdracht van FBU-
Facilities 
 
FBU-dB&T 
 
 
FBU-dB&T 

werkbonnen bij 
FBU-Security 

Artikel 2.4.2 Blusmiddelen en draagbare en 
verrijdbare blustoestellen 
3. Ten minste eenmaal per twee jaar wordt 
overeenkomstig NEN 2559: 2001, inclusief wijzigingsblad 
A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderhoud aan 
een bij of krachtens wettelijk voorschrift aanwezig 
draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, en de goede 
werking van dat blustoestel gecontroleerd. 

FBU-Facilities 
jaarlijkse controle 
 

werkbonnen bij 
FBU-Security 

Artikel 2.5.1 Automatische brandblusinstallatie 
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven automatische 
brandblusinstallatie is voorzien van een geldig door 
burgemeester en wethouders aanvaard document waaruit 
blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt 
onderhouden en gecontroleerd. 

FBU-dB&T FBU-dB&T 

Artikel 2.6.3 Brandweerlift 
De controle en het onderhoud van een brandweerlift vindt 
ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 

FBU-dB&T FBU-dB&T 

Artikel 2.7.1 Blusleiding en pompinstallatie 
1. De controle en het onderhoud van een bij of krachtens 
de wet voorgeschreven blusleiding vindt ten minste 
eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
2. Het onderhoud van een bij een blusleiding als bedoeld 
in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten 
minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats. 
3. De controle van een bij een blusleiding als bedoeld in 
het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste 
eenmaal per maand op adequate wijze plaats. 
4. In aanvulling op het eerste, tweede en derde lid worden 
een blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en 
daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594: 
2006. 

FBU-dB&T 
 
 
 
nvt 
 
 
nvt 
 
 
FBU-Facilities 
in opdracht van FBU-
dB&T 

FBU-dB&T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attest aanwezig 
bij FBU-Security 
en brandweer 
Utrecht 

Artikel 2.7.2 Brandkraan en bluswaterwinplaats 
2. Een brandkraan en een bluswaterwinplaats als bedoeld 
in het eerste lid worden op adequate wijze onderhouden. 

Brandweer Utrecht FBU-dB&T 
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voorschrift Gebruiksbesluit uitvoering registratie 
Artikel 2.10.1 Logboek 
1. In een bouwwerk waarop voorschriften uit dit hoofdstuk 
van toepassing zijn, is een logboek aanwezig. Dit logboek 
ligt evenals een afschrift van de gebruiksvergunning en 
een afschrift van de gebruiksmelding ter inzage van 
degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving 
van de voorschriften van dit besluit. 
2. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat een 
volledig en chronologisch overzicht van 
buitengebruikstellingen en van op grond van dit besluit 
uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten en 
storings- en alarmmeldingen van installaties als bedoeld in 
dit besluit alsmede van andere werkzaamheden aan deze 
installaties. 
3. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat voorts: 
a. het document, bedoeld in de artikelen 2.1.7, 2.2.1, 
negende lid,  
2.3.9 en 2.5.1; 
b. het ontruimingsplan, bedoeld in artikel 2.3.6, vijfde lid, 
en 
 
 
 
 
c. het verslag van ontruimingsoefeningen. 

 
V&C/V&M 
jaarlijkse audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FBU-Facilities 
 
 
FBU-dB&T 
Hoofd BHV 
 
 
 
 
 
Hoofd BHV 

 
V&C/V&M 
bestand 
brandpreventie-
controles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FBU-Facilities 
in pand bij BMI 
 
 
Hoofd BHV 
in portiersloge, 
bij huismeester/ 
gebouw-
beheerders of bij 
Hoofd BHV 
Hoofd BHV 
bij Hoofd BHV 
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5 Specifieke UU richtlijnen 
 
5.1 Richtlijn gebruik gangen en trappenhuizen 
 
Deze richtlijn is opgesteld voor plaatsing van kopieerapparaten, printers, koffieapparaten, 
papiercontainers, kasten en andere brandbare goederen in vluchtwegen en op gangen. 

Na raadpleging van het Bouwbesluit 2003 en het Handboek voor Toegankelijkheid is in overleg met de 
Brandweer Utrecht en de afdeling specialisaties van FBU-Security het volgende besloten. 

Het is verboden om kopieerapparaten, printers, koffieapparaten, papiercontainers en andere 
brandbare of brandbevorderende materialen in een brand en rookvrije vluchtroute te plaatsen. 

Dit betekent dat deze materialen niet in een veiligheidstrappenhuis, vluchttrappenhuis, rookvrije 
vluchtroute of verkeersruimte geplaatst mogen worden. Deze regel is ook van toepassing op het gedeelte 
van een verkeersruimte dat aansluiting geeft op het aangrenzende terrein (buiten). 
 
Uitzondering: 
Als een gang in een gebouw een tweede vluchtmogelijkheid biedt, mogen in deze gang kopieerapparaten, 
printers, koffieapparaten of papiercontainers geplaatst worden. Voorwaarde is echter wel dat er voldoende 
vrije doorgangsbreedte overblijft. De minimale gangbreedte moet dezelfde afmeting hebben als de 
breedte van de volledig geopende deuren in de betreffende gang. Ook mogen objecten niet zig-zag in een 
gang worden geplaatst. 
 
Aanvullende opmerkingen m.b.t. het plaatsen van kasten: 
Kasten mogen in gangen geplaatst worden mits de minimale gangbreedte dezelfde afmeting behoud als 
de breedte van de volledig geopende deuren in betreffende gang. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met de diepte die de kast inneemt met geopende deur. Een alternatief is een kast met 
schuifdeuren. Kasten mogen niet zig-zag in een gang worden geplaatst en de benodigde breedte van de 
vluchtroute moet over de gehele gang een rechte lijn vormen. Kasten mogen nimmer een belemmering 
vormen voor zelfsluitende rook- of brandscheidingen. 

 
Kasten die op gangen geplaatst worden, moeten afsluitbaar zijn (dus geen open stellingen) en bij 
voorkeur van metaal. Indien niet in gebruik moeten de kasten gesloten zijn en er mag er niets op of naast 
de kasten worden geplaatst. In de kasten mogen ook geen brandbare, brandbevorderende en bij 
brand gevaar opleverende stoffen worden opgeslagen (dus ook geen chemicaliën). 
 
Het plaatsen van kopieerapparaten, printers, koffieapparaten, papiercontainers of kasten in 
gangen zal altijd in overleg met en op aanwijzing van FBU-Security moeten plaatsvinden. 
 
Posters, prikborden e.d.: 
In gangen die als enige vluchtweg dienen mogen posters, prikborden e.d. alleen in afgesloten kasten 
(achter glas) opgehangen worden. 
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5.2 Richtlijn gebruik elektrische apparatuur 
 

Het FBU-dB&T is verantwoordelijk voor het leveren van een veilige elektrische installatie tot en met het 
(vaste) stopcontact. 

De faculteiten en diensten zijn verantwoordelijk voor een veilig gebruik van elektrische apparatuur vanaf 
het (vaste) stopcontact. 

 

- Binnen de gebouwen van de universiteit mag alleen veilige elektrische apparatuur gebruikt worden. 
Dit betekent dat elektrische apparatuur voorzien moet zijn van een veiligheidskeurmerk (CE, KEMA) 
en periodiek gekeurd moet worden conform NEN 3140; Deze norm geldt ook voor verlengsnoeren, 
aansluitsnoeren, katrolhaspels en stekkerdozen. 

- Gebruik van uit huis meegebrachte huishoudelijke apparatuur, zoals koffiezetapparaten, waterkokers, 
tosti-ijzers, ovens, magnetrons, bijzet radiatoren, kookplaatjes e.d. is binnen de gebouwen van de 
universiteit niet toegestaan; 

- De faculteiten en diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de periodieke keuring van elektrische 
apparatuur en dienen hiertoe een keuringsprogramma op te stellen. Voor advies omtrent NEN 3140 
keuringen kunt u contact opnemen met het FBU-dB&T; 

- Ga zorgvuldig om met verlengsnoeren, katrolhaspels en stekkerdozen, dus niet vaker dan één keer 
doorlussen en katrollen volledig afrollen (beter is dus een passend verlengsnoer) en voorkom 
overbelasting. Op verlengsnoeren, katrolhaspels, stekkerdozen en tijdschakelaars staat de maximale 
belasting aangegeven: de som van het vermogen van de aan te sluiten apparatuur mag dit getal niet 
overschrijden.  

- Kabels over vloeren moeten over de lengterichting worden vastgetaped om struikelgevaar te 
voorkomen; 

- Afgekeurde en niet meer te repareren apparaten moeten gebruiksonklaar gemaakt en afgevoerd 
worden; 

- FBU-Security is in opdracht van V&C bevoegd om bij een hercontrole brandpreventie (zie procedure 
brandpreventie controle ) niet aantoonbaar goedgekeurde apparatuur door de gebruiker terplekke 
gebruiksonklaar te laten maken. 
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5.3 Richtlijn brandveiligheid evenementen 
 
Een evenement of festiviteit is een activiteit die in aard, omvang en/of tijdstip afwijkt van de normale 
bedrijfsvoering, waarbij de kans op brand en/of ongevallen bij brand toeneemt.  
 
In verband met bovenstaande heeft de UU een richtlijn brandveiligheid evenementen uitgevaardigd. Deze 
richtlijn geldt voor evenementen die plaatsvinden op de universitaire terreinen en/of in de universitaire 
gebouwen, ook voor evenementen welke door studentenverenigingen worden georganiseerd. 
 
Bij evenementen op eigen terrein en/of in tijdelijke bouwwerken (tenten e.d.) is de Utrechtse 
Brandveiligheidverordening van toepassing. Dat wil zeggen dat de organisatie voor evenementen vooraf in 
beginsel een toestemming en mogelijk een gebruiksvergunning voor beperkte duur moet aanvragen. Het 
afgeven van gebruiksvergunning hoeft niet in alle gevallen plaats te vinden, dit is onder meer afhankelijk 
van de omvang van het evenement of de festiviteit. Er is wel altijd een toestemming nodig van V&C. 
 
Er geldt een vergunningsplicht in de volgende gevallen: 
 

• Wanneer er meer dan 50 personen aanwezig zijn. 
• Als er meer dan 5 personen overnachten. 
• Als er meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar aanwezig zijn. 

• Als er meer dan 10 mensen aanwezig zijn met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. 

 
Ook moet altijd de Brandweer Utrecht van tevoren geïnformeerd worden, zodat bezien kan worden of aan 
de eisen van de verordening kan worden voldaan. Hieronder volgt de aanvraagprocedure voor het 
verkrijgen van toestemming voor het plaats laten vinden van een evenement. 
 
Aanvraagprocedure toestemming evenement m.b.t. brandveiligheid (zie ook flowschema): 
- Tenminste 6 weken voorafgaande aan de datum van het evenement of festiviteit meldt de betreffende directeur dit 

schriftelijk (via evenementenformulier) aan bij FBU-Security, afdeling specialisaties. Een afschrift van de melding 
wordt verzonden aan V&C, taakgroep V&M; 
- Let op! FBU-security hanteert maximaal 2 weken voor afhandeling van het evenementenformulier en de 

gemeente Utrecht hanteert minimaal 4 weken voor afgeven van een gebruiksvergunning voor beperkte duur 
(totaal 6 weken). 

- FBU-Security beoordeelt of voor het evenement wel of geen vergunningsplicht (voor beperkte duur) geldt en 
neemt contact op met de organisatie van het evenement en meldt de vervolg acties.  

- Indien een gebruiksvergunning voor beperkte duur nodig is, vraagt de organisatie deze zelf aan bij de gemeente 
Utrecht. Eventueel kan FBU-security advies geven. De organisatie ontvangt het afschrift van de 
gebruiksvergunning van de gemeente Utrecht en stuurt deze door naar FBU-security. 

- FBU-security informeert de brandweer Utrecht en stelt een toestemmingsbrief op die wordt ondertekend door V&C. 
Deze brief wordt aangevuld met een specifiek reglement en ter bevestiging doorgestuurd naar de organisatie. 

- FBU-security beslist in overleg met hoofd-BHV hoeveel BHV-ers aanwezig moeten zijn.  
- De verantwoordelijk directeur verstaat zich met FBU-Security over de maatregelen die genomen moeten worden 

met betrekking tot het veilig laten plaatsvinden van het evenement. FBU-Security, alsmede zonodig V&M, heeft 
hierbij een adviserende functie; 

- FBU-security toetst altijd voor aanvang van het evenement de genomen maatregelen en de brandweer Utrecht 
voert controles uit en toetst of de genomen maatregelen voldoen aan de Brandveiligheidsverordening; 

- FBU-security heeft de bevoegdheid om een evenement te beëindigen als de (brand)veiligheid in het geding is. 
- FBU-Security stemt af met Huisvestingsbeleid- en beheer over eventueel gebruik van percelen en parkeerterreinen 

in De Uithof. 
- Formulieren om evenementen aan te melden zijn via de volgende website verkrijgbaar: ‘www.fbu.uu.nl’. De 

ingevulde formulieren kunnen vervolgens worden opgestuurd naar ‘info.security@uu.nl’. 
- Aanvraag formulier en procedure voor het verkrijgen van gebruiksvergunning (met beperkte duur), zijn te vinden 

op www.utrecht.nl  gemeenteloket  vergunningen voor bedrijf  feesten en evenementen op eigen terrein 
(tijdelijke voorzieningen).  

 
Bij twijfel over de toestemmingsprocedure, altijd eerst contact opnemen met FBU-security. 
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Activiteiten die als evenement of festiviteit worden beschouwd en aangemeld moeten worden 
bij FBU-Security (geen limitatieve lijsten): 
 
voorbeelden van activiteiten  (eenvoudige aanvraag 2 weken):     

- Barbecue          
- (Kerst)Diner 
- Receptie buiten normale werktijd  
- Open dagen / voorlichtingsdagen 
- Vet-inn 
- Peerdepieten 
- Filmvoorstellingen buiten normale werktijd (Uitwijk), etc. 

voorbeelden van activiteiten  (complexe aanvraag 6 weken):      
- (Introductie)Feesten 
- Overnachtingen (Mesa Cosa) 
- Monsterbaanfeest 
- Gebruik tent(en), voor 50 personen of meer 
- Gebruik muziek optreden (concert) 
- Verkoop levensmiddelen 
- Dag van aangespannen paard, etc. 

 
Flowchart aanvraagprocedure toestemming evenement m.b.t. brandveiligheid 
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5.4 Richtlijn brandveiligheid Kerst 
 
Kerstboom 
- Een echte boom is brandbaar. Testen van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en Efectis 

Nederland (voorheen onderdeel van TNO) laten zien dat zelfs impregneren1 vaak niet afdoende helpt. 
Een kunststofkerstboom, gemaakt van een brandveilig type kunststof is het meest veilig en 
bovendien praktisch in gebruik; 

- Kiest u desondanks voor een echte boom, dan dient men met het volgende rekening te houden; 
- Koop een verse kerstboom en controleer of de boom genoeg vocht bevat door enkele keren met de 

onderkant van de boom op de grond te tikken. Er mogen dan nauwelijks naalden uit te vallen. 
- Een duurder alternatief is een kerstboom die in een pot is gekweekt. Deze boom heeft alle wortels 

nog. 
- Met betrekking tot het brandgedrag van een echte kerstboom, hebben tests uitgewezen dat het niet 

veel uit maakt of een kerstboom een kluit heeft of niet. 
- Met betrekking tot het vochtig houden van de boom. De boom moet steeds van voldoende water 

worden voorzien. De boom droogt dan minder snel uit. Een boom dient in een kuip of houder te 
worden geplaatst met een goed zichtbaar waterreservoir. 

- Plaats de kerstboom niet langer dan drie weken in een ruimte bij kamertemperatuur, dan is de kans 
op uitdroging niet te groot. 

- Verwijder de kerstboom onmiddellijk, indien deze grote hoeveelheden naalden verliest of bruin wordt. 
- Plaats de kerstboom in een stevige kuip of houder.  
- Combinaties van kerstboom en losse kersttakken zijn niet toegestaan i.v.m. de mogelijke kans op 

uitbreiding over een te groot oppervlak; 
- Los dennengroen mag niet worden gebruikt. 
 
Plaats van de kerstboom 
- Zorg dat de boom niet kan omvallen (hierdoor kunnen ongewild vluchtroutes worden versperd); 
- Kerstbomen zijn niet toegestaan in vluchtroutes zoals gangen, doorgangen trappenhuizen en bij 

(nood)uitgangen. Ook niet plaatsen voor blusmiddelen; 
- Let op dat de versieringsmaterialen in de kerstboom ook onbrandbaar zijn; 
 
Kerstversiering 
- Binnen de gebouwen van de universiteit mogen alleen onbrandbare of door middel van impregnatie1 

onbrandbaar gemaakte kerstversieringen gebruikt worden; 
- Zorg voor voldoende afstand tussen kerstversiering en elektrische apparatuur, dus geen slingers om 

TL-balken e.d. Bij versiering aan het plafond dient de afstand tussen versiering en de vloer minimaal 
2.5 meter te bedragen; 

- Versiering mag uitsluitend opgehangen worden met behulp van ijzerdraad met een dikte van 
tenminste 0,5 mm. 

 
Feestverliching 
- Zorg voor veilige aansluiting van feestverlichting en elektrische apparatuur. Gebruik uitsluitend 

goedgekeurde (KEMA, TUV, CE) materialen; 
- Ga zorgvuldig om met verlengsnoeren, katrolhaspels en stekkerdozen, dus niet vaker dan een keer 

doorlussen en katrollen volledig afrollen (beter is dus een passend verlengsnoer). Voorkom 
struikelgevaar; kabels over vloeren moeten in de lengterichting vastgetaped worden; 

- Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting vooraf op beschadiging; 
- Kerstverlichting mag buiten werktijd niet branden. Doe de verlichting uit als het pand verlaten wordt 

door de stekker uit het stopcontact te halen (wanneer u alleen een lampje losdraait, blijft een risico 
op kortsluiting bestaan). 
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Kerstvieringen 
- Houd u bij kerstvieringen aan de richtlijn brandveiligheid evenementen van de universiteit en meld 

activiteiten indien nodig aan bij FBU-Security (zie ook richtlijn brandveiligheid evenementen) 
- Het gebruik van kaarsen als sfeerverlichting is bij de universiteit niet toegestaan, waxinelichtjes 

mogen wel, mits deze in windglazen geplaatst worden en permanent toezicht geregeld is tijdens 
gebruik; 

- Gaat u fonduen of gourmetten, gebruik dan geen spiritus, maar gelbranders of elektrische 
warmtebronnen. Zorg dat het fondue- of gourmetstel op een niet brandbaar onderblad staat en houd 
een deksel gereed voor het geval de vlam in de pan slaat; 

- Het gebruik van open vuur, zoals vuurkorven en tuinkachels is op de universiteitsterreinen niet 
toegestaan. 

 
1 Voor informatie over het impregneren van kerstversieringen kunt u contact opnemen met FBU-Security. 
 

Vluchtwegen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden 
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5.5 Richtlijn brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
Faculteiten en diensten zijn, indien zij opdracht aan derden geven tot het verrichten van werkzaamheden 
met gebruikmaking van open vuur, (zoals lassen, snijden, slijpen, solderen, verf afbranden, dakbedekken 
en dergelijke) ten behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van 
gebouwen, bedrijfsuitrusting en/of inventaris, verplicht de volgende maatregelen te nemen: 
  
- genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht van verantwoordelijk 

personeel van verzekerde; 
 
- brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten 

verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter), of indien dit onmogelijk 
is dienen zij beschermd te worden; 

 
- een medewerker (brandwacht) van verzekerde moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser. 
 
- werkzaamheden waarbij stof/stoom/rookgassen geproduceerd worden, dient men de volgende regels 

in acht te nemen; 
- Melder(s) die in de ruimte aanwezig zijn waar werkzaamheden plaatsvinden waarbij 

stof/stoom/rookgassen vrijkomt(-en) dienen afgeschermd te worden door de aannemer of 
installateur die de werkzaamheden uitvoert, dit om vervuiling van de melder(s) tegen te gaan. 

- Na afronden van de werkzaamheden aan het einde van de werkdag dienen de melder(s) weer van 
de afscherming te zijn ontdaan. 

 
- Als de brandmeldinstallatie (gedeeltelijk) uitgezet moet worden, moet dit twee dagen van de te voren 

worden gemeld aan de FBU-projectverantwoordelijke.  
 
Zie ook bijlage 1: tabel preventie maatregelen voor werkzaamheden waarbij open vuur wordt gebruikt.  
 
Blijkt in geval van schade dat, in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is 
uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient verzekerde aan te 
tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen waren. 
Heeft echter verzekerde aan de uitvoerder(s) van de werkzaamheden vóór de aanvang van de 
werkzaamheden een door verzekerde en uitvoerder(s) ondertekende vergunning ''brandgevaarlijke 
werkzaamheden'' volgens model van het Nationaal Centrum voor Preventie afgegeven (zie pagina 30), 
dan dienen verzekeraars te bewijzen dat verzekerde bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft 
getroffen. 
Indien verzekerde genoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen zal verzekerde, boven het reeds 
in deze polis vermelde eigen risico (€ 50.000,- / per 01-07-2008), een extra eigen risico dragen van € 
100.000,- per gebeurtenis. 
Indien de eigendommen van verzekerde op het etablissement op meerdere polissen verzekerd zijn dan zal 
het maximum eigen risico in verhouding tot de schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld 
worden. 
 
Blocs met het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden zijn te bestellen via het Nationaal 
Centrum voor Preventie, telefoon (030) 2296000. 
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Bijlage 1 Preventie maatregelen voor werkzaamheden waarbij open vuur wordt gebruikt  
 
Tabel overgenomen uit bijlage 4 : Veiligheidsvoorschriften FBU 
  
In principe is het bij de UU verboden om aan of in de gebouwen met open vuur te werken. Indien dit 
onvermijdelijk is, dient U de volgende maatregelen uit te voeren: 
  
Activiteit en 
Locatie 
 

Te behandelen 
materiaal 

Alternatief 
voor de 
activiteit 

Preventieve maatregel 
 
 

Dakdekken, incl. 

reparaties 

 

Uitpandig 

Bitumen, e.d. Verlijmen met 

koude kleefstof 

- Brandwacht ter plaatse buiten uitvoerend personeel.  

- Het aanwezig zijn van voldoende blusmiddelen* 

- Al het mogelijke brandbare materiaal verwijderen, indien niet 

mogelijk toedekken met branddeken.  

- Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen (vrije toegang). 

- Indien geen vaste meldmogelijkheid aanwezig is, is een mobiele 

telefoon verplicht.  

- Communiceren noodnummer 4444 aan installateur.  

- Na 15:30 uur deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. 

- Eén uur na beëindiging werkzaamheden werk controleren, inclusief 

andere zijde constructie. 
- Gasflessen of cilinders op een verrijdbare wagen plaatsen. Zij 

moeten deugdelijk zijn aangesloten, vastgezet en voorzien van 
vlamdovers. 

- Teer- of mastiekketels opstellen in een platte bak, gevuld met zand 
en uit de buurt van aanzuigschachten (denk aan windrichting).  

- Indien er open vuur aanwezig is, mogen teer- of mastiekketels nooit 
zonder toezicht worden achtergelaten (schafttijd, lunch, e.d.). 

 

Snijden/Slijpen 

 

Inpandig 

Metaal Geen alternatief - Het aanwezig zijn van voldoende blusmiddelen* 

- Toezicht tijdens werkzaamheden door extra man installateur.  

- Al het mogelijke brandbare materiaal verwijderen, indien niet  

mogelijk toedekken met branddeken.  

- Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen (vrije toegang). 

- Indien geen vaste meldmogelijkheid aanwezig is, is een  

mobiele telefoon verplicht.  

- Communiceren noodnummer 4444 aan installateur.  

- Na 15:30 uur deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. 

- Eén uur naar beëindiging werkzaamheden werk controleren,  

inclusief andere zijde constructie. 

- Gasflessen of cilinders op een verrijdbare wagen plaatsen. Zij 

moeten deugdelijk zijn aangesloten, vastgezet en voorzien van 

vlamdovers. 

 

Lassen 

 

Inpandig 

Metaal/Kunststof Geen alternatief - Het aanwezig zijn van voldoende blusmiddelen*  

- Toezicht tijdens werkzaamheden door extra man installateur.  

- Al het mogelijke brandbare materiaal verwijderen, indien niet 

mogelijk toedekken met branddeken.  

- Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen (vrije toegang). 

- Indien geen vaste meldmogelijkheid aanwezig is, is een mobiele 

telefoon verplicht.  

- Communiceren noodnummer 4444 aan installateur.  

- Na 15:30 uur deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. 

- Eén uur na beëindiging werkzaamheden werk controleren, inclusief 

andere zijde constructie. 

- Gasflessen of cilinders op een verrijdbare wagen plaatsen. Zij 

moeten deugdelijk zijn aangesloten, vastgezet en voorzien van 

vlamdovers. 



 

Activiteit en 
Locatie 

 

Te behandelen 
materiaal 

Alternatief 
voor de 
activiteit 

Preventieve maatregel 
 

 

Solderen 

 

 

Inpandig 

Metaal Daar waar 

mogelijk 

knelfittingen 

toepassen 

- Het aanwezig zijn van voldoende blusmiddelen* 

- Toezicht tijdens werkzaamheden door extra man installateur.  

- Al het mogelijke brandbare materiaal verwijderen, indien niet 

mogelijk toedekken met branddeken.  

- Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen (vrije toegang). 

- Indien geen vaste meldmogelijkheid aanwezig is, is een mobiele 

telefoon verplicht.  

- Communiceren noodnummer 4444 aan installateur.  

- Na 15:30 uur deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. 

- Eén uur naar beëindiging werkzaamheden werk controleren, inclusief 

andere zijde constructie. 

 

Schilderwerk 

 

 

Inpandig / 

Uitpandig 

Verf afbranden 

middels een Föhn 

Oude verflagen 

afschrapen 

/schuren 

- Het aanwezig zijn van voldoende blusmiddelen* 

- Bereikbaarheid hulpdiensten garanderen (vrije toegang). 

- Indien geen vaste meldmogelijkheid aanwezig is, is een mobiele 

telefoon verplicht.  

- Communiceren noodnummer 4444 aan schilder.  

- Na 15:30 uur deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. 

- Eén uur naar beëindiging werkzaamheden werk controleren, inclusief 

andere zijde constructie. 

- Het is verboden verf af te branden middels een open vlam. 

 

*  1: Altijd minimaal 2 stuks draagbare brandblussers binnen handbereik op de werkplek van tenminste 6 kg per stuk (bij voorkeur 9 

kg per stuk mét recent keuringscertificaat (nier ouder dan twee jaar). 

   2: Wanneer aanwezig minimaal een slang afgerold van brandhaspel onder druk binnen handbereik op / nabij de werkplek ; ook bij 

dak werkzaamheden  

en/of 

3: Wanneer er een droge stijgleiding in het gebouw is, bij werkzaamheden op een dak met brandbare kunststofisolatie, deze 

leiding onder druk brengen en alvast een brandslang koppelen aan de afsluiter, zodat deze klaar ligt voor onmiddellijk 

gebruik.De blusmiddelen dienen aanwezig te zijn/blijven voor aanvang werkzaamheden tot en met de eindcontrole door de 

brandwacht, zijnde een uur na einde werkzaamheden. 

 

 
ALGEMENE WENKEN  
 

- Werk veilig, denk aan Uzelf en aan anderen. 
- Doe een beroep op de directie of de divisie Bouw & Techniek indien er problemen zijn en neem 

geen risico. 
- Voorkom beschadigingen aan gebouwen, installaties en interieur en dek werkplekken eventueel 

goed af. 
- Sluit gasflessen en cilinders na gebruik goed af en zet ze veilig weg. 
- Versper nooit vluchtwegen of looproutes. 
- Maak geen onnodig lawaai of rommel. 
- Radio's zijn niet toegestaan in gebouwen. 
- Volg alleen de richtlijnen en adviezen van de directie of de divisie Bouw & Techniek op. 
- Werk hygiënisch, was Uw handen regelmatig en draag handschoenen, veiligheidsbrillen en andere 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 


