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De realiteitszin om WÉL te investeren in het jaarlijks onderhoud en de aanwezigheid van kleine 
blusmiddelen 

 
De Federatie van Veilig Nederland, voorheen VEBON-NOVB, heeft in de jaren 2008 t/m 2018 
onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.  
 
Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in:  
 

1. Nut en oorzaak van preventief jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen; 
2. Effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand. 

 
De belangrijkste conclusies zijn: 
 

 Preventief onderhoud leidt in 12% van de gevallen tot extra correctief onderhoud, welke 
wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur; 

 Gemiddeld heeft 2 op de 100 ondernemers jaarlijks met een brand in het bedrijf te maken; 

 In geval van brand weet circa 77% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder 
controle te krijgen met hulp van een draagbare blusser, een brandslanghaspel en soms met 
een blusdeken. 

 

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. 

 
Maar liefst 50% van de bedrijven die te maken krijgen met een grote brand gaat binnen een jaar 

failliet. Ook al is de schade volledig uitgekeerd. 

 
Heeft u vragen over het laten onderhouden van uw blusmiddelen of behoefte aan een advies voor 
het inzetten van extra blusmiddelen dan staan wij u graag telefonisch te woord, 024 – 377 54 58, of 
door u zelf te contacteren zodra u ons contactformulier heeft ingevuld 
https://www.smeba.nl/contact  
 
 
Op onderstaande factsheets treft u de samenvatting aan. De volledige uitkomst van het onderzoek is 
beschikbaar op de website van https://federatieveilignederland.nl/ in de “Onderzoeksrapportage 
kleine blusmiddelen 2018”.  
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