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: C.H. Boland, directeur Register Holland
: Controle brandblussers, brandslangen en straalpijpen

Deze Interne Richtlijn vervangt uitvoeringsrichtlijn 12/97 welke bij deze is vervallen.
Controle draagbare brandblussers zeevaart
De brandblussers aan boord moeten:
• Altijd voor gebruik gereed zijn. Brandblussers moeten voldoen aan de FSS code.
• Tenminste eenmaal per jaar door een daartoe aangewezen persoon aan boord
gecontroleerd te worden. Deze controle zal de kapitein vermelden in het
scheepsdagboek of het ISM systeem.
• Tenminste eenmaal per 2 jaar gecontroleerd worden door een erkend
keuringsstation.
Bij het jaarlijkse survey moet alleen vastgesteld worden of het 2 jaarlijks certificaat
van het erkende keuringsstation van de brandblussers nog geldig is en of dit
certificaat van toepassing is voor alle aan boord aanwezige brandblussers.
Alle surveyors van Register Holland moeten aan boord vaststellen of de toestand van
de brandblussers voldoet aan de eisen. Alleen een certificaat is vanzelfsprekend niet
voldoende, daarom ook daadwerkelijk de brandblussers nalopen en vaststellen of deze
voor direct gebruik geschikt zijn.
Brandslangen en straalpijpen
Brandslangen en straalpijpen moeten van een goedgekeurd type zijn en functioneel
zijn voor sproeien en spuiten.
Slangkoppelingen moeten deugdelijk aan de brandslangen zijn gemonteerd.
Bij iedere slang moet een passende sleutel voor de slangkoppeling aanwezig zijn.
Brandslangen, brandslangkasten, haspels en sleutels moeten rood zijn.
Controle draagbare brandblussers binnenvaart
De brandblussers aan boord moeten:
• Altijd voor gebruik gereed zijn.
• Tenminste eenmaal per 2 jaar gecontroleerd te worden door een erkend
keuringsstation.
Bij het vier jaarlijkse survey moet alleen vastgesteld worden of de 2 jaarlijks inspectie
niet is verlopen en de blussers voor gebruik gereed zijn.
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