
Waarom een transitie?

In de industriële brandbestrijding is blusschuim 
sinds jaar en dag een belangrijk middel. 
Betrouwbaar, breed toepasbaar en betaalbaar. 
In het en breed toegepaste blusschuim zijn 
fluorhoudende koolstofketens de effectieve stof. 
Deze groep stoffen is beter bekend als PFAS  (per- 
en polyfluoralkyl stoffen). Naast fantastische 
bluseigenschappen, hebben deze stoffen 
ook belangrijke nadelen. Ze zijn aantoonbaar 
persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT). Dit 
is voor de EU aanleiding geweest om met ingang 
van 4 juli 2020 een verbod op PFAS-houdende 
producten, waaronder blusschuimen met langere 
koolstofketens (C8) in werking te laten treden.

Het verbod betreft in eerste aanleg het in de 
handel brengen van PFAS-houdende producten. 
Het gebruik van beschikbare voorraden is komende 
tijd nog niet verboden. Naar verwachting zal 
het proces dat leidt tot een totaalverbod medio 
2023 zijn afgerond. Fluorhoudende blusschuimen 
gebaseerd op korte(re) ketens (C6) zijn nog 
toegestaan, al is het voorstel om ook deze 
middelen op termijn te gaan verbieden eind 2019 
ingediend .

Kortom de transitie naar fluorvrij blusschuim 
(F3: Fluorine Free Foam) is noodzakelijk. Voor 
heel veel toepassingen zijn inmiddels ook goede 
F3 alternatieven beschikbaar. De overgang zelf, 
is echter meer dan het simpelweg vervangen 
van product A door product B. Niet alleen zijn 
de producteigenschappen veelal anders, ook zijn 
F3-schuimen minder generiek toepasbaar.

Wat betekent dit voor ons?

Het vervangen van fluorhoudend blusschuim 
door een geschikt fluorvrij alternatief, start 
vanuit bewustzijn en inzicht. Afhankelijk van 
de complexiteit en omvang van uw systemen, 
vraagt dit traject een goed stappenplan of een 
volwaardige management of change-cyclus. 
In alle gevallen moet u de volgende vier fases 
doorlopen en verdient een goede voorbereiding 
zich terug.
 
Fase 1: Bewustwording

• De regelgeving verandert
• Medio 2023 moet het klaar zijn
• De transitie: het is niet eenvoudig het 

product te vervangen

Fase 2: Inzicht

• Waar passen we schuim toe en voor   
welke scenario’s?

• Wat voor schuim hebben we en hoeveel?
• Wat voor type schuiminstallaties zijn bij ons 

in gebruik?

Fase 3: Impact analyse

• Waar moet een vervangend schuim aan  
voldoen?

• Welke aandachtspunten zitten er in mijn  
systemen?

• Schuim selectie
• Ontwerp noodzakelijke aanpassingen
• Investeringsraming en planning

1 PFAS: Perfluor alkylstoffen: een verzamelnaam voor ten minste 4000 stoffen waar PFOA (Perfluoroctaanzuur) en PFAS 
deel van uitmaken. Zie ook: https://www.rivm.nl/pfas.
2 ECHA, Annex XV Restriction report 20-12-2019; blz.80: transitie periode van 5 jaar; voor tanks > 500 m2 12 jaar.



Fase 4: Implementatie

• Voorbereiding en aankoop noodzakelijke  
middelen & materialen

• Borgen veiligheidsniveau tijdens   
ombouw/transitie

• Feitelijke vervanging/aanpassing
• Acceptatietests en evaluatie

Tijdpad

Het voorbereiden van uw organisatie op een 
tijdige en effectieve schuimtransitie vraagt tijd. 
Afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw 
beveiligde installaties, betrokken stoffen, vaste 
of mobiele systemen, zijn de impact-analyse en 
implementatie fases die tijd vragen. Een tijdpad 
voor een transitie op een complexe site met vaste 
schuimsystemen kan er bijvoorbeeld als volgt 
uitzien:

 Inventarisatie en verwerven inzicht: 
 3 maanden
 Impact analyse en testen: 
 9 maanden
 Besluitvorming: 
 3 maanden
 Implementatie: 
 12-18 maanden

De totale doorlooptijd is, zeker wanneer 
er specifieke tests noodzakelijk zijn en 
werkzaamheden in een stop- en turnaround-
planning ingepast worden, al snel langer dan 2 
jaar. Met dit gegeven vraagt de reëel beschikbare 
transitietijd van 3 jaar om een spoedige start.

Falck helpt

Als partner in veiligheid en leverancier van 
bedrijfsbrandweerdiensten, heeft Falck de kennis 
in huis om u te helpen in dit proces. We zijn in 
staat uw schuimtransitie voor u te begeleiden 
en u hierbij in belangrijke mate te ontzorgen. 
Wij kunnen u bijstaan voor één specifieke site en 
gegeven onze internationale aanwezigheid ook 
bijstaan in een multinationaal traject. Niet alleen 
maken we samen met u een goede analyse van 
de omvang en impact van de transitie, we kunnen 
ook onafhankelijk adviseren en faciliteren in het 
selecteren van een passende oplossing. Bij de 
feitelijke vervanging en aanpassing kunnen we 
zo nodig voorzien in tijdelijke capaciteit om het 
veiligheidsniveau te borgen.

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Berthil van den Poll: 

b.vandenpoll@falck.com.

Onze experts spreken graag af om samen naar 
uw specifieke situatie te kijken.


