Controleformulier “Certificaat Sporthallen”
Op dit formulier kunt u als controleur uw oordeel invullen.
De controlepunten zijn onderverdeeld in 18 categorieën. Onder elke
categorie staat korte uitleg over de betreffende categorie en een aantal vragen die u met ja
of nee kunt beantwoorden. Een vinkje in het juiste vakje is voldoende. Daarnaast staat bij
elke vraag een vak waarin u uw opmerkingen kunt opschrijven.
Om het certificaat te verdienen, moeten minimaal de vragen, die per categorie onder
‘noodzakelijk’ genoemd zijn, met ‘ja’ beantwoord worden.
In de open vakken onder ‘nuttig’ kunt u als controleur naar eigen inzicht een punt
toevoegen, dat in uw ogen nuttig is voor de sporthal.
1.1

Besluit brandveiligheid
In het bouwbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de brandveiligheid van de sporthallen. Voor
het certificaat dienen de sporthalen te voldoen aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften
over brandveiligheid?

Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Is er een bewijs van
jaarlijkse controle op
brandveiligheid?

Is er een
ontruimingsplan
aanwezig?

Is er een logboek
aanwezig?

Nuttig/Gewenst
Is een gebruiks -of
omgevingsvergunning
opvraagbaar bij de
exploitant (gemeente /
bestuur)?
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1.2

1.2.1

ARBO wetgeving
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) regelt het beleid op het terrein van
veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers die arbeid in loondienst
verrichten dan wel onder gezag arbeid verrichten. Doel is om ongevallen
en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.
Veiligheid
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Zijn er voldoende opgeleide
BHV-ers?

Worden er jaarlijks
BHV/ontruimingsoefeningen
gehouden en wordt hier
melding van gemaakt?
Is er een calamiteitenplan
aanwezig (in de
beheerderruimte)?

Hangen er
ontruimingsplattegronden
op aangewezen plekken in
de sporthal?
Beschikt de sporthal over
een ontruimingssignalering?

Worden de ladders en
trappen jaarlijks gekeurd en
is hiervoor een
keuringsrapport aanwezig?
Is er een goedgekeurde
risico analyse?

Nuttig/Gewenst
Beschikt de sporthal over
een
inbraakbeveiligingssysteem?
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Is er een ongevallen
registratie?

Is er een agressieregistratie?

Is er een keuringsrapport
voor elektrisch
handgereedschap /
huishoudelijke apparaten?

1.2.2

Gezondheid en Welzijn
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Is er periodiek
werkoverleg?

Nuttig/Gewenst
Is de werkplek goed
ingericht?

Is er voldoende
ondersteuning voor de
sporthalbeheerders?
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1.3

Drank- en horecawetgeving (afhankelijk van hoe de kantine wordt
geëxploiteerd)
De drankvergunning wordt door het gemeentebestuur (College van B&W)
afgegeven als aan de zedelijkheids- en inrichtingseisen is voldaan en
beschikt wordt over kennis van sociale hygiëne. Deze regelgeving is ook van toepassing bij
een verpachte horeca en wanneer er sprake is van een relatie met de sportaccommodatie.
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Is er een drank- en
horecavergunning en
een protocol tot de
regelgeving
betreffende de horeca
aanwezig?
Is er, indien de horeca
is verpacht, een
pachtcontract
aanwezig en een kopie
van de drank- en
horecavergunning?
Nuttig/Gewenst
Is er een kopie van het
legen van de
vetvangpunt
aanwezig?

1.4

Machineveiligheid
Voor het beheer van installaties en arbeidsmiddelen dient een verantwoordelijke te zijn
aangewezen. Deze ontwikkelt een beleid zodat installaties en arbeidsmiddelen veilig gebruikt
kunnen worden, onder de omstandigheden zoals die in de sporthallen voorkomen.
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Zijn er
gebruikshandleidingen
aanwezig voor de
desbetreffende
machine(s)?
Worden er jaarlijks
inspecties gehouden?

Indien er een lift
aanwezig is, is er een
liftkeuring certificaat
aanwezig?
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Is er een jaarlijks
onderhoudsplan?

Nuttig/Gewenst
-

1.5

Gebouwen
Evenals voor machines, dient ook voor het gebouw zelf een beleid aanwezig te zijn.
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Is er een meerjaren
onderhoudsplan?

Nuttig/Gewenst
Is de documentatie op
orde?

1.6

Wet op de Kansspelen
In de Wet op de Kansspelen staat dat het in principe verboden is gelegenheid te geven om
mee te doen aan een kansspel. Belangrijke voorwaarde bij het bepalen of het om een
kansspel gaat, is de invloed die een speler op de uitslag heeft. Niet elk spel waarmee
deelnemers prijzen kunnen winnen, is een kansspel. Er is sprake van een kansspel als een
deelnemer geen (overwegende) invloed heeft op de uitslag. Het lot beslist wie een prijs wint.
Ja

Nee

Opmerkingen

Nuttig/Gewenst
Vallen de eventuele
aanwezige
speelautomaat(en) en
kansspelen onder de
wet op de kansspelen?
En zo ja, is hier een
vergunning voor
aanwezig?
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1.7

Sporttechnische eisen
De aanwezige materialen, gymnastiek-, speel- en attractietoestellen
dienen wettelijk te zijn goedgekeurd en dienen eenmaal per jaar te worden gekeurd.
1.7.1

Wettelijke eisen
Ja

Nee

Opmerkingen

Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Zijn de aanwezige
materialen,
gymnastiek-, speel- en
attractietoestellen
wettelijk goedgekeurd
en worden ze eenmaal
per jaar gekeurd?
Zijn er
onderhoudscontracten
voor de attractie- en
speeltoestellen
aanwezig?
En wordt er
onderhoud gepleegd?

Nuttig/Gewenst
-

1.7.2

Gebruikerseisen

Nuttig/Gewenst
Is er een NOC*NSF
keuringsrapport
aanwezig?

Is de sporthal geschikt
voor
onderwijsgebruik?

Is er een keuring- /
onderhoudsrapport
van de sportvloer?
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1.8

Waterleidingwet/legionellabesluit
Op grond van het Waterleidingbesluit (Ministerie van VROM) zijn
eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in sporthallen verplicht om een
risicoanalyse uit te voeren, zonodig een beheersplan op te stellen, periodieke metingen op
Legionella uit te laten voeren en maatregelen te nemen omm de gezondheidsrisico’s van
Legionellabacteriën te voorkomen.
Ja

Nee

Opmerkingen

Nuttig/Gewenst
Is er een logboek
legionella aanwezig?

Is er een risico
inventarisatie
opgesteld?

Is er een beheersplan
en wordt dit
uitgevoerd?

1.9

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit is de landelijke regelgeving waarin staat omschreven aan welke technische
eisen nieuwe en bestaande bouwwerken minimaal moeten voldoen, bijvoorbeeld uit
oogpunt van brandveiligheid en stevigheid van de constructie. Er zijn enkele onderdelen
naast het voldoen aan de regelgeving voor de sporthallen van belang.
Ja

Nee

Opmerkingen

Nuttig/Gewenst
Zijn er voldoende
parkeerplaatsen
volgens de plaatselijke
normering?
Is er een
toegankelijkheids
certificaat
mindervaliden (ITS)
aanwezig?
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1.10

Energiebeheer
In het kader van het duurzaam omgaan met energie, de CO²-uitstoot en
exploitatie technische redenen is het van belang dat er efficiënt gebruik
wordt gemaakt van energie.
Ja

Nee

Opmerkingen

Nuttig/Gewenst
Is er een energieplan?

Wordt het
energieverbruik in kaart
gebracht?

Is er een energielabel
afgegeven?

Is er een
gebouwbeheersysteem?

Is de accommodatie
voorzien van dubbel
glas?

Is er energiezuinige
verlichting?

Wordt de verlichting
aangestuurd door
bewegingssensoren?

Hangt het energielabel
zichtbaar voor publiek
in de accommodatie?
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2
2.1

Organisatie en beheeraspecten
Bewegwijzering en routing naar de accommodatie
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Is het entreegebied
naar de sporthal
voldoende verlicht?

Zijn er uniforme
huisregels aanwezig?

Is de routing van de
vluchtwegen duidelijk
binnen de sporthal?

Zijn de nooddeuren
vrij van obstakels?

Is er noodverlichting
aanwezig?

Zijn er aanduidingen
voor vluchtwegen?

Nuttig/Gewenst
Is de sporthal goed
bereikbaar?

Is er een
bewegwijzering naar
de sporthal?

Is de sporthal
bereikbaar met
openbaar vervoer?
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Is er voldoende
parkeergelegenheid
bij de accommodatie
volgens de plaatselijk
geldende norm?
Is de sporthal
vermeld op een
website?

Is de entree van de
sporthal duidelijk
herkenbaar?

2.2

Herkenbaarheid personeel
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Heeft de beheerder
herkenbare
dienstkleding?

Zijn er BHV hesjes in
de sporthal aanwezig?

Nuttig/Gewenst
-

2.3

Klachtenafhandeling
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Is er een klachten
afhandelingsprocedure?
Nuttig/Gewenst
Is er in de sporthal een
klachtenformulier
aanwezig?
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2.4

Schoonmaak
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Staan de
schoonmaakmiddelen
volgens de geldende
regels opgeslagen (op
een goed afsluitbare
plaats)?
Is de accommodatie
schoon?
Is er een
schoonmaakplan?

Zijn de
veiligheidsbladen van
de diverse middelen
aanwezig?
Is de beheerder bekend
met
schoonmaakmethodes?

Nuttig/Gewenst
Is er een
schoonmaakrooster in
de sporthal?

Is er een
onderhoudsplan voor
de
schoonmaakmachines?
Vindt de beheerder dat
hij/zij de sporthal
gemakkelijk schoon kan
maken – op een schaal
van 1 tot 10
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2.5

Administratieve handelingen
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Is er inzage in het
verhuursysteem?

Nuttig/Gewenst
-

2.6

Werkomstandigheden
Ja

Nee

Opmerkingen

Noodzakelijk
Beschikt de
beheerder/medewerkers
over voldoende
middelen om de
werkzaamheden uit te
voeren?
Nuttig/Gewenst
Heeft de medewerker
beschikking over een pc?

Eindoordeel
Naar aanleiding van de inspectie kan geconcludeerd worden dat sporthal ______________________
voldoet / niet voldoet * aan de vereisten om het certificaat te ontvangen.

Keuring uitgevoerd door:
__________________________________________________________________________________
Datum:
____________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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