Aanvullende Documentatie zelfcontrole
Naam instelling /
bedrijf:
Adres:
Datum:

Aanleveren documentatie
Uw gebouw is voorzien van een aantal brandbeveiligingsinstallaties. Het Bouwbesluit 2012 bevat een
algemene zorgverplichting voor installaties die bij of krachtens de wet aanwezig zijn.
Wij verzoeken u om kopieën van de actuele inspectie- en onderhoudsrapporten van de onderstaande
brandbeveiligingsinstallaties, bij de team brandveiligheid aan te leveren.
Wilt u dit opsturen naar Stadhuisplein 1, Postbus 200, 1300 AE Almere, ter attentie van team
Brandveiligheid van de afdeling VTH of per email naar brandveiligheidVTH@almere.nl.
Brandbeveiligingsinstallatie
1

Inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie
(indien van toepassing)

2

Inspectiecertificaat van de
ontruimingsalarminstallatie
(indien van toepassing)
Rapport van onderhoud van de
vluchtrouteaanduiding
Rapport van onderhoud van de draagbare
blusmiddelen
Inspectiecertificaat van de sprinklerinstallatie
(indien aanwezig)
Inspectiecertificaat van de RWA installatie
(rook- warmte afvoer) indien aanwezig
Rapport van onderhoud van de droge blusleidingen.
(indien aanwezig)
Rapport van onderhoud van de brandweerlift.
(indien aanwezig)
Een schriftelijke verklaring waarin aangegeven dat
het ontruimingsplan actueel is met een kopie van
het verslag van de laatste ontruimingsoefening
Een verklaring waarin u aangeven dat de brand- en
rookscheidingen voldoen aan het gestelde eisen in
het Bouwbesluit 2012
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5
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7
8
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Controle of het gebruik ten opzichte van vergunde
situatie is gewijzigd. Met wijzigingen wordt onder
andere bedoeld;
- het aantal aanwezige personen is gewijzigd,
- de gebruiksfunctie of het gebruik van een
ruimte is gewijzigd
- bouwkundige en/of installatietechnische
wijzigingen zijn doorgevoerd

Aanvullende
opmerking
Anders het rapport
van onderhoud
Anders het rapport
van onderhoud

Bouwbesluit 2012
(www.wetten.nl)
artikel 6.20, lid 6
artikel 6.23, lid 4
artikel 6.24 lid 1
artikel 6.31, lid 4

Anders het rapport
van onderhoud
Anders het rapport
van onderhoud

Inzage logboeken of
een schriftelijke
verklaring (incl.
foto’s)
Indien nodig moet
een nieuwe
gebruiksmelding of
omgevingsvergunnin
g voor de activiteit
gebruik worden
aangevraagd;

artikel 1.16, lid 1,
artikel 6.32 lid 1
artikel 1.16, lid 1,
artikel 6.32 lid 2
artikel 1.16, lid 1,
artikel 6.29 lid 5, 6, 7
artikel 1.16, lid 1
artikel 7.16,
artikel 6.23 lid 6
artikel 7.11a
Artikel 1.16 lid 2

artikel 1.18 lid 1 en
artikel 2.1 lid 1 onder d
Wabo juncto artikel 2.2
lid 1 Bor

Zorgplicht: (Bouwbesluit 2012, artikel 1.16; Woningwet artikel 1a, lid 2)
Het Bouwbesluit bevat een algemene zorgverplichting voor installaties die bij of krachtens de
wet aanwezig zijn. Deze zorgplicht geldt ook voor installaties die op basis van de
gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3 van het Bouwbesluit) en om installaties die op grond
van artikel 13 van de Woningwet zijn voorgeschreven.
Een dergelijke installatie moet te allen tijde functioneren overeenkomstig de op de installatie
van toepassing zijnde voorschriften in dit besluit.
Voorts moet de installatie adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd.
Overigens wordt opgemerkt dat het functioneren (incl. beheer, onderhoud en controle) van
niet in Bouwbesluit (hoofdstuk 6) vereiste installaties valt onder de zorgplicht van artikel 1a,
tweede lid, van de Woningwet.
Voorbeeld van dergelijke installaties is een ventilatiesysteem

