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Vanuit haar positie in de markt als certificatie-instelling verstrekt Kiwa informatie aan betrokken 
marktpartijen ten aanzien van specifieke aandachtsgebieden voor certificatie. Dit doet Kiwa 
onder andere met de uitgifte van zogenaamde informatiebladen. Met dit Informatieblad wordt u 
geïnformeerd over het merken van slangen die worden toegepast op  

vaste brandslanghaspels met vormvaste slang. 
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Hoe moeten slangen van door Kiwa gecertificeerde brandslanghaspels worden 

gemerkt? 

Kiwa gecertificeerde vaste slanghaspels met vormvaste slang moeten zijn 

voorzien van een haspelslang waarop het woordmerk “KIWA” is aangebracht. 

Aanleiding 

Bij het uitvoeren van de periodieke controle van vaste slanghaspels met vormvaste 

slang wordt door een REOB onderhoudsbedrijf mede gelet op de correcte markering. 

Niet zelden leidt een onjuiste markering op de slang tot het “afkeuren” van de 

slanghaspel. 

Hoe zit het? 

Brandslanghaspels worden door Kiwa gecertificeerd op basis van de Kiwa 

beoordelingsrichtlijn BRL-K643. In deze BRL wordt voor de functionele aspecten 

verwezen naar de EN671-1 (waarin een verdere verwijzing is opgenomen naar de 

EN694 voor de te gebruiken haspelslang). De EN671-1 geldt tevens als basis voor 

het verstrekken van het (wettelijk vereiste) “Certificaat van de Prestatiebestendigheid 

van het product" (het “CE-certificaat"). 

In BRL-K643, wordt in hoofdstuk 5 vermeld hoe het certificatiemerk moet worden 

aangebracht. Daarbij is voor de slang gekozen om deze, naast de merken als 

opgenomen in de EN694, te voorzien van het woordmerk "KIWA". 

In de door Kiwa af te geven certificaten (het Kiwa certificaat en de CE verklaring) 

worden de verschillende onderdelen, inclusief de wijze van merken, gespecificeerd. 

Dit om bij aflevering te kunnen vaststellen of de geleverde producten aan de gestelde 

voorwaarden voldoen.  

Om ook na service, onderhoud en reparatie te blijven voldoen aan de 

(oorspronkelijke) eisen (lees EN671-1), moet gebruik worden gemaakt van originele 

onderdelen, inclusief slang. Immers, bij gebruik van niet-originele onderdelen wordt 

niet langer voldaan aan de specificaties die wel worden geclaimd door de verwijzing 

naar het keurmerk en/of CE-merk op de haspel. 

Omdat in de EN671-1 (artikel 4.3.1) de eis is opgenomen dat de slang moet voldoen 

aan de EN694, bestaat tevens de mogelijkheid om als vervangingsslang gebruik te 

maken van "KIWA" gemerkte slangen, waarvoor een separaat productcertificaat is 

afgegeven. 


