Wet- en regelgeving

Blusmiddelen controle
In je Scoutinggebouw zijn blusmiddelen aanwezig om actie te kunnen ondernemen bij een
beginnende brand. In de bouwregelgeving en de vergunning voor het gebruik van je gebouw is
aangegeven wat voor blusmiddelen aanwezig moeten zijn. In het Bouwbesluit 2012 staat dat
blusmiddelen regelmatig moeten worden gecontroleerd, om zeker te zijn van de juiste werking. Hierbij
wordt aangegeven dat een controle eens per twee jaar noodzakelijk is. De brandweer zal hier bij een
controle van het gebouw ook op letten. Daarnaast stellen ook veel verzekeraars eisen aan het type en
aantal blusmiddelen en de controle frequentie. In een aantal gevallen wordt hierbij (nog)
vastgehouden aan een controle frequentie van één keer per jaar.
Wie kan controleren
Er zijn veel bedrijven waar je je blusmiddelen kunt controleren.
Wat moet worden gecontroleerd
De volgende werkzaamheden vallen onder het uitvoeren van een jaarlijkse controle:
Brandslanghaspel
• controle op bereikbaarheid brandslanghaspels
• controle bevestiging brandslanghaspels
• controle op aanwezigheid en leesbaarheid van de gebruiksaanwijzing
• controle van de debiet (doorstroming)
• controle op beschadigingen
• controle van de slangklem, straalpijp en slanggeleider
• aanbrengen van onderhoudsetiketten
• drukvast controle (1 maal per 5 jaar)
Poeder- schuim- en CO² blussers
• controle op beschadigingen en roestvorming
• controle op slang en spuitmond
• controle op transfer en rijkstype keur
• controle op de verzegeling, druk en inslagmechanisme
• controle op afdichtingen en leeftijd blustoestel
• controle op gewicht en inslag (CO2-blussers)
• aanbrengen van onderhoudsetiketten
Bewaren van informatie
Het is belangrijk om alle informatie rond de controle van blusmiddelen goed te bewaren. Het gaat
hierbij om een overzicht van de locatie van de blusmiddelen, de jaarlijkse controle rapporten en de
documenten waaruit blijkt dat defecte of ontbrekende blusmiddelen zijn vervangen. Tijdens een
controle kun je dan aantonen dat je alle noodzakelijke maatregelen genomen hebt. Je kunt gebruik
maken van het accommodatieboek dat door Scouting Nederland beschikbaar gesteld is om alle
officiële documenten rondom het beheer van je gebouw of wachtschop te bewaren.
Meer informatie
Bouwbesluit 2012
Infoblad keerkleppen

www.wetten.nl
www.scouting.nl
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Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleen
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