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Branden door elektriciteit

In het nieuws:

“Uit tellingen van de Brandweeracademie van het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat in het 
kalenderjaar 2013 53 personen om het leven zijn 
gekomen door brand in een gebouw. Van dit 
aantal kwamen 45 personen om in een woning en 
zeven in een loods, bedrijfspand of windmolen. 
Het aantal van 53 branddoden wijkt niet af van 
het gemiddelde aantal doden door brand in 
gebouwen over de periode 2001-2012 (52). Het is 
wel een sterke stijging in vergelijking met de 
periode 2009-2012 (43). Het Centaal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) meldt aanvullend dat veruit de 
belangrijkste oorzaak van binnenbranden (45 
procent) een defect aan apparatuur is of het 
verkeerde gebruik ervan.”
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Wie zijn wij?
Frank Smits

Directeur:

Parkstad Inspecties

Parkstad Energiediensten

Inspectiegilde

Commissies:

NEC 623 (o.a. NEN 3140)

NEN 8040 – 1 (thermografie)

NEN 8040 – 2 (brandrisico’s elektra)

Bestuurslid NVIB

College van Deskundigen SCIOS

Robert Hendriks

Directeur

Parkstad Inspecties Leerdam

Volt Elektrogroep
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• partnerverband inspectiebedrijven

• landelijke dekking

• onafhankelijk

• kennis

• kwaliteit

• innovatie

en vooral:

• Veiligheid: meer dan norm

Parkstad Inspecties
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• Doelgroep:

– installateurs

– gebouwbeheerders

– werkgevers

– verzekeraars

• Parkstad Inspecties heeft vele diensten die speciaal zijn 
ontwikkeld

• Parkstad Inspecties zet kennis in voor een veiligere 
werkplek

Parkstad Inspecties
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Veiligheid in gebouwen: 
Woningen

• Bouw en woningtoezicht

• Inspecteur nutsbedrijven

• Installateur bij oplevering

– geldende NEN 1010 (norm)

– BRL 6000 (kwaliteitsborging)

• VeiligThuisKeur (APK-Woningen)

– geldende NTA 8025 (norm)

– BRL 6025 (kwaliteitsborging)
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Veiligheid in gebouwen:
Bedrijven

• Inspecteur nutsbedrijven

– aansluitvoorwaarden

• Installateur bij oplevering

– geldende NEN 1010 (norm)

– BRL 6000 (kwaliteitsborging)

• Inspectiebedrijf

– NEN 3140 plus NEN 1010 jaar van oplevering (norm)

– SCIOS scope 8 arbo (kwaliteitsborging)

– NTA 8040 – 2 (norm)

– SCIOS scope 10 brandrisico (kwaliteitsborging)
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Hoe goed is een installatie?

Dat hangt af van de 
eigenaar / gebruiker / 
installateur!

• Verantwoordelijkheden

• Geld

• Tijdsdruk

• Goede oplevering

– Tekeningen

– Technisch dossier

– meetrapporten
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Stand van zaken

ca. 135 ElektraGarant inspecties (excl. pilot)

 2981 afwijkingen

 42 B1 

 2553 B2

 9 L1

 426 L2

 32% aanleg

 27% gebruik

 41% onderhoud en beheer

32

27

41

Oorzaken

aanleg gebruik onderhoud en beheer
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Analyse van de Interpolis portefeuille (2007) MKB / AGRO

Premie
100%

Schade
56%

Brand
55%

Elektra 35% 
= 10% van netto-

premie !

Risico’s door elektriciteit
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Sector Aantal

Agro: akkerbouw 8

Agro: veehouderij 17

Agro: glastuinbouw 12

Agro: bollenteelt 9

MKB: Horeca 26

MKB: Industrie (hout, metaal, kunststof, drukkerij) 29

MKB: Detailhandel food en non-food 10

MKB: Verhuur onroerend goed 9

Totaal 120

Overzicht uitgevoerde keuringen 

Risico’s door elektriciteit
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Resultaten keuringen
Verdeling aantal gebreken

Resultaten MKB:
- Weinig gevaar 28%
- Matig gevaar 37%
- Gevaarlijk 30%
- Levensgevaarlijk 5%

Resultaten Agro
- Weinig gevaar 14%
- Matig gevaar 52%
- Gevaarlijk 33%
- Levensgevaarlijk 2%

Risico’s door elektriciteit
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oorzaak afwijking (AGRO)

26%

66%

8%

eerste aanleg

onderhoud

gebruik

oorzaak afwijking (MKB)

29%

60%

11%

oorzaak ontwerp-eerste aanleg

oorzaak onderhoud

oorzaak gebruik

Risico’s door elektriciteit
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Conclusies Agro en MKB

• Bij alle bedrijven (100%) afwijkingen. Op 20% van de bedrijven 
levensgevaarlijke afwijkingen.

• De grootste groep afwijkingen in classificatie “matig gevaar” en 
“gevaarlijk.

• Ongeveer 20% van alle afwijkingen draagt bij aan verhoogd 
brandgevaar; per sector ongeveer gelijk. Rest is gevaar van 
aanraking en doelmatigheid.

• Afwijkingen vrijwel allemaal (98%) visueel waar te nemen. Slechts 
klein deel (2%) middels metingen of beproevingen.

• Goede opleveringskeuring, periodiek inspecteren en herstellen van 
afwijkingen zal leiden tot minder afwijkingen en gevaar verkleinen. 

Risico’s door elektriciteit
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Elektrabranden: wat zeggen de 
cijfers?

 CBS cijfers: 46% (2012)  

 Interpolis (2007): 35%

 Delta Lloyd (2009-2010): 22%

 VS: 10% als gevolg van “electrical distribution” (2003-2005)  

 Japan: 12% “electrical fires” (2000)

 Rusland: 21% “electrical fires” (1996)  
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Hoe ging de verzekeraar om met 
elektra?

Clausule elektrische installaties (NEN3140)

• Door het opvoeren van een clausule “elektrische 
installaties” trachten we het brandrisico door elektra 
voor verzekerde en de verzekeraar beheersbaar te 
houden.
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De NEN3140
Focus:

• voorkomen en beperken van lichamelijk letsel

Constateringen in praktijk

• elektrische apparaten en verlengsnoeren worden niet geïnspecteerd

• kosten en kwaliteit lopen zeer uiteen 

• clausule elektrische installaties wordt in meer dan 65%* niet nageleefd

• gebreken uit het inspectierapport worden niet hersteld

• onduidelijkheid (discussie) bij schade
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Nieuwe aanpak

• Afstappen van NEN 3140 als risico beoordeling

• Alle Steakholders samenwerken:

• Normering:

– NTA 8040-2

• Kwaliteit

– Scope 10

23-3-2016 23



ElektraGarant (Delta Lloijd)

Basis voor ontwikkeling ElektraGarant:

Uitgangspunten

• gebaseerd op onderzoek naar oorzaken van elektriciteitsbranden
(geen afgeleide van NEN3140!)

• tegen acceptabele kosten een betrouwbaar beeld van de elektrische 
risico’s (incl. risicovolle apparaten)

• klant faciliteren en begeleiden

• borging verhelpen gebreken en tekortkomingen

• duidelijkheid voor de klant

• creëren risicobewustzijn
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Ontwikkeling
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Vlambogen
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Risicoanalyse - BOW-TIE
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Brandoorzaken
Indeling Elektrische installatie Gebruikers Gebruikers Gebruikers Gebruikers
Nummer OB1 OB2 OB3 OB4 OB5
Locatie stroomgeleiders snoeren stekkerverdeeldozen snoerhaspels

Oorzaak A niet correct afgezekerd
maximale stroomsterkte 
wordt overschreden

meer vermogen aangesloten 
dan is toegestaan

meer vermogen aangesloten 
dan toegestaan

Kans 
Gevolg 

Toelichting

maximale stroomsterkte 
wordt overschreden en 
zekering ontbreekt, is 
overbrugd of te hoog 
afgezekerd

Originele snoeren vervangen 
door te dunne snoeren of 
aangesloten apparatuur 
verbruikt meer stroom dan 
het snoer aan kan.

Aangesloten apparatuur 
verbruikt meer stroom dan 
het snoer aan kan. Als gevolg 
van te weinig 
wandcontactdozen of 
wandcontactdozen niet in 
nabijheid

Aangesloten apparatuur 
verbruikt meer stroom dan 
het snoer aan kan

Risicoinschatting 

Oorzaak B
niet correct functioneren 
beveiliging (zekering) 

Kans 
Gevolg 

Toelichting

maximale stroomsterkte 
wordt overschreden en door 
ouderdom, slijtage, niet 
periodiek testen, of 
omgevingsinvloeden zoals 
stof, vuil of chemische 
aantasting, corrosie van 
zekeringen functioneert de 
zekering niet meer (goed)

Risicoinschatting 

Oorzaak C
stroomgeleiders niet juist 
gedimensioneerd

Kans 
Gevolg 

Toelichting

Te dunne kabels gebruikt 
voor de te verwachten 
stroom. 

Risicoinschatting 
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BOW-TIE
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Structuur risico-inspectie
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Opzet risico-inspectie
Elektra risicoprofiel opstellen per branche
• 80% uniforme inspectiepunten

• 20% branche specifiek (ruimtes en apparaten)

Risicogerichte benadering

• risico-inspectie

• elektra in relatie tot (brandbaarheid van) de omgeving en het gebruik 

• visuele inspectie (80%), metingen, beproevingen, thermografie 

Afwijkingen

• indeling in acuut (< 24 uur) en belangrijk (< 3 maanden)

• indeling in brand of letsel gerelateerd
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Inspectielijsten per branche
2 Visuele controle installatie codering

2.1 Sporen van oververhitting of overbelasting (bijv. wandcontactdozen)

2.2 Loshangende bekabeling waardoor er krachten komen op (las)verbindingen in elektrisch installatiemateriaal

2.3 Beschadigd of loszittend elektrisch installatiemateriaal zoals lasdoos, (kracht)wandcontactdoos of schakelaar

2.4 Significante stofophoping en/of vuiligheid op elektrisch installatiemateriaal (met name wandcontactdozen)

2.5 Verbindingen in lasdoos (uitvoering, maar ook geen kroonstenen)

2.6 Ontbreken of beschadigde wartels/doorvoeren

2.7 Ontbreken van montageplaten bij brandbare ondergrond

2.8 Componenten niet volgens voorschrift van fabrikant aangesloten

2.9 Ondeugdelijke uitbreidingen (hobbywerk, kroonstenen etc.)

2.10 Installatiematerialen ongeschikt voor de toepassing (wcd op vloerniveau met risico van beschadigen en vocht bij het schrobben)

2.11 IP klasse lichtarmaturen en schakelmateriaal in vochtige ruimtes

2.12 IP klasse lichtarmaturen en schakelmateriaal in stoffige ruimtes

2.13 Oxidatie op/van contacten

2.14 Levensduur/staat van het isolatiemateriaal (verouderd, poreus)

2.15 Aanleg van geleiders (o.a. verbinding, trekontlasting, mechanische bescherming, natuurlijke koeling)

2.16 Geleiders nabij warmtebronnen (> 60 graden Celsius)

2.17 Overmatige vulling van kabels in kabelgoten (oververhitting)

2.18 Ernstige stofophoping en/of vuiligheid in kabelgoten

2.19 XMvK kabels in kabelgoten (let op reductiefactoren NEN1010)

2.20 Potentiaalvereffening metalen delen zoals werkbladen

Metingen steekproef

M1 Impedantie van de eindgroepen (steekproef en meest afgelegen WCD) V

M2 Isolatiemeting bij verdachte kabels (waarbij veroudering als gevolg van warmte of chemische invloeden een rol spelen)

Bij inspectie van de installatie prioriteit voor:

R1 keuken

R2 opslagruimtes met brandbare goederen (bijv. opslag linnengoed)

R3 restaurant/eetzaal

R4 café

R5 bar

R6 was- en droogruimtes

R7 ruimtes met koelmotoren 

R8 wellnessruimtes (sauna, stoomcabine, zwembaden)

R9 cv-ruimte

Overige ruimtes en installatiedelen bekijken op basis van brandrisico (branddriehoek). 
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Rapportage

• Samenvatting – aantal afwijkingen
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Basisoorzaken elektrische risico’s
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ElektraGarant rapportage

• Samenvatting – oorsprong van de afwijkingen
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Rapportage

• Bijlage A: afwijkingen
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Rapportage

• Bijlage B: 
herstelverklaring
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Wat vraagt deze manier extra van 
“de inspecteur”?

 kennis van primaire elektrische ontstekingsmechanismes

 kennis van brandgedrag van materialen

 kennis van visuele inspectiepunten (herkennen van 
risico’s)

 risicoanalyse vaardigheden (van basisoorzaak van 
ongewenste gebeurtenis tot gevolg)

 met risicobril kijken naar elektriciteit

 “communicatieve vaardigheden”

 accepteren dat niet “alles” bekeken/gemeten kan worden
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Tenslotte…

• Deze methodiek werpt vruchten af!

• vergt uitleg bij de klant en intermediair

• gezamenlijke aanpak nodig (VvV)! 

• meer aandacht voor elektra in MKB
(detailhandel, horeca etc.)

• meer aandacht voor risicobewustzijn elektra bij alle 
stakeholders

• inspecteren is stap 1, herstellen stap 2 (cirkel rond maken)
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Praktijkvoorbeelden

Procedureel:
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Even snel?
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Even snel?
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Even snel?
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Praktijkvoorbeelden

Procedureel:
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Praktijkvoorbeelden

Procedureel:
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Praktijkvoorbeelden

Fout ontwerp:
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Praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeelden
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Brand in De Punt Eelde, dossier:

• “3 brandweermannen 
omgekomen bij brand De 
Punt”

• “Eigenaar heeft elektrische 
installatie gemanipuleerd”

• “Volgens justitie is 
manipulatie installatie 
oorzaak brand”

• “VROM onderzoekt naleving 
regels scheepswerf De Punt”
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Brand in De Punt Eelde
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Risico bepaling 
elektrotechnische installaties

Door:

Frank Smits

Parkstad Inspecties
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Vragen?

Frank Smits / Robert Hendriks

Parkstad Inspecties

088-inspect (4677328)
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