Onderzoeksrapportage Kleine Blusmiddelen

Onderzoeksresultaten blusapparaten
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Totaal aantal geënquêteerde klanten
Totaal aantal blusapparaten dat is onderhouden bij alle geënquêteerde klanten

Brand en blussing

Totaal aantal blusapparaten waaraan behalve onderhoud overige werkzaamheden zijn verricht
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Totaal aantal klanten waar een brand is geweest
Totaal aantal branden dat effectief met een blusapparaat is geblust
Het totaal aantal branden waar geen klein blusmiddel is ingezet

In deze factsheet wordt een aantal resultaten uit
de onderhoudsenquête 2019 uitgelicht. De
factsheet geeft een globale indruk van de
informatie die is verzameld. De volledige
resultaten en toelichting van de
onderhoudsenquête 2019 zijn opgenomen in het
onderzoeksrapport dat is te downloaden op de
website van Federatie Veilig Nederland.

Het totaal aantal branden waar de brandweer niet is gekomen om te blussen
Het totaal aantal branden dat al geblust was op het moment dat de brandweer kwam

11% van de preventief onderhouden
blusmiddelen moet worden gerepareerd

2 op de 100
ondernemers hebben jaarlijks
met een brand in het bedrijf te
maken

77% van de ondernemers weet een beginnende
brand zelf te blussen of onder controle te krijgen
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Kengetallen blusdekens

Kengetallen onderhoud brandslanghaspels
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Totaal aantal brandslanghaspels dat is onderhouden bij alle geënquêteerde klanten
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Totaal aantal blusdekens dat is gecontroleerd bij alle geënquêteerde klanten
Totaal aantal blusdekens dat vervangen is

Totaal aantal brandslanghaspels waarop één of meerdere reparaties is uitgevoerd
Totaal aantal brandslanghaspels waarbij één of meerdere gebreken zijn geconstateerd
(zoals legionellaverzegeling, onbereikbaarheid haspel, ontbreken locatiemarkering haspel)

AANBEVELINGEN
1. Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op het
gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen.
2. De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine
blusmiddelen kan bij ondernemers flink verbeterd worden.
3. Een klein blusmiddel kan een grote brand voorkomen. Door geen preventief onderhoud
uit te voeren lopen ondernemers onnodig extra risico’s. Maak een bewuste afweging of
het nemen van dit soort extra risico’s verantwoord zijn in relatie tot de bedrijfscontinuïteit.

22% van de preventief onderhouden
brandslanghaspels moet worden gerepareerd

30%
van de ondernemers krijgt
aanvullend advies over
brandveiligheid

19% van de branden is geen klein blusmiddel
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