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Brandveilige dampkap past in het 
concept van brandveilige keukens

 

Regelmatig 
onderhoud
De dampkap thuis is waarschijnlijk niet 
uitgerust met een blussysteem maar 
met enkele eenvoudige aandachtpunten 
kan je brand in je dampkap 
voorkomen. Ronny Schoupe zet ze voor 
ons op een rij: ”Je dampkap op een 

bij uitbreiding je keuken - in brand 
staat. Door te kiezen voor een dampkap 
met een metalen filter vereenvoudig je 
de reiniging aanzienlijk. Je kan die 
immers eenvoudig reinigen in de 
vaatwasser.

Flambeer niet 
onder de 
dampkap
“Hou je van een lekkere, 
gef lambeerde pannenkoek? Wij ook. 
Voorkom echter dat je favoriete 
dessert de oorzaak van een 
woningbrand wordt door nooit onder 
een dampkap te f lamberen. Een vlam 
onder je dampkap kan de vetten in de 
dampkapfilter laten ontvlammen met 
desastreuze gevolgen.”

1 Zie ook FFM 74 Brandveiligheid in grootkeukens.

regelmatige basis schoonmaken is 
belangrijk voor de hygiëne in je keuken, 
maar ook voor de brandveiligheid. De 
vetfilter moet minstens om de drie 
maanden gereinigd of vernieuwd 
worden. Dat doe je om vetophopingen 
in de filter te voorkomen. Die kunnen 
namelijk erg makkelijk ontvlammen en 
ervoor zorgen dat je hele dampkap - en 

Keukenbranden behoren nog altijd tot de 
voornaamste oorzaken van woningbranden. Ook in 
professionele en collectieve keukens zijn er sterk 
verhoogde risico’s op brand1. We spraken met Ronny 
Schouppe, Business Development Manager van 
Somati FIE over hoe je branden kan voorkomen in je 
dampkap thuis en in de professionele keukens.
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Vlammen in  
de keuken? 
Dampkap uit!
“Heeft iets op je fornuis of in je 
keuken vuur gevat? Schakel dan 
meteen je dampkap uit. Zo vermijd je 
dat het vuur zich razendsnel verspreid 
via de luchtverplaatsing die wordt 
versneld door je dampkap. Gaat het 
toch fout en vat je dampkap vuur? 
Reageer dan kordaat. Zorg dat je 
voorbereid bent op een keukenbrand 
door steeds een branddeken bij de 
hand te hebben. Lees ook vooraf door 
hoe je een branddeken correct en 
efficiënt kan gebruiken in geval van 
brand. Rust je keuken ook uit met een 
brandblusser, zo kan je een kleine 
brand zelf snel onder controle krijgen. 
Verwittig in geval van brand steeds 
de brandweer. Krijg je de brand niet 
snel zelf onder controle, dan zorgt 
hun komst ervoor dat de schade zo 
beperkt mogelijk blijft.”

Professionele 
keukens vragen 
om professionele 
maatregelen!
Welke wettelijke verplichtingen 

zijn er voor de brandveiligheid 

van keukens en 

keukenuitrusting?

Vanuit het KB Basisnormen is er de 
verplichting om in alle collectieve 
keukens, die geen volledige 
brandweerstand van 1u hebben en 
waar er een friteuse in staat, de 
dampkap en friteuse te beveiligen 
met een automatisch detectie en 
blussysteem. Daarnaast bepaalt dit 
KB ook dat er bij de uitbraak van 
brand de energie dient afgesloten te 
worden. 

Worden er nog andere eisen 

opgelegd door bijvoorbeeld de 

brandweer of andere partijen?

De brandweer kan via het 

Brandweerverslag verplichten om 
ook andere toestellen te beveiligen. 
Indien er een groter brandrisico is, 
vermelden ze alle vaste bak- en 
braadtoestellen. Ook de verzekering 
kan extra maatregelen opleggen 
indien aangewezen.

Wat is een brandveilige 

dampkap? Welke blus- en 

detectietechnieken worden er 

gebruikt?

Een dampkap die conform de geldige 
richtlijnen beveiligd is, zal hieraan 
voldoen. Er worden spuitkoppen in 
de lengte van de dampkap geplaatst 
en in de afzuigkanalen. Dit om bij 
brand het risico op overslag te 
vermijden en de aanwezige vetten in 
de dampkap te blussen. Bij voorkeur 
wordt ook de dampkap bij een 
detectie stil gelegd om het 
meetrekken van vlammen in het 
afzuigkanaal te vermijden. Een 
aansturing (afschakeling) vanuit het 
branddetectiesysteem is dus 
aangewezen. Soms wordt er ook nog 
een afsluitklep in het kanaal gestoken. 
Deze afsluitklep moet dan ook vanuit 
de branddetectie aangestuurd 
worden. Als blusmiddel wordt er 
meestal met schuim gewerkt, 
specifiek voor F-branden2. Voor 
grootkeukens wordt ook watermist 

gebruikt, welke toelaat om een 
grotere oppervlakte te blussen. Qua 
detectie bestaan er systemen met 
kabels en smeltlood (puntdetectie) 
maar ook op druk werkende lineaire 
detectie bestaande uit een 
hoogwaardige polymeer die reageert 
op temperatuurstijgingen.

Zijn alle blusmiddelen veilig? 

Kunnen ze schade berokkenen 

aan de installaties of 

omgeving?

Watermist zal uiteraard geen énkele 
schade aan infrastructuur en 
personen berokkenen. In blusschuim 
heb je onschadelijke biologische 
varianten maar er zijn echter wel nog 
schuimvormende middelen die 
agressieve producten bevatten of 
milieubelastende elementen. 

Er is een nieuwe norm 

verschenen NBN EN 17446:2021. 

Wat zijn de daarin de 

nieuwigheden?

Vooral het feit dat er veel meer 
toestellen aanzien worden als 
brandrisico t.o.v. het KB 
Basisnormen, wat enkel de friteuses 
vermeldt. Dit maakt dat er veel meer 
keukens of veel meer toestellen zullen 
moeten beveiligd worden met grotere 
installaties als gevolg. Enkel bij de 

2 In de herziene RGV Blussers (20211210) vind je meer info over Blusmiddelen en hun geschiktheid volgens de brandklassen
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Het ontwerp van besluit bevat 
verschillende aanpassingen van de 
voorschriften voor de brandveiligheid 
van nieuwe op te richten gebouwen, 
onder andere is er een uitgebreide 
aanpassing van de voorschriften voor 
de brandveiligheid van gevels, 
parkings, stookafdelingen en liften 
die in de gebouwen worden 
geïnstalleerd.
 

KB Basisnormen versie 2022 op komst
Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 
tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan de gebouwen 
moeten voldoen, zal binnenkort 
worden gewijzigd.
Op de website van FOD IBZ  is een 
document gepubliceerd  
(voorpublicatie met wijzigingen van 
10/12/2021 en (update) van 
27/01/2022 waarin de gewijzigde 
passages gemarkeerd zijn: www.
civieleveiligheid.be/nl/ontwerp-tot-
wijziging-van-het-koninklijk-besluit-
van-7-juli-1994-tot-vaststelling-van-
de-basisnormen-voor-de-preventie-
van-brand
 

aanwezigheid van een 
Brandweerverslag worden deze 
objecten nu ook beveiligd met een 
automatische detectie en een 
blussysteem. Daarnaast ligt de 
nadruk ook op de beveiliging van de 
plenums en de afvoerducten in de 
dampkap, dit om brandoverslag te 
vermijden. 

Komen er door het invoeren 

van deze norm verschuivingen/

wijzigingen aan de producten/

installaties?

Vooral het opzetten van de testen om 
te slagen in de erkenning van het 
blussysteem zal zowel voor het 
Erkend Organisme als voor de 
fabrikant/Installateur een uitdaging 
worden.

Hoe zit het met het (belang van) 

het onderhoud van de 

installaties?

Zoals elk brandbestrijdingsmiddel 
dient dit jaarlijks onderhouden te 
worden en heb je als uitbater je attest 
van jaarlijks nazicht nodig voor 

verzekering, externe controle enz… 
Verder is niet alleen dit belangrijk 
maar er zijn ook componenten die 
periodiek vervangen moeten worden 
zoals detectie, blusmiddel, 10-jaarlijks 
hervulling en herbeproeving van 
recipiënten op druk… Dus om de 
goede werking te garanderen is de 
jaarlijkse inspectie een must.
De nieuwe norm gaat hier ook een 
hele stap verder met een 
6-maandelijks onderhoud, vervangen 

van onderdelen bij blussing, 
periodieke vervanging of 
herbeproeving van componenten… 
De verzekeringen weigeren elke 
uitbetaling wanneer kan vastgesteld 
worden dat de schade van de brand 
of de brand zelf door een verplicht 
blussysteem kon voorkomen worden. 

Meestal komen alleen de 

keukenbranden in het nieuws. 

Hebben jullie gegevens over 
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Onze expertise voor uw
brandbeveiliging

DETECTIE

TOEZICHT

·Als op en top Belgische ontwerper,
fabrikant en installateur bieden wij
gecertificeerde
brandbeveiligingsoplossingen op
maat aan.

Groot assortiment branddetectie-,
spraakalarm-, gasdetectie- en
automatische blussystemen
Een lokaal en dynamisch Belgisch team dat
u op de lange termijn begeleidt
Wij nemen heel uw project voor onze
rekening
Concurrerende prijzen en ruime stock 
Een dienst na verkoop die steeds voor u
klaarstaat
Beheer van de installatie via weergave van
plannen op pc

Onze oplossingen

50
80

jaar ervaring

medewerkers

SPRAAK-
ALARMSYSTEMEN

GASBLUSSING

In welke sector u ook actief bent en hoe
complex de beoogde installatie ook is, wij
hebben de oplossing.

www.bemac.be
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Het is de bedoeling dat dit 
ontwerp vóór 1 maart 2022 in het 
Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd, zodat er nog 
minstens 4 maanden gelegen zijn 
tussen de publicatie en de 
inwerkingtreding op 1 juli 

2022. De tekst moet de ganse 
totstandkomingsprocedure 
doorlopen via onder meer de 
Europese Commissie, de Inspectie 
van Financiën, de Ministerraad en 
de Raad van State. 

succesvol/effectief gebluste 

beginnende branden?

We hebben in de loop der jaren 
meerdere branden gehad binnen 
ons cliënteel welke zowel met 
schuim als met watermist 
installaties geblust zijn. Het geeft 
een enorme voldoening als een 
klant laat weten dat er een incident 
geweest is maar brand voorkomen 
is door de goede werking van de 
blusinstallatie.

Zijn er ook opleidingen, 

instructies voor het 

personeel in de keuken?

Er wordt een instructieplaatje 
geplaatst bij de handbediening en 
bij het jaarlijks onderhoud lichten 
we de werking zowel automatisch 
als manueel toe aan het personeel 
in de keuken. Net zoals voor bij het 
gebruik van een blusser en/of 
blusdeken, indien deze aanwezig 
zijn.

Ludo Vanroy
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WEBINARS

van verschillende fabrikanten en 
controlebureaus waaronder Ansul, 
Apragaz, Saval, Sicli Fire protection 
en Somati FIE.

Voor wie de Webinar gemist heeft, 
zetten we hier even de belangrijkste 
nieuwigheden in de herziene RGV op 
een rij. Op termijn zal de Webinar 
ook beschikbaar zijn op het Youtube 
kanaal van Fireforum.

Zoals het past bij een herziening, 
werden de normatieve verwijzingen 
waar nodig geactualiseerd. Het 
hoofdstuk met “Termen en 
Definities” is uitgebreid, vooral op 
het vlak van de wettelijke context 
waarin brandblussers dienen 
toegepast te worden.

In analogie met andere Belgische 
ontwerp- en installatienormen is in 
deze RGV nu ook duidelijker de hele 
levensduur in beschouwing genomen. 
Dit is van groot belang bij 
wijzigingen of uitbreidingen in het 
gebouw. Onderhoud en periodieke 
controles, hebben een belangrijke rol 
in de levenscyclus van de installatie. 
Handig is dat daarbij ook de 
verantwoordelijkheden en de rol van 
de verschillende partijen zoals 
opdrachtgever, architect, 
studiebureau, installateur, 
keuringsinstelling, beheerder/
gebruiker, gespecialiseerde 

onderneming… overzichtelijk zijn 
opgenomen.

De vergelijking met de keuze, het 
gebruik, onderhoud en inspectie van 
een wagen zal bij menig lezer een 
belletje doen rinkelen.

Het wettelijk kader (Codex welzijn op 
het werk) en het belang van de 
risicoanalyse zijn nu ook expliciet 
opgenomen in de RGV. In de 
bijlagen wordt er verwezen naar de 
meest gangbare methodes voor 
brandrisicoanalyse. Het beheer en de 
organisatie bij brand uit deze 
wetgeving moeten immers ook 
afgestemd worden op brandblussers. 
Dit is cruciaal voor de goede werking 
en het efficiënt gebruikt van het 
geïnstalleerde materiaal.

Waar nodig is het hoofdstuk over de 
keuze en types van blusmiddelen 
geactualiseerd.
Een tabel met de brandklasses en 
aanbevolen blusmiddelen is 
opgenomen. 
Het hoofdstuk over de bepaling van 
het aantal en de plaatsing is 
grotendeels behouden.

U kan de RGV gratis downloaden op 
de website van Fireforum:
https://www.fireforum.be/
voorschriften/regel-van-goed-
vakmanschap-blustoestellen
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free
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info@somatifie.be
www.somatifie.be

Eerste interventiemateriaal

Onderhoud & Diensten

Pre-Engineered Systems

IFRA  & Blusoefeningen

Moyens de première intervention 

Entretien & Services

Pre-Engineered Systems

IFRA & Exercices d’incendie

Meet your life-saving 
, de enige 

fluorvrije blusser waar 
u ook lithium- én vet-

branden mee blust!




