
Slechte elektrische installaties: 
onnodig dierenleed

V

Twaalf miljoen euro schade

Verbaasde reacties

Momentopname

Met de toenemende schaalgrootte zorgen afgebrande veestallen voor groot 

financieel en moreel leed. Een doorn in het oog van ondernemers, dierenlief-

hebbers en verzekeraars. Met elektrische installaties als oorzaak voor de helft 

van de stalbranden, lijkt regelmatige controle daarvan een logische eerste 

stap. Men realiseert zich dit helaas nog lang niet altijd. “Het is vreemd dat je 

een cv-ketel ieder jaar laat checken, maar een elektrische installatie niet.”

Tussen 2005 en 2009 
kwamen 737.000 dieren om

risicodeskundige



Financiële plaatje



Morele kanteling

“Het is vreemd dat je een cv-ketel 
ieder jaar laat checken, maar een 
elektrische installatie niet.”

Aanbevelingen

Het Verbond van Verzekeraars gaf voor het NIFV congres een lijstje aandachts-
punten uit, om het aantal stalbranden omlaag te krijgen. Enkele van deze  
punten zijn:

Periodieke controle van elektrische installaties met expliciete aandacht voor 
brandveiligheid. De NEN-normen 1010 en 3140 vormen een goed uitgangspunt. 
Een thermische scan van elektrotechnische installaties kan hierop een aanvul-
ling zijn.
Continue aandacht van ondernemers en dienstverlenende bedrijven voor veilig 
werken rond stallen. Met name bij bouw, uitbreiding of onderhoud komen 
nogal eens brandgevaarlijke werkzaamheden voor. Ook is het aan te raden 
voertuigen brandveilig te scheiden van dierenverblijven. Hetzelfde geldt voor 
acculaadstations.
Voor de beveiligingsbranche is het zaak branddetectiemiddelen te ontwikkelen 
die bestand zijn tegen de omstandigheden in stallen, zoals de aanwezigheid 
van stof en ammoniak. Vooral in technische ruimtes is dit belangrijk, daar is de 
kans op het ontstaan van branden het grootst.
Wanneer gemeentes aanvullende regels voor stallen voorschrijven, moeten zij 
ook in de handhaving extra aandacht aan het bedrijf geven. 
Meer aandacht voor inrichting voorkomt brand. Brand breidt vaak snel uit door 
de gebruikte materialen voor de inrichting of isolatie van stallen. Agrarische 
ondernemers zouden bij het maken van keuzes voor materialen en de inrichting 
van stallen brandveiligheid meer prioriteit moeten geven. De adviesbranche 
speelt hier een belangrijke rol in.


