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Brandslanghaspels 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012  
Arbowet 
NEN-EN 671-1 
NEN-EN 671-2 
NEN-EN 671-3+C11 
 

Toelichting 
Een brandslanghaspel is een vormvaste brandslang die op een vast aangebrachte haspel is 
gerold en permanent is aangesloten op het waterleidingnet. Bij beginnende branden die met 
water kunnen worden geblust (brandklasse A), is het mogelijk met behulp van dit type 
brandslang het dreigende brandgevaar te vertragen totdat de brandweer aanwezig is. 
 

Voorschriften  
In het Bouwbesluit 2012, art. 6.28, is geregeld wanneer in gebouwen brandslanghaspels 
moeten worden aangebracht en met welk aantal: 

• kantoor woningen    > 500 m2 

• kantoorgebouwen    > 500 m2 

• verblijf- en logeer gebouwen   > 500 m2 
 

Brandslanghaspels moeten volgens de Arbowet voldoen aan de norm NEN-EN 671-1 (vormvaste 
slang) NEN-EN 671-2 (plat-oprolbare slang). De hoeveelheid brandslanghaspels is afhankelijk 
van de gebruiksfunctie(s) in het gebouw en de gebruiksoppervlakte. 
Een brandslanghaspel is aangesloten op de drinkwaterinstallatie en mag zich niet in het 
vluchttrappenhuis bevinden. Het is de bedoeling dat met de brandslang(en) elk punt in een 
gebouw kan worden bestreken. Daarbij mag rekening worden gehouden met een worplengte 
van de waterstraal van vijf meter.  
In verband met de hanteerbaarheid is de slanglengte niet langer dan 30 meter met een 1” 
aansluiting (Bestaande bouw), In de nieuwbouw wordt alleen nog gebruik gemaakt van 
brandslanghaspels van 20 meter met een ¾” aansluiting. De minimale druk bij het mondstuk 
is 100 kPa en de minimale capaciteit is 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee 
brandslanghaspels. Voor het bepalen van de volumestroom van de brandslanghaspels wordt 
KIWA-BRL K 643/03 (2012) gehanteerd. Dit is een beoordelings-richtlijn die door het KIWA 
wordt gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een 
productcertificaat voor vaste brandblusinstallaties, slangsystemen: vaste slanghaspels met 
vormvaste slang. 
 
Het onderhoud en de frequentie van onderhoud van brandslanghaspels is niet meer 
rechtstreeks door het Bouwbesluit geregeld. Het Bouwbesluit bepaalt dat moet worden 
voldaan aan de zorgplicht. Dit houdt in dat er adequaat moet worden beheerd, onderhouden 
en gecontroleerd. Meestal kan worden volstaan met het opnemen en opvolgen van de 
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instructies die volgen uit de handleiding en productspecificaties van de fabrikant, de 
leverancier of de installateur. De REOB-erkende onderhoudsbedrijven zijn deskundig om te 
bepalen hoe dit onderhoud adequaat uitgevoerd moet worden. Hiervoor wordt door de 
bedrijven NEN-EN 671-3 gehanteerd. Ook mag geen gevaar optreden ten aanzien van de 
gezondheid en veiligheid.  
De zorgplicht geldt voor zowel de brandslanghaspel als voor de bijbehorende pompinstallatie. 
Om de risico’s, gezondheid en veiligheid zo goed mogelijk te borgen, is het raadzaam om een 
risicoanalyse uit te voeren. Hiermee wordt de mate en frequentie van onderhoud bepaald. 
 
Reparaties of aanbevelingen vanuit het onderhoud moeten tijdig worden uitgevoerd zodat 
eventueel optredende defecten worden voorkomen. Het is dan ook van belang dat de slang 
tijdig wordt vervangen en dat de pompinstallatie regelmatig draait om het functioneren te 
waarborgen. 
 
De Europese norm NEN-EN 671-3 geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van 
brandslanghaspels. Hierdoor blijft de werking van de brandslanghaspels in overeenstemming 
met het doel waarvoor ze zijn geproduceerd, geleverd of geïnstalleerd. Om te kunnen 
controleren of de brandslanghaspels voldoen aan de productspecificaties en installatie-
voorschriften van de producent, dient de eigenaar/gebruiker over de documenten te 
beschikken waaruit de precieze locatie van de brandslanghaspels kan worden afgeleid en 
waarmee inzage wordt verkregen in de technische gegevens van de blusvoorzieningen. 
 
In het kader van de Arbozorg moeten bedrijven en instellingen maatregelen treffen die erop 
gericht zijn kleine en grote calamiteiten in een organisatie te bestrijden zoals het verlenen 
van eerste hulp bij ongevallen, het bestrijden van brand en het evacueren van personeel.  
Bij het bestrijden van brand zijn goed werkende brandslanghaspels zeer doelmatig met een 
direct beschikbare continue toevoer van bluswater. Zij zijn vooral bedoeld om een brand in 
een vroeg stadium te onderdrukken en kunnen door geoefende personen effectief worden 
bediend. De bedrijfszekerheid en inzetbaarheid van brandslanghaspels hangt voor een 
belangrijk deel af van de mate van onderhoud en de deskundigheid waarmee dit wordt 
uitgevoerd.  
 

Naleving voorschriften  
De wetgeving (art 1.16 Bouwbesluit) geeft voor brandslanghaspels geen termijn maar een 
prestatie-eis. Een brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallatie moeten op een 
adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Uw verzekeraar kan ook eisen stellen 
aan de frequentie van het onderhoud. Let daarom altijd op de voorwaarden die in uw polis 
staan.  
Echter, het is wel raadzaam om een frequentie van een jaar te hanteren voor het onderhoud. 
Vanwege de zorgplicht voor het functioneren van de brandslanghaspels, moet worden 
gecontroleerd of voldaan wordt aan de handleidingen en productspecificaties. Hiervoor dient 
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de gebruiker te beschikken over de juiste documenten waaruit de precieze locatie van de 
brandslanghaspels kan worden afgeleid en waarmee inzage wordt verkregen in de technische 
gegevens van de blusvoorzieningen. 
Als gebruiker dient u periodiek een visuele controle uit te voeren op de volgende punten: 

• Het controleren op aanwezigheid van de brandslanghaspels. 

• Bereikbaarheid en zichtbaarheid (vrij van obstakels). 

• Controle of deze is voorzien van een gebruiksaanwijzing. 

• Controle op corrosie of lekkages. 

• Controle of de brandslanghaspels zijn verzegeld in verband met legionella besmetting. 
 
De belangrijkste elementen uit de onderhoudsnorm (NEN-EN 671-3) zijn: 

• Een jaarlijkse controle door een deskundig persoon (REOB).  

• Het om de vijf jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar), 
afhankelijk van de productienorm. 

• Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram. 

• Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en  
voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te  
kunnen garanderen. 

 
REOB = Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen. 
 

Documenten 
Met onderstaande documenten en bijbehorende frequentie kan men als eigenaar van de 
brandslanghaspel aantonen te voldoen aan de zorgplicht. Een en ander is ook afhankelijk van 
de handleiding en productspecificaties van de fabrikant, leverancier of installateur. 
- Overzicht locaties brandslanghaspels; documenten waaruit de precieze locatie blijkt van 

de brandslanghaspels. 
- Documenten productspecificaties; hiermee wordt inzage verkregen in de technische 

gegevens van de brandslanghaspels. 
- Onderhoudsrapport brandslanghaspels; tevens dient het blussysteem te worden voorzien 

van een kenmerk “gecontroleerd”, “goedgekeurd” en “eerstvolgende keuring”. 
- Rapportage vijfjaarlijkse drukbeproeving. 
- Logboek met registratie van datum van de inspectie of onderhoud, vastgelegd 

beproevingsresultaat en omschrijving van de vervangen onderdelen met datum van 
uitvoering. 

- Duurzaam etiket onderhoudsgegevens (50x90mm, geel met zwarte tekst). 
 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten conform NEN-EN 671-3 
dienen inhoudelijk beoordeeld, en waar nodig, opgevolgd te worden. 


