Checklist Ontruimingsplan
Voorblad
Het voorblad is voorzien van de titel “Ontruimingsplan”
Aanduiding op welk bouwwerk of deel van een bouwwerk het plan betrekking heeft

Inhoudelijke indeling
Is er een Inhoudsopgave aanwezig
Voldoet de indeling en nummering van de hoofdstukken aan NEN 8112

Inleiding/ Toelichting
Is omschreven wie in ieder geval kennis moet nemen van het plan
Wordt het plan nader toegelicht of ingeleid
Zijn afkortingen en begrippen verklaard (leeswijzer)
Ondertekening door eigenaar/ directie/ bestuur (officiële status) aanwezig

Tekeningen (plattegronden/ ligging van het bouwwerk)
Voldoen de tekeningen aan NEN 1414
Is de situatietekening voorzien van adresgegevens
Is op de situatietekening de locatie(s) van de verzamelplaats(en) aangegeven
Is de situatietekening voorzien van een Noordpijl

Gebouw, Installatie- en Organisatiegegevens
Is beschreven op welke tijden het gebouw wordt gebruikt
Is omschreven hoeveel personen er naar verwachting aanwezig zijn en op welke tijden
Is beschreven hoe de BHV-ers bereikbaar zijn
Is omschreven hoeveel personen en niet of verminderd zelfredzaam zijn
Is beschreven uit hoeveel verdiepingen (bouwlagen) en/of bouwdelen het bouwwerk bestaat
Zijn de bijzonder kenmerken beschreven die van belang zijn bij een ontruiming
Is het aantal gebruikers van het gebouw omschreven (eigenaren, huurders)
Is beschreven welke afspraken er gemaakt zijn over samenwerking bij een evt. gezamenlijke
ontruiming
Is beschreven welke technische installaties kunnen worden bediend in geval van brand, incident of
calamiteit
Is de werking beschreven van de brandveiligheids- en technische voorzieningen in het gebouw
Zijn andere relevante technische dan wel bouwtechnische voorzieningen beschreven
Is beschreven wie verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de voorkomende installaties
Is omschreven over welke communicatiemiddelen de BHV-ers beschikken

Alarmeringsprocedure Intern en Extern
Is omschreven hoe de aanwezigen worden gewaarschuwd
Is omschreven hoe de BHV wordt gewaarschuwd
Is omschreven hoe externe hulpdiensten worden gewaarschuwd
Is omschreven welke informatie aan de hulpdiensten wordt gegeven

Stroomschema Alarmering
Is de alarmprocedure in een stroomschema weergegeven

Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming
Is beschreven wie bevoegd is om tot ontruiming over te gaan
Is beschreven hoe de ontruiming in zijn werk gaat
Is een verzamelplaats beschreven en de werkwijze aldaar

Taken bij een ontruiming of ontruimingsplan
Personeel
Is beschreven wat te doen bij het ontdekken van een calamiteit (bv Brand)
Is beschreven wat te doen bij een brand- of ontruimingsalarm
Is beschreven wat te doen bij een overheidsalarm
Is beschreven dat het personeel verantwoordelijk is voor zijn of haar bezoek

Meldpunt alarmeringen
Is beschreven wat te doen bij een mondelinge of telefonische brandmelding of andere calamiteit
Is beschreven wat te doen bij een melding via de handbrandmelder/ ontruimingsmelder
Is beschreven wat te doen bij een doormelding van een BMI of automatisch blussysteem
Is beschreven wat te doen bij een melding via de personenzoekinstallatie
Is beschreven wat te doen bij een melding van een brand of andere collega’s / medegebruiker

Leidinggevende BHV
Is beschreven welke actie ondernomen moet worden na een ontruimingssignaal/ gealarmeerd te zijn

Directeur/ directie
Zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur/ directie beschreven in geval van
calamiteit

Ontruimingsplattegronden
Zijn er tekeningen (per bouwlaag) aan het plan toegevoegd met de volgende gegevens:
- De verklaring van de symbolen op de tekening (legenda)
- De vluchtroutes (licht groene baan)
- De looprichting van de vluchtroutes (groene pijlen)
- De vluchtrouteaanduidingen
- De locaties van de blusmiddelen
- Plaats van de (nood) uitgangen
- De locatie van de verzamelplaatsen
- De locatie van de EHBO posten en middelen
- De draairichting van de deuren
- De locatie van het brandmeldcentrale en –paneel
- De locaties van de handbrandmelders
- Zelfsluitende deuren
- De locatie van de brand- en/of rookwerende scheidingconstructies
- De locatie van de brandweeringang
- De locatie van de sleutelkluis of –buis
- De locaties van de trappen
- De locaties van de (brandweer)lift
- De locatie van de droge blusleiding
Is er een logboek aan het ontruimingsplan toegevoegd

