START
Is uw onderneming een doorstroomlocatie?

JA
Is uw onderneming
binnen?

Is uw onderneming buiten of binnen?

JA

BUITEN
Er is geen maximum aan het
aantal personen, wel een
verbod op groepsvorming
(maximaal 4 personen of 1
huishouden).

Is er (door de huidige situatie) iets aan
de locatie gewijzigd waardoor de
veiligheid veranderd is? (Minder
beschikbare (nood)uitgangen
bijvoorbeeld.)

NEE
Staat er een hek om de
oppervlakte van uw
onderneming én is dit
afwijkend van de
reguliere en vergunde
situatie?

NEE
Reken zelf uit:
Netto te gebruiken vloeroppervlakte
(zonder objecten zoals bijvoorbeeld
tafels, stoelen, kasten etc.).

JA
De aanpassingen moeten ter
beoordeling voorgelegd worden aan
de brandweer.
Dit kan invloed hebben op het maximaal
toegestane aantal personen.

Ruimte waar bezoekers aanwezig zijn:
5 m2 p.p.

Na beoordeling door de brandweer
weet u hoeveel personen er regulier
aanwezig mogen zijn na de
aanpassingen in uw onderneming.

Rond de uitkomst naar beneden af.
Berekening gedaan? Meld het aantal,
inclusief de berekening, bij de
gemeente.

BINNEN
Er mogen maximaal 30
personen tegelijkertijd
aanwezig zijn per ruimte (excl.
personeel). Wijs bezoekers een
vaste plaats toe.

DOORSTROOMLOCATIE?
LET OP!
Als er verschil is tussen het maximale aantal
toegestane personen vanuit de veiligheid
(brandweer) en de berekening zoals hier
aangegeven: ga van het laagste aantal uit..
Bijvoorbeeld:

Het volgende geldt:

JA

NEE

Zoals een bibliotheek, museum, monument,
presentatie-instelling, dierentuin, pretpark, of
vergelijkbare samenkomst.

U kunt nu op basis van de geldende
noodverordening uitrekenen hoeveel
personen er op dit moment toegestaan
zijn.

REKENVOORBEELD
Een ruimte bestaat uit 404 m2 netto vloeroppervlakte. Dit
geeft de volgende rekensom 404 : 5 = 80,8. Afronden
naar beneden betekent, dat er maximaal 80 personen
tegelijkertijd in de ruimte aanwezig mogen zijn.

Buitenlocatie/berekening
Brand- en vluchtveiligheid: uitkomst 500
personen.
1,5 meter richtlijn: uitkomst 125 personen. Dan is
dit getal leidend.
Binnenlocatie/berekening
Brand- en vluchtveiligheid: uitkomst 200
personen. Dan is dit getal leidend.
1,5 meter richtlijn: uitkomst 225 personen.

