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Colt International 
Bij een flinke brand 
hebt u grote kans dat 
uw bedrijf er nooit meer 
bovenop komt
Door Stan Veldpaus

Waar eind jaren ’80 en begin jaren ’90 een 
praktische, eenvoudige en overzichtelijke 
benadering ervoor zorgde dat industriële 
objecten groter dan 2.500m2 voorzien moes-
ten zijn van verschillende brandveiligheids-
voorzieningen — denk daarbij aan rook- en 
warmteafvoersystemen en sprinklersystemen 
— werd deze benadering gedurende de afgelo-
pen 30 jaar stelselmatig afgezwakt en vervan-
gen door methodieken waarbij, in elk geval 
op papier, veelal de brandveiligheid werd 
geborgd. Denk hierbij aan de methodiek 
Beheersbaarheid van Brand, NEN6060 en 
NEN6079. Tel daar bij op dat ook op de brand-
weer flink bezuinigd werd en je hebt een forste 
afname van de brandveiligheid in Nederland.

En dat terwijl in industriële objecten steeds 
meer kapitaalgoederen aanwezig zijn 
(dure machines, computers etc.) en we ten 
opzichte van vroeger in ons meubilair meer 
gebruik maken van ontvlambare materialen 
zoals kunststoffen en schijnbaar gemakke-
lijk ontbrandbare accu’s. Toch weegt dat 
blijkbaar niet op tegen de kans om bij het 

ontwerpen van een industrieel object kosten 
te kunnen besparen.
Kortom: brandveiligheid staat bij gebruikers niet 
hoog op de agenda. Als men kan besparen op 

brandveiligheid dan wordt deze kans met twee 
handen gegrepen. En daar waar de ondernemer 
heeft kunnen besparen op brandveiligheid komen 
de kosten, na een calamiteit, grotendeels op de 

samenleving. Ook in de jaren ’70 riepen wij al 
wat de risico’s hiervan zijn zoals afgebeeld in onze 
advertentie. Download voor meer informatie 
onze brandveiligheid brochure via de QR code.  

brandpreventie

PASSIEVE BRANDVEILIGHEID

FERMACELL.NL AESTUVER.COM

Fermacell 
Brandwerende systemen

Fermacell biedt een omvangrijk aanbod aan economisch verantwoorde en 
doeltreffende oplossingen voor de brandveiligheid in bouwwerken in de 
B&U-bouw. Zowel op het gebied van gips- en cementgebonden 
plaatproducten als voor (bijbehorende) brandwerende accessoires.

Kijk voor een overzicht van al onze brandwerende systemen op de website.
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Brandveiligheid
 In combinatie met optimale toegankelijkheid

 Betrouwbare rook- en warmtemelders
   
 Ruim assortiment deurhoudmagneten
   en ankerplaten

 Deuraandrijvingen voor (brand)schuif-
   en draaideuren

 Ook voor explosiegevaarlijke(ATEX)
   omgevingen leverbaar
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Normen voor eenheid in etiketten
voor brandblussers
Bij het periodieke onderhoud van brand-
blussers wordt een geel etiket op de blus-
ser geplakt. Hierop staat de datum van 
het onderhoud en de planning van het 
volgende onderhoud. Er zijn twee norm-
ontwerpen gepubliceerd om dit soort 
etiketten hetzelfde te maken voor draag-
bare en verrijdbare blustoestellen. Het 
gaat hierbij om NEN 2559 en NEN 2659. 
Commentaar leveren is mogelijk tot 1 
november 2020.

De voorgestelde wijzigingen in de normen 
betreffen de etiketten voor:

•   jaarlijks onderhoud; houdbaarheidsdatum 
blusstof;

•   uitgebreid onderhoud en revisie;
•   niet gebruiksklaar.

Deze etiketten gaan ook gelden voor brand-
slanghaspels (NEN-EN 671-3) en droge blus-

leidingen (NEN 1594). Omdat dit de enige 
verandering is, worden deze twee normen 
niet in ontwerp gepubliceerd.

REOB
Overige wijzigingen in NEN 2659 is dat 
onder andere de term ‘REOB’ uit de norm-
tekst is gehaald en naar de aanvullende 
informatie verplaatst. Dit betekent dat ook 
andere deskundige personen (die voldoen 
aan bijlage E) het onderhoud kunnen 
uitvoeren, zonder dat de REOB-certificatie 
zijn waarde verliest. Hiermee is de norm-
tekst voor verrijdbare blustoestellen zoveel 
mogelijk gelijkgetrokken met de normtekst 
voor draagbare blustoestellen.

Overige wijzigingen
De tekst over halonblussers wordt geschrapt. 
Aangenomen mag worden dat deze niet meer 
voorkomen. Tenslotte worden enkele redacti-
onele verbeteringen voorgesteld.

Bedrijfsgoed 2020  ed 6.indd   22 10-09-20   11:32


