
	 	
	
	
	
Hoeveel draagbare brandblussers heb ik nodig? De basisbeveiliging; 
Je hebt minstens 1 bluseenheid nodig per projecteringszone.  
 
Het aantal draagbare brandblussers dat je nodig hebt per 
projecteringszone hangt af van de functie van die projecteringszone. 
Elke projecteringszone kan maar één gebruiksfunctie hebben. Hieronder 
volgt een overzicht van de vereisten per gebruiksfunctie: 
 

• Woonfunctie: 1 blustoestel van 6kg/6l per 300m² OF 1 blustoestel 
van 9-12kg/9l per 450m² 

• Winkelfunctie: 1 blustoestel van 6kg/6l per 150m² OF 1 blustoestel 
van 9-12kg/9l per 225m² 

• Bijeenkomstfunctie café, restaurant en kantine: 1 blustoestel van 
6kg/6l per 100m² OF 1 blustoestel van 9-12kg/9l per 150m² voor 
eetruimtes, 1 blustoestel CO2 5kg voor de keuken zelf. 

• Bijeenkomstfunctie kinderdagverblijf: 1 blustoestel van 6kg/6l per 
150m² OF 1 blustoestel van 9-12kg/9l per 225m² 

• Industriefunctie (productie, opslag...): 1 blustoestel van 6kg/6l per 
100m² OF 1 blustoestel van 9-12kg/9l per 150m² 

• Kantoorfunctie: 1 blustoestel van 6kg/6l per 300m² OF 1 blustoestel 
van 9-12kg/9l per 450m² 

• Logiesfunctie (hotel, B&B...): 1 blustoestel van 6kg/6l per 150m² OF 
1 blustoestel van 9-12kg/9l per 225m² 

• Sportfunctie (fitness, sporthal, gym, zwembad...): 1 blustoestel van 
6kg/6l per 300m² OF 1 blustoestel van 9-12kg/9l per 450m² 
 

Houd er rekening mee dat de maximale loopafstand naar een draagbare 
brandblusser niet meer dan 20 meter mag zijn. In een langgerekt, smal 
gebouw kan het dus zijn dat je alsnog meerdere brandblussers dient te 
voorzien dan hierboven aangegeven. 
 
Hoeveel brandblussers heb ik nodig? Aanvullende beveiliging 
 
Binnen een gebouw komen verschillende lokale brandrisico's voor die 
vragen om bijzondere aandacht. Vaak voorkomende voorbeelden hiervan 
zijn: verwarmingsinstallaties, verfspuitcabines, liftmachinekamers, 
computerruimten, elektrische schakelkasten, transformatoren, 
compressoren, motoren en noodstroomgeneratoren, lascabines, opslag 
van brandbare vloeistoffen en gassen en plaatsen waar hoge 
temperaturen voorkomen. 
 
 



Bij elk lokaal brandrisico moet aanvullende beveiliging worden 
aangebracht, tenzij zich binnen 5 meter van het lokale risico als onderdeel 
van de basisbeveiliging reeds een blustoestel met een voor het lokale 
risico geschikte blusstof bevindt.  
 
Het is bij de aanvullende beveiliging dat kleinere brandblussers en CO2-
brandblussers aan bod komen: hiervoor moet je je niet limiteren tot 
brandblussers van 6-12kg/l, ze mogen ook kleiner zijn. CO2-
brandblussers zijn bij uitstek geschikt om deze lokale brandrisico's te 
beveiligen, omdat CO2-brandblussers geen enkele (neven)schade 
veroorzaken. Je kan ze enkel niet in heel kleine, afgesloten ruimtes 
gebruiken. Per lokaal brandrisico dien je dus een extra draagbare 
brandblusser te voorzien. 
 
Het plaatsen van brandblussers 
 
Blustoestellen moeten op duidelijk zichtbare plaatsen op ophangbeugels 
of statieven worden geplaatst. Ze mogen dus niet zomaar op de grond 
worden neergezet. Personen die gebruikmaken van een vluchtroute 
moeten het blustoestel gemakkelijk kunnen zien. Aanbevolen locaties zijn 
gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van 
ruimten. Blustoestellen moeten zo worden geplaatst dat de toegang tot 
het blustoestel niet wordt gehinderd. 
 
 
	
 
 


