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1. Samenvatting 
In de jaren 2008 t/m 2014 heeft VEBON onderzoek gedaan naar het onderhoud en de 
inzet van kleine blusmiddelen. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in: 

 nut en noodzaak van preventief jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen; 

 effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand. 
 
In 2014 is het onderzoek uitgebreid met: 

 onderhoud van droge blusleidingen;  

 onderhoud van blusdekens; 

 inzet brandweer. 
De eerste resultaten hiervan zullen na een tweede meting in 2015 in een volgende 
rapportage tot uiting komen.  
 

 

Belangrijkste conclusies 
Uit het onderzoek kunnen als belangrijkste conclusies  worden getrokken: 

 Ondanks jaarlijks onderhoud moet in toenemende mate (15  20%) extra 
correctief onderhoud  worden uitgevoerd door een vakbekwaam 
onderhoudsmonteur om te zorgen dat het blusmiddel gebruiksklaar is. 

 Gemiddeld 2 tot 3 op de 100 ondernemers hebben per jaar met een brand in het 
bedrijf te maken. 

 In geval van brand weet 90% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of 
onder controle te verkrijgen met behulp van een draagbare blusser of 
brandslanghaspel. 
 

Duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en wellicht onderschatte waarde 
vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft. Het loont om 
te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam 
persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen. 
 
 

Aanbevelingen 
 Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op 

het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen en in geval van twijfel contact 
zoeken met een deskundige; 

 De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine 
blusmiddelen kan bij ondernemers nog altijd flink verbeterd worden. 

Een klein blusmiddel kan een grote brand voorkomen. Het nemen van extra risico door 
af te wijken van onderhoudsvoorschriften van de fabrikant verhoogd de faalkans van 
het blusmiddel. Voor de ondernemer staat bedrijfscontinuïteit voorop. Maak een 
bewuste afweging of het nemen van dit soort extra risico’s verantwoord zijn in relatie 
tot de bedrijfscontinuïteit. 
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2. Inleiding 
Jarenlang is het de tendens geweest dat ondernemers maatregelen nemen op het 
gebied van brandveiligheid, omdat het moet. Deze vorm van ‘dwang’ is ingegeven 
vanuit wetgeving en/of de verzekering. Ondernemers die hier invulling aan geven, 
nemen de vereiste brandbeveiligings-maatregelen. Dit kunnen onder meer draagbare 
brandblussers en brandslanghaspels zijn. De ondernemer laat deze brandblussers en 
brandslanghaspels vervolgens ook nog jaarlijks onderhouden. 
 

Brandveiligheid wat heb ik er aan? 

Levert het nemen van dergelijke brandveiligheidsmaatregelen ook nog wat op of is het 
alleen maar lastig? 
 

 Aanschaf van brandveiligheid kost € 

 Onderhoud van brandveiligheid kost € 

 Plaatsing van brandveiligheid kost ruimte 

 De vorm en rode kleur van brandveiligheid verstoort het zorgvuldig gekozen tot 
stand  
gekomen ontwerp van de inrichting. 

 
Ja, brandveiligheid levert de ondernemer heel veel op. Alleen liever niet zichtbaar. Wij 
wensen geen enkele ondernemer een brand toe. En juist als deze wens wordt vervuld 
blijft de toegevoegde waarde van brandveiligheid  nagenoeg onzichtbaar. Het nemen 
van brandveiligheidsmaatregelen dekt vooral risico’s af. Risico’s worden pas echt 
zichtbaar als een gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt: brand!!  
 

 
Bij onderhoud wordt op zowel onderdelen als beschadigingen gecontroleerd 
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Kleine brand grote gevolgen  
De gevolgen van een brand kunnen extreem zijn. Er zijn voorbeelden genoeg, die 
hoeven hier niet nader benoemd te worden. Ook kleinere branden kunnen grote 
gevolgen hebben. Dan gaat het niet zo zeer alleen om slachtoffers, maar ook om  de 
bedrijfscontinuïteit. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld rookschade. Bij een relatief 
kleine brand kan behoorlijk wat rook vrijkomen. Dit kan allerlei vervelende  
gevolgen hebben voor: 

 mensen die in dergelijke ruimten moeten werken of anderszins daar aanwezig 
moeten zijn; 

 producten die in die ruimten zijn opgeslagen;  

 de aankleding en inboedel van die ruimten. 
 

Verzekering 

Uiteraard heeft de ondernemer een brandverzekering. Schoonmaakkosten en geleden 
materiële schade worden vergoed. Het kost echter tijd (soms heel veel tijd) om alles 
goed te herstellen. In die tijd kan het zijn dat een ondernemer omzet mist en dit kan 
behoorlijk oplopen. Als er te veel tijd overheen gaat alvorens er weer geleverd kan 
worden, worden klanten ongedurig en stappen over naar concurrenten waar ze 
ongetwijfeld met open armen worden ontvangen.  
Wordt deze gevolgschade ook door de verzekering vergoed? 

 
Faillissement 

Wordt een beginnende brand niet geblust dan kunnen de gevolgen desastreus zijn. Uit 
cijfers1 blijkt namelijk dat circa 50% van de bedrijven een grote brand, ook al is de 
volledige schade uitgekeerd, niet meer te boven komt.  
Veel bedrijven gaan uiteindelijk alsnog ten onder aan de vlammen. Er is na brand 
namelijk vaak lange tijd geen sprake meer van inkomsten en die periode is lang niet 
altijd geheel verzekerd. Soms moeten vergunningen opnieuw worden aangevraagd en 
klanten moeten weer terug worden gewonnen. Dat kost veel meer tijd dan 
ondernemers vooraf inschatten en leidt ertoe dat ondernemingen maanden of zelfs 
jaren na een brand toch nog failliet gaan. 
 

  

                                                
1
 Bron: MKB Nederland/VNO-NCW/Verbond van Verzekeraars 
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Jaarlijks onderhoud 

Met dit onderzoek wordt aangetoond dat het gebruiken en het jaarlijks onderhouden 
van blusmiddelen een positieve bijdrage levert. Als een brand optreedt en ontdekt 
wordt kan deze in het beginstadium succesvol bestreden worden met een blusmiddel. 
Met periodiek jaarlijks onderhoud weet de  
ondernemer zich verzekert van een blusmiddel dat werkt op het moment dat het nodig 
is. Dit beperkt de schade aanzienlijk in geval van brand.  
 
 

 
Jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen loont 
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3. Onderzoek 
De branchevereniging VEBON heeft in 2014 voor de zevende maal onderzoek onder 
haar leden gedaan naar onderhoud en inzet van kleine blusmiddelen. De 
onderzoeksresultaten zijn 4 keer eerder gepubliceerd (2010 t/m 2013). De resultaten 
van het in 2008 en 2009 gehouden onderzoek zijn indertijd niet gepubliceerd.  
 
In 2008 en 2009 was het onderzoek alleen gericht op onderhoud en inzet van 
draagbare blussers. In 2010 is het onderzoek uitgebreid met onderhoud en inzet van 
brandslanghaspels. In 2011 en 2012 zijn een aantal vrager verder uitgewerkt in 
meerdere deelvragen. In 2013 is de onderzoeksopzet ongewijzigd gebleven. In 2014 is 
het onderzoek uitgebreid met vragen over de onderwerpen droge blusleidingen en 
blusdekens. Verder is er in 2014 voor het eerst gekeken naar eventuele inzet van de 
brandweer De resultaten van deze uitbreidingen in 2014 staan nog niet in deze 
rapportage omdat het een eerste meting betreft.  
 
De gestelde vragen zijn in zes hoofdgroepen onder te verdelen: 

 onderhoud draagbare blussers; 

 onderhoud brandslanghaspels; 

 onderhoud droge blusleidingen;  

 onderhoud blusdekens; 

 projectie en advies; 

 brand en blussing; 
 
Om de informatie op een gestructureerde manier te verzamelen is een enquête 
opgesteld die door de onderhoudsmonteur van het onderhoudsbedrijf wordt ingevuld 
bij het periodieke onderhoud. Deze enquête levert voornamelijk kwantitatieve 
informatie en heeft alleen betrekking op informatie die tijdens onderhoud is vastgesteld.  
 
Uitgangspunten: 

 de enquête moet voldoende respons opleveren om representatief te zijn; 

 de enquête moet anoniem zijn (geen projectnaam of klantnaam). 
 
 

3.1 Onderzoeksvragen 

Met het maken van de enquête zijn vanuit de onderzoekhoofdgroepen: 

 onderhoud draagbare blussers; 

 onderhoud brandslanghaspels; 

 projectie en advies; 

 brand en blussing, 
diverse vragen geformuleerd. 
 

Enquêteformulier 

De vragen zijn terug te vinden in bijlage A het enquêteformulier. De resultaten van de 
ingevulde enquêteformulieren zijn getotaliseerd op een overzicht dat is terug te vinden 
in bijlage B.  
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Onderzoeksperiode  

De enquête is uitgevoerd in een zelf te kiezen aaneengesloten periode van twee 
weken in het laatste kwartaal. Alle klanten waar in deze twee weken onderhoud werd 
uitgevoerd zijn geënquêteerd. 
De onderzoeken in 2008 en 2009 zijn op een vergelijkbare manier uitgevoerd in een 
andere maand van het betreffende jaar. 
 
 
 
 

 
De bus met materiaal en gereedschap is ook onderdeel van de periodieke controle op het 
REOB Certificaat. De certificatie instelling ziet erop toe dat alles klopt. 
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4. Representativiteit 

4.1 Aantal deelnemende leden 

Alle onderhoudsbedrijven die lid zijn van de sectie Kleine blusmiddelen van VEBON 
worden uitgenodigd om aan de enquête mee te werken. De meeste leden voeren ook 
onderhoud uit. In 2014 waren er 2 bedrijven lid die geen onderhoud uitvoeren. De 
grafiek hieronder laat het daadwerkelijke aantal deelnemende leden in het betreffende 
kalenderjaar zien. 
 

 
 
 
De leden van VEBON hebben naar schatting een marktaandeel > 50% van de totale 
onderhoudsmarkt voor kleine blusmiddelen. De leden die hebben geparticipeerd in het 
onderzoek kunnen allemaal tot grootste onderhoudsbedrijven worden gerekend. 
Gezamenlijk wordt hun marktaandeel op >25% geschat. Meer gegevens over onze 
leden zijn terug te vinden op onze website vebon-novb.nl 
 
Uit het oogpunt van bescherming van bedrijfsinformatie is besloten om de enquête 
anoniem te houden. Hierdoor wordt niet bekend gemaakt welke bedrijven er in elk jaar 
daadwerkelijk aan de enquête hebben deelgenomen. Projectnamen en/of klantnamen 
worden om diezelfde reden niet bekend gemaakt. 
Gezien het feit dat het onderzoek onder VEBON-leden heeft plaatsgevonden kan, 
ondanks dat zij de meerderheid van de markt bestrijken, niet gesteld worden dat alle 
conclusies representatief zijn voor de gehele markt. Zij geven wel een duidelijke 
richting aan. 
 
Eén van de voorwaarden was dat de steekproef anoniem zou worden ingevuld. Het 
gevaar wat daarbij aanwezig kan zijn is, dat een ongecontroleerde selectiviteit zou 
kunnen ontstaan. Daarom is gewacht met het presenteren van dit onderzoek totdat er 
informatie over drie achtereenvolgende jaren beschikbaar was. Verder is er een sterk 
dempend effect omdat de betreffende VEBON leden landelijk werken bij een grote 
diversiteit aan opdrachtgevers. Regionale verschillen en brancheverschillen  
worden hierdoor geëlimineerd.  
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4.2 Steekproefomvang 

Bij de jaarlijks enquête is uitgegaan van een steekproefmarge van 5%2 en 
bijbehorende betrouwbaarheid van 95%3.  
De omvang4 van de daadwerkelijke jaarlijkse steekproef is met een gemiddelde van 
ruim 4000 stuks vele malen groter dan het aantal van 3845 dat volgens statistische 
regels minimaal noodzakelijk is.  
De grafiek hieronder laat de daadwerkelijke steekproefomvang (= aantal ingevulde 
enquêteformulieren = aantal opdrachtgevers) in het betreffende kalenderjaar zien. 
 
 

 
  

                                                
2
 In marktonderzoek wordt gewerkt met steekproeven uit de totale populatie. Daarom wordt 

rekening gehouden met een afwijking ten opzichte van de werkelijkheid, die 
nauwkeurigheidsmarge of steekproefmarge wordt genoemd.  
3
 95% betrouwbaarheid betekent dat de onderzoeksresultaten in 19 van de 20 gevallen gelijk 

zullen zijn 
4
 Voor calculatie van de steekproefomvang zie: www.allesovermarktonderzoek.nl 

5
 Volgens de inschatting van VEBON zijn er in Nederland circa 2,5 miljoen mobiele 

brandblusmiddelen en 1 miljoen brandslanghaspels in gebruik. Op basis van de 
onderzoeksresultaten betekent dit een aantal klanten van minimaal 270.000. Uitgaande van een 
steekproefmarge 5% en een betrouwbaarheid van 95% levert dit een steekproefgrootte van 384 
op. Een aantal waar ruimschoots aan wordt voldaan. 
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5. Onderzoeksresultaten 
Uit eerder onderzoek6 is al gebleken dat preventief onderhoud van draagbare blussers 
en brandslanghaspels nuttig en noodzakelijk is. 
 
Om het overzichtelijk te houden zijn in de tabellen alleen de resultaten van de laatste 5 
jaar weergegeven. Een aantal van de grafieken geven de resultaten van meer jaren 
weer.7 

5.1 Onderhoud draagbare blussers 

Normering en kwaliteitsborging 

Onderhoud van draagbare blussers wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse 
standaard NEN 2559.  
Een Europese norm voor het onderhoud van draagbare blussers heeft de voorkeur 
boven een Nederlandse norm. Veel bedrijven werken tegenwoordig internationaal en 
zowel voor de opdrachtgever als de leverancier van onderhoud is het prettiger om 
volgens een eenduidige norm in heel Europa te kunnen werken. Lokale differentiatie in 
eisen voor het onderhoud zijn hebben een historische oorsprong en zijn niet 
bevorderlijk voor de effectiviteit en efficiency. Op dit moment wordt er een serieuze 
poging binnen CEN (Het Europese normalisatie-instituut) gedaan om te komen tot een 
Europese onderhoudsnorm voor draagbare blussers. 
 
De NEN 2559 wordt in Nederland toegepast en is in een aantal gevallen ook wettelijk 
verankerd (Bouwbesluit 2012).  
 
In Nederland zijn de meeste onderhoudsbedrijven voor de onderhoudsdienst 
gecertificeerd. Hiervoor wordt het certificatieschema onderhoud kleine blusmiddelen 
van CCV (zie ook www.hetccv.nl) gehanteerd. Bij VEBON is dit certificaat een 
basisvereiste voor het lidmaatschap. 
 

Het onderzoek naar onderhoud van 
draagbare blussers is inmiddels vijfmaal 
uitgevoerd.  
Hieronder volgen de resultaten uit 2010 
t/m 2015.  
Het onderzoek zal de komende jaren 
worden voortgezet. 
 
 
 
 
 
 
 

Een verdroogde slang 
 

                                                
6
 Zie hiervoor het blakerboek: http://www.vebon.org/documenten/blakerboek 

7
 Eerdere versies van dit rapport staan of de website van VEBON-NOVB of kunnen opgevraagd 

worden. 

http://www.hetccv.nl/
http://www.vebon.org/documenten/blakerboek%20vs2.6.pdf
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 Onderzoeksresultaten draagbare blussers   

 
 

2014 2013 2012 2011 2010 

Totaal aantal geënquêteerde klanten 5646 5834 3566 5607 5108 

Totaal aantal draagbare blussers dat is 
onderhouden bij alle geënquêteerde klanten 

35851 43486 26204 39190 46926 

Totaal aantal draagbare blussers waaraan 
behalve onderhoud een of meerdere van de 
volgende werkzaamheden zijn verricht: 
- Opnieuw vullen van de draagbare blusser 
- Revisie van de draagbare blusser 
- Reparatie van de draagbare blusser 

7129 7366 4854 5034 5742 

Tabel 1: Onderzoeksresultaten draagbare blussers 

 
 

 
 

 Grafiek 1: Draagbare blussers gerepareerd (in %) 
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 Een draagbare blusser moet voorzien zijn van een Rijkstypekeur 
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5.2 Onderhoud brandslanghaspels 

Normering en kwaliteitsborging 

Onderhoud van brandslanghaspels wordt uitgevoerd volgens de Europese standaard 
NEN-EN 671-3. Deze Europese norm wordt in alle lidstaten van de EG toegepast. In 
Nederland zijn de meeste onderhoudsbedrijven voor de onderhoudsdienst 
gecertificeerd. Hiervoor wordt het certificatieschema onderhoud kleine blusmiddelen 
van CCV gehanteerd. Voor de VEBON-NOVB onderhoudsbedrijven is het een basiseis 
om een certificaat te hebben voor deze dienstverlening. 
 
Het onderzoek naar brandslanghaspels is sinds 2010 jaarlijks uitgevoerd. Hieronder 
volgen de resultaten uit 2010 t/m 2014. Het onderzoek zal de komende jaren worden 
herhaald. 
 
 

 
  Een wirwar aan draden: zo moet het dus niet! 
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 Onderzoeksresultaten brandslanghaspels 

 
 

2014 2013 2012 2011 2010 

Het totaal aantal geënquêteerde klanten 5646 5834 3566 5607 5108 

Het totaal aantal brandslanghaspels dat is 
onderhouden bij alle geënquêteerde klanten 

19061 19977 10886 17826 18307 

Het totaal aantal brandslanghaspels waarop 
één of meerdere van de volgende reparaties is 
uitgevoerd: 
- Afdichtingen 
- Slang 
- Montage punten ( muurbeugel, 

straalpijphouder, slanggeleider) 

4174 4522 2022 2373 2.752 

Het totaal aantal brandslanghaspels waarvan 
de slang is beproefd 

3531 4954 2713 2556 2262 

Het totaal aantal brandslanghaspels waarbij één 
of meerdere van de volgende gebreken is 
geconstateerd: 
- de legionellaverzegeling (indien gebruikt) 

is verbroken/verwijderd 
- de brandslanghaspel is (tijdelijk of 

permanent) niet of slecht bereikbaar 
- de locatiemarkering (pictogram) van de 

brandslang-haspel ontbreekt of is 
ondeugdelijk 

2138 2062 1388 2233 3612 

Tabel 3: Onderzoeksresultaten brandslanghaspels 

 
 
 Kengetallen brandslanghaspels 

 
 

2104 2013 2012 2011 2010 

Percentage brandslanghaspels waarop 
reparatie is uitgevoerd 

22% 23% 19% 13% 15% 

Percentage brandslanghaspels waarbij een 
ander belangrijk gebrek is geconstateerd  

11% 10% 13% 13% 20% 

Tabel 4: Kengetallen brandslanghaspels 

 
 
 

 
 
Grafiek 1:Brandslanghaspels gerepareerd (in %)  
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5.3 Projectie en Advies 

Normering en kwaliteitsborging 

Voor projectering van kleine blusmiddelen bestaat er in Nederland de NEN-EN 4001. 
Deze norm wordt in Nederland in toenemende mate gebruikt. 
VEBON-NOVB is bezig met de ontwikkeling van een kwaliteitswaarborg voor de 
uitvoering van deze norm. De deskundigheid van het individu die de norm toepast is 
hierin de meest bepalende factor. 
 
 
Onderzoeksresultaten projectie en advies 

 
 

2014 2013 2012 2011 2010 

Het totaal aantal geënquêteerde klanten 5646 5834 3566 5607 5108 

Het totaal aantal klanten aan wie één of 
meerdere van de volgende adviezen voor 
(brand)veiligheid is geleverd 

1520 1668 1052 1741 1986 

Het totaal aantal adviezen voor 
vluchtwegen/noodverlichting 

535 619 456 890 Niet 
onderzocht 

Het totaal aantal adviezen voor  
projectie/zichtbaarheid van blusmiddelen 

699 670 500 760 Niet 
onderzocht 

Het totaal aantal adviezen op overige 
(brand)veiligheid 

610 876 500 975 Niet 
onderzocht 

Tabel 5: Onderzoeksresultaten projectie & Advies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Een blusser zonder druk functioneert niet 
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Kengetallen projectie en advies 

 
 

2014 2013 2012 2011 2010 

Percentage klanten dat één of meerdere 
adviezen vraagt voor (brand)veiligheid 

27% 29% 30% 31% 39% 

Percentage klanten dat advies vraagt 
voor vluchtwegen/noodverlichting 

9% 11% 13% 16% Niet 
onderzocht 

Percentage klanten dat advies vraagt 
voor  
projectie/zichtbaarheid van blusmiddelen 

12% 11% 14% 14% Niet 
onderzocht 

Percentage klanten dat advies vraagt 
voor overig (brand)veiligheid 

11% 15% 14% 17% Niet 
onderzocht 

Tabel 6: Kengetallen Projectie & Advies  

5.4 Brand & Blussing 

Onderzoeksresultaten brand en blussing 

 
 

2014 2013 2012 2011 2010 

Het totaal aantal geënquêteerde klanten 5646 5834 3566 5607 5108 

Het totaal aantal klanten waar een brand 
is geweest in het betreffende jaar 

88 87 51 152 156 

Het totaal aantal branden dat effectief 
met een draagbare blusser is geblust 

60 73 35 128 134 

Het totaal aantal branden dat effectief 
met een brandslanghaspel is geblust 

0 6 7 12 13 

Het totaal aantal branden dat te groot 
was om met een draagbare blusser of 
brandslanghaspel te blussen 

21 8 3 11 5 

Het totaal aantal draagbare blussers dat 
niet werkte bij blussing van een brand 

0 0 0 0 1 

Het totaal aantal brandslanghaspels dat 
niet werkte bij blussing van een brand 

0 0 0 0 3 

Het totaal aantal brand waar geen klein 
blusmiddel is ingezet. 

20 3 10 5 Niet 
onderzocht 

Tabel 7: Onderzoeksresultaten brand & blussing 
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Kengetallen brand en blussing 

 
 

2014 2013 2012 2011 2010 

Percentage klanten dat een brand heeft 
gehad in het betreffende jaar 

1,6% 1,5% 1.4% 2,7% 3,1% 

Percentage branden dat effectief door de 
klant zelf geblust is met een draagbare 
blusser 

68,2% 83,9% 68,6% 84,2% 85,9% 

Percentage branden dat effectief door de 
klant zelf geblust is met een 
brandslanghaspel 

0% 6,9% 13,7% 7,8% 8,3% 

Percentage branden dat effectief door de 
klant zelf geblust is met een klein 
blusmiddel 

70,4% 90,8% 82,3% 92,1% 94,2% 

Het percentage branden dat te groot was 
om met een draagbare blusser of 
brandslanghaspel te blussen 

23,9% 9,2% 5,9% 7,2% 3,2% 

Het percentage draagbare blussers dat 
niet werkte bij blussing van een brand 

0% 0% 0% 0% 0,6% 

Het percentage brandslanghaspels dat 
niet werkte

8
 bij blussing van een brand 

0% 0% 0% 0% 1,9% 

Het percentage branden waar geen klein 
blusmiddel is ingezet. 

22,7% 3,4% 19,6% 3,2% Niet 
onderzocht 

Tabel 8: Kengetallen brand & blussing 
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Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 19 
 

6. Onderhoud & wetgeving 
 
Al heel lang worden in Nederland via wetgeving eisen gesteld aan het onderhoud van 
kleine blusmiddelen. Waar dit eerder veelal een eis in de individuele gebruiks- 
vergunning was, staan deze eisen tegenwoordig in het Bouwbesluit 2012 dat een 
landelijke dekking kent. 

6.1 Bouwbesluit 2012 

In het Bouwbesluit 2012 wordt het onderhoud van brandslanghaspels gekoppeld aan 
de zorgplicht9 zoals verwoord in artikel 1.16 van het Bouwbesluit. 
Voor het onderhoud van draagbare blussers is de NEN 2559 voorgeschreven. De 
overheid houdt hierbij een minimale onderhoudstermijn aan van 2 jaar en verklaart ook 
het zorgplichtartikel onverkort van toepassing. 
 

Zorgplicht 

De gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor het invullen van die zorgplicht. Als 
het gaat om onderhoud kan worden gesteld dat als het blusmiddel volgens de 
betreffende norm (NEN 2559/NEN-EN 671-3) wordt onderhouden aan dat deel van de 
zorgplicht is voldaan.  
Wat betreft de termijn kan het beste aangesloten worden op de onderhoudstermijn van 
eenmaal per jaar zoals die ook in de onderhoudsnormen staat vermeld. Ter invulling 
van de zorgplicht stelt de overheid dat zorgplicht ook betekent dat de 
onderhoudsinstructies van de fabrikant gevolgd moeten worden. In de praktijk blijkt dat 
de meeste onderhoudsinstructies gebruik maken van de betreffende 
onderhoudsnormen en daarmee ook een onderhoudstermijn van eenmaal per jaar 
voorschrijven. 

6.2 Eigen verantwoordelijkheid 

Het beleid bij de overheid is om steeds minder via de wetgeving eisen te stellen aan 
maatregelen ten behoeve van brandveiligheid. De focus ligt op lastenverlichting en 
vermindering en vereenvoudiging van wetgeving. De ondernemer/gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor een goede brandveiligheid in zijn gebouwen en deze “eigen 
verantwoordelijkheid” wordt door de overheid en brandweer ook meer en meer 
benadrukt. Bezoekers en werknemers moeten zich veilig kunnen voelen als het pand  
betreden wordt en de ondernemer/gebruiker van het pand moet invulling aan de 
randvoorwaarden daartoe. 
 
Als het gaat om repressie (het blussen) geeft de brandweer vaker en duidelijker aan 
dat van hen weinig meer te verwachten valt. In veel gevallen is men niet meer op tijd bij 

                                                
9
 Het vervullen van de zorgplicht betekent dat de brandslanghaspel  

- functioneert overeenkomstig de op van toepassing zijnde voorschriften 
- adequaat wordt beheerd, wordt onderhouden en wordt gecontroleerd, 
- zodanig gebruikt kan worden dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid 

ontstaat dan wel voortduurt. 
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de brand om nog effectief te kunnen optreden. Verder focust de brandweer terecht op 
het redden van mensen en het voorkomen van gevaar voor de omgeving en uitbreiding 
van brand naar belendende panden. Oog voor schadebeperking en bedrijfscontinuïteit 
moet dus niet van de overheid verwacht worden 

6.3 Brandregresregeling per 2014 aangepast 

De verzekeraar zal in het algemeen ook uitgaan van hetgeen in de wetgeving is 
gesteld. De verzekeraar stelt soms nadere eisen aan het onderhoud van blusmiddelen 
en de frequentie ervan. Dit zal altijd in de polis of bijbehorende voorwaarden zijn 
opgenomen. Wij hebben hierbij geen uniformiteit in optreden vanuit de verzekeraars 
waargenomen. Het is voor een ondernemer altijd zinvol om zijn polis goed na te lezen 
om te beoordelen of er specifieke voorwaarden zijn gesteld.  
Sinds 2014 hebben de verzekeraars een beleidswijziging doorgevoerd die heeft geleid 
tot aanpassing van de zogenaamde brandregresregeling.   
Dit betekent dat het nemen van regres door brandverzekeraars op niet-particulieren, 
met uitzondering van de zakelijke huurder, per 1 januari 2014 mogelijk is. 
Brandverzekeraars gaan weer gebruik maken van het recht om de uitgekeerde 
schadevergoeding te verhalen op de daadwerkelijke schade-veroorzaker. Hierdoor 
worden bedrijven gestimuleerd de brandpreventie goed op orde te hebben  
omdat zij nu zelf aangesproken kunnen worden als er op dit vlak wordt verzuimd of er 
anderszins onzorgvuldig wordt gehandeld. Het is dus voor de ondernemer ook 
belangrijker geworden om richting verzekeraar te kunnen aantonen dat de eisen op het 
gebied van brandveiligheid goed worden  
nageleefd.  

       Een droge blusleiding onderhouden vraagt om teamwork 
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6.4 Beginnende branden 

Dit onderzoek laat zien dat ondernemers kunnen voorkomen dat een beginnende 
brand zich verder ontwikkelt en de schade sterk beperkt kan worden gehouden. Inzet 
van blusklare blusmiddelen, zoals draagbare blussers en brandslanghaspels, is hierbij 
essentieel blijkt. Hoewel het onderzoek zich niet hierop gericht heeft mag verondersteld 
worden dat ook veel particulieren (zeker als het gaat om werknemers die de benodigde 
kennis en vaardigheid via hun werkgever kunnen opdoen) in staat zijn om maatregelen 
te nemen bij een beginnende brand. 
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7. Conclusies & aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Kijkend naar de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 
 

 Waar we in eerdere jaren concludeerden dat gemiddeld 15% van de draagbare 
blussers en brandslanghaspels een extra reparatie (correctief onderhoud) moet 
worden uitgevoerd om het blusmiddel gebruiksklaar te maken lijkt er nu een trend 
waarneembaar dat dit percentage aan het toenemen is richting 20% en mogelijk 
hoger. Periodiek preventief onderhoud is dus belangrijk.  

 
Dit percentage heeft niets te maken met de uitgangskwaliteit van de blussers zelf. 
Deze moeten voldoen aan de Europese Standaard EN 3 en kunnen in Nederland 
alleen met het Rijkstypekeur op de markt wordt gebracht. De reparaties waar het 
over gaat zijn het gevolg van invloed van buitenaf, zoals vandalisme of verkeerd 
beheer en reguliere veroudering. 

 
De waarneembare stijging kan verklaard worden uit het feit dat meer bedrijven de 
minimale onderhoudstermijn (draagbare blussers) zoals voorgeschreven door de 
overheid volgen. Dit brengt extra risico voor de ondernemer. Als deze het 
blusmiddel voor het moment van onderhoud had moeten gebruiken dan was er een 
kans op falen van het blusmiddel geweest. Verder wordt er in dit soort situaties 
afgeweken van de onderhoudsvoorschriften van fabrikanten die meestal op 
eenmaal per jaar is gesteld. Als van de onderhoudsvoorschriften wordt afgeweken 
zal een fabrikant bij falen van het product ook geen aansprakelijkheid meer 
aanvaarden.   

 

 In circa 5% van de gevallen kan het zijn dat: 
o een brandslanghaspel niet of moeilijk wordt teruggevonden door iemand die, 

meestal verkeerd in een stresssituatie, een brand wil blussen, of 
o dat de legionellaverzegeling is verbroken/verwijderd; dit levert een onnodig 

(potentieel) gevaar voor de volksgezondheid op. 
 

 Bij 1 op de 3 ondernemers is er een aanvullend advies over brandveiligheid 
noodzakelijk en wordt dit geleverd. 

 

 Gemiddeld 2-3 op de 100 ondernemers hebben per jaar met een brand in het 
bedrijf te maken. Ongeveer 85 % van deze ondernemers weet de brand zelf te 
blussen of onder controle te verkrijgen met behulp van een klein blusmiddel. Uit de 
resultaten blijkt het nut en noodzaak van goede blusmiddelen die bij een 
beginnende brand effectief kunnen worden ingezet 

 

 Bij het blussen van een brand wordt veel vaker gebruik gemaakt van een 
brandblusser dan van een brandslanghaspel. 
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 Het percentage blusmiddelen dat niet functioneert of gebruiksklaar is op het 
moment dat het nodig is bedraagt al vier jaar lang 0%. De systematiek van 
uitgangskwaliteit (Rijkstypekeur),  de eigen controles van de ondernemer en het 
uitgevoerd onderhoud levert dus veel zekerheid op en dat is belangrijk in 
noodsituaties.. 

 

 In een beperkt aantal gevallen8 is de brand voor de ondernemer te groot om deze 
zelf te blussen. Deze aantallen fluctueren van jaar tot jaar. Brand en de omvang 
ervan laten zich immer niet voorstellen. Vanuit het onderzoek is in 2014 voor het 
eerst verder gevraagd naar de rol van de brandweer. 

 
 

  



 

 

Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 24 
 

7.2 Aanbevelingen 

 Meer tussentijdse aandacht voor het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen is 
op zijn plaats. Een actie die voor ondernemers eenvoudig te realiseren is en zeker 
10% rendement kan opleveren. Met een blusmiddel dat gebruiksklaar is, kan een 
beginnende brand effectief bestreden worden. Bij een interne controle kan er ook 
aandacht zijn voor het zichtbaar en bereikbaar zijn van kleine blusmiddelen. Als de 
basis goed geregeld is en er periodiek controle op is kost dit weinig extra aandacht. 

 

 De aandacht voor brandveiligheid in het algemeen mag toenemen. Ondernemers 
en hun brancheorganisaties kunnen zich dit aantrekken. Het rendement van de 
inzet van kleine blusmiddelen laat zien dat met relatief eenvoudige middelen de 
meeste branden effectief bestreden kunnen worden. 

 

 Ondernemers lijken zich meer op de minimaal door overheid voorgeschreven 
onderhoudstermijn te richten. Dat brengt wel risico’s met zich mee. We zien dat het 
correctieve onderhoud (en daarmee de kosten) toeneemt tot mogelijk meer dan 
20%. De faalkans van een blusmiddel blijkt dus ook hoger. Ook wordt daarmee 
vaak afgeweken van de onderhoudsinstructies van de fabrikant. Ondernemers 
moeten zich bewust zijn van het feit dat hun eigen doelstelling op dit vlak anders is 
dan die van de overheid (wetgever en brandweer). Uiteraard wil niemand dat er 
gewonden of doden vallen bij een brand. Bedrijfscontinuïteit is echter een ander 
aspect waar de overheid, zeker in individuele gevallen, over het algemeen geen 
bemoeienis mee heeft. Het (on)bewust nemen van meer risico op het gebied van 
brandveiligheid kan enorme effecten hebben op de bedrijfscontinuïteit. Brand is 
blijkt iedere keer weer toch een fenomeen waar men liever niet lang over nadenkt 
zolang men nog geen persoonlijke ervaring ermee heeft. 
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BIJLAGE A Enquêteformulier onderhoud kleine blusmiddelen 

Datum onderhoud  :       
Naam klant   :       
Adres   :       
Naam Service monteur  :       

 

Onderhoud blusapparaten 

1 Wat is het totaal aantal blusapparaten dat bij de klant is onderhouden          Stuk(s) 

2 Bij hoeveel blusapparaten zijn naast preventief onderhoud aanvullende 
werkzaamheden verricht 

         Stuk(s) 

2a Bij hoeveel blusapparaten betrof dit: 
 revisie van het blusapparaat en/of 
 uitgebreid onderhoud van het blusapparaat 

         Stuk(s) 

2b Bij hoeveel blusapparaten betrof dit: 
 correctief hervullen van het blusapparaat en/of 
 overige reparatie van het blusapparaat  

         Stuk(s) 

Onderhoud brandslanghaspels 

3 Wat is het totaal aantal brandslanghaspels dat bij de klant is onderhouden          Stuk(s) 

4 Bij hoeveel brandslanghaspels is er reparatie uitgevoerd op: 

 afdichtingen 

 slang 

 montage punten ( muurbeugel, straalpijphouder, slanggeleider) 

         Stuk(s) 

5 Bij hoeveel brandslanghaspels is de slang beproefd          Stuk(s) 

6 Bij hoeveel brandslanghaspels zijn één of meerdere van de volgende gebreken 
geconstateerd: 
 de legionellaverzegeling (indien gebruikt) is verbroken/verwijderd 
 de brandslanghaspel is (tijdelijk of permanent) niet of slecht bereikbaar 
 de locatiemarkering (pictogram) van de brandslanghaspel ontbreekt of is 

ondeugdelijk 

         Stuk(s) 

Droge blusleiding 

7 Wat is het totaal aantal droge blusleidingen dat bij 
de klant is onderhouden 

7a Jaarlijks onderhoud          Stuk(s) 

7b 5-jaarlijks onderhoud          Stuk(s) 

8 Bij hoeveel droge blusleidingen zijn er reparaties uitgevoerd          Stuk(s) 

Blusdeken 

9 Wat is het totaal aantal blusdekens dat bij de klant is beoordeelt          Stuk(s) 

10 Hoeveel blusdekens zijn er vervangen bij de klant          Stuk(s) 

Advies 

11 Is aan de klant naast onderhoud ook 
advies gegeven op (brand)veiligheid 

Ja   ( ga verder met vraag 11a) 

Nee   ( ga verder met vraag 12) 

11a Het advies had onder meer betrekking 
op vluchtwegen/noodverlichting 

Ja   ( ga verder met vraag 11b) 

Nee   ( ga verder met vraag 11b) 

11b Het advies had (ook) betrekking op 
projectie/zichtbaarheid van 
blusmiddelen 

Ja  ( ga verder met vraag 11c) 

Nee   ( ga verder met vraag 11c) 
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Vragenlijst vervolg 
 
 
 

11c Het advies had (ook) betrekking op  
overig (brand)veiligheid 
 

Ja   (ga verder met vraag 12) 

Nee   (ga verder met vraag 12) 

Brand en blussing 

12 Is er in 2014 bij de klant brand 
geweest?  

A   Ja ( ga verder met vraag 13 en volgende) 

B   Nee ( dit was de laatste vraag) 

13 Is bij deze brand een blusmiddel 
gebruikt om de brand te blussen (of om 
de brand onder controle te houden tot 
de brandweer kwam) 

A   Ja, de brand is geblust met een blusapparaat 

B   Ja, de brand is geblust met een 
brandslanghaspel 

C   Ja, de brand is geblust met een blusdeken 

D   Ja, de brand was echter te groot 

E  Ja, het blusapparaat werkte echter niet 

F  Ja, de brandslanghaspel werkte echter niet 

G  Ja, de blusdeken werkte echter niet 

H  Nee 

14 Is de brandweer gekomen om de brand 
te blussen 

A  Nee 

B  Ja, de brand was al geblust op het moment dat 
de brandweer kwam 

C  Ja 
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BIJLAGE B Totaaltelling 

De leden totaliseren alle individuele klantformulieren op de volgende manier:  

 

Enquête onderhoud en inzet kleine blusmiddelen 2014 Aantallen 

0 Het totaal aantal geënquêteerde klanten          Stuk(s) 

Onderhoud blusapparaten 

1 Het totaal aantal blusapparaten dat is onderhouden bij alle geënquêteerde klanten          Stuk(s) 

2 Het totaal aantal blusapparaten waaraan behalve onderhoud aanvullende 
werkzaamheden zijn verricht 

         Stuk(s) 

2a Het totaal aantal blusapparaten dat gereviseerd en/of uitgebreid onderhouden is          Stuk(s) 

2b Het totaal aantal blusapparaten dat correctief hervuld is en/of een overige reparatie 
heeft gehad 

         Stuk(s) 

Onderhoud brandslanghaspels 

3 Het totaal aantal brandslanghaspels dat is onderhouden bij alle geënquêteerde klanten          Stuk(s) 

4 Het totaal aantal brandslanghaspels waarop één of meerdere van de volgende 
reparaties is uitgevoerd: 

 Afdichtingen 

 Slang 

 Montage punten ( muurbeugel, straalpijphouder, slanggeleider) 

         Stuk(s) 
 
 

5 Het totaal aantal brandslanghaspels waarvan de slang is beproefd          Stuk(s) 

6 Het totaal aantal brandslanghaspels waarbij één of meerdere van de volgende 
gebreken is geconstateerd: 

 de legionellaverzegeling (indien gebruikt) is verbroken/verwijderd 
 de haspel is (tijdelijk of permanent) niet of slecht bereikbaar 
 de locatiemarkering (pictogram) van de brandslanghaspel ontbreekt of is 

ondeugdelijk 

         Stuk(s) 

Droge blusleidingen 

7a Het totaal aantal droge blusleidingen dat jaarlijks onderhoud heeft gehad bij alle 
geënquêteerde klanten 

         Stuk(s) 

7b Het totaal aantal droge blusleidingen dat 5-jaarlijks onderhoud heeft gehad bij alle 
geënquêteerde klanten 

         Stuk(s) 

8 Het totaal aantal droge blusleidingen dat een reparatie heeft gehad          Stuk(s) 

Blusdekens 

9 Het totaal aantal blusdekens dat gecontroleerd is bij alle geënquêteerde klanten          Stuk(s) 

10 Het totaal aantal blusdekens dat vervangen is          Stuk(s) 

Advies 

11 Het totaal aantal klanten dat advies op (brand)veiligheid heeft gehad          Stuk(s) 

11a Het totaal aantal adviezen dat betrekking had op vluchtwegen/noodverlichting          Stuk(s) 

11b Het totaal aantal adviezen dat betrekking had op projectie/zichtbaarheid van 
blusmiddelen 

         Stuk(s) 
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11c Het totaal aantal adviezen dat betrekking had op overig (brand)veiligheid          Stuk(s) 

Brand en blussing 

12 Het totaal aantal klanten waar in 2014 een brand is geweest          Stuk(s) 

13a Het totaal aantal branden dat effectief met een blusapparaat is geblust          Stuk(s) 

13b Het totaal aantal branden dat effectief met een brandslanghaspel is geblust          Stuk(s) 

13c Het totaal aantal branden dat effectief met een blusdeken is geblust          Stuk(s) 

13d Het totaal aantal branden dat te groot was om met een blusapparaat of 
brandslanghaspel te blussen 

         Stuk(s) 

13
e
 Het totaal aantal blusapparaten dat niet werkte bij blussing van een brand          Stuk(s) 

13f Het totaal aantal brandslanghaspels dat niet werkte bij blussing van een brand          Stuk(s) 

13g Het totaal aantal blusdekens dat niet werkte bij blussing van een brand          Stuk(s) 

13h Het totaal aantal branden waar geen klein blusmiddel is ingezet          Stuk(s) 

14a Het totaal aantal branden waar de brandweer niet is gekomen om te blussen          Stuk(s) 

14b Het totaal aantal branden dat al geblust was op het moment dat de brandweer kwam          Stuk(s) 

14c Het totaal aantal branden waar de brandweer is gekomen om te blussen          Stuk(s) 
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Meer weten? 

Brancheorganisatie VEBON-NOVB is met 175 lid bedrijven de autoriteit op het gebied 

van technische (brand)beveiliging in Nederland. Met haar expertise levert VEBON-

NOVB al meer dan 45 jaar een bijdrage aan een veiligere samenleving. Deze White 

paper is opgesteld als een bron van informatie ten einde de veiligheid te verhogen en 

daarnaast extra meerwaarde voor bedrijven en instellingen te creëren. 

 

Colofon 

Het onderzoeksrapport Kleine Blusmiddelen is vervaardigd in opdracht van VEBON-NOVB. 
 


