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D
e gevolgen van een stalbrand zijn 

vaak desastreus voor dieren in die 

stal en zeer ingrijpend voor veehou-

ders. De dieren verbranden levend, 

stikken door rook of raken ernstig gewond. Dit 

maakt dat stalbranden vaak emotionele reac-

ties oproepen in de samenleving. Ondanks dat 

in april 2014 nadere eisen ter bevordering van 

de brandveiligheid van stallen in het Bouwbe-

sluit zijn opgenomen (zie kadertekst) is het 

aantal stalbranden en het aantal dieren dat 

daarbij om het leven komt niet afgenomen. Dat-

zelfde geldt voor de uitwerking van Actieplan 

Stalbranden 2012-2016 en Actieplan Brandvei-

lige Veestallen 2018-2022. De Onderzoeksraad 

voor Veiligheid (OVV) heeft daarom in oktober 

2019 besloten een onderzoek naar stalbranden 

te doen. Op 24 maart 2021 verscheen het eind-

rapport. Wat zijn de conclusies?

Beschouwing

Het inzicht in de problematiek van stalbran-

den is volgens de OVV beperkt. Bij bijna de 

helft van de branden is de oorzaak niet be-

kend. Van de branden waarvan de oorzaak 

(vermoedelijk) bekend is, zijn werkzaamheden 

de belangrijkste oorzaak. De meeste dierlijke 

slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak be-

kend is, bij branden die zijn veroorzaakt door 

defecte apparaten en kortsluiting. 

Een beperking voor het inzicht in stalbranden 

is dat de registratie onvolledig is. Veel basis-

gegevens over stallen zoals stalgrootte, brand-

compartimenten en aantallen dieren per 

brandcompartiment zijn niet beschikbaar of 

worden niet gebruikt. Hoewel betrokken partij-

en hebben afgesproken elke (dodelijke) stal-

Onvoldoende aandacht 
brandveiligheid staldieren
In Nederland zijn er per jaar gemiddeld zeventien grote stalbranden met dierlijke 

slachtoffers. In de periode 2012 tot en met november 2020 stierven hierbij bijna 1,3 

miljoen dieren. Het aantal dieren dat jaarlijks bij stalbranden omkomt, neemt toe. De 

Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat deze ontwikkeling, die gepaard gaat met veel 

dierenleed, moet worden gekeerd.

Tekst ing. Frank de Groot

brand te onderzoeken, is dit slechts in beperk-

te mate gedaan.

Verder heeft de aanpassing van het Bouwbe-

sluit alleen betrekking op nieuwbouw en ver-

bouw van veestallen op basis van een ver-

gunningaanvraag vanaf 1 april 2014. Voor 

verreweg de meeste stallen, die voor die tijd 

zijn gebouwd, gelden de eisen dus niet. Elek-

trakeuringen vinden eens in de vijf jaar plaats, 

waarbij in de tussenliggende periode nieuwe 

risico’s kunnen ontstaan. Ook is er vanuit de 

elektrakeuringen beperkt aandacht voor bran-

drisico’s in de gebruiksfase. Technische inno-

vaties, zoals elektrificatie van veestallen en ro-
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botisering, kunnen namelijk het risico op 

ontstaan en/of snelle uitbreiding van stalbrand 

vergroten, met als gevolg dat meer dieren over-

lijden. Sommige ontwikkelingen die de stal-

brandrisico’s vergroten, komen direct voort uit 

regelgeving op andere beleidsterreinen, zoals 

beperking van emissies uit de veehouderij en 

aanleg van zonnepanelen op stallen.

Verder blijken aanvullende verzekeringseisen 

niet altijd de brandveiligheid voor dieren te 

verbeteren. Wat ook meespeelt is dat mogelij-

ke acties niet worden uitgevoerd of wettelijk 

opgelegd omdat ze onvoldoende kosteneffec-

tief worden geacht voor veehouders. Tot slot is 

de gesloten huisvesting van grote aantallen 

dieren in de intensieve veehouderij een inhe-

rent risico voor de brandveiligheid van de die-

ren. Als eenmaal brand ontstaat, is het zeer 

moeilijk dieren te redden.

Aanbevelingen OVV

Aan de minister van LNV:

• Stel, uitgaande van het belang van de 

veiligheid van landbouwhuisdieren, een 

ambitieus doel om het aantal dieren dat als 

gevolg van stalbranden om het leven komt, 

substantieel en structureel te verminderen. 

Stuur op continue verbetering van stalbrand-

veiligheid. Monitor de voortgang en effec-

tiviteit van de aanpak en stuur bij als het 

resultaat achterblijft bij de doelstellingen.

Aan de ministers van LNV en BZK:

• Zorg voor adequate regelgeving én toezicht 

om het aantal dierlijke slachtoffers van 

stalbranden substantieel te verminderen. Dit 

heeft in elk geval betrekking op:

a. creëren van een grondslag in de ‘Wet die-

ren’ voor bescherming van landbouw-

huisdieren tegen de gevaren van stal-

branden;

b. stellen van eisen aan ondernemers in de 

veehouderij op het gebied van veilig-

heidsmanagement die aansluiten bij de 

schaal van de onderneming, de mate van 

technologisering en de risico’s die zich 

kunnen voordoen;

c. het brandveiliger maken van stallen 

waaronder: verplichte compartimentering 

van de technische ruimte van bestaande 

veestallen; jaarlijkse inspectie van stal-

len op brandveiligheid, waaronder een 

elektrakeuring en een maximum aantal 

dieren per brandcompartiment in nieuw 

te bouwen en te verbouwen veestallen;

• Bevorder onderzoek naar en toepassing 

van maatregelen die de overlevingskans 

van landbouwhuisdieren bij een stalbrand 

vergroten.

• Voorkom – samen met andere betrokken 

ministeries – dat wettelijke eisen op andere 

beleidsterreinen tot gevolg hebben dat de 

brandveiligheid voor landbouwhuisdieren 

vermindert.

Aan de minister van LNV, LTO Nederland en het 

Verbond van Verzekeraars:

• Breng in kaart welke technologische inno-

vaties en bedrijfsmatige ontwikkelingen de 

stalbrandveiligheid kunnen verslechteren en 

zorg voor passende beheersmaatregelen.

Aan het Veiligheidsberaad en het Verbond van 

Verzekeraars:

• Verdiep de onderzoeken naar en analyses 

van stalbranden en benut de opgedane 

kennis voor het terugdringen van het aantal 

landbouwhuisdieren dat omkomt door 

stalbrand. Hierbij moeten in elk geval de 

volgende onderwerpen aandacht krijgen:

a. brandoorzaak en het brandverloop;

b. werking van brandveiligheidsmaatrege-

len;

c. factoren en omstandigheden die de over-

levingskansen van dieren hebben ver-

groot.

Bouwbesluit en brandveiligheid stallen

Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2014 aan-

gevuld met een nieuwe sub-gebruiksfunc-

tie voor het bedrijfsmatig houden van die-

ren. Op deze wijze is de veiligheid van 

dieren als nieuwe doelstelling toegevoegd 

aan het Bouwbesluit, dat tot dan toe enkel 

op de veiligheid van personen was ge-

richt. Verder is toen in het Bouwbesluit op-

genomen dat bij nieuw- en verbouw ma-

terialen zoals isolatiemateriaal, minimaal 

moeten voldoen aan brandklasse B en dat 

technische ruimten brandwerend (60 mi-

nuten) moeten worden gescheiden van de 

rest van het gebouw (compartimentering).


