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Inleiding
Elektrische voertuigen stallen  
en laden

De opkomst van de elektrische auto stelt u als garagebeheerder of gebouw
eigenaar voor nieuwe uitdagingen. Het laden van elektrische voertuigen 
levert in uw garage(s) mogelijk brandgevaarlijke situaties op. Ontdek met 
welke maatregelen u de brandveiligheid van uw parkeergarage verbetert.

In uw parkeergarage(s) stallen en laden 
gebruikers steeds vaker elektrische voer
tuigen, zeker als er hiervoor speciale  
laadvoorzieningen zijn. Dit levert mogelijk 
brandgevaarlijke situaties op. Het laden  
van elektrische voertuigen is een risicovolle 
activiteit  en branden in elektrische voer
tuigen zijn lastig te blussen. 

Waarborg de veiligheid
Als garagebeheerder of gebouweigenaar 
bent u verantwoordelijk voor de veiligheid 
in uw parkeergarage. U moet voldoen aan 
de wet en regelgeving. Daarnaast kunt 

u aanvullende maatregelen nemen om de 
veiligheid te waarborgen. Het belangrijkste 
daarbij is om niet zomaar laadpunten in uw 
parkeergarage aan te brengen, maar om 
eerst te inventariseren hoe u dit veilig en 
efficiënt doet.

Elektrische voertuigen  
verbieden?
Wellicht overweegt u om te wachten met het 
laden en/of stallen van elektrische voertuigen 
in uw parkeergarage. In ieder geval tot u de 
juiste veiligheidsmaatregelen heeft genomen 
en de overheid helder beleid heeft geformu
leerd. Dit is slechts een tijdelijke oplossing, 
want gebruikers vragen in toenemende mate 
om laadvoorzieningen.

Effectieve maatregelen 
In dit whitepaper delen we onze kennis en 
ervaringen met het stallen van elektrische 
voertuigen in parkeergarages. We geven u 
ook effectieve maatregelen mee in drie aan
dachtsgebieden die helpen om de veiligheid 
op dit vlak te verbeteren. Brandveiligheid 
van parkeergarages is altíjd belangrijk, maar 
dit is nog sterker het geval als er laadpalen 
voor elektrische voertuigen aanwezig zijn. 

1

IN HET KORT
In uw parkeergarage(s) stallen en 
laden gebruikers steeds vaker elek
trische voertuigen. Dit levert mogelijk 
brandgevaarlijke situaties op.

Zorg voor optimale veiligheid door:
• te voldoen aan wet en regelgeving
• aanvullende maatregelen te nemen

In dit whitepaper delen we onze 
kennis en ervaringen, en geven we 
u maatregelen mee waarmee u de 
brandveiligheid verbetert.
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Situatie in parkeergarages
Steeds meer elektrisch laden

1 ACEA  European Automobile Manufacturers’ Association. (2021, 19 mei). Fuel types of new cars: electric 
10.5%, hybrid 11.9%, petrol 47.5% market share full-year 2020. ACEA.auto. https://www.acea.auto/ 
fuelpc/fueltypesofnewcarselectric105hybrid119petrol475marketsharefullyear2020/

2 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (2021, 21 juni). Cijfers elektrisch vervoer. RVO.nl.  
https://bit.ly/rvonlinnovatieselektrischrijden

3 Consultancy.nl. (2021, 14 juni). PwC: elektrische auto-doelstelling uit Klimaatakkoord is haalbaar.  
https://www.consultancy.nl/nieuws/34264/pwcelektrischeautodoelstellinguitklimaatakkoordishaalbaar

4 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2021, 3 maart). Meer laadpalen in parkeergarages.  
Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/04/meerlaadpaleninparkeergarages

De elektrische auto vervangt gestaag de benzine en dieselauto’s. Tegelijk 
willen we dat straten in stedelijke gebieden zo autovrij mogelijk zijn. We 
parkeren hier bij voorkeur binnen. Het stallen en laden van elektrische 
auto’s in parkeergarages is sterk in opkomst en dit brengt nieuwe risico’s 
met zich mee.

De brandweer en brandveiligheidsadviseurs 
wijzen op de risico’s van elektrisch stallen  
en laden in parkeergarages. Wat te doen? 
Een verbod op elektrische voertuigen in 
parkeergarages? Dit is hooguit een tijdelijke 
oplossing. De opkomst van de elektrische 
auto is niet te stuiten. Garagebeheerders 
en gebouweigenaren moeten maatregelen 
nemen om de brandveiligheid van parkeer
garages te verbeteren. 

Elektrisch rijden neemt hoge vlucht
In het laatste kwartaal van 2020 was 
één op de zes nieuwe personenauto’s 
elektrisch.1 In 2021 rijden er in  
Nederland zo’n 180.000 volledig 
elektrische auto’s (BEV) en 110.000 
hybride auto’s (PHEV)2. In 2030 rijden 
er naar verwachting 1,9 miljoen elek
trische personenauto’s in ons land. 
Vanaf dat jaar komen daar jaarlijks 
zo’n 400.000 nieuwe elektrische  
voertuigen bij.3

Meer auto’s, meer laadpalen
Brandveilig of niet: in de toekomst komen er 
veel meer laadpalen voor elektrische auto’s 
in parkeergarages. De staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat en het platform 
voor parkeren (Vexpan) spraken in maart 
2021 af dat het aantal laadpunten in  
parkeergarages in vier jaar tijd moet vertien
voudigen.4 

2

IN HET KORT

Het stallen en laden van elektrische 
auto’s in parkeergarages is sterk in 
opkomst. De verwachting en doel
stelling voor 2030:
 > 1,9 miljoen elektrische auto’s in 

Nederland
 > een laadpaal voor 30 procent van 

de plekken in garages
 > meer vraag vanuit huurders

Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee.
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In Nederland zijn er zo’n vierhonderd  
commerciële parkeergarages. In maart 
2021 beschikt ongeveer een derde van deze 
garages over een voorziening om elektrische 
auto’s te laden. Concrete doelstelling is dat 
in 2030 zo’n 30 procent van de parkeerplaat
sen in parkeergarages over een laadpunt 
beschikt. Deze doelstelling ondersteunt het 
streven van veel gemeenten om het parkeren 
op straat te reduceren.

Naast uitbreiding in commerciële parkeer
garages staat ook een uitbreiding in private 
parkeergarages voor de deur. Dit is van 
belang voor onder meer Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s) en woningcorporaties. 
Aangezien er steeds meer elektrische auto’s 
komen, vragen ook huurders steeds vaker 
een parkeerplaats met een laadvoorziening 
aan. Verhuurders zoals woningcorporaties 
hebben een zorgplicht om hier op een veilige 
en verantwoorde manier mee om te gaan. 

Stallen en laden elektrische voertuigen



6

Brandveiligheid in beeld
Elektrische voertuigen laden

5 Instituut Fysieke Veiligheid (2020, 8 december). Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch  
aangedreven voertuigen. IFV.nl. https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201208IFVBrandveiligheid 
parkeergaragesmetelektrischaangedrevenvoertuigen.pdf

In de garage neemt de kans op brand bij een elektrische auto toe tijdens 
het laden. Het effect van brand is niet per se groter, maar wel anders dan 
bij conventionele voertuigen. Het grootste risico is de ‘thermische ketting
reactie’, een brand in de accu die zichzelf in stand houdt en nauwelijks van 
buitenaf te blussen is.

Elektrische voertuigen gebruiken veelal  
lithiumionaccu’s als energieopslag. Het is 
nog onbekend in hoeverre productiefouten 
en veroudering van de accu een rol spelen 
bij de kans op brand. Wel weten we al dat 
een lichte botsing kan leiden tot scheur
vorming in de accu. Dit is van buitenaf niet 
zichtbaar, maar kan ertoe leiden dat de 
temperatuur tijdens het opladen toeneemt 
waardoor brand ontstaat.

Thermische kettingreactie 
Branden in deze accu’s wijken af qua brand
verloop en brandduur. Het grootste risico is 
de zogenaamde thermische kettingreactie.  
De accubrand houdt zichzelf dan door een 
kettingreactie in stand en blijft steeds 
opnieuw ontsteken, totdat er geen energie 
meer in de accu zit. Een accu is door de 

brandweer moeilijk te blussen, omdat het 
bijna onmogelijk is om het water in de kern 
te brengen.

Steeds veiliger accu’s
Een ontwerp of productiefout kán de oorzaak 
zijn van een thermische kettingreactie bij 
brand in een accu. De faalkans is relatief 
laag en in de afgelopen jaren zijn de accu’s 
behoorlijk verbeterd. Toch zit de technologie
ontwikkeling in een relatief prille fase.  
Autofabrikanten zetten hier ook vol op in.  
De verwachting is dat de brandveiligheid 
steeds verder verbetert.5

3

Brand in een parkeergarage

IN HET KORT

Het effect van brand in een elektrische 
auto is anders dan bij conventionele 
voertuigen. Branden in de accu’s 
wijken af qua brandverloop en  
brandduur.
 > Tijdens het laden neemt de kans 

op brand toe.
 > Een brand in de accu houdt  

zichzelf in stand.
 > Deze is nauwelijks van buitenaf  

te blussen.

De snelle ontwikkeling en verbetering 
van accu’s komt ook de branveilig
heid ten goede
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Stand van zaken
Blusmethodes en wettelijk kader

De brandweer heeft moeite met het blussen van branden in elektrische 
auto’s. Dit komt doordat de accu nauwelijks van buitenaf te blussen is. 
Het wettelijk kader loopt op dit gebied nog wat achter, het is wellicht  
raadzaam voor u om extra maatregelen te nemen. 

Het bestrijden van een brand in een parkeer
garage is door de enorme rookontwikkeling 
altijd al een uitdaging. De aanwezigheid van 
(laadpunten voor) elektrische voertuigen 
vergroot deze uitdaging. De brandweer heeft 
moeite met het blussen van branden in elek
trische auto’s. Dit komt onder meer door:
 > onbekendheid van mogelijk brandverloop
 > langere brandduur door thermische  

kettingreactie
 > zeer moeilijk blussen van de accu

Blusrobot en innovatief  
sproeisysteem 
Vanwege de gesloten constructie is een 
thermische kettingreactie in de accu alleen 

te stoppen door langdurig koelen of onder
dompelen. Vooralsnog sleept de brandweer 
(indien mogelijk) een auto uit de garage  
en plaatst deze 24 uur in een waterbak.  
De brandweer ontwikkelt innovatieve  
blusmethoden, waaronder een blusrobot  
en een sproeisysteem dat je onder een  
auto schuift.

4

Auto in bak met water

IN HET KORT

Het bestrijden van brand in een par
keergarage is door de rookontwikkeling 
altijd al een uitdaging. Branden in 
elektrische auto’s zijn nog lastiger te 
blussen.

De brandweer ontwikkelt nieuwe  
blusmethoden, waaronder:
 > een blusrobot 
 > een sproeisysteem dat je onder 

een auto schuift

Meer strikte wetgeving draagt ook  
bij aan veilige laadpunten, denk aan 
verplichte automatische blusinstallaties.
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Wettelijk kader
Het Bouwbesluit loopt op dit gebied nog 
enigszins achter. De eisen uit het Bouw
besluit 2012 richten zich vooral op het voor
komen van slachtoffers en uitbreiding van 
brand  en niet op het beperken van de kans 
op brand. Globaal gelden er voor brandveilig
heid drie eisen uit het Bouwbesluit 2012:

1. De parkeergarage is brandwerend  
afgescheiden van andere ruimten (m.u.v. 
nevenfuncties van de parkeergarage, 
bijvoorbeeld bergingen en technische 
ruimten in een parkeergarage).

2. De omvang van het brandcompartiment 
(maximaal uitbreidingsgebied van de 
brand) is maximaal 3000 m2 in bestaande 
bouw en 1000 m2 voor nieuwbouw.

3. Parkeergarages groter dan 1000 m2 zijn 
voorzien van een brandmeldinstallatie 
met volledige bewaking.

6 Instituut Fysieke Veiligheid. (2021, 14 juni). Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage.  
IFV.nl https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Onderzoeksprinklerinstallatieparkeergarage.aspx

Er zijn nog geen specifieke eisen voor het 
laden van elektrische auto’s. Striktere  
wetgeving over (brand)veiligheid kan in  
toekomst bijdragen aan veilige laadpunten  
in parkeergarages. Zo is vanaf 2022 bij  
nieuwbouw een automatische blusinstallatie 
verplicht in parkeergarages onder hoge 
gebouwen waarin mensen slapen.6  
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Mogelijke maatregelen
Voor optimale brandveiligheid

7 Instituut Fysieke Veiligheid (2020, 8 december). Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch  
aangedreven voertuigen. IFV.nl. https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201208IFVBrandveiligheid 
parkeergaragesmetelektrischaangedrevenvoertuigen.pdf

8 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2020, 27 maart). Beantwoording vragen over 
brandgevaar in parkeergarages en onder woningen. Rijksoverheid.nl. https://bit.ly/rijksoverheidkamerstukken 
vragenbrandgevaarparkeergarageswoningen

Welke maatregelen stellen wij voor om de brandveiligheid van uw parkeer
garage te verbeteren? Ontdek de maatregelen in drie aandachtsgebieden: 
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.  
Wij adviseren u graag over de best passende set van effectieve en  
proportionele maatregelen.

Aandachtsgebied 1
Bouwkundige maatregelen
We onderscheiden hierbij bestaande bouw 
en nieuwbouw. In bestaande bouw kan het 
namelijk constructief lastig en kostbaar zijn 
om maatregelen te nemen.
In bestaande bouw adviseren we onder meer:
1. Plaats laadpalen op plaatsen waar een 

aanrijding onmogelijk is, of plaats  
aanrijdbeveiliging bij laadpalen. Defecte 
laadpalen brengen een extra brand
veiligheidsrisico met zich mee.

2. Bescherm de bouwconstructie extra 
(brandwerend bekleden) nabij parkeer
plaatsen met laadvoorzieningen.

3. Overweeg om brandcompartimenten 
kleiner dan 3000 m2 te maken.

Aanvullend adviseren we voor nieuwbouw:
4. Houd bij het ontwerp al rekening met 

elektrische voertuigen. Leg de set aan 
maatregelen voor aan een constructeur 
en brandveiligheidsadviseur.

5. Overweeg om elektrische voertuigen 
op de onderste verdieping (verdiept) te 
parkeren. Bij brand kan de brandweer de 
(bouwkundige) kuip vol laten lopen. Houd 
rekening met de constructie in verband 
met het gewicht van het water.

Deze adviezen zijn o.a. gebaseerd op de  
rapportage van het Instituut Fysieke Veiligheid.7

Aandachtsgebied 2
Installatietechnische maatregelen
Voor dit type maatregelen maken we geen 
onderscheid tussen bestaande bouw en 
nieuwbouw. We adviseren de volgende 
installaties:
1. (Waterleiding)sprinkler of watermist

installatie. Maak hiervoor per garage een 
kostenbatenanalyse. In de toekomst 
beschikken naar verwachting steeds meer 
parkeergarages over zulke installaties. 
Per 2022 ze zijn ze verplicht in parkeer
garages onder hoge gebouwen waar 
mensen slapen. Dat blijkt onder meer uit 
een kamerbrief van de minister van Bin
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.8

2. Overweeg een brandmeldinstallatie voor  
parkeergarages kleiner dan 1000 m2. 

3. Leg daarnaast een voorziening aan 
waarmee de brandweer of de gebouw
beheerder in één handeling de stroom 
van alle laadpalen kan uitschakelen.  
Hiervoor zijn twee opties:
 > Voorziening gekoppeld aan brandmeld

installatie.
 > Een noodknop bij de hoofdentree of op 

een andere strategische plaats.

5
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Aandachtsgebied 3
Organisatorische maatregelen
Deze maatregelen gaan vooral over de plaat
sing van elektrische voertuigen en instructies 
voor gebouweigenaren en bestuurders van 
elektrische voertuigen.
1. Plaats elektrische voertuigen voor zover 

mogelijk:
 > in de nabijheid van een in en uitrit
 > op straatniveau
 > niet bij een vluchtroute voor personen

2. Maak daarnaast bij de toegang van de 
parkeergarage kenbaar waar (laadpalen 
voor) elektrische voertuigen staan. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de 
elektrische voertuigen in geval van brand 
zo goed mogelijk toegankelijk zijn voor de 
brandweer. 

3. Geef daarnaast instructies aan gebruikers 
van elektrische voertuigen. Hang deze 
ook bij de oplaadvoorzieningen, eventueel 
in combinatie met ontruimingsplatte
gronden:
 > Parkeer de elektrische auto niet in 

de parkeergarage bij een storing/
fout melding van het batterijmanage
mentsysteem.

 > Laad alleen op met goedgekeurde en 
onbeschadigde laadkabels. Controleer 
laadkabels regelmatig. Voer direct 
onderhoud uit bij zichtbare defecten.

 > Gebruik de juiste laadpaal voor de 
juiste accu.

 > Plaats geen brandbare spullen nabij de 
laadpaal.

 > Berg de laadkabel zorgvuldig op. 
Voorkom dat andere voertuigen over 
de kabel heenrijden.

 > Stop het laadproces voordat u de  
laadkabel aan of loskoppelt.

 > Stop in geval van een calamiteit indien 
mogelijk het laadproces.

 > Houd afstand bij het vrijkomen van 
gassen/rook.

 > Alarmeer bij brand de brandweer en 
geef aan dat het om een elektrische 
auto in een parkeergarage gaat.

4. Tot slot een aantal adviezen voor de  
garagebeheerder of gebouweigenaar:
 > Zorg voor snelle opvolging van een 

brandalarm door een doormelding naar 
minimaal een particuliere alarmcentrale 
(PAC). 

 > Maak een ontruimingsplattegrond  
met daarop specifieke informatie  
over parkeergarages met elektrische 
voertuigen. 

IN HET KORT

Lees meer over de maatregelen die u 
als garagebeheerder of gebouweige
naar kunt nemen, aanvullend op het 
Bouwbesluit 2012: 
 > Bouwkundige maatregelen 

Met maatregelen voor bestaande 
bouw en nieuwbouwgarages.

 > Installatietechnische maat
regelen 
Van een sprinkler en brandmeld
installatie tot voorzieningen voor 
de brandweer.

 > Organisatorische maatregelen 
Met instructies voor gebouw
eigenaren en voertuigbestuurders.
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Elk detail telt
Waardevolle tips van onze experts 

Onze brandveiligheidsadviseurs dragen graag bij aan veilige laadpunten 
in uw parkeergarage(s). Vanuit een schat aan ervaring realiseren we een 
zo veilig mogelijke stallingsplaats voor elektrische voertuigen. Dit is altijd 
maatwerk: de beste oplossing is afhankelijk van de constructie en layout 
van uw garage.9 

9 Instituut Fysieke Veiligheid. (2021, 9 juni). FAQ Brandveiligheid elektrische voertuigen en laadpalen in  
parkeergarages. IFV.nl. https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/FAQBrandveiligheidelektrischevoertuigen 
enlaadpaleninparkeergarages.aspx

Vraag nu een veiligheidsscan aan
Wilt u ontdekken wat er mogelijk is  en wat Vgib voor u kan betekenen? Laat u informeren! 
Neem ons mee in het proces. Tijdens een veiligheidsscan geven onze adviseurs in vier 
stappen een waardevol advies op maat. 

6

Stap 1: kennismakingsgesprek 
(telefonisch of online).
We bespreken uw situatie en 
lichten ons werkproces toe. Als 

voorbereiding op dit gesprek bestuderen we 
alle stukken, zoals: 
 > tekeningen met parkeerplaatsen
 > beoogde stallings en oplaadplaatsen voor 

Evoertuigen
 > toegankelijkheid
 > brandveiligheidsinstallaties
 > gevaren voor omgeving

Stap 2: Inspectie op locatie
Op locatie brengen we uw situatie 
en wensen nauwgezet in kaart.

Stap 3: rapportage
Per parkeergarage ontvangt u 
een overzicht van mitigerende 
maatregelen om risico’s op brand 

en de gevolgen van brand te beperken.

Stap 4: adviesgesprek
Wij adviseren u over de meest 
effectieve brandveiligheidsmaat
regelen voor uw parkeergarage(s) 

met oplaadplaatsen voor elektrische voer
tuigen.

De scan kost vanaf 1750 euro per parkeer
garage (deels afhankelijk van het formaat 
van de garage).

MEER WETEN? 
Neem contact op met Patrick Polman via 
telefoonnummer 034464 39 81  
of 0615 350 335, of emailadres  
p.polman@vgib.nl. 

Vgib
44 R.I.straat 10
4051 AR Ochten
T: 034464 39 81
E: info@vgib.nl
www.vgib.nl 
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