
 

 

CHECKLIST BRANDVEILIGHEID (*) 

bestaande cafés of gelijkaardige handelszaken 

 
0. toegankelijkheid Kan brandweer bij gebouw 

geraken ? 
 

Ja = OK  

1. bewoning IN handelszaak 
 

NEEN = OK 
 

 

 AANPALEND (boven of 
achter) door DERDEN 

Scheidingswand in baksteen/beton/brand-
weerstand 1h  + afzonderlijke uitgang= OK 

 

 AANPALEND (boven of 
achter) door UITBATER 

Rookdetectie in woning = OK  

2. scheiding tov 
derden 

Ander gebouw Wand in baksteen/beton/brandweerstand 
1 h of buitenafstand 6 m = OK 

 

 Andere activiteiten 
 

Id.  

3. evacuatie Cfr. capaciteit ? 
(bepaald door uitbater) 
 
 

OK = min. uitgangsbreedte=bezetting (cm) 
(x personen = x cm uitgang) 

 

 < 50 pers. OK = min. 1 (nood-)uitgang 
 

 

 >50 pers. OK =min. 2 (nood-)uitgangen 
 

 

 >500 pers. OK = min. 3 (nood-)uitgangen 
  

 

 Meerdere (nood-) 
uitgangen 

OK = onafhankelijk 
OK = in overgestelde zijden 

 

 Soort deuren 
 

Draaideuren = OK 
schuifdeur open=OK (stroompanne)  

 

 Pictogrammen 
 

Uitgang  / nooduitgang  
 

 

 Afstand 
 

<45 m loopafstand = OK 
(max. 30 m diepte) 

 

 Veiligheidsverlichting 
 

Min. aan (nood-)uitgangen, gangen, 
trappen  = OK 

 

 Vrijgehouden 
 

niet vergrendeld = OK 
 
min. doorgang cfr capaciteit = OK 
 

 

4. melding,  
 

Melding? telefoon aanwezig = OK  

             waarschuwing/alarm, Waarschuwing/alarm? alarmsysteem voor publiek bij meerdere 
lokalen of bouwlagen = OK 

 

               Instructies, 
 

Instructies? 
 

wie doet wat= OK 
(schriftelijk) 

 

5. technische en 
veiligheidsuitrusting 

Stookplaats 
 
 

brandveilige scheiding (P>30 kW) = OK 
mazoutbrander: automat. blusser =OK 
geen brandlast aanwezig = OK 

 

 Keuken (= friteuse !) brandveilige scheiding OF autom. blussing 
+ afsluiting energietoevoer = OK 
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 blusmiddelen 1 poederblusser 6 kg (of equivalent) per 
150 m² = OK 

 

  bereikbaar opgehangen = OK 
zichtbaar/aangeduid = OK 

 

 Keuringen/nazicht ZIE AFZONDERLIJKE RUBRIEK 7. 
 

 

6. uitbating Verzekering BA brand en 
ontploffing ? 
 

  

 Houders vloeibare of 
gasvormige brandstof ? 
 

NIET binnen = OK  

 Gasflessen buiten ? vastgemaakt = OK 
beschut/beveiligd = OK 
vaste leiding naar binnen = OK 

 

 Veilige losse toestellen 
met open vlam of gloeiend 
oppervlak (incl. keuken) 

vast/stabiel opgesteld = OK 
>1 m brandbare materialen = OK 

 

 Gastoestellen aansluitflexibel max. 2 m = OK 
vervaldatum leiding OK ? 
 

 

 Blusdeken en snelblussers In veilige nabijheid van keukentoestellen 
en open vuren  
 

 

 Versieringen/aankledingen 
? 
 

niet brandgevaarlijk = OK  

7. periodieke 
nazichten/keuringen 

Laagspanning 
 

geldig verslag EDTC  
< 5 j = OK 

 

 Veiligheidsverlichting 
 

geregistreerde goede werking dr uitbater 
< 6 mnd = OK 

 

 Verwarming 
 

attest installateur goede werking  
< 1 j = OK 

 

 Schoorsteen  
(NIET indien gasgestookt) 

reinigingsattest veger  
< 1 j = OK 

 

 Gasdichtheid 
 

attest installateur goede werking  
< 5 j = OK 

 

 blustoestellen 
 

nazichtsattest bevoegd persoon  
< 1 j = OK 

 

 dampkappen geregistreerde reiniging door uitbater 
< 1 j. = OK 

 

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(*) onverminderd eventuele wettelijke bepalingen (bv. risico-analyse cfr. Codex Welzijn, bouwvoorwaarden,…) 


