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Samenvatting
Dit rapport geeft een overzicht van de aantallen, de aard en de ernst van de gevolgen
van elektriciteitsongevallen, die in 2015 hebben plaatsgevonden achter de meter.
In 2015 heeft Kiwa Technology in totaal 381 meldingen over elektriciteitsongevallen
geregistreerd, met de volgende verdeling:
 Bij 32% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan
de installatie, bij 54% van de meldingen aan de elektrische apparatuur en bij
14% van de meldingen is dit onbekend.
 Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur wordt bij 29% van
de meldingen de meterkast vermeld en bij 18% de wasdroger.
 Als oorzaak is bij 51% van de gevallen brand vermeld en bij 48% van de gevallen wordt kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting als oorzaak genoemd.
Bij ongeveer 1% van de gemelde incidenten is de oorzaak niet genoemd en
derhalve onbekend.
In 2015 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 4 doden te betreuren en 101
gewonden.
Dit rapport bevat eveneens een overzicht en analyse van de elektriciteitsongevallen
in de periode 2012 – 2015. Hiermee worden eventuele trends zichtbaar gemaakt.
Over de periode 2012 – 2015 blijkt dat het aantal geregistreerde meldingen is toegenomen, maar dat de verdeling in relatie tot object, veroorzakend apparaat en letsel
vrijwel constant is. Met betrekking tot de oorzaak van het ongeval zien we in de mediaberichten een verschuiving van het aantal meldingen ‘onbekend’ naar het aantal
meldingen ‘brand’. Het percentage ongevallen met als vermelding “oorzaak kortsluiting” is de laatste drie jaren gelijk gebleven op ongeveer 30%.
In dit rapport wordt met elektriciteitsongevallen bedoeld ongevallen die het gevolg zijn
van het gebruik van elektriciteit bij huishoudelijke afnemers in Nederland (fraude- en
diefstalincidenten zijn uitgesloten). Het heeft in de meeste gevallen dus betrekking op
ongevallen met elektriciteit na de kWh-meter. Echter, indien in mediaberichten wordt
gesproken over de elektriciteitsruimte/meterkast, is het veelal onduidelijk en daarmee
onzeker of dit een incident betreft vóór of na de kWh-meter. In dat geval is bij de oorzaakcategorie elektriciteitsruimte/meterkast niet aan te geven of het een incident
vóór of een incident na de kWh-meter is.
Er bestaat in Nederland geen meldingsplicht voor elektriciteitsongevallen, zodat geen
volledig beeld van de werkelijke aantallen ongevallen beschikbaar is. Door de aanpak
van Kiwa Technology worden wel alle ernstige ongevallen geregistreerd. De informatie verzamelt Kiwa uit verschillende mediabronnen. In dit rapport is bij alle gemelde
ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die door de media is opgetekend. Soms zijn
dit uitspraken van medewerkers van de brandweer en / of politie. In geen enkel geval
is de oorzaak door middel van onderzoek van Kiwa vastgesteld.
Vergelijking van de informatie uit de verschillende informatiebronnen is niet goed
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving
hiervan verschillend zijn en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is
vastgelegd. Uit de verkregen informatie komt naar voren, dat het menselijk handelen
één van de voornaamste oorzaken van brand is.
Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist
een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te blijven
geven aan de consument over:
- het gebruik en onderhoud van de wasdroger;
- het gebruik van de meterkast.
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1 Inleiding
Dit rapport is opgesteld in opdracht van Netbeheer Nederland om - analoog aan de
overzichtsrapportage van gasongevallen achter de gasmeter- een overzicht samen te
stellen van elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter. Dit overzicht
heeft Kiwa in 2012 voor het eerst samengesteld.
Aangezien er in Nederland geen verplichte registratie plaatsvindt van elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter heeft Kiwa dezelfde werkwijze gehanteerd als voor
het opstellen van overzichten van gasongevallen achter de huishoudelijke gasmeter.
Hiervoor heeft Kiwa verschillende mediabronnen geraadpleegd.
Daarnaast heeft Kiwa informatie opgevraagd bij het Instituut Fysieke Veiligheid (afgekort IFV) van Brandweer Nederland. Dit Instituut verzamelt de gegevens van de
fatale branden en voert daarvoor onderzoek uit. In dit rapport is een overzicht samengesteld uit de gegevens van het IFV over de periode 2008 t/m 2014.
Deze rapportage geeft een gerubriceerd overzicht van de geregistreerde elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter in 2015.
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2 Overzicht elektriciteitsongevallen 2015
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de elektriciteitsongevallen, die in
2015 achter de kWh-meter hebben plaatsgevonden. De scope van dit rapport en een
beschrijving van de gehanteerde begrippen staan in Bijlage I. De gebruikte werkwijze
van het registreren en rubriceren van deze ongevallen is omschreven in Bijlage II.
Een overzicht in detail van alle geregistreerde meldingen in 2015 is opgenomen in
Bijlage III.

2.1 In 2015 381 meldingen
In het jaar 2015 zijn totaal 300 meldingen over huishoudelijke elektriciteitsongevallen
geregistreerd. Het betreft hierbij ongevallen achter de meter (categorieën woonhuis,
schuur. garage, kelder, studentenhuis, zorginstelling, appartement, flatwoning, seniorenflat, chalet, boerderij, vakantiewoning). Daarnaast zijn nog 81 meldingen over
diverse objecten geregistreerd, waar ook een elektriciteitsongeval heeft plaatsgevonden, waarbij een relatie met de meterkast of een huishoudelijk elektrisch apparaat is
vermeld. Deze gegevens zijn in de statistieken verwerkt. In de verdere uitsplitsing van
de objecten gaat het om installaties die als gelijkwaardig met huisinstallaties beschouwd kunnen worden.
Figuur 1 geeft de verdeling over het totaal van 381 objecten weer.
woonhuis
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Figuur 1
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Geregistreerde objecten.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het
percentage ten opzichte van het totaal aantal objecten.
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2.2 Defecten in meterkast en wasdroger komen het meest voor
De meldingen over elektriciteitsongevallen in woonhuizen zijn onder te verdelen in
meldingen die te maken hebben met de gebouwgebonden elektriciteitsinstallatie en
meldingen waarbij een huishoudelijk apparaat wordt genoemd.
Een overzicht van meldingen over elektriciteitsongevallen door gebouwgebonden
installaties en apparatuur is weergegeven in Figuur 2 (381 meldingen).
De meeste meldingen betreft een defect in de meterkast (29%). Wanneer de meldingen van de meterkast en die van de installatie (inclusief bedrading en leidingen) bij
elkaar opgeteld worden is bij 32% van de geregistreerde meldingen het elektriciteitsongeval toe te schrijven aan de installatie, bij 14% van de meldingen is dit onbekend
en bij 55% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan de
elektrische apparatuur. De wasdroger (18%) en de magnetron (6%) zijn de meest
voorkomende type apparaten, die als gevolg van een defect een elektriciteitsongeval
hebben veroorzaakt.
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Figuur 2
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Geregistreerde apparaten.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het
percentage ten opzichte van het totaal aantal meldingen.
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2.3 Brand en kortsluiting meest vermelde oorzaak van een elektriciteitsongeval
Van de geregistreerde meldingen komt de melding brand als meeste voor (bijna
50%). In de media wordt brand in het algemeen gemeld, als nog niet bekend is wat
de werkelijke oorzaak van het ongeval is. Bij elektriciteitsongevallen is veelal de oorzaak te wijten aan kortsluiting of overbelasting. Indien de oorzaak van de brand eenduidig is wordt de melding kortsluiting (ruim 33%) of oververhitting (1%) vermeld.
1% van de elektriciteitsongevallen is oorzaak onbekend
Voor wat betreft het ontstaan van de elektriciteitsongevallen is bij 1% van de meldingen dit als onbekend geregistreerd. Verder wordt bij 15% van de meldingen als vermoedelijke oorzaak kortsluiting gemeld.

Figuur 3 geeft de resultaten over 381 meldingen weer.
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Figuur 3
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Geregistreerde oorzaken.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het
percentage t.o.v. het totaal aantal meldingen.
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2.4 Aantal slachtoffers in 2015 is 108 waaronder 4 doden
Een overzicht van de gevolgen van de elektriciteitsongevallen wordt in figuur 4 gegeven. Het betreft in 2015 381 meldingen met en zonder slachtoffers. Om een beeld te
krijgen tussen de verdeling wel / geen slachtoffers is een melding zonder slachtoffers
als één eenheid geteld. Het totaal aantal eenheden komt hierdoor op 433. Van de
381 meldingen waren er 325 zonder slachtoffers. In 2015 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 4 doden te betreuren en 104 gewonden. Van deze 104 gewonden
zijn 3 slachtoffers naar het brandwondenziekenhuis vervoerd.

Geregistreerd letsel
4; 1%
3; 0%

8; 2%

3; 1%

Geen

51; 12%

Rookvergiftiging Ziekenhuis
Ziekenhuisopname

39; 9%

Rookvergiftiging
Gewonden

325; 75%

Doden
Brandwondenziekenhuis

Figuur 4

Geregistreerde letselgevallen.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het
percentage t.o.v. het totaal aantal meldingen.

2.5 Schadeomvang
Uit de verzamelde berichtgevingen is geen indicatie over de omvang van de financiele schade te geven. De meldingen in de media zijn qua vermelde schadeomvang
kwalitatief zoals: geringe schade, flinke / omvangrijke schade, rookschade, etc.
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3 Vergelijking gegevens uit 2012, 2013,
2014 en 2015
In het algemeen zijn de resultaten van de door Kiwa uit de mediaberichten verzamelde elektriciteitsongevallen van 2012, 2013, 2014 en 2015 vergelijkbaar.
De meterkast en de wasdroger zijn het meest geregistreerd binnen de oorzaakcategorie “apparatuur”. Voor de afgelopen vier jaren zijn de gemiddelde percentages
respectievelijk 27% en 21%.
In de afgelopen drie jaren is de vermelding “onbekend” als soort defect sterk afgenomen (2012: 35%, 2013: 11%, 2014: 3%, 2015: 1%). Daarentegen is het aantal meldingen “brand” juist toegenomen (2012: 7%, 2013: 44%, 2014: 56%, 2015: 50%). De
melding “kortsluiting” is gelijk gebleven (30%).
Voor de volledigheid zijn in Bijlage IV van dit rapport de overzichten van 2015, 2014,
2013 en 2012 naast elkaar weergegeven, zodat de resultaten direct met elkaar vergeleken kunnen worden.
In Figuur 5 zijn gegevens uit 2015, 2014, 2013 en 2012 weergegeven. Echter, in
deze figuur zijn uitsluitend de incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten
weergegeven, dus exclusief de incidenten met de elektrische installatie en de meterkast. In 2015 zijn in het totaal 204 incidenten gemeld, in 2014 waren dit 205, in 2013
waren dit er 154 en in 2012 was het aantal 136.
Uit deze figuur is de top 8 van meest geregistreerde huishoudelijke apparaten weergegeven. Dit zijn achtereenvolgens de wasdroger, magnetron, wasmachine, koelkast,
vaatwasser, elektrische deken, TV, en computer. In 2015 maken deze apparaten
circa 68% uit van de geregistreerde huishoudelijke apparatuur en ten opzichte van
het totale aantal incidenten veroorzaken deze apparaten circa 36% van de elektriciteitsongevallen. In de jaren 2012, 2013 en 2014 maken deze apparaten ten opzichte
van alle huishoudelijke apparaten respectievelijk 73%, 77% en 79% uit van het aantal elektriciteitsongevallen met huishoudelijke apparatuur en in relatie met het totale
aantal incidenten in 2012, 2013 en 2014 is dit respectievelijk 43%, 44% en 43%.

Figuur 5:
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Geregistreerde absolute aantallen oorzaakcategorie huishoudelijke
apparaten in 2012, 2013, 2014 en 2015.
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In figuur 6 zijn de gegevens uit figuur 5 uitgezet als percentage van het totale aantal
incidenten met huishoudelijke apparaten in dat jaar.

Figuur 6:

Geregistreerde percentages oorzaakcategorie huishoudelijke apparaten in 2012, 2013, 2014 en 2015.

Uit bovengenoemde gegevens worden de volgende conclusies getrokken:
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Het aantal gemelde incidenten is toegenomen. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden of dit ook in werkelijkheid het geval is. De media besteden hier over de jaren heen soms meer en soms minder aandacht aan.
De wasdroger is de grootste veroorzaker van elektriciteitsongevallen bij de
huishoudelijke apparaten.
De verhouding van de geregistreerde meldingen tussen de verschillende type
huishoudelijke apparaten, is gelijk gebleven.
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4 Context elektriciteit bij kleinverbruikers
In Nederland zijn er 7,6 miljoen huishoudelijke afnemers (bron CBS 2015). Bij de
huishoudelijke afnemers staan diverse elektriciteitsverbruikende apparaten. Het aantal verschilt per consument.
Door BesteProduct.nl is in 2014 een overzicht gemaakt van de penetratiegraad van
enkele ‘grote’ elektrische apparaten bij kleinverbruikers. Zo is penetratiegraad voor de
magnetron, vaatwasser en wasdroger circa 88% , 61% en 63%. (zie figuur 8)

Figuur 8: Overzicht penetratiegraad van enkele huishoudelijke apparaten in 2014
Bron: informatie fabrikanten bewerkt door BesteProduct.nl

Indien men het totaal aantal geregistreerde incidenten over 2015, totaal 381 stuks ,
deelt door totaal aantal kleinverbruikers , wordt het percentage elektriciteitsongevallen berekend op 0,005%.
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5 Andere informatiebronnen
In dit hoofdstuk zijn de resultaten vermeld van de gegevens die uit andere informatiebronnen is verkregen dan de mediaberichten.

5.1 Interviews
Omdat in de mediaberichten de meterkast het meest wordt gemeld als oorzaak van
elektriciteitsongevallen, is hierover in 2012 en 2013 navraag gedaan bij experts van
de netbeheerders.
Aangezien deze informatie nog steeds actueel is, is de uitkomst hiervan opnieuw
opgenomen in dit rapport.
Uit de interviews met experts bij de netbeheerders komt naar voren dat:
 Het overgrote deel (ca.99%) van de ongevallen in de meterkast ontstaat door
eigen toedoen van de bewoners zelf. Het gaat hierbij veelal om uitbreidingen
/ modificaties met te dunne bedrading en het gebruik van verkeerd montagemateriaal (zoals kroonsteentjes).
 In één enkel geval is een verkeerde beveiliging van een door de netbeheerder geleverde tariefschakeldraad, gevolgd door een fout, de oorzaak geweest
van een overbelasting.
 Verder wordt de meterkast steeds vaker gebruikt als opslagplaats en montagekast voor modems, routers, draadloze / bedrade internetnetwerken, inbraak- en brandmeldinstallaties. Dit verhoogt het risico op storingen en ongevallen.

5.2 Ontwikkelingen vanuit normcommissies
Eind 2012 zijn acties in gang gezet door diverse samenwerkende partijen (Brandweer
Nederland Netbeheer Nederland, vertegenwoordigers van fabrikanten van leidingsystemen, deelnemers uit normcommissie van NEN) met betrekking tot preventie van
branden in de meterkast naar aanleiding van de meterkastbrand te Maassluis.
Voor het aansturen en coördineren van acties is een ad hoc Groep “Brandpreventie
Meterkast” door NEN geformeerd uit de samenwerkende partijen, zoals deze in het
begin van deze paragraaf zijn genoemd. Het rapport “Registratie van huishoudelijke
elektriciteitsongevallen achter de meter-Jaaroverzicht 2012” is door Netbeheer Nederland ingebracht in deze ad-hoc groep. In deze ad-hoc groep zijn diverse belangengroepen vertegenwoordigd.
Door deze ad-hoc groep is een vragenlijst opgestuurd naar de diverse normcommissies die zich met de eisen voor de meterkast bezig houden. Deze ad-hoc groep is
nog in functie. In de diverse betrokken normcommissies, vooral voor gas, staat dit
thema hoog op de agenda.
Voor wat betreft “gas” is de gassector betrokken bij de norm NEN 7244 (voor distributie leidingen, de betreffende normcommissie is NEN 349.008) en de norm NEN 1078
(voor gasleidinginstallaties, de betreffende normcommissie is NEN 349.100).
De beoogde planning dat in 2014 een testmethode zou worden gedefinieerd, prestatie-eisen zouden worden geformuleerd en normen zouden worden aangepast, is niet
gerealiseerd. De materie is complex en het vinden van een juiste testmethode is
moeilijker dan oorspronkelijk gedacht. Inmiddels is een concept-testmethode ontwikkeld, die nog beoordeeld moet worden op juiste toepassing.
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5.3 Cijfers verkregen uit andere databases.
Kiwa Technology heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) geraadpleegd om meer
achtergrond gegevens te krijgen van uitgevoerde onderzoeken naar fatale woningbranden. Dit, met name om inzicht te krijgen in die gegevens waarbij elektriciteit als
oorzaak wordt genoemd.
Een algemeen overzicht van de bevindingen van het IFV is opgenomen in Bijlage IV.
VeiligheidNL kan gegevens raadplegen uit de landelijke databank Spoedeisende hulp
(SEH) afdelingen van ziekenhuizen.
In het rapport over Huishoudelijke Elektriciteitsongevallen 2012 is een overzicht opgenomen van het soort meldingen dat uit deze informatie verkregen wordt. Op basis
van deze gegevens is niet opnieuw een opdracht gegeven aan VeiligheidNL om een
update van deze gegevens te verstrekken. Vergelijking van de cijfers uit 2012 toonde
aan, dat er geen vergelijking is tussen de gegevens vanuit het Letsel Informatie Systeem (LIS) en Kiwa. Beiden maken gebruik van verschillende informatiebronnen.

5.4 Achtergrondinformatie
Gegevens over schade aan o.a. woongebouwen zijn te vinden in de statistieken, die
via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. Veel gegevens
komen uit verkochte polissen en het uitgekeerde bedrag per jaar per soort schade.
Daarnaast worden er ook onderzoeken uitgevoerd. Zoals onderzoek naar de oorzaak
van fatale woningbranden over een aantal jaren.
Als voorbeeld staat in Bijlage V een detailoverzicht van gegevens uit de vergelijking
van fatale woningbranden, (waarbij geen opzet in het spel was) in 2008 t/m 2014.
Deze gegevens komen uit diverse rapporten van het Nederlands Instituut Fysieke
Veiligheid.
Uit dit rapport blijkt dat een van de belangrijkste oorzaken van fatale branden roken
is in woon-of slaapkamer (33%). Hierbij ontstonden de branden in (gestoffeerd) meubilair en bedden/matrassen (36%). Van de overige belangrijke brandoorzaken (zoals
kortsluiting, koken, explosie, kaarsen) verschilt het aandeel per jaar. Elk jaar is van
een groot deel van de fatale woningbranden de oorzaak niet bekend (22%). In de
rapportage wordt een overzicht gegeven over de oorzaken van brand.
In het beleidsplan 2016 van het Verbond van Verzekeraars is veiligheid één van de
speerpunten in de schadesector. Daarbij gaat het primair om veiligheid in en om het
huis en onderweg, maar ook andere veiligheidsrisico’s hebben de aandacht van het
Verbond. Zo is er in 2016 speciale aandacht voor de thema ‘Brandpreventie’. Eén van
de gerichte acties gaat over voorlichting over brandveilig leven en voorkomen van
brand(schade), onder meer in samenwerking met de brandweer en de Brandwondenstichting.
De verplichting om rookmelders in woningen aan te brengen bestaat sinds 2003 voor
nieuwbouwwoningen en wanneer er sprake is van een functiewijziging naar een
woonfunctie. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoning vast
aan het 230V net te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht rookmelders te hebben in
huurwoningen. In de jaren ervoor werden rookmelders sterk aanbevolen door verzekeraars.
Hoewel een aanzienlijk aantal huishoudens rookmelders in huis heeft (circa 70%
tenminste één rookmelder), is het percentage huishoudens met werkende rookmelders erg laag en wel circa 45%. Het percentage huishoudens waar sprake is van
rookmelders die werken èn op de juiste plek hangen, is nog lager en wel circa 35%
(Bron: rapport ‘Effectiviteit van rookmelders in woningen’ van IFV sep 2015). In hoeverre de preventieve werking van een rookmelder effectief is, is niet uit diverse databases (CBS statistiek, gegevens IFV, gegevens Kiwa) te halen.
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Uit brandweerstatistieken 2009 t/m 2013 (zie tabel 1) blijkt dat gemiddeld bij iets minder dan de helft van de binnenbranden (exclusief anders/onbekend), een defect aan
apparatuur of het verkeerde gebruik ervan de oorzaak van de brand was.

Totaal

2009
2010
2011
2012
2013

X 1000
15,4
15,6
14,5
14,3
15,0

Tabel 1:

Bran
dstichting

Spelen
met
vuur
door
kinderen

roken

Brandgevaarlijke
werkzaamheden

1,4
1,1
1,1
0,8
0,7

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0

0,4
0,4
0,4
0,3
0,3

0,5
0,4
0,5
0,5
0,5

Defect/
verkeerd
gebruik
apparaat/
product

2,8
2,5
2,3
2,1
1,6

Broei/
zelfverhitting

vuurwerk

anders

onbekend

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

3,5
4,1
4,0
3,8
3,4

6,1
6,3
5,4
6,0
7,7

0,5
0,5
0,7
0,7
0,7

Binnenbranden woongebouwen naar oorzaak (bron CBS;
opgenomen in Brandweerstatistiek 2013.

5.5 Vergelijking van gegevens
Vergelijking van de informatie uit de verschillende informatiebronnen is niet goed
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving
hiervan verschillend is en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd.

VGI/722/Htr
© Kiwa N.V.

8 maart 2016
- 13 -

6 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn de conclusies vermeld van de door Kiwa geregistreerde elektriciteitsongevallen, veroorzaakte achter de meter en is een korte samenvatting van de
opgetekende aantallen ongevallen vermeld.
De resultaten uit 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn vergelijkbaar. De meterkast en de
wasdroger zijn de belangrijkste apparaten, die een elektriciteitsongeval veroorzaken.
Kiwa heeft op basis van de geregistreerde elektriciteitsongevallen met huishoudelijke
apparatuur (exclusief elektrische installatie en meterkast) een top 8 van meest veroorzakende apparaten van elekriciteitsongevallen samengesteld. Gerangschikt van
hoog aantal naar laag aantal elektriciteitsongevallen zijn dit de volgende apparaten:
wasdroger, magnetron, wasmachine, koelkast, vaatwasser, elektrische deken, TV en
computer. Voor de afgelopen vier jaren bleken deze apparaten samen goed voor
gemiddeld 42% van het totaal van geregistreerde incidenten.
Vergelijking van de informatie uit de verschillende informatiebronnen is niet goed
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving
verschillen en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd.
In 2015 heeft Kiwa Technology in totaal 381 elektriciteitsongevallen geregistreerd,
met de volgende verdeling:
 Bij 32% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan
de installatie, bij 54% aan de elektrische apparatuur en bij 14 % van de meldingen is dit opgetekend en derhalve onbekend.
 Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur is bij 29% van de
meldingen de meterkast genoemd en bij 18% van de meldingen de wasdroger genoemd als oorzaak.
 Bij ongeveer 1% van de gemelde incidenten is de oorzaak niet opgetekend
en derhalve onbekend. Als oorzaak is bij 50% van de gevallen brand vermeld
en bij 48% van de gevallen wordt kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting als
oorzaak genoemd.
In 2015 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 4 doden te betreuren en 104
gewonden.
Omdat bij de geregistreerde elektriciteitsongevallen de meterkast als oorzaak relatief
veel wordt gemeld (gemiddeld 27% van de meldingen), heeft Kiwa hierover in 2012
en 2013 navraag gedaan bij experts bij de netbeheerders.
Aangezien deze informatie nog steeds actueel is, is de uitkomst hiervan opnieuw
opgenomen in dit rapport.
Uit de interviews met experts bij de netbeheerders komt naar voren dat:
 Het overgrote deel (ca.99%) van de ongevallen in de meterkast ontstaat door
toedoen van de bewoners. Het gaat hierbij veelal om uitbreidingen / modificaties met te dunne bedrading en het gebruik van verkeerd montagemateriaal
(zoals kroonsteentjes).
 Daarnaast wordt de meterkast steeds vaker als opslagplaats en montagekast
gebruikt voor modems, routers, draadloze / bedrade internetnetwerken en inbraak- en brandmeldinstallaties. Dit introduceert een risico op storingen en
ongevallen.
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7 Aanbevelingen
De registraties in dit rapport zijn vooral gebaseerd op mediaberichten. Kiwa geeft de
sector in overweging om meterkastbranden technisch te onderzoeken. Dit om de
technische oorzaak / oorzaken goed in kaart te kunnen brengen. Op basis van de
verkregen resultaten kunnen dan betere conclusies worden getrokken en kan er gericht informatie worden verstrekt aan de betrokken partijen.
Uit de verkregen informatie uit andere bronnen dan mediaberichten komt naar voren,
dat het menselijk handelen een van de voornaamste oorzaken van brand is.
Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist
een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te geven
aan de consument over:
-

het gebruik en onderhoud van de wasdroger;
het gebruik van de meterkast.

Door de netbeheerders zijn reeds voorlichtingsacties in gang gezet via
www.energieveilig.nl.
Voorlichting vindt ook plaats via de diverse brandweersites en via het Verbond van
Verzekeraars. Eveneens geven fabrikanten van huishoudelijke apparatuur in hun
gebruiksaanwijzing tips voor onderhoud en waarschuwingen voor mogelijke gevaren.
Voorlichting naar consumenten blijft een belangrijk aandachtspunt en verdient continuïteit.
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I Scope en begripsbepaling
1. Algemeen
In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld, alsmede een toelichting
op de in dit rapport gebruikte termen voor het indelen van de soort elektriciteitsongevallen.
2. Scope
De rapportage is gericht op elektriciteitsongevallen achter de KWh-meter bij huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van gebouwen, woningen en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN- 1010 of gelijkwaardig.
NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet
voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen.
Wanneer er in de media wordt gesproken over een incident in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of dit een incident betreft vóór of na de kWhmeter. Deze meldingen zijn ook in dit rapport opgenomen. Omdat het voor netbeheerders relevant kan zijn, zijn ook de bekende niet huishoudelijke meterkastongevallen gerapporteerd.
In deze rapportage zijn eveneens de meldingen over incidenten met huishoudelijke
apparaten meegenomen, die in andere objecten dan woningen staan.
3. Elektriciteitsongeval
Een elektriciteitsongeval wordt als volgt omschreven (in analogie met de definitie van
aardgasongeval ):
“Een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie
of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik
van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan”.
Deze definitie houdt in dat gevallen van waar bekend is dat opzet in het spel is, niet
als elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Opzet hierbij is bijvoorbeeld ook schade
door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepteelt. In de proefperiode voorafgaande aan dit project ( periode december 2011 t/m februari 2012) bleek het aantal
geregistreerde incidenten waarbij opzet in het spel was ruim twee maal zo hoog te
liggen als de “echte ongevallen”. Ook in 2015 zijn er vele wietplantages aangetroffen
en ontmanteld. In een aantal gevallen zijn deze ontdekt doordat er ongevallen hebben plaatsgevonden.
4. Aard van de ongevallen
De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media wordt
oorzaak en gevolg verschillend gehanteerd. Dit betekent dat deze termen niet te
onderscheiden zijn.
5. Brand
Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de toegepaste leidingmaterialen. De doorsnede van de aders is te klein
voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de leidingisolatie smelt, leidingen verbranden en hiermee ontstaat het risico op
brand. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen warmteontwikkeling
geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze overgangsweerstand kan ontstaan doordat:
 schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;
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 veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of
kruip;
 er bij flexibele leidingen geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde
uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen
op den duur los gaan zitten.
6. Elektrocutie
Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrocutie.
7. Overbelasting
De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen
van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan
(opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.
8. Oververhitting
Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/ of kortsluiting. Deze
term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel.
Eveneens wordt vermoedelijke oververhitting gemeld, dit houdt dan een extra onzekerheid over de toedracht in.
9. Kortsluiting
Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen
door de installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en
de installatie dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.
10. Vermoedelijk kortsluiting
De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen oorzaak heeft kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze berichtgeving
dan gebaseerd is op de kwaliteit van de aangetroffen elektrische installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men dit dan af de plek waar de brand mogelijk is
ontstaan (meterkast) of omdat dit als een zeer waarschijnlijke oorzaak wordt verwacht.
11. Onbekend
In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms
wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens zijn
worden in dit rapport geregistreerd als “onbekend”.
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II Werkwijze
1. Wijze van melden en registreren
Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch anderszins. Kiwa Technology heeft informatie verzameld via de volgende kanalen:
 Krant en andere publicaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een knipseldienst.
 Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor informatie bronnen.
 Gebruik van het contactennetwerk van Kiwa.
Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat vrijwel de meeste ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen.
Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage
opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en
bijna incidenten zijn.
De werkwijze die Kiwa hanteert voor het registreren en verwerken van elektriciteitsongevallen is identiek aan die welke is toegepast in de rapportagejaren 2012 t/m
2014.
De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat
naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de elektrische
binnen installatie .
2. Onzekerheid over de oorzaken
In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de
media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer
en/ of politie. In geen enkel geval is de oorzaak door middel van onderzoek achterhaald. Om hierover een beeld te krijgen is het Instituut Fysieke Veiligheid van
Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij dit instituut verricht men onderzoek naar de
oorzaak van ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving
“klussen in huis”. Op basis van de resultaten van het onderzoek in 2012 komt naar
voren dat deze meldingen beschreven worden als een incident naar aanleiding van
de installatie of onder de categorie “onbekend”.

VGI/722/Htr
© Kiwa N.V.

8 maart 2016
- 18 -

3. Soort defect
Van alle geregistreerde meldingen heeft Kiwa, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak van het incident bepaald.
De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:
Onbekend
Kortsluiting
Vermoedelijk kortsluiting
Oververhitting
Brand
Overbelasting
Smeulbrand
4. Onderverdeling naar gebruik (object)
De basis voor dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak
informatie over de aard van de toepassing / gebruik, waarbij de eisen van de elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend is
deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken.
(Eerste 8 in grafiek)
Woonhuis
Flatwoning
Winkel
Appartement
Restaurant
Garage
Schuur
Bedrijf
Zorginstelling
School
Clubgebouw
Studentenhuis
Kantoor
Hotel
Sportcentrum
Seniorenflat
Cafe

(Diversen)
Boerderij
Caravan
Kinderdagverblijf
Snackbar
Woonboot
Zonnestudio
Strandtent
Coffeebar
Museum
Autobedrijf
Chalet
Bakkerij
Bankgebouw
Buurthuis
Gemeentehuis
Bioscoop
Paardenstal
Sauna
Gezondheidscentrum
Eetcafé
Kerk
Station
Politiebureau
Camper

(Cursief afgedrukte objecten komen slecht 1 of 2 maal voor en zijn samengevoegd als diversen)
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5. Onderverdeling naar apparaat
Een incident ontstaat naar aanleiding van de installatie of naar aanleiding van de
toegepaste apparatuur. Uit de berichtgevingen zijn de volgende apparaten te onderscheiden als oorzaak van incidenten.
(Eerste 5 in grafiek)
Meterkast
Wasdroger
Magnetron
Wasmachine
Koelkast
Vaatwasser
Elektrische deken
TV
Computer
Oven
Lamp
Stekkerblok
Frituurpan
Ventilator
Elektrisch apparaat
Elektrische kachel
Koffiezetapparaat

(Diversen)
zonnepaneel
Lichtbak
Elekt. kookplaat
Speelgoed
CV-ketel
Airco
Waterkoker
Zonnebank
Stekkerblok
Strijkbout
Waterbed
Accu
Stofzuiger
Elektr. rolstoel
Hydrofoormotor
ICT-apparatuur
Jacuzzi
Krultang
Douche
Router
Soldeerbout
Huish. Apparaat

(Cursief afgedrukte apparaten objecten komen slecht 1 maal voor en zijn samengevoegd als diversen)

Wanneer er wordt gesproken over de meterkast is het onzeker of dit vóór of na de
meter betreft.
6. Letsel
Naast materiele schade is in een aantal gevallen ook persoonlijk letsel ontstaan. De
volgende omschrijvingen worden in de berichtgevingen gehanteerd.
Geen
Rookvergiftiging Ziekenhuis
Ziekenhuisopname
Rookvergiftiging
Gewonden
Doden
Brandwondenziekenhuis
NB Dit zijn niet logische categorieën, echter dit zijn de omschrijvingen die in de media
worden gemeld.
7. Onderverdeling naar gevolg
Ongevallen kunnen leiden tot slachtoffers: licht of zwaargewond, of dodelijke slachtoffers. Daarnaast kunnen de ongevallen leiden tot schade aan (delen van) woonhuizen
al dan niet veroorzaakt door brand.
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III Overzicht registraties 2015
Legenda aantallen (n) letsel:
n R = Rookvergiftiging
n Z = Ziekenhuisopname
n RZ = Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname
n G = Gewonden
n D = Dodelijk letsel
n B = Brandwondenziekenhuis
Apparaat

Schade

Gebruik

1-1- Tilburg kortmeter2015
sluiting kast

aanzienlijk

woonhuis

1-1- Maas2015 sluis

rookzorgin- 5R
schade stelling

Aan De Vloot in Maassluis is donderdag 1 januari brand uitgebroken in een verzorgingstehuis. De brand ontstond in een meterkast. De brandweer had
de brand snel onder controle maar er kwam veel rook vrij. De rook trok de gangen van het verzorgingstehuis in, hierdoor moesten twee verdieping op
last van de brandweer ontruimd worden. De bewoners zijn in de recreatie ruimte van het pand opgevangen. De brandweer schaalde op naar Zeer Grote
Brand en GRIP 1. Er werden meerdere personen met rookinhalatie behandeld door het ambulancepersoneel.

beperkt woonhuis

0G

Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2015 omstreeks 11.55 uur werd het Genemuider brandweerkorps opgeroepen voor een woningbrand. Aan de Ratelaar was
een kleine brand ontstaan in een vrijstaande woning. Na onderzoek van de man des huizes bleek dat de betimmering rondom het schoorsteenkanaal op
de bovenverdieping vlam had gevat. Daarbij was ook een elektriciteitskabel in brand gevlogen met kortsluiting als gevolg. De brand was ontstaan door
aanstraling van het warme kanaal.

beperkt garage 0G

In een garage aan De Bongerd in Zuidhorn is vrijdagavond brand geweest. Daarbij is niemand gewond geraakt. Oorzaak van de brand was vermoedelijk
kortsluiting

2-1- Enkortonbe2015 schede sluiting kend

aanzienlijk

woonhuis

0G

De bewoner van een woning aan de H.B. Blijdensteinlaan in Enschede moet tijdelijk ergens anders wonen. Door een brand is de woning momenteel
onbewoonbaar. De woonkamer is volledig uitgebrand.
De buren van de man moesten hun woning uit voorzorg verlaten, ook omdat er grote rookontwikkeling was. De bewoner en enkele buren zijn door
ambulancepersoneel onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Er is verder niemand gewond geraakt. De brand brak vrijdagavond rond 23.00 uur
uit in de woonkamer, mogelijk door kortsluiting.

5-1- Amers- vermoe onbe2015 foort
moekend
delijk
kortsluiting

beperkt sportcentrum

0G

AMERSFOORT (AS Media) - Bij Health Centrum Amersfoort aan de Hooglandseweg-Zuid is maandagavond 5 januari rond 20.00 uur brand ontstaan.
Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan, waarna er een kleine brand uitbrak. De sportschool werd direct ontruimd. De brandweer kwam snel ter plaatse
en kon door snel te blussen meer schade voorkomen. Medewerkers maakten de sportschool maandagavond schoon, waarna het centrum dinsdagavond weer open kon. Niemand raakte gewond.

Datum

Plaats

Soort

kortmetersluiting kast

1-1- Gene- brand
2015 muiden

2-1- Zuid2015 horn
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bedrading

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
3Z

TILBURG - Buurtbewoners hebben in de nieuwjaarsnacht een baby gered uit een brandend huis aan de Cornelis Drebbelstraat in Tilburg. De brand is
vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Toen de brand uitbrak waren er behalve de baby, nog 2 bewoners aanwezig. Zij zijn samen met de baby en de
heldhaftige buurtbewoners naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar maken het goed. Het huis is volledig uitgebrand.
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Apparaat

Schade

wasdroger

beperkt woonhuis

1RZ

ARNEMUIDEN - In een woning aan de Oostraat in Arnemuiden is maandag aan het begin van de middag een flinke brand uitgebroken.De band werd
rond 13.05 uur ontdekt. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook vrij. De brand woedde in de wasdroger op de eerste verdieping. Eén persoon
is door een ambulanceteam behandeld. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rond 13.25 uur kon de brandweer het sein
'brand meester' geven.

5-1- Amstel kortonbe2015 stelsluiting kend
veen

aanzienlijk

flatwoning

1D

De brand op de achtste etage van een flat in Amstelveen, die maandagmiddag aan een 84-jarige bewoonster het leven kostte, is waarschijnlijk ontstaan
door kortsluiting. Het onderzoek naar de oorzaak heeft geen aanwijzingen opgeleverd die duiden op een misdrijf. Zeker twee appartementen in het
gebouw zijn als gevolg van de brand voorlopig niet bewoonbaar. Ook is er veel water- en rookschade bij omliggende appartementen op de zevende en
negende etage.

6-1- Soest
2015

Datum

Plaats

Soort

5-1- Arnebrand
2015 muiden

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

De net tweejarige Ties lag om één uur vanmiddag nog heerlijk in zijn trappelzak te slapen toen zijn moeder Marije Stiphout hem ruw moest wekken
vanwege hevige rookontwikkeling in hun huis aan de Van Straelenlaan in Soest. De wasdroger stond in brand.

6-1- Tolbert brand
2015

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

TOLBERT – Dinsdagavond om 18:42 uur werd brandweer Leek opgeroepen voor een automatische brandmelding bij Sintmaheerd aan het Spant in
Tolbert. Nog voor de brandweer onderweg was kwam er een melding daadwerkelijke brand. Vlakbij een deur stond in een wasruimte een droger die
oververhit was geraakt. De was dat in de droger zat werd er uit gehaald maar was daarna gaan branden wat voor rookontwikkeling zorgde.

woonhuis

0G

Een fel uitslaande brand heeft rond middernacht een slaapkamer verwoest van een twee-onder-een kapwoning aan de Gezichtslaan in Doorn. De twee
bewoners die thuis waren konden veilig het huis verlaten. Kortsluiting in een elektrische deken is vermoedelijk de oorzaak van de brand. De brandweer
rukte massaal uit om het vuur te bestrijden. De naastgelegen woning heeft waarschijnlijk rook- en waterschade opgelopen. Rond 1 uur vannacht had de
brandweer het vuur onder controle.

beperkt woonhuis

0G

VLAARDINGEN - Een man is donderdagmiddag uit een woning gered nadat er brand was uitgebroken. De man belde vanaf de bovenetage van zijn
huis. Hij kon zijn huis moeilijk verlaten omdat de brand woedde in de meterkast bij zijn voordeur. De man vluchtte naar een raam waar hij in ieder geval
kon ademen zonder rook binnen te krijgen. Hij is met een vluchtmasker voor door de brandweer uit de woning gered. De man is nog door ambulancepersoneel nagekeken.

9-1- Rotter- kortmeter2015 dam
sluiting kast

beperkt cafe

9R

Na een klein brandje bij grandcafé Ballroom in de Rotterdamse Witte de Withstraat zijn negen omwonenden vanmorgen gecontroleerd door ambulancepersoneel. Zij hadden veel rook ingeademd. Een bovenbuur sloeg rond kwart over zes alarm toen hij rook in het trapgat zag staan. De brandweer ontdekte een klein brandje in de kelder 'van nog geen vierkante meter' bij de stroomaanvoer. Vanwege de rook moesten meerdere buren hun huis verlaten.
Kortsluiting was de oorzaak van het brandje.

10-1- Zeist
2015

brand

onbekend

beperkt schuur
bij
woonhuis

0G

ZEIST - Brand heeft zaterdagochtend vroeg een schuur aan de Cornelis Schellingerlaan in Zeist in de as gelegd. De harde wind zorgde ervoor dat het
vuur flink aanwakkerde. Een aantal woningen werd korte tijd ontruimd omdat niet duidelijk was of er gevaarlijk stoffen in de schuur waren. De oorzaak
van de brand is nog niet bekend. Kortsluiting wordt niet uitgesloten.

11-1- Boxtel
2015

brand

magnetron

rookwoonschade huis

0G

BOXTEL - Bewoners van een pand aan de Bosscheweg zijn zondagochtend geëvacueerd. De reden was een rokende magnetron in de woning. Er
raakte niemand gewond. De rookmelders gingen zondagochtend af en de bewoners zagen rook. De brandweer rukte rond 7.30 uur uit.

13-1- Noord
2015 wijk

brand

wasdroger

beperkt strand- 0G
tent

Noordwijk - Dinsdagmorgen is er in een strandtent aan de Koningin Astrid Boulevard brand uitgebroken in een wasdroger. De brandweer werd met
spoed opgeroepen om ter plaatse te komen.

onbekend

aanzienlijk

8-1- Doorn
2015

vermoe Elektri- aanmoesche
zienlijk
delijk
deken
kortsluiting

8-1- Vlaar2015 dingen

brand

12-1- Amers- brand
2015 foort

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

meterkast

flatwoning

1D+1R Maandagochtend 12 januari ontstond er brand in een woning aan de Undinestraat. Een 93-jarige bewoonster raakte gewond. Rond 08.15 uur kwam de
Z+1R
melding van de brand. Toegesnelde hulpdiensten troffen op de galerij de bewoonster aan. Ze was even daarvoor uit de woning gehaald door twee
getuigen. De vrouw was slecht aanspreekbaar en werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Een van de getuigen die het slachtoffer had geholpen, had rook ingeademd en werd ook naar een ziekenhuis gebracht. Een politieagent werd ter plaatse behandeld voor het inademen van rook. Drie
naastgelegen woningen werden ontruimd. Uit onderzoek bleek dat de brand ontstaan is door een technisch mankement aan een apparaat. Op maandag 2 februari kreeg de politie de melding dat de 93-jarige bewoonster dit weekend is overleden.
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Datum

Plaats

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

12-1- Blari2015 cum

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

beperkt flatwoning

0G

BLARICUM - De brandweer is rond half twee vanmiddag uitgerukt naar een woningbrand aan de Karrekamer. Het betrof een benedenflat. Een appartement boven de getroffen woning moest ook flink gelucht worden in verband met rookschade. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting, maar
dat wordt nog verder onderzocht

14-1- Weert
2015

vermoe metermoekast
delijk
kortsluiting

rookwoonschade huis

2R

ROERMOND - Vermoedelijk als gevolg van kortsluiting is vanochtend rond 4.00 uur brand uitgebroken in een woning aan de Steenspil in Weert. De
brand is ontstaan in een meterkast van de woning. De buurvrouw ontdekte de brand nadat bij haar de stroom was uitgevallen als gevolg van de brand.
De twee bewoners ademden daarbij rook in en moesten worden gecontroleerd door ambulancepersoneel, maakte de brandweer bekend.

14-1- Gro2015 ningen

brand

magnetron

rookschool
schade

0G

De faculteit medische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is woensdag aan het begin van de avond enige tijd ontruimd geweest vanwege
een brand in een magnetron. Daarin was een stuk papier met paraffine tot ontbranding gekomen. Paraffine wordt in de medische wereld gebruikt als
beschermlaag, liet een woordvoerder van de brandweer weten

15-1- Meppel kortmeter2015
sluiting kast

beperkt woonhuis

0G

Meppel - Donderdagmorgen is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Nijeveenseweg. De brand werd met brandblussers door de
politie geblust. De brandweer voerde nacontrole uit. De brand is ontstaan door kortsluiting.

17-1- Amster brand
2015 sterdam

meterkast

aanzienlijk

3RZ+2
BZ

In de Marnixstraat in Amsterdam heeft zaterdagochtend brand gewoed in een woning. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in het souterrain,
waarna het hele pand zich vulde met rook.
Even na 11.00 uur liet de brandweer weten dat de brand uit is.Drie bewoners zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden
ingeademd. Twee brandweerlieden hebben bij de inzet brandwonden aan hun handen opgelopen.Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het pand is
onbewoonbaar verklaard.

18-1- Hel2015 mond

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

HELMOND - Een wasdroger in een woning aan de Eramuslaan heeft zondagochtend rond 10.15 uur vlam gevat. Het vuur sloeg uit de droger toen de
brandweer bij het huis kwam. Er raakte niemand gewond door de brand.

18-1- Maas2015 dijk

brand

meterkast

beperkt woonhuis

0G

Brandweer met spoed naar Zoutmanstraat in Maasdijk. Nacontrole brand meterkast.

19-1- Rot2015 tevalle

kortonbesluiting kend

aanzienlijk

schuur
bij
woonhuis

0G

ROTTEVALLE - Dankzij een groep attente jongens overleefden de duiven van Bertus van der Veen uit Rottevalle zondagavond een felle brand. Maar de
schade is groot. De Rottevalster moest daarna wel met lede ogen toezien hoe de schuur afbrandde. Alle spullen die erin stonden zijn verloren gegaan.
De brandweer vermoedt dat kortsluiting de oorzaak van de brand moet zijn geweest.

20-1- Ouder- vermoe onbe2015 kerk
moekend
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

restau- 0G
rant

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De brandweer en de politie doen in tegenstelling tot eerdere berichten geen onderzoek naar de brand van afgelopen
weekend in het Spaanse tapasrestaurant La Cubanita. Het restaurant brandde volledig af. La Cubanita laat weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan
door kortsluiting.

20-1- Nijme2015 gen

aanzienlijk

flatwoning

0G

NIJMEGEN - Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de explosies in een flatwoning aan de Slotemaker de Bruïneweg in Nijmegen zondagavond
zijn veroorzaakt door een aantal busjes deodorant.
De brand die de busjes liet exploderen is ontstaan door kortsluiting in een waterkoker. Niemand raakte gewond

beperkt woonhuis

3R

Een bewoner van Gemini had op maandagavond zijn elektrische kacheltje aangezet. Mogelijk door een defect in de bedrading is er brand in de kachel
ontstaan. Hij liep daarbij licht brandwonden op, waaraan hij door ambulancepersoneel werd behandeld. Ook werden hij en de nadere bewoners nagekeken omdat ze nogal wat rook hadden ingeademd.

kortwatersluiting koker

21-1- Soes- kortelektri2015 terberg sluiting sche
kachel

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

woonhuis
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Datum

Plaats

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

onbekend

aanzienlijk

schuur
bij
woonhuis

0G

LEERSUM - De brand die afgelopen weekend woedde in Leersum heeft 17 auto's van Marokkaanse vakantiegangers verwoest. Hun wagens stonden
gestald in de loods. Sporenonderzoek van de politie heeft niet kunnen uitwijzen of de brand echt door kortsluiting is ontstaan. De oorzaak van de grote
brand in Leersum blijft voorlopig een mysterie.

woonhuis

0G

P 1 Gebouwbrand woning (meterkast) (VK: 20) Stevinstraat 34 DHG

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

1-2- Leer2015 sum

onbekend

20-1- Den
2015 Haag

kortmetersluiting kast

onbekend

20-1- Leid2015 schendam

kortwassluiting droger

rookgarage 0G
schade

LEIDSCHENDAM - De brandweer is dinsdag met groot materiaal uitgerukt naar de Frekeweg in Leidschendam voor de melding van een garagebrand.Toen de bewoners thuiskwamen, zagen zij veel rook uit de garage van hun woning komen. Wel was er sprake van een enorme rookontwikkeling.
De vrouw van het stel verklaarde dat ze haar wasdroger had aangezet, waarna het huis verliet om boodschappen te doen. Vermoedelijk de flinke roetschade aan de auto dan ook het gevolg van kortsluiting in de wasdroger.

20-1- Leme2015 lerveld

kortonbesluiting kend

beperkt garage 0G

Vanavond iets na zes uur gingen de piepers van de brandweer opnieuw af. Dit keer was de melding; brand bijgebouw Prins Willem-Alexanderstraat.
Door kortsluiting was in de garage brand ontstaan die vrij snel door de bewoners werd opgemerkt doordat het licht in huis uitviel. Toen de deur naar de
garage werd geopend en deze vol rook stond werd direct 112 gebeld. Doordat de brand snel werd ontdekt en door snel ingrijpen van de brandweer kon
erger worden voorkomen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen

beperkt flatwoning

0G

Almelo - Op woensdag 21 januari is e reven na half twaalf brand uitgebroken in een flatwoning aan de Rachmaninofstraat te Almelo. Er was op en onoplettend moment brand ontstaan in de magnetron.

aanzienlijk

0G

EEXTERVEEN - In Eexterveen woedde vanochtend brand in een boerderij aan de Dorpsstraat.
Het vuur brak rond negen uur uit in het woongedeelte van de boerderij. De vlammen sloegen over naar meerdere gedeelten, waaronder de kelder en de
eerste verdieping. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar het dak. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. De bewoners waren
niet thuis toen de brand uitbrak.De oorzaak van het vuur zou kortsluiting in de meterkast zijn.

0G

LICHTENVOORDE - De Aldi in Lichtenvoorde is tijdelijk gesloten nadat daar woensdagavond een brand woedde. De klanten en medewerkers die tijdens de brand aanwezig waren konden snel in veiligheid worden gebracht. Het vuurtje ontstond net voor sluitingstijd in de meterkast maar was al snel
onder controle. Tijdens de brand is er wel veel rook vrijgekomen waardoor de supermarkt vandaag gesloten is.

21-1- Almelo brand
2015
22-1- Eexter
2015 veen

kortmetersluiting kast

22-1- Lichten brand
2015 tenvoorde
23-1- Box2015 meer

magnetron

meterkast

rookwinkel
schade

kortvaataansluiting wasser zienlijk

24-1- Ureterp brand
2015

wasdroger

24-1- Wor2015 merveer

vermoe
moedelijk
kortsluiting

huisaanhoude- zienlijk
lijk
apparaat

25-1- Mook2015 hoek

kortElektri- aansluiting sche
zienlijk
deken

26-1- Al[hen
2015 aan
den
Rijn

kortwassluiting droger

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

boerderij

kantoor 0G
toorpand

beperkt woonhuis

0G

BOXMEER - Bij een kantoorpand van Econsultancy aan de Rapenstraat in Boxmeer heeft vrijdagavond een brand gewoed. Het vuur ontstond door
kortsluiting in de vaatwasser in de keuken van het bedrijf. De keuken is totaal verwoest.
Frieschepalen - De brandweer van Ureterp moest vanavond uitrukken voor een woningbrand aan de Scheiding 6 in Frieschepalen

kantoor 0G
toorpand

WORMERVEER - De brand die vrijdagavond in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Rosbayerweg te Wormerveer woedde is niet aangestoken. Omdat
de brand vermoedelijk in de keuken is uitgebroken, vermoedt men dat kortsluiting in een witgoedapparaat de boosdoener van de brand was. De explosie die daaruit volgde, was hoogstwaarschijnlijk een rookgasexplosie.

woonhuis

0G

Zondagavond 25 januari is er in een woning aan de schaeg in Mookhoek een grote brand uitgebroken. Een vlamvattende elektrische deken is de oorzaak van de brand.

rookwoonschade huis

2R

Alphen aan den Rijn - Maandagavond werd de Alphense brandweer opgeroepen voor een woningbrand op de Rossinihof in Alphen aan den Rijn.Ter
plaatse betrof het een brand in de garage onder de woning waarbij veel rook vrij kwam. De brand werd met 1 hogedrukstraal geblust en de wasdroger
werd uit de garage gehaald.Kortsluiting is mogelijk de oorzaak van de brand.

xx maart 2016
- 24 -

Datum

Plaats

28-1- Gro2015 ningen

Soort

Apparaat

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

Schade

Gebruik

aanzienlijk

woonhuis

1R

Groningen - Bij een woningbrand aan de West-Indischekade in Groningen is woensdagochtend een slang om het leven gekomen. De bewoner had rook
ingeademd en is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is de brand door kortsluiting ontstaan. De woning is voorlopig onbewoonbaar.

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

2-2- Meppel over2015
verhitting

elektrische
deken

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Vos van Steenwijklaan in Meppel heeft zondagavond brand gewoed. Oorzaak was overhitting van een elektrische deken. Er was
vooral rookschade

2-2- Winbrand
2015 terswijk

meterkast

rookclubge- 0G
schade gebouw

In het oude pand van Skvw, het nieuwe onderkomen van AV-Archeus brak maandagavond brand uit in de meterkast voor de baan verlichting. De baan
verlichting brandde ongeveer een half uur waarna men rook uit het pand zag komen kort daarna ging de verlichting uit er is toen direct 112 gebeld. De
brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust.Het pand heeft rookschade opgelopen.
De brandweer rukte woensdagochtend uit voor een binnenbrand in de dierenwinkel Dobey aan de Parkstraat in Den Burg. De brand is door een kortsluiting ontstaan. De schade aan het pand valt mee. Er is enkel schade aan het dak. De dierenwinkel gaat waarschijnlijk woensdagmiddag weer open.

4-2- Den
2015 burg

kortonbesluiting kend

beperkt winkel

3-2- Den
2015 Helder

kortonbesluiting kend

aanzienlijk

strand- 0G
tent

In strandpaviljoen Citadel bij strandslag Duinoord is dinsdagmiddag rond half vijf brand uitgebroken. Na ruim een half uur was het vuur geblust, maar de
schade in het pand is aanzienlijk. Het volledige interieur is verwoest, alleen het casco staat nog overeind. De oorzaak was kortsluiting in de keuken.

3-2- Eersel
2015

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

Op 3 februari 2015 om 17:27 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar Buivensedreef 10 te Eersel. Brand in meterkast.

5-2- Utrecht brand
2015

meterkast

beperkt bedrijf

0G

Het was opnieuw raak in Utrecht Overvecht. Rond half tien was er een brandje in een bedrijfspand aan de Tennesseedreef. Even werd gevreesd dat er
een opslagloods met houten dozen in brand stond, maar het vuurtje bleef beperkt tot de meterkast in de hal van het gebouw.

4-2- Mid2015 woud

brand

meterkast

beperkt boerderij

0G

Midwoud | APB- De brandweer van Midwoud heeft vanmiddag rond de klok van 16:00 uur een brand in een meterkast van een veehouderij aan de
Broerdijk bijtijds weten te blussen.

6-2- Em2015 men

kortventila- beperkt flatwosluiting tor
ning

0G

EMMEN - In de woning boven Café Groothuis in Emmen woedde vanmorgen brand in de badkamer. Groothuis draagt de titel beste café van Nederland.De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam dat het oversloeg naar andere vertrekken. De brand zou ontstaan zijn door kortsluiting in de douche. De oorzaak is volgens hem een probleem met de ventilator op het dak van het pand. ,,Die is door het dak gezakt en in de badkuip
gevallen. Het was ook niet zozeer een brand, maar het apparaat smeulde vooral.''

0G

Meterkast vat vlam bij geitenstal Belfeld. In Belfeld is in de nacht van zaterdag op zondag brand uit gebroken in een meterkast van een geitenstal. Door
nog onbekende oorzaak brak er rond 2 uur brand uit

7-2- Belfeld brand
2015

meterkast

beperkt boerderij

0G

8-2- Zeist
2015

kortventila- beperkt woonsluiting tiesyshuis
teem

0G

De brandweer in Zeist is zondagnacht uitgerukt voor een woningbrand. Bewoners van een woning aan de Valckenboschlaan werden rond 00.30 uur
gewekt door de rookmelder, waarop direct de brandweer gebeld is. Het bleek om een brand op de badkamer te gaan, waarschijnlijk veroorzaakt door
kortsluiting in het ventilatiesysteem.

9-2- Slie2015 dracht

brand

2R

Sliedrecht - Een wasdroger heeft maandagochtend 9 februari brand veroorzaakt in Sliedrecht. De droger vloog net na 10.50 uur door nog onbekende
oorzaak in brand, op de eerste verdieping van een woning aan de Thorbeckelaan.De bewoonster en haar zoon werden door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, ziekenhuisopname bleek niet nodig.

0G

De achterzijde van de winkel van Vobis in Hoogeveen aan de schutstraat is donderdagmorgen in brand gevlogen. Door de rrokontwikkeling werden de
bewoners van een appartementen complex naast de winkel geevacueerd. De brand was kort maar hevig veel spullen in de winkel zijn verloren gegaan
door brand, rook en waterschade. De oorzaak van de brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan.

wasdroger

rookwoonschade huis

10-2- Hoovermoe stekaan2015 geveen moekerblok zienlijk
delijk
kortsluiting

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

flatwoning
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Apparaat

Schade

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

BERGHEM - Bewoners van een huis aan de Pachthoeve in Berghem ontdekten woensdag aan het begin van de middag brand op zolder. De wasdroger
bleek de boosdoener.

0-1- Hookortonbe1900 geveen sluiting kend

aanzienlijk

winkel

0G

In Hoogeveen heeft dinsdagavond een brand gewoed in een winkel aan de Schutstraat. De brand woedde in een computerwinkel van Vobis. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Op camerabeelden zie je het ontstaan van het vuur. Oorzaak is kortsluiting in een of
ander apparaat. De schade is groot.

11-2- Marum kortwas2015
sluiting machine

beperkt woonhuis

0G

Marum - Vanmiddag moest de Marumer brandweer uitrukken voor kortsluiting in een wasmachine
Vanmiddag om vijf voor twee werd de brandweer van Marum opgeroepen voor een woningbrand aan de Kastanjelaan in Marum. Ter plaatse bleek dat
er in een wasmachine kortsluiting was ontstaan. De water toevoer van de machine was door een geknikte slang geblokkeerd, terwijl de machine gewoon
door bleef draaien. Hierdoor ontstond vervolgens kortsluiting in de machine. Bij de brand vielen geen gewonden.

13-2- Sche2015 veningen

brand

rookwinkel
schade

0G

DEN HAAG - De brand bij een drogisterij in de Keizerstraat op Scheveningen is onder controle. Vrijdagochtend brak er brand uit in de meterkast van de
winkel. De brand breidde zich van de meterkast uit naar het plafond. De brandweer moest het plafond openbreken om het vuur te kunnen blussen.
Woningen boven de winkel moesten ontruimd worden. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. De winkel en de woningen worden geventileerd en
daarna kan iedereen zijn woning weer in.

14-2- Velp
2015

kortaccu
sluiting

Datum

Plaats

11-2- Berg2015 hem

Soort
brand

meterkast

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

aanzienlijk

garage 1G

VELP – De vrijwillige brandweer van Velp werd afgelopen zaterdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw/garage van een woning aan
de Talingsingel te Velp. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was kan het gebouw als verloren worden beschouwd. De brand is ontstaan door
kortsluiting in een accu, volgens de brandweer. Er werd direct bij aankomst opgeschaald naar middelbrand om erger te kunnen voorkomen. De eigenaar
van de woning raakte licht gewond.

13-2- Wilder- vermoe meter2015 vank
moekast
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

appar- 7RZ
tement

7 bewoners van een appartementencomplex aan de Rietgors in Wildervank zijn vanavond na een brand naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk hebben
ze koolmonoxide ingeademd. Kort na 7 uur ontstond brand in het complex. Vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting in de meterkast. De andere bewoners zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw of verblijven nu bij familie.

19-2- Wasbrand
2015 senaar

meterkast

aanzienlijk

woonhuis

0G

WASSENAAR – De brandweer is druk bezig met het bestrijden van de brand op de Oostdaallaan in Wassenaar. In de meterkast van de woning is een
gasleiding gesprongen wat het blussen van de brand bemoeilijkt. Uit voorzorg zijn 3 omliggende woningen ontruimd, daarbij zijn 7 mensen korte tijd op
straat komen te staan. De brand brak donderdagmorgen kort na 11.00 uur uit. Het vuur onstond in een meterkast en er is ook een gasleiding geraakt.
Niemand raakte gewond aldus een woordvoerder van de brandweer

23-2- Berk2015 hout

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

Berkhout - Een oververhitte wasdroger heeft er maandag aan het einde van de ochtend voor gezorgd dat een auto en een schuurtje vlam vatten bij een
woning op de Kerkebuurt in Berkhout.

23-2- Gro2015 ningen

kortonbesluiting kend

25-2- Doetin- brand
2015 tinchem

wasdroger

aanzienlijk

restau- 0G
rant

Groningen - In een kelder van een restaurant aan het Gedempte Zuiderdiep heeft korte tijd een klein brandje gewoed. Het betrof kortsluiting in een
kelder.

beperkt woonhuis

0G

DOETINCHEM - Een defecte wasdroger heeft woensdagmiddag voor wat consternatie gezorgd aan de Vogezen in de Doetinchemse nieuwbouwwijk
Dichteren. Een bewoonster ontdekte dat er rook uit de garage kwam, en alarmeerde daarop 112. De brandweer rukte uit en trof daar een nog smeulende wasdroger aan, die inmiddels buiten stond.

25-2- Dor2015 drecht

kortkoelsluiting kast

beperkt woonhuis

1R

DORDRECHT – In een flatwoning aan de Tolbrugstraat Waterzijde in Dordrecht heeft woensdagmiddag 25 februari korte tijd een brand gewoed. Rond
12.00 uur ontstond er door kortsluiting brand in een koelkast in de keuken van de woning. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken
vanwege mogelijke rookinhalatie. De schade aan de woning is groot en ook de bovenliggende woning heeft rookschade opgelopen door de brand.

27-2- Vee2015 nendaal

brand

aanzienlijk

0G

In Veenendaal is er in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan De Smalle Zijde waarin meerdere bedrijven gehuisvest zijn. Ook zijn er in het pand een woning en 2 appartementen gevestigd. Volgens een woordvoerder is de brand bij de meterkast ontstaan.Dat zorgde voor een gasbrand. Daarna sloegen de vlammen over naar de 1e verdieping.
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bedrijf
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Datum

Plaats

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

27-2- Gro2015 ningen

kortkoelsluiting kast

rookwoonschade huis

0G

GRONINGEN - Het was geen pannetje op het vuur maar kortsluiting in de koelkast. Dat veroorzaakte de brand in een huis aan het Hoge der A op vrijdagmorgen. De brandweer kwam met een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse. Daar aangekomen stond het pand helemaal vol met rook. De
bewoners waren al uit huis en er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het huis heeft wel flinke rookschade opgelopen.

27-2- Soest
2015

vermoe speelmoegoed
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

woonhuis

0G

In Soest is de brandweer vrijdag in actie gekomen vanwege een zolderbrand. Een oppas ontdekte dat er rook van zolder kwam in het huis aan de Jan
Steenlaan. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in elektronisch kinderspeelgoed.De schade in het huis is aanzienlijk.

28-2- Berg2015 ambacht

kortonbesluiting kend

aanzienlijk

boerderij

0G

Niets is er overgebleven van het rieten dak van een boerderij aan het polderweggetje in Bergambacht. Brand zou in het achterste gedeelte van de boerderij op de bovenverdieping zijn ontstaan als gevolg van kortsluiting.

1-3- Amster kortfrituur2015 stersluiting pan
dam

beperkt coffee- 0G
bar

Coffeeshop The Bulldog op de Wallen is vanmorgen korte tijd ontruimd geweest. De oorzaak was kortsluiting in een frituurpan.

4-3- Amers- brand
2015 foort

magnetron

rookwoonschade huis

0G

Amersfoort – Op woensdag 4 maart is in de Kamillestraat in Amersfoort iets na vier uur een magnetron in brand gevlogen. De buren van de bewoonster
op leeftijd waren er snel bij om de magnetron te blussen. De brandweer heeft nog wat nageblust. Er was behoorlijk veel rook ontwikkeling en de keuken
is flink zwart, mede doordat het een oude woning is met schrootjes aan het plafond. Onbekend is hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Niemand is
gewond geraakt.

5-3- Almelo brand
2015

wasmachine

aanzienlijk

woonhuis

0G

Een keukenbrand in een woning aan de Bonte Specht heeft gistermiddag veel schade veroorzaakt. Waarschijnlijk heeft de wasmachine vlam gevat.

5-3- Rijpwe- brand
2015 tering

elektrische
deken

beperkt woonhuis

0G

Donderdagmiddag 5 maart omstreeks 14.00 uur is er een woningbrand gemeld aan de Binnenweg in Rijpwetering. De toegesnelde brandweer heeft
meteen de slaapkamer, waar de brand was, geblust met brandblusser om ergere waterschade te voorkomen. De oorzaak van de brand was kortsluiting
door een elektrische deken.

6-3- Soest
2015

brand

compu- rookwoonter
schade huis

0G

SOEST - Door een oververhitte computer is een zolderbrand ontstaan in een woning aan de Kerkstraat. Op de zolder van de woning was een computer
dusdanig heet geworden dat er een kleine brand was ontstaan. De spuitgasten hebben weinig water hoeven gebruiken om het vuur te doven, maar er is
wel fikse rookschade ontstaan.

6-3- Amai2015 de

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Ameide - In een woning aan de Prinses Marijkeweg in Ameide is vrijdagmorgen brand ontstaan in een wasdroger. De wasdroger stond in een aanbouw
bij de woning.

6-3- Tiel
2015

brand

meterkast

rookwoonschade huis

0G

Donderdagavond kreeg de brandweer van Tiel een melding van een brandlucht in een woning aan de Handelstraat in Tiel. Het betrof een brand in de
meterkast van de woning. Bij aankomst bleek een van de omwonenden de brand reeds geblust te hebben.

6-3- Assen
2015

brand

vaatrookclubge- 0G
wasser schade gebouw

brand bij Paintball troopers aan de C.T. Storkweg in Assen. In de kantine was door onduidelijke oorzaak brand ontstaan in een vaatwasser. In het gebouw was een grote hoeveelheid rook vrijgekomen.

lamp

6-3- Exloer- brand
2015 loermond
7-3- Tiel
2015

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

kortwassluiting droger

beperkt woonhuis

0G

Vanmiddag werd er een woningbrand gemeld aan de 1e Exloermond 42. Het bleek om een kortsluiting te gaan in een lampje waarna een klein brandje
ontstond. Toen de politie terplaatse kwam, hebben zij het vuurtje snel geblust.

beperkt woonhuis

0G

TIEL – In een woning aan de Sterrebos in Tiel heeft zaterdagochtend een kleine brand gewoed. Het vuur ontstond rond 11.30 uur. Volgens de brandweer is kortsluiting in een wasdroger de oorzaak van de brand.

xx maart 2016
- 27 -

Apparaat

Schade

brand

meterkast

beperkt woonboot

0G

NIJMEGEN - Op een schip in de Waal bij Lent heeft maandagmiddag een korte brand gewoed. Volgens brandweerofficier van dienst, ontstond deze
brand rond 13.00 uur in de meterkast van de boot. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.

9-3- Katwijk brand
2015

meterkast

rookwoonschade huis

0G

Katwijk – Gisteravond werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een melding van een brand aan de Baron van Wassenaerlaan in Katwijk. De brand in
de meterkast breidde zich snel uit door de portiek. De brand ging gepaard met flinke rookwolken welke tot in de wijde omtrek te zien waren. Doordat de
gaskraan nog niet helemaal dicht in de brandende meterkast was bleef er lichtelijk gas ontsnappen. De brand heeft flinke schade in het portiek aangericht. Ook de woningen in het portiek hebben flinke rook schade opgelopen.

10-3- Dorst
2015

kortmetersluiting kast

beperkt woonhuis

0G

Bij een woning aan de Bavelstraat in Dorst is dinsdagavond kortsluiting ontstaan in de meterkast waardoor een klein brandje ontstond.

11-3- Graau
2015 w

vermoe compu- aanmoeter
zienlijk
delijk
kortsluiting

woonhuis

0G

De brand die woedde in een woning aan de irenestraat in Graauw is volgens de politie vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een personal computer.
De schade is vrij groot, wat onder meer bleek uit een flink gat in het dak.

15-3- Assen
2015

kortwassluiting droger

beperkt woonhuis

0G

Zaterdagavond werd de brandweer van Assen gealarmeerd voor een woningbrand. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting in de wasdroger

16-3- Swal2015 men

kortwassluiting droger

beperkt woonhuis

0G

Swalmen – In een woning aan Swalmzicht in Swalmen is maandag aan het eind van de middag brand uitgebroken. In een wasdroger ontstond kortsluiting toen de bewoners thuis waren. De schade bleef niet beperkt tot alleen de wasdroger. Ook andere apparaten, zoals een diepvries raakte beschadigd.

17-3- Zee2015 wolde

brand

wasdroger

aanzienlijk

appar- 0G
tement

In een appartementencomplex aan het Sterrekruid in Zeewolde heeft dinsdagavond een forse brand gewoed. Het vuur is ontstaan doordat een wasdroger vlam vatte. De brand werd door de bewoners van de woning ontdekt. Zij konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Het appartement waar de
brand uitbrak is onbewoonbaar verklaard.

18-3- Amster brand
2015 sterdam

meterkast

onbekend

appar- 0G
tement

Op 18 maart 2015 om 23:45 is de brandweer uitgereden naar Jan Olphert Vaillantlaan 51 te Amsterdam. De oorspronkelijke 112 melding die door de
brandweer is verspreid is: Tbo Graag Contact Meldkamer Ivm Brand Woning (Meterkast) (Kleine Brand)

22-3- Roo2015 sendaal

oververhitting

elektrische
kachel

aanzienlijk

woonhuis

0G

De brand die vrijdagavond een leeg café met bovenwoning aan de Brugstraat in Roosendaal totaal verwoestte, is mogelijk ontstaan door oververhitting
van een elektrisch kacheltje.

24-3- Delft
2015

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Dinsdagmiddag 24 maart is de brandweer met spoed uitgerukt voor een melding woningbrand aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft. Toen de
brandweer ter plaatse kwam bleek de brand al geblust te zijn. Buiten heeft de brandweer het vlam gevatte stapeltje kleding nog nageblust. Vermoedelijk
is de oorzaak van de brand de wasdroger.

25-3- Amster vermoe onbe2015 stermoekend
dam
delijk
kortsluiting

beperkt museum

0G

Vanmorgen werden de Amsterdamse brandweerlieden ingezet voor een brand in het Amsterdam Museum aan de Kalverstraat. Het vuur ontstond in een
kantoor op de zolder. De brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan.

27-3- Zeelan kortwas2015 d
sluiting droger

beperkt woonhuis

0G

Een draaiende wasdroger was de oorzaak van een brand donderdagmiddag in een woonhuis aan Pinksterbloem in Zeeland. De zolder van de woning
liep door de brand rook- en waterschade op.
De wasdroger brandde compleet uit en ook van de was bleef niets over.

Datum

Plaats

9-3- Lent
2015

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

Soort

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
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Datum

Plaats

27-3- Oud
2015 gastel

Soort

Apparaat

kortonbesluiting kend

Schade
aanzienlijk

Gebruik
boerderij

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
0G

Een grote schuur aan de Vierschaarstraat in het buitengebied van Oud Gastel is donderdagavond door brand verwoest. De eigenaar zat rond elf uur in
het huis bij de schuur televisie te kijken toen de stroom uitviel. Toen hij vervolgens naar buiten keek, ontdekte hij de brand. De oorzaak van de brand is
nog niet bekend, maar mogelijk zou het om een kortsluiting gaan.

28-3- Tervermoe meter2015 heijden moekast
delijk
kortsluiting

beperkt woonhuis

0G

In een woning aan de Vlietstraat in Terheijden heeft zaterdagmorgen korte tijd een kleine brand gewoed. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer heeft het brandje geblust en heeft de woning verder geventileerd.

27-3- Eind2015 hoven

kortelektrisluiting sche
kachel

aanzienlijk

1BZ

Een caravan die geparkeerd stond aan de Zeelsterstraat in Eindhoven, is vrijdagavond rond negen uur in brand gevlogen. Naastgelegen schuren raakten door de brand beschadigd. De brandweer was snel aanwezig om het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de caravan in vlammen opging.
Een jongen was bezig met de kachel in de caravan toen er opeens kortsluiting ontstond. Hij raakte lichtgewond toen hij de brand zelf probeerde te blussen. Het slachtoffer is met brandwonden naar de huisartsenpost gebracht.

29-3- Capel2015 leSchollevaar

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

De brandweer rukte zondagavond uit voor een brand in woning aan de Jachthoorn in Capelle-Schollevaar. Ter plaatse bleek er een wasdroger in de
brand te zijn gevlogen op de bovenste verdieping van het pand

30-3- Cuijk
2015

brand

elektrische
kachel

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Stuiverstede in Cuijk is in de nacht van zondag op maandag brand ontstaan door een oververhitte elektrische kachel. De brandweer kwam eraan te pas om het vuur te doven waarna de woning werd geventileerd zodat de bewoners weer naar binnen konden.

31-3- Breda
2015

brand

meterkast

aanzienlijk

woonhuis

0G

In een rijtjeshuis in de Tongerenstraat heeft maandagmiddag een uitslaande brand gewoed. De vlammen kwamen uit de voordeur van de woning. De
woning is behoorlijk beschadigd. De brandweer vermoedt dat de brand op de benedenverdieping in de buurt van de meterkast is ontstaan. De exacte
oorzaak is nog niet bekend.

1-4- Gouds
2015 waard

kortvaataansluiting wasser zienlijk

woonhuis

0G

Bij een woning in Goudswaard is kortsluiting ontstaan door een afwasmachine. Deze vatte vlam en de brandweer moest ter plaatse komen om te blussen. Er ontstond flinke schae in de keuken, maar er raakte niemand gewond.

woonhuis

1RZ

In een woning aan de Kikkersloot in Zoetermeer is dinsdagnacht brand uitgebroken. De woning is door het vuur grotendeels verwoest. Het vuur ontstond
in een keuken en sloeg daarna over naar de meterkast.

caravan

1-4- Zoeter- brand
2015 termeer

onbekend

aanzienlijk

31-3- Frane2015 ker

brand

magnetron

beperkt woonhuis

0G

Dinsdagavond werd er in een woning aan de Gaffelaar een woningbrand gemeld. Omstreeks half zeven werd de brandweer van Franeker gealarmeerd.
Bij aankomst van de brandweer bleek er brand te zijn ontstaan in een combi-magnetron in de keuken van de woning.

2-4- Gro2015 ningen

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

In een woning aan de Bottemaheerd in Groningen is donderdagmiddag brand ontstaan in de wasdroger. De brandweer heeft de droger naar buiten
gedragen en daar leeggehaald. De brand leek te zijn ontstaan bij het stoffilter.

2-4- Nijver2015 dal

vermoe stopaanmoecontact zienlijk
delijk
kortsluiting

schuur
bij
woonhuis

0G

De brandweer werd donderdagavond ingeschakeld voor een schuurbrand aan de Tweede Kampsweg in Nijverdal. er plaatse bleek het te gaan om een
brand in een aanbouw van de schuur. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen de er flinke schade aan de overkapping ontstond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een stopcontact van de schuur.

3-4- Den
2015 Haag

brand

woonhuis

0G

P2 nacontrole brand meterkast soendastraat den haag

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

meterkast

onbekend
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Datum

Plaats

5-4- Win2015 schoten

Soort
brand

Apparaat

Schade

Gebruik

wasmachine

rookwoonschade huis

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
0G

Een woning aan de Eikenlaan in Winschoten heeft zaterdagavond rook- en roetschade opgelopen. Oorzaak: een wasmachine die vlam vatte. Toen de
brandweer arriveerde kwam de rook uit het dak van de woning. De brandweerlieden braken de voordeur open om bij de vuurhaard te komen. Wel liep
de woning veel rook- en roetschade op. Op het moment dat de brand ontstond, was er niemand in de woning aanwezig.

5-4- Zwijnd- vermoe elektri- beperkt appar- 3RZ
2015 recht
moesche
tement
delijk
rolstoel
kortsluiting

In een appartement aan het Tolhuis in Zwijndrecht is zondagmorgen brand ontstaan in een elektrische rolstoel. De brand ontstond kort voor 09.00 uur.
In de woning waren drie personen aanwezig. Terwijl de gewaarschuwde brandweer onderweg was, werd het brandje door een van de bewoners geblust.
Een andere bewoonster was afhankelijk van de rolstoel en kon hierdoor de woning niet makkelijk verlaten. Haar twee huisgenoten konden haar moeilijk
naar buiten krijgen, waardoor ze alle drie behoorlijk wat rook in ademden. De drie zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.
Het brandje ontstond vermoedelijk door kortsluiting in de rolstoel.

6-4- Joure
2015

brand

jacuzzi rookbedrijf
schade

Aan het Tjeukemeer in Joure is brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brand was ontstaan in een jacuzzi. Er was sprake van een anzienlijke
rooontwikkeling door het brandende kunststof. De rook verspreidde zich door het gehele pand, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd.

6-4- Wij2015 chen

vermoe
moedelijk
kortsluiting

elektrisch
apparaat

7-4- Borne
2015

kortelektrisluiting sche
deken

aanzienlijk

0G

appar- 5RZ
tement

De brand in een seniorenflat in Wijchen is maandag vermoedelijk ontstaan door een elektrisch apparaat dat stuk was. Door de brand moesten zeventien
bewoners de seniorenappartementen uit. Drie van hen ademden rook in en gingen voor controle naar het ziekenhuis. Dat gold ook voor degene die de
brand meldde en één van de bewoners uit het brandende pand haalde.Zes appartementen raakten beschadigd.

beperkt woonhuis

0G

Een kleine woningbrand aan de Spanjaardstraat dinsdagavond werd veroorzaakt door kortsluiting van een elektrische deken. De bewoner is gecontroleerd door een ambulancemedewerker, en hoefde niet naar het ziekenhuis. De brand was snel geblust.

0G

Dinsdagavond 7 april omstreeks 19.10 uur is er een woningbrand gemeld aan de Sint Servatiusstraat. Ter plaatse bleek het te gaan om een wasdroger
die in brand is gevlogen.

7-4- Hees- brand
2015 wijkDinther

wasdroger

beperkt woonhuis

9-4- Zaan2015 dam

brand

lichtbak

beperkt clubge- 0G
gebouw

De dansschool van acteur Juvat Westendorp in Zaandam is woensdagmiddag even ontruimd nadat er kortsluiting was ontstaan in een lichtbak. De
brandweer was eerder op de dag ook al langsgekomen, omdat in de dansschool een vreemde lucht hing. De oorzaak kwam pas aan het licht nadat er
opnieuw een brandlucht werd geroken. De geur leidde de brandweermannen naar de lichtbak.

9-4- Breda
2015

brand

magnetron

beperkt bankge 0G
gebouw

Rond 12.30 uur moest de brandweer uitrukken voor een binnenbrand bij Argenta Spaarbank aan de Essendonk. Drie voertuigen kwamen ter plaatsen.
Inmiddels was het gebouw al ontruimd en stonden de medewerkers buiten. De brand werd veroorzaakt door een magnetron waar iets in werd verwarmd.

10-4- Ois2015 terwijk

vermoe speelmoegoed
delijk
kortsluiting

rookwoonschade huis

0G

Bij een woningbrand aan de Burgemeester Vogelslaan in het Brabantse Oisterwijk vrijdagavond is veel rookontwikkeling en schade ontstaan. De brand
zou zijn ontstaan door kortsluiting. Een kind wilde een racewagentje opladen op de accu en legde zijn speelgoed op een bed. Dat is vlamgevat, vermoedelijk door kortsluiting. De brand had veel rook- en roetschade tot gevolg.

10-4- Hilva2015 renbeek

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

0G

In het gemeentehuis van Hilvarenbeek is vrijdagochtend brand uitgebroken. De brand ontstond in de dakconstructie, zo meldt de brandweer. Vermoedelijk heeft de brand een technische oorzaak, bijvoorbeeld een kortsluiting. Er is vooral veel waterschade aan het gebouw.

VGI/722/Htr
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Apparaat

Schade

Gebruik

elektrisch
apparaat

aanzienlijk

woonhuis

0G

In een woning aan de Dotterbloemstraat in Assen woedde gisteravond brand. De bewoners, die op het moment van de brand thuis waren, raakten niet
gewond.Op de bovenverdieping van het huis vatte een elektrisch apparaat vlam, vermoedelijk door kortsluiting. De brandweer was snel ter plaatse en
wist een grote vlammenzee te voorkomen. In de woning is veel rook- en brandschade.

magnetron

aanzienlijk

woonhuis

0G

De Tilburgse brandweer rukte zondagavond uit voor een woningbrand in een complex van Amarant aan de Korte Hoefstraat in Tilburg.De bewoner was
een kip aan het bereiden en had deze in een magnetron geplaatst waarna de brand ontstond. De brand zorgde voor veel schade in de woning.

13-4- Alk2015 maar

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

woonhuis

0G

De bewoners van een woning aan de Hiemerwaard in Alkmaar kunnen voorlopig niet terug naar huis: door een korte brand is het huis onbewoonbaar.
Een buurvrouw alarmeerde maandagmiddag de brandweer toen zij brandlucht rook. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. De
bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Er zijn geen gewonden gevallen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting.

12-4- Sint
2015 Annaparochie

kortkoelsluiting kast

beperkt kerk

0G

In de kerk De Skûl van Sint Annaparochie heeft zondagmorgen brand geweest. Volgens de brandweer is er kortsluiting geweest in een koelkast. De
brand onstond toen de dienst al was afgelopen. Er waren op dat moment nog maar weinig mensen in de kerk. De brandweer had de brand gauw onder
controle en heeft het pand geventileerd. Voor zover bekend is er weinig schade aan het gebouw.

Datum

Plaats

11-4- Assen
2015

Soort
vermoe
moedelijk
kortsluiting

12-4- Tilburg brand
2015

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

16-3- Leeu- kortcv2015 warden sluiting ketel

aanzienlijk

15-4- Bever2015 wijk

rookwoonschade huis

0G

De bewoonster van een woning aan het Jan Semeinshof in Beverwijk heeft woensdagmorgen erg veel geluk gehad. In haar woning was brand ontstaan
wat gepaard ging met veel rookontwikkeling, maar de vrouw kwam wonderbaarlijk genoeg met de schrik vrij. In de woning bleken enkele dienbladen op
een elektrische kookplaat de oorzaak van de rookontwikkeling te zijn. De brandweer heeft de woning geventileerd.

vaatrookwoonwasser schade huis

0G

Donderdagmorgen heeft een vaatwasser vlam gevat in de keuken van een woning aan de van Ruysdaelweg in Groesbeek. De brand werd door de
bewoner ontdekt en heeft de vuurhaard met een tuinslang proberen te docen. De gehele woning heeft veel rook- en roetschade opgelopen.

kortvaatrookwoonsluiting wasser schade huis

0G

In een woning aan de G. Mulderstraat is bij een brand in een vaatwasser rook- en roetschade ontstaan. Vanmiddag werd om vier uur de brandweer van
Finsterwolde gealarmeerd voor een brand in een bijkeuken van een woning aan de G. Mulderstraat in Beerta. Hier bleek een vaatwasser in brand te
staan. De brand was waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in de machine.

brand

15-4- Groes- brand
2015 beek
15-4- Beerta
2015

elektrische
kookplaat

clubge- 0G
gebouw

Door brand in het ketelhok van dagbesteding Wij! In Leeuwarden, veroorzaakt door kortsluiting in de ketel, ontstond veel roet- en waterschade.

17-4- Oosbrand
2015 terhout

wasdroger

rookeetcafe 0G
schade

Bij eetcafé Broeder Beer aan de Markt in Oosterhout heeft vrijdagochtend korte tijd een binnenbrand gewoed. Het vuur ontstond rond halfnegen in een
wasdroger. De brandweer heeft de machine naar buiten gebracht en geblust. De brand ging gepaard met veel rook.

18-4- Wor2015 merveer

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

Toen de brandweer vanmiddag voor het café aan het Noordeinde stopte om een brand in een bovengelegen woning te blussen, bleven bezoekers rustig
op het terras zitten. De brand was ontstaan in de meterkast van de woning en sloeg korte tijd via het dak naar buiten.

19-4- Appel2015 scha

vermoe zonne- beperkt woonmoepaneel
huis
delijk
kortsluiting

0G

Vermoedelijk door kortsluiting ontstond zondagmiddag brand in zonnepanelen op het dak van een woning aan de Drentseweg in Appelscha. Door de
brandweer en een installatiebedrijf werden enkele zonnepanelen verwijderd om er zeker van te zijn dat de brand uit was.

21-4- Har2015 dinxveld

oververhitting

0G

Een buitensauna in een tuin aan de Buitendams in Hardinxveld heeft vlamgevat. De eleltrische kachel in de sauna raakte zo oververhit, dat het houtwerk
van de sauna in brand vloog. De sauna liep door de brand veel schade op.

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

elektrische
kachel

aanzienlijk

sauna
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Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

21-4- Amster vermoe onbe2015 stermoekend
dam
delijk
kortsluiting

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Motorwal in Noord heeft vannacht korte tijd brand gewoed. Het brandje brak rond 2.50 uur uit en zorgde voor nogal wat rookontwikkeling. Vermoedelijk is de brand ontstaan na kortsluiting in een toiletruimte, waarna een aantal kranten vlam vatte. Door het brandje knapte ook een
waterleiding. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond.

22-4- Den
2015 Haag

brand

meterkast

rookwoonschade huis

3R

In een huis aan de Laakkade in Den Haag woedde dinsdagavond brand. Drie mensen moesten nagekeken worden omdat ze rook hadden ingeademd.
De brand ontstond in de meterkast.

22-4- Apel2015 doorn

kortmetersluiting kast

beperkt woonhuis

0G

Bij een brand in een woning aan de Lavendelstraat is woensdagmiddag de meterkast uitgebrand. De brandweer had het vuur al snel geblust. Er is
verder geen schade aan de woning.De brand is in de meterkast door oververhitting ontstaan. Een niet goed vastgezette aansluiting had tot vonkvorming
geleid.

24-4- Tiel
2015

kortonbesluiting kend

beperkt hotel

0G

Hotel Van der Valk aan de Laan van Westroijen in Tiel is vrijdagochtend rond 07.30 uur ontruimd door de brandweer. Een personeelslid vermoedt dat
kortsluiting in de keuken de brand heeft veroorzaakt. Een politiewoordvoerder bevestigd dat vermoeden.

30-4- Goor
2015

brand

beperkt woonhuis

0G

Donderdagmiddag 30 april omstreeks 13:00 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Gondalaan in Goor.Ter plaatse bleek er
een wasdroger in brand te hebben gestaan in de woning.

1-5- Ermelo kortmeter2015
sluiting kast

aanzienlijk

woonhuis

0G

In Ermelo is donderdagmiddag een woningbrand ontstaan. De brand deed zich rond 17 uur voor in de meterkast van een woning aan de Kievitstraat.
Volgens een woordvoerder is brand waarschijnlijk ontstaan als gevolg van verkeerd aangelegde electra, maar dat wordt nog onderzocht. De bewoner
wist de brand te blussen voor aankomst van de brandweer. De schade is aanzienlijk. Bij de brand raakte niemand gewond.

1-5- Berkel- brand
2015 Enschot

rookwoonschade huis

0G

Een korte maar felle brand in een bijkeuken van een huis in Berkel Enschot heeft vrijdagmiddag rond kwart voor vier voor flink wat schade gezorgd. De
brand, die ontstond in een droger, werd opgemerkt door de bewoonster die in de tuin zat.Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon zij niet voorkomen dat de woning veel rookschade opliep.

1-5- Almere kortonbe2015
sluiting kend

beperkt winkel

0G

Vrijdagmiddag kort na half drie is er een brand gemeld in de voormalige Albert Heijn aan de Oldewierde in Almere-Haven. De brand, welke zich in het
plafond van de winkel bevond, werd ontdekt door een passant. De mogelijke oorzaak van de brand is kortsluiting.

1-5- Ermelo kortmeter2015
sluiting kast

aanzienlijk

woonhuis

0G

In Ermelo is donderdagmiddag een woningbrand ontstaan. De brand deed zich rond 17 uur voor in de meterkast van een woning aan de Kievitstraat.
Volgens een woordvoerder is brand waarschijnlijk ontstaan als gevolg van verkeerd aangelegde electra, maar dat wordt nog onderzocht. De schade is
aanzienlijk. Bij de brand raakte niemand gewond.

5-5- Hoog2015 herk

beperkt woonhuis

0G

In de Kerkstraat in Hoogkerk heeft dinsdag aan het eind van de middag brand gewoed op de bovenste verdieping van een woning. De oorzaak van de
brand was kortsluiting. De bewoners konden zich tijdig uit de voeten maken. Volgens de brandweer valt de omvang van de brand mee. Vanuit een
hoogwerker is voor de zekerheid nog een controle uitgevoerd om te voorkomen dat het vuur weer zou oplaaien.

wasdroger

wasdroger

kortonbesluiting kend

6-5- Harbrand
2015 derwijk

compu- aanter
zienlijk

restau- 0G
rant

De brand die dinsdagochtend restaurant 't Rookerijtje in Harderwijk in as legde, is niet aangestoken. Dat heeft het onderzoek van de brandweer uitgewezen. "We weten inmiddels dat de brand is ontstaan in de buurt van de bar, door een technische oorzaak", vertelt voorlichter Remco ten Raa. Hierbij
moet worden gedacht aan iets als kortsluiting. Een dag na de brand is de ravage goed zichtbaar. Van het pand aan de Strandboulevard is weinig meer
over. Het interieur en dak zijn grotendeels verwoest door de vlammen. Een laptop die amper zes weken oud was, blijkt verantwoordelijk voor de brand in
't Rookerijtje. Dat heeft onderzoek van de brandweer uitgewezen.

7-5- Nieu2015 wersluis

oververhitting

elektrische
kachel

aanzienlijk

woonhuis

De brand in de woning aan de Angstelkade in Nieuwersluis is woensdagavond waarschijnlijk ontstaan door een oververhitte kachel. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

7-5- Gro2015 ningen

brand

wasdroger

aanzienlijk

studen- 0G
tenhuis

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

)g

Een wasdroger heeft donderdagavond rond de klok van half negen een brand veroorzaakt aan de Tressenplaats in Groningen.Het gebouw heeft flinke
schade opgelopen. Enkele bewoners, studenten, zullen tijdelijk een ander onderkomen nodig hebben. Er zijn geen gewonden gevallen.
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8-5- Zaan2015 dam

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

beperkt flatwoning

0G

ZAANDAM In een flatwoning op de elfde verdieping aan de Brandaris in de Zaandam heeft korte tijd een brand gewoed. Het betrof een kleine keukenbrand, die vermoedelijk door kortsluiting was onstaan.

8-5- Reusel kortonbe2015
sluiting kend

beperkt schuur
bij
woonhuis

0G

REUSEL - Een brand heeft vrijdagavond een tuinhuis op de Rouwenbogt in Reusel in de as gelegd. Mogelijk is er kortsluiting ontstaan. Brandweerkorpsen uit Bladel en Reusel waren snel aanwezig om de brand te blussen, maar konden niet voorkomen dat het tuinhuis in vlammen opging.

9-5- Naar2015 den

brand

wasmachine

rookwoonschade huis

0G

De brandweer moest zaterdagmiddag uitrukken voor een woningbrand aan de Binnenhof in Naarden. Ter plaatse kwam er al een flinke rookwolk uit de
woning. De brandweer moest de deur openbreken om in de woning te komen. Eenmaal in de woning was de brand snel onder controle. Het bleek te
gaan om een brandende wasmachine.

9-5- Tilburg brand
2015

meterkast

beperkt woonhuis

1RZ

In een benedenwoning op de Koestraat in Tilburg, tegenover café Den Hoefakker, is zaterdagochtend brand uitgebroken. Een toevallig voorbijrijdende
politiesurveillance ontdekte het vuur. Volgens de brandweer ontstond de felle brand in de meterkast. De geredde bewoner werd met ademhalingsproblemen meegenomen naar het ziekenhuis, maar was al snel weer terug op de Koestraat. Enexis werd opgeroepen wegens een defecte gasleiding. De
straat werd afgesloten en de stoep voor het huis moest worden opengebroken omdat daar de brandende gasleiding onder zou zitten.

11-5- Den
2015 Haag

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

Nacontrole brand (VK: 1) (meterkast) Schalk Burgerstraat 270 DHG 7830

12-5- Utrecht vermoe was2015
moemachidelijk
ne
kortsluiting

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Poolsterhof in Sterrenwijk heeft kort brand gewoed in een wasmachine, vermoedelijk door kortsluiting.

13-5- Borg2015 loon

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

garage 1RZ

Woensdagnacht is de hele buurt rond het benzinestation in Bommershoven –Borgloon opgeschrikt door een hevige brand. Omstreeks 2.30 uur werd de
buurman wakker door de hevige knallen. Meteen is hij met de andere buur het woonhuis binnengedrongen om de bejaarde bewoonster te ontzetten en
in veiligheid te brengen. De vrouw werd ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Achteraan het gebouw was er een hels vuur. Dat was de
oude garage die door een nieuwe uitbater gehuurd werd. Vermoedelijk is ook de brand daar door een kortsluiting ontstaan. Later sloeg het vuur over
naar de woning van de weduwe.

7-5- En2015 chede

onbekend

aanzienlijk

woonhuis

0G

De oorzaak van de brand vorige week donderdag in een woning aan de Ootmarsumbrink in Enschede is een technisch mankement. Daar gaat de politie
van uit na onderzoek dat na de brand is gedaan. Of het om kortsluiting of een ander mankement gaat is volgens de politie niet meer na te gaan. Vorige
week ging de politie er nog van uit dat de oorzaak niet meer te achterhalen valt omdat die oorzaak letterlijk in rook is opgegaan. Uit sporen zou nu blijken dat er een technische oorzaak is maar dat er geen sprake van brandstichting is. Door de brand raakten drie woningen onbewoonbaar. Een buurtbewoner wist vier kinderen uit het brandende huis te redden.

rookwoonschade huis

0G

De brandweer heeft tegen elf uur het sein 'brand meester' gegeven in de woning aan de Langestreek in het centrum van Lemmer. Hier was vrijdagochtend rond kwart voor tien brand uitgebroken. In tegenstelling tot eerdere berichten was in de woning niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Kortsluiting in de wasdroger heeft mogelijk de brand veroorzaakt.

brand

onbekend

15-5- lemmer kortwas2015
sluiting droger

16-5- Leeu- kortstoprookstuden- 0G
2015 warden sluiting contact schade tenhuis

In een studentenpand aan de Oude Oosterstraat in Leeuwarden is zaterdagmiddag brand ontstaan door kortsluiting in een stopcontact. De bovenverdieping van het pand kwam vol rook te staan en de bewoners werden gewaarschuwd door loeiende rookmelders. Uiteindelijk werd de sluiting in het
stopcontact ontdekt wat de hoeveelheid rook veroorzaakte. Door de brand is wel flinke schade ontstaan, dit zal worden afgehandeld door een expert.

18-5- Utrecht brand
2015

Utrecht - In een woning aan de Marnixlaan in Utrecht is maandag rond 17.50 uur brand uitgebroken. De brand ontstond in de meterkast en was snel
onder controle.

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

meterkast

beperkt woonhuis

0G
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Apparaat

Schade

20-5- Rotter- brand
2015 dam

wasdroger

rooksenioschade renflat

0G

Rotterdam – De brandweer moest woensdagmorgen uitrukken voor een brand in een verzorgingsflat aan de Burgemeester de Villeneusingel. Eenmaal
aangekomen bleek er een wasdroger in de brand te zijn gevlogen.
Er was wat sprake van lichte rook en voor de zekerheid kwam een tweede brandweerploeg ter plaatse. De brand was snel geblust en de schade valt
mee. Er vielen geen gewonden.

19-5- Gro2015 ningen

brand

wasdroger

rookstuden- 0G
schade tenhuis

Op de eerste verdieping van een studentenhuis aan de Grote Kromme Elleboog in Groningen vloog dinsdagavond laat een oververhitte wasmachine in
brand.

21-5- Rotter- brand
2015 dam

meterkast

rookflatwoschade ning

0G

De brandweer heeft donderdagochtend met een hoogwerker een moeder en een baby uit een bovenwoning aan het Genestetplein in de Rotterdamse
wijk Spangen gehaald. In de ondergelegen woning was brand uitgebroken. De brand brak rond 8.30 uur uit in de meterkast van de benedenwoning. De
brandweer had de brand als snel onder controle. Toch is de woning onbewoonbaar geworden.

Datum

Plaats

Soort

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

20-5- Wacht
2015 um

kortstofsluiting zuiger

rookrestau- 0G
schade rant

Een in brand gevloen stofzuiger heeft vanmiddag dinner- en theatercafe Welgelegen in Wachtum in de rook gezet. Het lukte de eigenaar niet het apparaat te blussen. Rookchade is aanzienlijk. De eigenaar is voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak.

20-5- ter
2015 Heijde

brand

beperkt woonhuis

0G

Woensdagmiddag 20 mei rond een uur of 4 waren mensen in het Vrondel lekker bingo aan het spelen toen de stoppen doorsloegen. Na onderzoek bij
de meterkast hing er een stinkende rooklucht waarop de brandweer is gebeld. De posten van Monster en Honselersdijk kwamen ter plaatsen maar er
hoefde niks meer gedaan te worden, de mensen in het Vrondel hadden zelf al maatregelen genomen iedereen was buiten en er brande niets meer.

21-5- Wage2015 ningen

kortonbesluiting kend

aanzienlijk

flatwoning

0G

Het Hof van Wageningen kan voorlopig nog geen gebruik maken van de toren met 150 kamers na de brand van woensdag. De oorzaak van de brand is
volgens hem kortsluiting in de luchtschacht; de hulpdiensten en de verzekeraar zien verder ook geen reden om technisch onderzoek te doen.

21-5- Druten
2015

brand

magnetron

rookflatwoschade ning

0G

Op donderdag 21 mei 2015 rond 12:30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in de Laan van Klein Afferden te Druten. Uiteindelijk bleek
het te gaan om een probleem met de magnetron.

22-5- Nieuw brand
2015 vennep

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Een kat is vrijdagochtend gered bij een brandje in een woning aan het Kreilerhof in Nieuw-Vennep. Toen de brandweer bij het huis arriveerde stond de
woning vol rook. De wasdroger bleek in brand te staan. Deze is geblust en uit de woning gehaald. De woning heeft aanzienlijke rook en waterschade
opgelopen. De benedenetage van de woning stond al blank bij binnenkomst omdat door de brand de slang van de wasmachine gesmolten was.

23-5- Doorn
2015

brand

meterkast

rookappar- 0G
schade tement

Bij blinden- en slechtzienden instituut Bartiméus aan de Arnhemse Bovenweg in Doorn woedde zaterdagmorgen korte tijd een brand. De brand was
ontstaan in de meterkast van een appartement op het terrein. De brandweer werd omstreeks 08:15 uur doormiddel van een automatische brandmelding
gealarmeerd.

29-5- Sint
2015 Janste
en

kortmetersluiting kast

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen heeft vrijdagochtend brand gewoed. In het huis waren geen personen aanwezig. De brandweer
rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. De brand werd ontdekt rond 8.30 uur en om 8.50 uur was de brand onder controle. Het huis heeft
brand- en rookschade opgelopen. "Er is mogelijk kortsluiting geweest in de meterkast", zegt de bevelvoerder.

24-5- Haren
2015

kortlamp
sluiting

rookcaraschade van

2RZ

HAREN – In de nacht van zaterdag op zondag zijn twee kleine kinderen naar het ziekenhuis gebracht, nadat zij bij een brand op de camping Emspark
aan de Kirchweg rook hadden binnen gekregen. Rond half een in de nacht van zaterdag op zondag ontdekte de vader van twee kleine kinderen dat er
brand was in hun caravan. De kinderen lagen in de caravan te slapen, terwijl hun ouders buiten zaten. Toen de vader wou controleren of alles in orde
was ontdekte hij dat de caravan vol rook stond. Zij werden met rookvergiftigingsverschijnselen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak
van de brand is waarschijnlijk een lamp geweest, die door kortsluiting of oververhitting brand in een dekbed heeft veroorzaakt.

rookwinkel
schade

0G

Zuidlaren - Zaterdagmiddag om 15.09 uur moest de brandweer van Zuidlaren uitrukken naar de Stationsweg in Zuidlaren voor een brand in boekenwinkel Bruna. In de meterkast was een groep gaan smeulen, het stroom van het pand is er direct afgehaald.

zonne- 0G
studio

Bij een zonnestudio aan de Reiger in Hoorn woedde dinsdagmiddag een grote brand. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Dat meldt de
veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Volgens de veiligheidsregio was het "erg heet in de zonnestudio". De brand is ontstaan door kortsluiting in een
zonnebank.

27-5- Zuidla- brand
2015 ren
26-5- Hoorn
2015

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

meterkast

meterkast

kortzonne- aansluiting bank
zienlijk
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Datum

Plaats

27-5- Heilig
2015 landstichting

Soort

Apparaat

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

27-5- Doetin- brand
2015 tinchem

Schade

Gebruik

aanzienlijk

woonhuis

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
0G

Een brand – vermoedelijk uitgebroken na kortsluiting in het ketelhuis – heeft woensdagochtend veel schade veroorzaakt aan een villa een de de Profetenlaan in Heilig Landstichting. De bewoonster en haar dochter roken rond 10.15 uur een brandlucht. De brand veroorzaakte een fikse rookontwikkeling
die uit het dak kwam. De benedenverdieping en eerste verdieping hebben vrijwel geen schade opgelopen terwijl de zolder veel roet en waterschade
heeft.

wasdroger

rookwoonschade huis

1RZ

Een vrouw is woensdagochtend naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook had ingeademd bij een brand aan de Burgemeester Kehrerstraat in Doetinchem. De brand is ontstaan door een wasdroger.

29-5- Katwijk korthydro2015
sluiting foormotor

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Titan in Katwijk is vrijdagochtend rond 8.45 uur de brandweer gealarmeerd voor een sterke brandlucht. Na kort onderzoek bij de
achterdeur, bleek dat de brandlucht onder de vloer vandaan kwam. Onder de vloer bleek een kortsluiting in een hydrofoormotor de oorzaak te zijn van
de brandlucht.

28-5- Haarlo
2015

brand

meterkast

rookwoonschade huis

0G

Donderdag 28 mei omstreeks 13.45 uur moest de brandweer van Borculo in actie komen voor een woningbrand. De melding kwam vanuit de Wolinkweg
in Haarlo. De brandweer was snel ter plaatse. Al snel was duidelijk dat het ging om een brandje in een meterkast. Het vuur was snel geblust.

2-6- Zwolle
2015

brand

meterkast

aanzienlijk

woonhuis

0G

De Hoogstraat in de Kamperpoort is vanmiddag getroffen door een hevige woningbrand. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar aanpalende woningen. Intussen kunnen drie woningen als verloren worden beschouwd. De brand ontstaat rond een uur of twee in de meterkast
in een woning van een jong gezin dat midden in de Hoogstraat woont. Een buurman hoort kort een explosie bij de voordeur. De brandweer is dan al
gearriveerd. Er zouden zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.

2-6- Gorin2015 chem

brand

magnetron

beperkt woonhuis

0G

De brandweer van Gorinchem is dindsdagmiddag 2 juni rond 16.45 uur uitgerukt voor een keukenbrand in een woning aan de Grote Haarsekade in
Gorinchem. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek de omvang van de brand mee te vallen, in een magnetron had brand gewoed.

4-6- Heren- kortonbe2015 tals
sluiting kend

beperkt garage 0G

In de garage van een dubbelwoning aan Krakelaarsveld in Herentals is er donderdag rond 14.15 uur brand uitgebroken. Buren hadden rook opgemerkt
en verwittigden de brandweer. Omdat de bewoners niet thuis waren moesten de spuitgasten zich een toegang forceren via de garagepoort. Op dat
moment sloegen de vlammen door het dak.De brandweer had het vuur evenwel snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen
naar het woongedeelte. De oorzaak is wellicht een kortsluiting.

23-5- Losser
2015

brand

beperkt woonhuis

Bewoners aan Het Boerrigter in Losser kregen vanmorgen opnieuw te maken met brand in hun woning. Twee weken geleden vloog de wasmachine op
zolder in brand, vanmorgen in alle vroegte stond de keuken in lichterlaaie. De bewoners lagen te slapen op het moment van de brand, maar werden
wakker van de rook. Ze hebben zelf rond 20 over 5 de brandweer gebeld. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig en schaalde snel op
naar middelbrand. Na ongeveer tien minuten was de brand onder controle. De bewoners zijn niet gewond geraakt. Aan hun woning is wel veel schade
ontstaan.

8-6- Lier
2015

kortonbesluiting kend

aanzienlijk

8-6- Dor2015 dracht

brand

meterkast

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Burgemeester de Raadtsingel woedde zondagavond een brand. De brandweer die snel ter plaatse was kon erger voorkomen.
Vermoedelijk is de brand ontstaan in de meterkast. Er kwam veel rook vrij. De woning liep flinke rook- en roetschade op en werd door de brandweer
geventileerd.

8-6- Nijkerk brand
2015

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Zaterdag is brand ontstaan in een woning in Nijkerk. Rond 11 uur kreeg de brandweer een melding van de bewoonster van het pand aan de Kombuis.
Die zag bij thuiskomst dat de woning vol rook stond. Brandweerlieden constateerden dat een wasdroger vlam had gevat, en hebben daarop de brand
geblust. De brand zorgde voor veel rook- en roetschade. Er raakte niemand gewond,

8-6- Leeu- brand
2015 warden

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

De brandweer van Leeuwarden kreeg maandagmorgen een melding van een woningbrand aan de Hottingstate in Leeuwarden. De brandweer kwam
met een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse.Na verkenning blijkt er brand te zijn geweest in de wasdroger. De brandweer is de brand dan ook
snel meester.

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

wasmachine

0G

kinder- 0G
dagverblijf

Een felle brand heeft zaterdagnamiddag kinderdagverblijf De Witte Wolk aan de Frederik Peltzerstraat zwaar beschadigd. In de keuken van kinderdagverblijf De Witte Wolk, aan de Frederik Peltzerstraat - Waterpoort brak zaterdagnamiddag brand uit. Een kortsluiting zou de oorzaak geweest zijn. Op
dat moment was er niemand aanwezig. De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het gebouw heel wat schade opliep. De kant van
de keuken brandde helemaal uit en in de andere lokalen is er heel wat rook- en waterschade.
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Apparaat

Schade

8-6- Nijkerk brand
2015

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Zaterdag is brand ontstaan in een woning in Nijkerk. Rond 11 uur kreeg de brandweer een melding van de bewoonster van het pand aan de Kombuis.
Die zag bij thuiskomst dat de woning vol rook stond. Brandweerlieden constateerden dat een wasdroger vlam had gevat, en hebben daarop de brand
geblust. De brand zorgde voor veel rook- en roetschade. Er raakte niemand gewond, aldus de brandweer.

8-6- Leeu- brand
2015 warden

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

De brandweer van Leeuwarden kreeg maandagmorgen een melding van een woningbrand aan de Hottingstate in Leeuwarden. De brandweer kwam
met een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse.
Na verkenning blijkt er brand te zijn geweest in de wasdroger. De brandweer is de brand dan ook snel meester.

9-6- Dor2015 drecht

brand

wasmachine

rookwoonschade huis

0G

De brandweer is uitgerukt naar de Dresselhuysstraat in Dordrecht. Een bewoner uit Wielwijk schrok zich rot toen uit een woning rook kwam. Hij belde de
brandweer. Bij aankomst bleek een wasmachine in brand te staan.

10-6- Den
2015 Haag

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

Een brand in een wasdroger heeft woensdagmiddag de zolderetage van een woning aan de Weidevogellaan in Den Haag verwoest. Bij de brand is
niemand gewond geraakt. Een jonge jongen zag rook uit de woning komen en sloeg alarm. De brand is ontstaan in de wasdroger...

9-6- Don2015 gen

brand

meterkast

rookwoonschade huis

1R

Vanavond iets voor half acht is er brand ontstaan in een woning aan de Anna Blamanstraat in Dongen. De brand ontstond in de meterkast. De bewoner
heeft de brand zelf deels met een poederblusser kunnen bestrijden. Hierbij kreeg hij rook binnen en moest in een ambulance worden nagekeken. De
brandweer controleerde de woning.

10-6- Zwolle
2015

brand

magnetron

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Van der Capellenstraat in Zwolle is woensdagavond rond 18.10 uur brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. Een defecte
magnetron in een berging is de oorzaak van de brand geweest.

Datum

Plaats

Soort

12-6- Utrecht brand
2015

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

ventila- rookrestau- 0G
tor
schade rant

Bij restaurant Le Connaisseur aan de Oudegracht in Utrecht is vrijdagmiddag brand ontstaan. De brand brak uit in een ventilator nadat kortsluiting ontstond in het ventilatiesysteem. De Veiligheidsregio Utrecht meldde dat de brandweer het ventilatiekanaal controleerde, maar dat er ter plaatse geen
brand was te zien. Even later werd echter de brandende ventilator op het dak ontdekt.

12-6- Deven- kortonbe2015 ter
sluiting kend

rookwoonschade huis

0G

Kortsluiting heeft vanavond brand veroorzaakt in een kelder in Deventer. Niemand raakte gewond.
Het brandje bleef beperkt tot een kleine ruimte. Een rugtas met boeken liep daarbij de meeste schade op. Het kleine brandje veroorzaakt wel veel rook
wat vervolgens het hele huis in trok. Alle bewoners wisten zichzelf op tijd in veiligheid te brengen en bleven ongedeerd.

14-6- Waalre kortonbe2015
sluiting kend

beperkt woonhuis

0G

Rond 11 uur zondagochtend is in Waalre brand uitgebroken in een woning aan de Drs. Hein Mandosplaats. Het gaat om een tussenwoning. De brand
was op zolder en de oorzaak is kortsluiting, aldus de brandweer. Met behulp van een hoogwerker was het brandje snel geblust.
De zolderkamer is uitgebrand.

15Duiven kortonbe062015
sluiting kend

beperkt woonhuis

0G

In een tussenwoning aan het Acaciapad in Duiven heeft maandag begin van de middag een brand gewoed op de zolder. Mogelijk is kortsluiting de
oorzaak van de brand. De brand werd rond 12.10 uur ontdekt. Toen de brandweerlieden ter plaatse waren en de zolderkamer ingingen, bleek de brand
al gesmoord te zijn.

aanzienlijk

0G

Op camping De Nogerberg in Norg is een caravan volledig uitgebrand. De eigenaren waren net aangekomen op de camping. Kort nadat ze de caravan
op een stroompaal hadden aangesloten, roken ze een brandlucht. De gasflessen zijn direct uit de caravan gehaald en met een tuinslang is geprobeerd
het vuur te doven, maar het was al te laat. Binnen de kortste keren stond de sleurhut volledig in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon
niet voorkomen dat de caravan in vlammen op ging. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting.

14-6- Norg
2015

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

caravan

14-6- Wijk bij brand
2015 Duurstede

magnetron

beperkt woonhuis

0G

Afgelopen middag om tien voor half twee kwam er een melding binnen bij de brandweer van Wijk bij Duurstede vanwege een brand in het appartementsgebouw met aanleunwoningen, de Engkstede, in de Dirk Fockstraat. Brand in magnetron.

14-6- Born
2015

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

Zondagmiddag omstreeks 15:40 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een zolderbrand in een 2 onder 1 kap woning aan de Mgr. Buckxstraat in
Born. Bij aankomst van de brandweer bleek dat de brand niet uitslaand was en dat de brand zich beperkte tot de zolder van 1 van de woningen. Nadat
toegang was verschaft tot de betreffende woning bleek op de zolder de wasdroger in brand te staan en kon het vuur snel geblust worden.

VGI/722/Htr
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brand
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Datum

Plaats

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

15-6- Duiven brand
2015

stopbeperkt wooncontact
huis

0G

In een woning aan het Acaciapad in Duiven heeft maandagmiddag een kleine zolderbrand gewoed, dat meldt de brandweer. Brand is ontstaan door
kortsluiting stopcontact.

17-6- IJmui2015 den

meterkast

rookwoonschade huis

0G

De brandweer in IJmuiden heeft vanavond een heuse heldendaad verricht door een kat uit een woning te redden waar brand was uitgebroken. De brand
brak even voor negen uur uit in de meterkast van de woning.

18-6- Henge- brand
2015 lo

vaatbeperkt woonwasser
huis

0G

Door kortsluiting in de vaatwasser is donderdagmiddag brand uitgebroken in een woning aan de Frederikstraat. De melding kwam bij de brandweer
Hengelo binnen rond 13.45 uur. Het vuur was snel onder controle, volgens de brandweer met name omdat de rookmelder afging.

19-6- Wij2015 chen

brand

wasdroger

rookkinder- 0G
schade dagverblijf

Bij kinderdagverblijf ‘De eerste stap’ aan de Fazantstraat in Wijchen heeft vrijdagmorgen rond half 11 korte tijd een brand gewoed. Oorzaak is brand in
een wasdroger.

21-6- Zaan2015 dam

brand

meterkast

rookwoonschade huis

0G

In een woning de Prins Hendrikstraat in Zaandam heeft vanochtend kort een felle brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Over de omvang van
de schade is nog niets bekend.
De brand begon in de meterkast, zo twittert de brandweer Zaandijk. Het vuur is inmiddels onder controle en de woning wordt geventileerd.

22-6- Mill
2015

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Op 22 juni 2015 om 16:52 is de brandweer uitgereden naar Leeuwerikstraat 72 te Mill. De oorspronkelijke 112 melding die door de brandweer is verspreid is: Woningbrand (Wasdroger)

24-6- Zee2015 wolde

kortmetersluiting kast

aanzienlijk

restau- 0G
rant

Kortsluiting in de meterkast is de oorzaak van de brand bij pannenkoekenhuis Hans & Grietje in Zeewolde. Dat meldt de politie. Het pannenkoekenrestaurant aan de Sternweg werd in de nacht van maandag op dinsdag volledig in de as gelegd. Daarbij raakte niemand gewond

24-6- Oir
2015

brand

onbekend

woonhuis

0G

P1 : BRAND WONING (Onderdeel gebouw: meterkast) Slingerbos 14 OIR

1RZ

Een vrouw in Amsterdam-Noord is vannacht gewond geraakt toen er brand uitbrak in haar slaapkamer. Ze heeft rook ingeademd en is voor behandeling
naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond 1.30 uur uit in de slaapkamer van de woning op de eerste verdieping van een gebouw aan het Plejadenplein in de wijk Tuindorp Oostzaan. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in het elektrisch deken van de vrouw. Een groot deel van het
matras is verbrand, de slaapkamer heeft rookschade opgelopen en de de woning is voorlopig onbewoonbaar.

brand

meterkast

25-6- Amster vermoe elektri2015 stermoesche
dam
delijk
deken
kortsluiting

rookflatwoschade ning

26-6- Vlaar2015 dingen

kortlichtsluiting bak

beperkt garage 0G

Alarm aan de Gedempte Biersloot vanmiddag. De boosdoener was een tl-balk in het trappenhuis van de parkeergarage. Daarin was kortsluiting ontstaan. De brandweer wist het brandje snel te blussen.

27-6- Maas2015 bracht

kortstrijksluiting bout

beperkt woonhuis

0G

Een kortsluiting in een strijkbout heeft vanochtend brand veroorzaakt in een woning aan de Beatrixlaan in Maasbracht.

29-6- Brum2015 men

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

De brandweer Brummen was de kleine brand in een wasdroger in de Jan Somerstraat snel meester.

1-7- Haaks kortafzuig2015 bergen sluiting installatie

beperkt woonhuis

0G

Woensdag 1 juli is er brand uitgebroken in de keuken van een woning aan de Boerenmaat in Haaksbergen. Er is niemand gewond geraakt. De bewoners zijn alleen erg geschrokken. In de afzuigkap was kortsluiting ontstaan, waardoor deze vlam vatte.

1-7- Wasbrand
2015 senaar

beperkt woonhuis

0G

De oorspronkelijke 112 melding die door de brandweer is verspreid is: Nacontrole Brand (Meterkast) (Vk: 1) Deijlerweg 68 Wassenaar 5030

onbekend

0G

Lekkage in de badkamer heeft vanmiddag kortsluiting veroorzaakt in de meterkast in een woning in Deventer. Daardoor is er brand uitgebroken. De
lekkage werd eerder al opgemerkt. Vermoedelijk is bij die werkzaamheden opnieuw lekkage ontstaan. Het water kwam uiteindelijk terecht in de meterkast, waardoor er dus kortsluiting ontstond.

meterkast

1-7- Deven- kortmeter2015 ter
sluiting kast

VGI/722/Htr
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woonhuis
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Datum

Plaats

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

1-7- Oude
kortTV
2015 Pekela sluiting

beperkt woonhuis

0G

Een brand heeft woensdagmiddag veel schade aangericht bij een woning aan de H Hindersstraat.
De brand woedde in de woonkamer. De brandweer bluste het vuur met een binnenaanval. Zij konden niet voorkomen dat de woonkamer volledig uitbrandde. De rest van de woning liep rook-, roet- en waterschade op. Mogelijk was kortsluiting in een tv de oorzaak van de brand.

1-7- Breda
2015

magnetron

beperkt woonhuis

0G

Magnetron vliegt in brand in Breda, brandweer en politie rukken uit Aan de Joris Nempestraat is vanavond rond kwart voor tien een woningbrand gemeld.

1-7- Hoeve- vermoe afzuig2015 laken
moeinstaldelijk
latie
kortsluiting

rookschool
schade

0G

Leerlingen en docenten van het Van Lodensteincollege aan de Zuiderslag in Hoevelaken zijn opgeschrikt door een brand in een afzuiginstallatie. Dat
leverde veel rookontwikkeling op. Niemand raakte gewond. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting.

2-7- Harbrand
2015 derwijk

beperkt flatwoning

0G

Dankzij een rookmelder werden bewoners van een flat aan de Rabisstraat in Harderwijk vanmiddag gewaarschuwd dat hun wasdroger vlam had gevat.
De daardoor snel gealarmeerde brandweer had het vuur op de 3e verdieping van het gebouw vrij snel onder controle.

2-7- Zoeter- kortventila- beperkt woon2015 tersluiting tor
huis
meer

0G

Door kortsluiting in een ventilator is er donderdagmiddag brand ontstaan in een woning aan de Nashruimte in Zoetermeer. De brandweer had de brand
snel onder controle.

2-7- Lisse
2015

0G

In de meterkast van een woning aan de Kanaalstraat in Lisse is donderdagavond rond half negen brand uitgebroken. De brand is ontstaan in de meterkast van de woning. De brandweer had de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

brand

brand

meterkast

aanzienlijk

koelkast

rookwoonschade huis

1RZ

Een bewoner van de Soesterweg is met ademshalingsmoeilijkheden opgenomen in het ziekenhuis. Hij had rook ingeademd bij een brand. Volgens de
brandweer lag de oorzaak in een defect aan een koelkast.

kortlichtsluiting bak

rookwinkel
schade

0G

Vanmorgen rond 10.00 uur veroorzaakte kortsluiting in de verlichting van de servicebalie brand bij het Jumbo filiaal aan de Struytse Hoeck. Binnen een
mum van tijd was er sprake van forse rookontwikkeling.

4-7- Amers- brand
2015 foort
5-7- Helle2015 voetsluis

wasdroger

woonhuis

5-7- Deurne vermoe onbe2015
moekend
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

restau- 0G
rant

In het centrum van Deurne is zondagmiddag een brand uitgebroken in een cafetaria. Kortsluiting is de vermoedelijke oorzaak van de brand.

6-7- Laren
2015

kortlamp
sluiting

beperkt flatwoning

0G

Een bovenwoning aan de Nieuweweg is zaterdagavond getroffen door een kleine brand. Kortsluiting bij de lamp in een gemeenschappelijke ruimte ('die
niet eens aan stond') is de oorzaak.

8-7- Gorin2015 chem

kortwassluiting machine

beperkt woonhuis

1R

In een woning aan de Haarstraat in het centrum van Gorinchem is woensdag aan het begin van de middag brand ontstaan. Er bleek brand te zijn ontstaan in een wasmachine. Een bewoner probeerde de brand nog te blussen, maar ademde hierbij de nodige rook in. Hij moest door ambulancepersoneel worden nagekeken op rookinhalatie. De brandweer heeft de brand vervolgens definitief geblust. Volgens de politie is de brand waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. De schade bleef, op een afgebrande wasmachine na, beperkt.

6-7- Rotter- kortkoel2015 dam
sluiting kast

beperkt clubge- 1RZ
gebouw

kortsluiting in koelkast oorzaak brand Neercanneplaats. Een persoon moest met ademhalingsproblemen mee naar zieknhuis, maar is inmiddels daaruit
ontslagen.

8-7- Den
2015 Haag

onbekend

De oorspronkelijke 112 melding die door de brandweer is verspreid is: Brandgerucht (Meterkast) (Vk: 1) Waterbiesweg 13 Den-Haag 9638

VGI/722/Htr
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brand

meterkast

woonhuis

0G
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Schade

Gebruik

aanzienlijk

snackbar

0G

Bij snackbar De Gram aan de Kerkdijk in Westbroek is zaterdag aan het eind van de middag brand uitgebroken. De schade is zo groot dat de zaak
voorlopig wel even dicht blijft, verwacht de eigenaar.
Volgens snackbarhouder De Gram is kortsluiting ontstaan in de apparatuur van de patatzaak.

12-7- Zwijnd- kortwas2015 recht
sluiting droger

beperkt flatwoning

0G

Brandweer en politie zijn zondagmiddag uitgerukt naar de Pruylenborg in Zwijndrecht. In een flatwoning in die straat was rond 17.40 uur een brandlucht
ontstaan waarvan de oorzaak in eerste instantie niet duidelijk was. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een wasdroger waarin kortsluiting was ontstaan. Voor zover bekend liep de woning zelf weinig schade op.

13-7- Utrecht kortbedra2015
sluiting ding

beperkt winkel

0G

Aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht heeft maandag aan het begin van de avond een klein brandje gewoed in een winkel. Het gaat om een internetwinkel Ennetcom, waar voorheen Kok Optiek gevestigd was.De brand is ontstaan in de neonverlichting van de oude opticien. In de bekabeling ontstond kortsluiting. De rook trok naar binnen via het plafond, waardoor de bovengelegen studentenwoningen ook schade hebben.

14-7- Soest
2015

vermoe koelmoekast
delijk
kortsluiting

beperkt garage 0G

Een inwoner van de Sint Theresiastraat in Soest kreeg om 12.30 uur een inbraakalarm vanuit zijn garageboxen verderop in de straat. De eigenaar ging
direct poolshoogte nemen bij de box en werd geconfronteerd met een forse rookontwikkeling onder de deuren door.Kortsluiting in een koelkastje is
vermoedelijk de oorzaak.

14-7- Haar2015 lem

brand

meterkast

beperkt studen- 0G
tenhuis

In studentenflat Steve Biko aan de Spaarndamseweg is dinsdagavond brand uitgebroken. Om even voor 19.00 uur werd de brand opgemerkt, waarna
de brandweer werd gealarmeerd.Op de eerste verdieping was een meterkast in de brand gevolgen, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweer wist het
vuur snel te blussen. Ondanks dat kon niet worden voorkomen dat de kast volledig uitbrandde.

16-7- Harbrand
2015 derwijk

meterkast

rookhotel
schade

0G

De hulpdiensten zijn vanochtend uitgerukt voor een brand in Hotel Baars in Harderwijk. Het vuur was ontstaan in de electriciteitskast in de barzaal. Er
raakte niemand gewond. Van een vlammenzee was overigens geen sprake. De kortsluiting zorgde vooral voor veel rookontwikkeling in het hotel aan de
Smeepoortstraat in de binnenstad van Harderwijk.

19-7- Leeu- brand
2015 warden

meterkast

onbekend

0G

P 1 Woningbrand (meterkast) (flat) Speelmansstraat 71 Leeuwarden

19-7- Edam
2015

wasdroger

rookappar- 0G
schade tement

Algemeen Maandagmiddag om 12.30 uur moest de brandweer uitrukken naar de appartementenflat op het Bloedkoraal (Middengebied). In de woning
van de fam. Groskamp op nummer 18 was door oververhitting een wasdroger in brand gevlogen.

20-7- Maars- kortmeter2015 sen
sluiting kast

rookpolitie- 0G
schade bureau

In het politiebureau van Maarssen heeft maandagavond brand gewoed. Het vuur ontstond in de meterkast van het pand aan het Bisonspoor. Er was
veel rookontwikkeling en de brandweer rukte met drie wagens uit. Niemand raakte gewond. Het vuur ontstond waarschijnlijk door kortsluiting in de meterkast.

24-7- Den
2015 Haag

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

P 1 Brandgerucht (meterkast) (VK: 6) Hobbemastraat 40 E DHG

25-7- De
2015 Krim

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

Een wasdroger in een woning aan de Poolster in De Krim is zaterdagmorgen in brand gevlogen. De brandweer kon een grote brand in de woning voorkomen dankzij de snelle uitruk.

24-7- Gouda
2015

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

P1 Brandgerucht (meterkast) (VK: 6) Fluwelensingel 99 Gouda

26-7- Lau2015 wersoog

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

beperkt sportcentrum

2R

Zondagavond heeft korte tijd brand gewoed op een zeilschool-en groepsaccommodatie aan de Noordergat in Lauwersoog. In een berging bleek enige
rookontwikkeling te zijn ten gevolge van vermoedelijk kortsluiting. De brandweer kon het snel blussen. Twee personen hadden voor de aankomst van de
brandweer wat rook geïnhaleerd. Voor beide slachtoffers kwam ter controle een ambulance ter plaatse.

Datum

Plaats

11-7- West2015 broek

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

Soort

Apparaat

korteleksluiting trisch
apparaat

oververhitting

woonhuis

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
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Schade

Gebruik

28-7- Borne
2015

kortsoldeer aansluiting deerzienlijk
bout

winkel

0G

De brand die zondagavond woedde bij Fish World in Borne heeft grote schade aangericht. Hoewel de buitenkant van het pand, op de gesprongen ruiten
na, redelijk intact lijkt, is het nog maar de vraag of het pand kan blijven staan. Volgens eigenaar Hans Spies loopt de schade in de tonnen. Bewoner was
zondagavond in het pand aan het werk en zag de brand ontstaan. „Hij was achter in de zaak een led-lamp aan het solderen, waarna de soldeerbout
even later waarschijnlijk kortsluiting kreeg”, zegt de bewoner.

29-7- Oost2015 zaan

brand

meterkast

beperkt winkel

0G

De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een meterkastbrand bij een horecagroothandel in Oostzaan. Met vier voertuigen
scheurde de brandweer tegen 00.30 uur naar de Ambacht op het industrieterrein langs de Kolkweg. Daar aangekomen bleek dat de brand woedde in
een meterkast van het bedrijf VHC Jongens.

29-7- Alde2015 boarn

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

In een woning vloeg een droger in de brand. De brandweer had het vuur snel onder de controle. Door de brand ontstond veel rook.

30-7- Rotter- brand
2015 dam

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

In een woning aan de Heer Arnoldstraat in Rotterdam is donderdagochtend brand ontstaan. Het vuurtje woedt in een wasdroger.

aanzienlijk

0G

Een uitslaande brand heeft op camping de Zeester in Scherpenisse een stacaravan verwoest. Volgens de politie lijkt de brand te zijn ontstaan in de
elktrische apparatuur in de caravan.

0G

In Amersfoort is bij een vestiging van Blokker brand uitgebroken. Dat gebeurde op de Leusderweg.
De oorzaak was een in brand gevlogen stopcontact, zeer waarschijnlijk door kortsluiting. De brandweer was er volgens een getuige snel bij. Vanwege
de brand was er flinke rookontwikkeling in de winkel en moest het pand geventileerd worden. De stroom is door de brand uitgevallen.

Datum

Plaats

2-8- Scher2015 penisse

Soort

Apparaat

korteleksluiting trisch
apparaat

2-8- Amers- brand
2015 foort

caravan

stoprookwinkel
contact schade

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

5-8- Velp
2015

kortkoelsluiting kast

aanzienlijk

schuur
bij
woonhuis

0G

Een schuur in de tuin van een woning aan de Heeckerensstraat in Velp is woensdagmiddag in brand gevlogen. Niemand raakte gewond. De schade aan
de schuur is zo groot dat hij moet worden afgebroken, aldus de brandweer. In het schuurtje stonden enkele elektrische apparaten in de stroom, waaronder een koelkast.

5-8- Luttel2015 geest

brand

meterkast

rookwoonschade huis

0G

De brandweer van Marknesse moest in de nacht van dinsdag op woensdag uitrukken voor een brand in de meterkast van een woning aan de Blankenhammerweg bij Luttelgeest. De bewoners werden wakker door de rookmelders die afgingen. Er kwam veel rook vrij en dat zorgde voor stankoverlast.
De brandweer had het brandje snel onder controle.

8-8- Huis2015 sen

vermoe magmoenetron
delijk
kortsluiting

rookwoonschade huis

1R

Op vrijdag 8 augustus 2015 werd de brandweer van Huissen om 19:08 uur gealarmeerd voor een keukenbrand in een woning aan de Beemd in Huissen. Ter plaatse bleek de brand in de keuken te zijn ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon na enige tijd het sein brand meester geven. Bij
onderzoek bleek er vermoedelijk kortsluiting te zijn ontstaan in een magnetron. Omdat één van de bewoners mogelijk rook had ingeademd, is hij onderzocht door personeel van een ter plaatse gekomen ambulance. Er is aanzienlijke rook- en waterschade.

8-8- Den
2015 Haag

brand

onbekend

woonhuis

0G

P 1 Gebouwbrand woning (meterkast) (VK: 3) Middachtenweg 104 DHG

9-8- Twello
2015

kortairco
sluiting

rookwinkel
schade

0G

Klanten van Sport 2000 Buitink in Twello kunnen dinsdag weer in de winkel aan de Marktstraat terecht. Door kortsluiting in de airconditioning of etalageverlichting ontstond vrijdagmiddag een kleine brand die vooral tot roetschade leidde.

11-8- Nieuw- kortwas2015 veen
sluiting droger

rookwoonschade huis

2R

Dankzij de alertheid van de bewoners van een woning aan de Hazenweg in Nieuwveen heeft kortsluiting in een wasdroger niet tot een grote brand
geleid. Bewoners ademden ook rook in en zijn door ambulancepersoneel onderzocht.

11-8- Zoeter- kortmeter2015 tersluiting kast
meer

aanzienlijk

0G

Woensdagnacht 11 augustus kwam er op de meldkamer van de brandweer een telefoontje binnen dat er een autobedrijf in de brand stond. Bij de brand
kwamen enorme rookwolken vrij. Ook was er een flinke vlammenzee in de omgeving te zien. Tijdens de brand werden uit het gebouw meerdere explosie’s waargenomen. Alles wijst op kortsluiting in de meterkast.

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

meterkast

autobedrijf
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Datum

Plaats

11-8- Vee2015 nendaal

Soort
brand

Apparaat

Schade

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Dinsdagmiddag 11 augustus rond 15.00 uur moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Distelvink in Veenendaal. Het bleek te gaan
om een wasdroger die in brand gevlogen was. De wasdroger is door de brandweer snel geblust. Hiermee is erger voorkomen.

rookwoonschade huis

0G

In een keuken aan de Pieter van der Doesstraat in Amsterdam West is woensdagochtend een brandje ontstaan. De bewoners en de buren waren zelf
naar buiten gegaan. De toegesnelde brandweer heeft het vuurtje geblust. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een keukenkastje. Er is
niemand gewond geraakt.

woonhuis

0G

In een woning aan de Parallelweg in Melick raakten zonnecellen op een dak oververhit en ontstond er kortsluiting. Daardoor brak brand uit. Het vuur
sloeg over naast de naastgelegen woning. De woning in Melick waar de brand uitbrak, heeft aanzienlijke brand, rook en waterschade. Bewoners kunnen
hierdoor niet terug naar woning, aldus de brandweer.

12-8- Amster vermoe onbe2015 stermoekend
dam
delijk
kortsluiting

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

11-8- Melick
2015

kortzonne- aansluiting paneel zienlijk

11-8- Roer2015 mond

brand

onbekend

beperkt woonhuis

0G

Aanvankelijk dacht de brandweer dat er brand was uitgebroken in een technische ruimte van een appartementencomplex aan de Joep Nicolasstraat. De
rook sloeg namelijk uit het dak. Volgens een van de omstanders stonk het er behoorlijk. Bewoners gingen naar buiten, de straat op. Na onderzoek bleek
dat er geen brand in de technische ruimte was maar in een keuken van een appartement.

12-8- Dor2015 drecht

brand

meterkast

beperkt seniorenflat

1RZ

Studenten uit de voormalige seniorenflat Thureborg hebben vannacht de hoogbejaarde buren in veiligheid gebracht na een ontploffing in het complex.
Er bleek door nog onbekende oorzaak een ontploffing te zijn geweest in een meterkast, waardoor brand ontstond. Die ging gepaard met een steekvlam
en daarna met flinke rookontwikkeling.

16-8- Delft
2015

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

De brandweer rukte zondagnacht 16 augustus uit voor een melding ´gebouwbrand´ op de Oude Delft in Delft. Toen de brandweer ter plaatse kwam
bleek er in de woning een wasdroger in brand te staan. Door de snelle inzet van de brandweer is erger voorkomen.

16-8- Amster kortkrul2015 stersluiting tang
dam

rookflatwoschade ning

2R

Bij een brandje in een flatwoning aan de Standerdmolen zijn zondagmiddag twee mensen lichtgewond geraakt.
De brand ontstond nadat een krultang door kortsluiting in brand was gevlogen. Volgens een brandweerwoordvoerder kwam daarbij nogal wat rook vrij,
De twee bewoners van de flat ademden de rook in en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

16-8- Midbrand
2015 delburg

rookwoonschade huis

0G

De brandweer is zondagochtend rond zeven uur uitgerukt voor een melding binnenbrand in de Vlissingsestraat in Middelburg. Voor de zekerheid werd
een tweede blusvoertuig opgeroepen, maar zodra de eerste wagen ter plaatse was, werd duidelijk dat het om een kleine brand in de magnetron ging.
Het vuur was snel onder controle.

magnetron

17-8- Delft
2015

kortzonne- aansluiting bank
zienlijk

zonne- 0G
studio

Een persoon ligt zondagmiddag net 12 minuten onder de zonnebank aan de Papsouwselaan in Delft als ze schrikt van een harde klap. De vlammen
komen boven de cabine uit. Volgens de eigenaar van Suntimes is kortsluiting de oorzaak van de brand. Het is zeer uitzonderlijk dat er brand ontstaat in
een zonnebank, zegt hij.

11-8- Gro2015 ningen

kortairco
sluiting

zorgin- 0G
stelling

Een flinke brand in één van de kamers op de zesde etage van zorgcentum Maartenshof in Groningen zorgde dinsdagavond 11 augustus voor een flinke
brandweerinzet. De brand die op 11 augustus in verzorgingscentrum Maartenshof in Groningen ontstond, is veroorzaakt door kortsluiting in een mobiele
airco.

17-8- Ba2015 rendre
cht

kortcompu- beperkt school
sluiting ter

18-8- Wesvermoe onbe2015 terhaar moekend
delijk
kortsluiting

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

aanzienlijk

beperkt schuur
bij
woonhuis

0G

Computer vat vlam in gebouw van Rehobôthschool aan de Dorpsstraat. Nog voor aankomst van de brandweer bleek de brand in een computer al te zijn
geblust. De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting.

0G

Een brand aan de Hoofdweg in Westerhaar heeft vandaag een overkapping achter een huis beschadigd. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting. De brand liet aardig wat schade aan het houtwerk van de overkapping achter. Ook de naastgelegen schutting liep brandschade op. Er vielen
geen gewonden.
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Apparaat

Schade

Gebruik

20-8- Tilburg brand
2015

wasdroger

aanzienlijk

woonhuis

22-8- Heesc
2015 h

brand

meterkast

rookappar- 0G
schade tement

Rond 10 voor half 4 werd er brand gemeld aan T' Dorp in Heesch. Brandweer en politie zijn hierop snel ter plaatse gekomen. Het bleek te gaan om een
brandje in de meterkast.

22-8- Stebrand
2015 vensbe
ek

wasdroger

beperkt woonhuis

1G

Zaterdagavond is aan de sint jansstraat rond 22.00 uur een brand uit gebroken in de keuken. In de keuken stond een wasdroger en wasmachine in de
wasdroger was brand uitgebroken. Een persoon heeft nog geprobeerd de brand te blussen en raakte hierbij gewond aan beide handen. De man moest
door het ambulance personeel geholpen worden, over de ernst van de verwondingen is niks bekend

23-8- Hazers brand
2015 zerswoudeRijndijk

meterkast

rookwoonschade huis

0G

Rond elf uur vanavond werd de brandweer van de posten Koudekerk, Hazerswoude en Alphen aan den Rijn gealarmeerd voor een woningbrand aan de
Busken Huetstraat in Hazerswoude-Rijndijk. Ter plaatse was er brand geweest in de meterkast.

0G

De brand in een flat aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn vorige week zondag, is waarschijnlijk ontstaan door een elektrische storing in de router. Dat
meldt de brandweer. Het is niet de eerste keer dat zo'n oververhit apparaat de oorzaak is van brand, aldus de brandweer.

Datum

Plaats

Soort

flatwoning

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
1RZ

Aan de Purperstraat in Tilburg is woensdagmiddag een brand in een wasdroger uitgegroeid tot een uitslaande brand in een woning. Dat huis raakte
zwaar beschadigd. Een bewoner is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij moest zich laten nakijken omdat hij rook ingeademd had. Toen de
brandweer ter plekke kwam sprong door een kleine explosie een raam van de flatwoning. Daarna sloegen de vlammen naar buiten. De brandweer wist
de brand vrij snel te blussen.

24-8- Apel2015 doorn

kortrouter
sluiting

aanzienlijk

25-8- Den
2015 Bosch

vermoe frituurmoepan
delijk
kortsluiting

beperkt snackbar

1RZ

In cafetaria D’n Dijk op de Graaf van Solmsweg in Den Bosch is dinsdagmiddag rond 14.45 uur een brand ontstaan. De frituur van de cafetaria vloog in
de fik, vermoedelijk door een technisch mankement of kortsluiting. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Een medewerkster is afgevoerd naar het ziekenhuis omdat zij teveel rook zou hebben ingeademd.

0G

Een beginnend brandje in een meterkast aan het Leopoldhof was aan het eind van de middag heel snel onder controle. De brandweer kreeg de melding
van de brand even na half zes en was er snel. De bewoner had ondertussen de boel al aardig onder controle en voor de brandweer was er weinig te
doen.

25-8- Weesp brand
2015

meterkast

rookwoonschade huis

26-8- Wehl
2015

magnetron

rookzorgin- 0G
schade stelling

In zorgcentrum Oldershove heeft woensdag een kleine brand gewoed. Een magnetron vatte vlam in het centrum aan het Raadhuisplein in Wehl.

26-8- Schijn- vermoe meter2015 del
moekast
delijk
kortsluiting

rookwoonschade huis

Aan de Jan van Amstelstraat ontdekte een bewoner net op tijd een brand in de meterkast. Rond 16:15 uur woensdagmiddag is er vermoedelijk kortsluiting ontstaan in de meterkast, direct ontstond er grote rookontwikkeling. De bewoner handelde snel, hij doofde zelf het vuurtje met zijn handen.
Hierdoor is erger voorkomen.

1-9- Amster kortkoffie2015 stersluiting appadam
raat

rookcoffee- 0G
schade bar

3-9- Boxtel
2015

brand

kortvaatrookflatwosluiting wasser schade ning

2-9- Nieuw- kortwas2015 lande
sluiting droger

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

rookboerschade derij

0G

Een coffeebar in De Pijp in Amsterdam heeft flinke schade opgelopen na een brand die in de nacht van maandag op dinsdag woedde. Het vuur is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. Het vuur lijkt te zijn ontstaan na kortsluiting in een koffieapparaat. Het pand heeft aanzienlijke rook- en waterschade opgelopen. Niemand is gewond geraakt.

0G

De brand die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak in een flatwoning aan het Hoogheem in Boxtel is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door
kortsluiting in de vaatwasser. De drie bewoners konden de flat op tijd verlaten toen het ding in de keuken in brand vloog.

0G

In een boerderij aan de Brugstraat is woensdagmiddag brand uitgebroken door kortsluiting in een wasmachine of wasdroger. De brand veroorzaakte
veel rook die zich in de grote boerderij verspreidde waardoor de indruk van een grote brand ontstond.
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Apparaat

Schade

brand

wasdroger

rookschuur
schade bij
woonhuis

0G

In een schuur aan een woning aan het skagerak is vrijdag 4 september brand uitgebroken. Oorzaak iwas brand in een wasdroger.

5-9- Amster brand
2015 sterdam
ZuidOost

meterkast

beperkt flatwoning

2R

De brandweer heeft zaterdag diverse woningen in de 3e Kekerstraat in Amsterdam-Zuidoost ontruimd, nadat er in een van de woningen een brand was
uitgebroken. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in een meterkast van de woning en zijn de vlammen inmiddels gedoofd.Twee politie-agenten
ademden rook in en moesten buiten door ambulancepersoneel worden nagekeken.

Datum

Plaats

4-9- Delfzijl
2015

Soort

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

6-9- Augus- kortonbe2015 tinusga sluiting kend

beperkt kantoor 1RZ
toorpand

Bij een brand in een kantoor aan It West in Augustinusga is zondagavond een man gewond geraakt. De brand in het kantoor ontstond waarschijnlijk
door kortsluiting en werd beperkt tot alleen het kantoor. In een poging zelf de brand te blussen, werd door de eigenaar rook ingeademd. Een ambulance
kwam daardoor ter plaatse om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. Hij kon dezelfde avond weer naar huis.

7-9- Drach2015 ten

kortmetersluiting kast

aanzienlijk

school

0G

Een middelbare school in Drachten is maandagmiddag ontruimd vanwege een brand op de bovenverdieping. Het gaat om de VMBO-afdeling van OSG
Singelland. De oorzaak van de brand bleek kortsluiting in een meterkast te zijn. Niemand raakte gewond bij het incident, het pand raakte daarentegen
wel fors beschadigd.

8-9- Boeur2015 tange

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

P1 Woningbrand (meterkast) Willem Lodewijkstraat 26 Bourtange

7-9- Venlo
2015

brand

meterkast

beperkt woonhuis

0G

Brandweer Venlo is vanmorgen kort voor 10 uur uitgerukt met twee blusvoertuigen naar een pand aan de Burgemeester van Rijnsingel in Venlo. Volgens de lokale omroep was in de kelder van het gebouw brand ontstaan in een meterkast. Binnen 20 minuten was de situatie onder controle. Niemand
raakte gewond.

8-9- Grave
2015

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

1R

Aan de Estersveldlaan in Grave is dinsdagmiddag even na 17.00 uur een wasdroger in brand gevlogen. Een bewoonster had wat klachten en is ter
plekke door ambulancepersoneel nagekeken. De wasdroger stond in de badkamer en vatte door onbekende oorzaak vlam. In de droger zat nog wat
kleding, die verloren is gegaan. De droger is naar buiten gebracht en daar verder geblust.

12-9- Val2015 burg

brand

vaatbeperkt woonwasser
huis

0G

De brand ontstond door een technisch defect in de vaatwasser.

meterkast

0G

Een woningbrand in de Robert Scottbuurt in West heeft vrijdag een wietplantage aan het licht gebracht. De woning liep veel schade op. De brand was
ontstaan in de meterkast.

11-9- Amster brand
2015 sterdam

aanzienlijk

woonhuis

14-9- Leeu- vermoe meter2015 warden moekast
delijk
kortsluiting

rookkantoor 0G
schade toorpand

Het gebouw van de ING-bank is gistermorgen ontruimd na een brandmelding. Rond half tien ontstond rook in het pand. Volgens de brandweer is er
vermoedelijk kortsluiting ontstaan in een verdeelkast.

15-9- Den
2015 Bosch

aanzienlijk

Bij Gezondheidscentrum West aan de Koenendelseweg in Den Bosch heeft maandagavond enige tijd een brand gewoed. In de meterkast ontstond
kortsluiting. Dit zorgde voor een gaslek. De schade is behoorlijk.

kortmetersluiting kast

gezond 0G
zondheidscentrum

15-9- Nieuw- kortvaatrookwoon2015 Buinen sluiting wasser schade huis

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

0G

In een woning in Nieuw-Buinen heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed. Het gaat om een vrijstaand huis aan het Zuiderdiep. De brand ontstond rond
11.15 uur, door kortsluiting in de vaatwasser. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de woning is sprake van veel rookschade.
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Apparaat

Schade

15-9- Nieuw- brand
2015 Vennep

meterkast

rookbedrijf
schade

0G

In een bedrijfspand heeft een korte brand voor flinke schade gezorgd. In het pand was brand uitgebroken in de meterkast, deze brand zorgde voor een
flinke rook en roet schade. Ook het naastgelegen pand heeft flinke last van rook en roet schade.

15-9- Den
2015 Haag

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

P1 Brandgerucht (meterkast) (VK: 5) Leyweg 923 DHG 5630

16-9- Amster brand
2015 sterdam

meterkast

onbekend

kinder- 0G
dagverblijf

P1 Brand Bijeenkomst (Meterkast) (Kinderdagverblijf) Junior Service KDV , Van Oldenbarneveldtstr 77 Amsterdam

17-9- Almelo kortict2015
sluiting apparatuur

aanzienlijk

woonhuis

0G

Een brand heeft donderdagmiddag aanzienlijke schade aangericht aan een woning aan de Willem van Konijnenburgstraat in Almelo. De brand ontstond
om 14.00 uur, de bewoners waren op dat moment niet thuis. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. De brand is ontstaan in de
woonkamer. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar de brandweer vermoedt dat er kortsluiting is ontstaan in de ICT-apparatuur.

18-9- Harbrand
2015 derwijk

wasdroger

beperkt school

0G

Vrijdagmiddag 18 september rond 16.15 uur werd er een brandgerucht gemeld in een school aan het Kruithuis in Harderwijk. In de school hing een
brandlucht, de brandweer kwam met spoed ter plaatse. Er bleek uiteindelijk een droger in brand te staan.

19-9- Den
2015 Haag

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

Op 19 september 2015 om 19:16 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar Dagelijkse Groenmarkt 34 te 's-Gravenhage. De oorspronkelijke 112
melding die door de brandweer is verspreid is: Gebouwbrand Bijeenkomst (Meterkast) (Vk: 2) Le Connaisseur Dagelijkse Groenmarkt 34 Den-Haag

22-9- Haar2015 lem

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Rond vier uur hebben bewoners de brandweer gebeld, nadat een wasdroger vlam vatte in de woning. Door de brand is er een hoop rookontwikkeling
ontstaan in de woning. Bij de brand raakte niemand gewond.

25-9- Lau2015 wersoog

kortmagsluiting netron

aanzienlijk

woonboot

0G

Zaterdagmorgen brandde de kombuis uit. Orrzak is kortsluiting bij de magnetron. Door hitte en rook ontstond eveneens veel schade in de stuurhut en
machinekamer.

28-9- Farms
2015 um

vermoe watermoebed
delijk
kortsluiting

rookwoonschade huis

1R

In een slaapkamer aan de Houtweg in Farmsum is maandagavond brand uitgebroken.
De brand is vermoedelijk ontstaan naast een waterbed. De bewoners konden op tijd buiten komen. Eén persoon heeft rook ingeademd en moest door
ambulancepersoneel worden behandeld.

30-9- Surkortelek2015 huissluiting trisch
terveen
apparaat

beperkt bedrijf

0G

Een kortsluiting in een keukenapparaat heeft er woensdag aan het begin van de middag voor gezorgd, dat Poppingahiem in Surhuisterveen moest
worden ontruimd.

2-10- Capel2015 le aan
den
Ijssel

vermoe metermoekast
delijk
kortsluiting

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Papiermolen heeft vrijdag morgen een flinke brand gewoed. In de woning was de meterkast door een nog onbekende oorzaak in
brand gevlogen. Door de brand in de meterkast is het huis onbewoonbaar geworden. De meterkast is compleet vernield en er is veel rookschade door
de brand. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting

2-10- Den
2015 Haag

brand

beperkt woonhuis

0G

De brandweer is vrijdag aan het eind van de middag uitgerukt voor een brand in een huis aan de Houtkade in de Haagse wijk Leidschenveen. De schade aan het huis is groot. Volgens nieuwssite Regio15 is de brand begonnen in de meterkast. Omdat een gasleiding smolt en er explosiegevaar was,
heeft Eneco het gas afgesloten

Datum

Plaats

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

Soort

meterkast

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
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Datum

Plaats

3-10- Zaan2015 dam

Soort

Apparaat

kortTV
sluiting

3-10- Boeke- brand
2015 lo

meterkast

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

rookwoonschade huis

1RZ

Zaterdagavond om kwart over tien werd kwam er een 112-melding binnen dat er brand was ontstaan in een woning aan de Kastanjelaan in Zaandam. Er
was brand ontstaan in een TV, op de eerste verdieping, op de kinderkamer. "Een 5-jarig meisje is naar het ziekenhuis gebracht, omdat zij rook heeft
ingeademd," zegt de brandweer. De schade bleef beperkt en bleef bij rookschade, omdat de TV snel naar buiten is gebracht. Kortsluiting is de aannemelijke oorzaak.

beperkt woonhuis

0G

De brand brak uit in de woning aan de Doctor De Jongstraat in Boekelo door kortsluiting in de meterkast. Bewoner heeft zelf woningbrandje geblust.

woonhuis

0G

In een woning aan de Van Neckstraat in Amersfoort is zondag 11 oktober rond 16.50 uur brand uitgebroken. Ter plaatse constateerden de hulpdiensten
dat er kortsluiting is ontstaan door de zonnepanelen die op het dak van het huis waren aangebracht. De gehele bovenverdieping is verloren gegaan.

12-10- Amers- kortzonne- aan2015 foort
sluiting paneel zienlijk
11-10- Sprun2015 del

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

beperkt woonhuis

0G

Zondagavond is er een brand ontstaan op de zolder van een woning aan de Kromwaarde in Sprundel. De brand ontstond tussen het plafond en de
dakpannen naast de schoorstenen, vermoedelijk vanwege een kortsluiting.

11-10- Vlis2015 singen

brand

beperkt woonhuis

0G

De brandweer is zondagmiddag uitgerukt vanwege een magnetronbrand in de Vlissingse Troelstraweg.
Het ging om een bescheiden brand in een flatwoning.

12-10- Lisse
2015

kortventila- beperkt zorgin- 0G
sluiting tor
stelling

Woonzorgcentrum Berkhout (Berkhoutlaan 15) is zondag 11 oktober kort na 10.00 uur opgeschrikt door een brand. Het officiële oordeel luidt: 'Er is
kortsluiting ontstaan in de motor van een dakventilator.

12-10- Bun2015 schoten

kortonbesluiting kend

beperkt woonhuis

0G

De brandweer rukte zondagmiddag rond vijf uur uit na de melding van een woningbrand. Bij aankomst bleek dat door korstsluiting brand was ontstaan

13-10- Kerk2015 werve

brand

meterkast

beperkt hotel

0G

De brandweer van Zierikzee is vanmorgen met spoed uitgerukt vanwege de melding van een brand in meterkast in een hotel. De brand werd omstreeks
08.40 uur gemeld bij een hotel aan de Slikweg. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek dat de eigenaar de brand al had geblust en dat hij de stroom
afgesloten had.

13-10- Wier2015 den

vermoe
moedelijk
kortsluiting

elektrisch
apparaat

aanzienlijk

0G

Een woningbrand in het Overijsselse Wierden heeft maandagnacht voor veel schade gezorgd. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting in
een elektrisch apparaat. De bij de brand vrijgekomen rook heeft veel schade op de beneden- en bovenverdieping veroorzaakt.

15-10- Alk2015 maar

kortelektrisluiting sche
installatie

beperkt restau- 0G
rant

Het personeel van restaurant De Vrolijke Pater in de Paternosterstraat in Alkmaar zag donderdagavond tijdens de schoonmaakwerkzaamheden rook en
rook ook een brandlucht. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in de electrische installatie waardoor er brand was uitgebroken.

16-10- Dor2015 drecht

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

Rond 16.10 uur brak er in Dordrecht ook brand uit in een woning. In de woning aan de Bankastraat vloog door nog onbekende oorzaak een wasdroger
in brand. De brandweer heeft de brand geblust en de woning, waarin flink wat rook stond, geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.

18-10- Oss
2015

kortmetersluiting kast

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Wagenaarstraat in Oss woedde zondagmiddag brand. De brandweer bevestigt dat de brand ontstond door een ontploffing in de
meterkast. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. De woning heeft rook- en waterschade opgelopen en werd na de brand geventileerd.

19-10- Assen
2015

kortwassluiting machine

beperkt woonhuis

0G

De brandweer moest maandagavond uitrukken voor een zolderbrand in Assen. De brand was veroorzaakt door kortsluiting in een wasmachine.

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

magnetron

woonhuis
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Apparaat

Schade

Gebruik

20-10- Oegst2015 geest

vermoe bedramoeding
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

woonhuis

1D

De woningbrand in Oegstgeest, waarbij vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag een 63-jarige vrouw om het leven kwam, is vermoedelijk
ontstaan door kortsluiting in bedrading in het plafond. Dat meldt Omroep West. De brand brak uit op de zolder van een hoekwoning aan de Hofdijck.

20-10- Schie2015 dam

brand

meterkast

beperkt woonhuis

0G

Meterkastbrandje in wooncomplex aan het Gaardenpad. In een wooncomplex aan het Gaardenpad in Schiedam heeft dinsdagmiddag korte tijd brand
gewoed. In het complex bevinden zich onder meer woningen voor begeleid wonen. De brand ontstond na werkzaamheden in de meterkast van een van
de woningen.

21-10- Breu2015 kelen

brand

wasmachine

beperkt woonhuis

0G

De brandweer van Breukelen is woensdagavond met twee bluswagens uitgerukt voor een brandende wasmachine. Het vuur in de woning aan de Schepersweg werd snel geblust en niemand raakte gewond.
De brand ontstond rond 19:45 uur. De bewoners ontdekten het vuur door een rookmelder. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.

21-10- Geffen
2015

brand

meterkast

beperkt woonhuis

0G

De brandweer werd woensdag rond 13.00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Kastanjehof in Geffen. In het huis was er brand in de meterkast uitgebroken.

22-10- Beu2015 ningen

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

3R

Bij een sportschool op een industrieterrein aan de Hadrianussingel in Beuningen heeft donderdagmiddag rond 12.45 uur een brand gewoed. De brand is
ontstaan in de sauna van het fitnesscentrum en vervolgens door het hele gebouw getrokken. 3 personen hadden rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.De brand is vermoedelijk ontstaan vanwege kortsluiting.

23-10- Leiden
2015

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

beperkt studen- 0G
tenhuis

De studentenflat aan de Klikspaanweg in Leiden is in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd vanwege een brand in één van de studentenkamers.
Er raakte niemand gewond. De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting

26-10- Buivermoe elektri2015 tenpost moesche
delijk
deken
kortsluiting

beperkt woonhuis

0G

Maandagochtend heeft een woning aan de Voorstraat in Buitenpost schade opgelopen bij een slaapkamerbrand. Het matras van een bed had vlam
gevat, vermoedelijk door kortsluiting in een elektrische deken.

28-10- Schie2015 dam

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Westvest in Schiedam heeft dinsdagochtend een wasdroger korte tijd in brand gestaan. Naar aanleiding van een hevige rookontwikkeling in het pand werd de brandweer gebeld.

31-10- Heeze
2015

brand

magnetron

rookwoonschade huis

0G

Vrijdagavond is de brandweer van Heeze uitgerukt voor een melding in de Mulkhoek. Het betrof een incident met een magnetron. Bij gebruik van apparaat was een grote rookontwikkeling ontstaan inde woning.

31-10- Gro2015 ningen

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Jozef Isräelsstraat in de Schildersbuurt heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
Bij aankomst van de brandweer bleek dat er in de woning een wasdroger in brand stond.

1-11- Den
2015 Haag

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

p 1 gebouwbrand woning meterkast vk: 1 groenesteinstraat den haag

1-11- Rhe2015 nen

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

De brandweer in Rhenen is zondagmiddag opgeroepen voor een woningbrand op de tweede verdieping aan de Wilhelminahof. Een wasdroger bleek de
boosdoener te zijn.

Datum

Plaats

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

Soort

sportcentrum

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)
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Datum

Plaats

31-10- Barne2015 veld

Soort
brand

Apparaat

Schade

Gebruik

wasmachine

rookwoonschade huis

0G

Zaterdagmorgen rond negen uur kreeg de Barneveldse brandweer een melding brandgerucht op de Klaverweide bij Verpleeghuis Norschoten. Na een
halfuur zoeken werd er een wasmachine gevonden waar een brandlucht uit kwam.Waarschijnlijk was de oorzaak van de brand kortsluiting.

1RZ

Bij een brand in een woning in de Waalstraat in Den Helder zijn vanochtend drie honden omgekomen. De vrouw besloot het brandende huis in te gaan
om haar dieren te redden. Bij deze tevergeefse reddingsactie ademde de bewoonster rook in. Ze naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. De
brandweer vermoedt dat het vuur ontstaan is door kortsluiting in een elektrisch apparaat in de woonkamer.

1R

In een woning aan de Tasmanweg in Hoek van Holland is vanochtend rond elf uur brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.
Eén persoon is behandeld voor het inademen van rook. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de wasdroger. De brand woedt in het dak van
een twee-onder-een-kap-woning.

2-11- Den
2015 Helder

korteleksluiting trisch
apparaat

aanzienlijk

3-11- Hoek
2015 van
Holland

brand

rookwoonschade huis

5-11- Arn2015 hem

vermoe cvmoeketel
delijk
kortsluiting

beperkt garage 0G

In een garagebox aan de Veerpolderstraat in Arnhem heeft donderdagavond een brand gewoed. Daarbij is niemand gewond geraakt.De brand werd
rond 19.45 uur ontdekt door de bewoonster van het huis en is ontstaan bij de cv-ketel, volgens de brandweer vermoedelijk door kortsluiting.

5-11- Over2015 loon

kortkoelsluiting kast

beperkt chalet

0G

Op een camping in recreatiegebied 't Schaartven in Overloon is donderdagochtend brand uitgebroken. Volgens de brandweer ontstond de brand in een
leegstaand chalet door kortsluiting in een koelkast.

4-11- Bad
2015 Nieuwesch
ans

brand

rookwoonschade huis

1R

De brand was ontstaan door een wasdroger. Een buurtbewoner heeft de brand proberen te blussen met een poederblusser en voorkwam erger. De
brandweer heeft het pand gecontroleerd en nageblust. Er kwam een ambulance ter plaatse om 1 persoon te controleren die wat rook binnenkreeg.

wasdroger

wasdroger

woonhuis

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

6-11- Veghel vermoe stekrookgarage 0G
2015
moekerblok schade
delijk
kortsluiting

Vrijdagavond 6 november is even na 21:00 uur een brand ontstaan in een bijgebouw van een woning aan de Wilgenstraat in Veghel. Ter plaatse bleek
dat er een klein kantoortje in de garage van de woning in brand heeft gestaan. De bewoners zijn op tijd gewaarschuwd door de rookmelder die daar
opgehangen was. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting in een stekkerdoos.

7-11- Amster brand
2015 sterdam

Op 7 november 2015 om 13:13 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar Oostelijke Handelskade 673 te Amsterdam. De oorspronkelijke 112
melding die door de brandweer is verspreid is: Brand Woning (Meterkast)

meterkast

onbekend

woonhuis

appar- 0G
tement

7-11- Hilver2015 sum

vermoe koelmoekast
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

7-11- Capel2015 le aan
den
IJssel

brand

rookwoonschade huis

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

magnetron

0G

0G

In een woning aan de Kloosterlaan is vanmorgen rond 6.00 uur een grote brand uitgebroken. Drie woningen raakten ernstig beschadigd. Meerdere
woningen werden ontruimd.De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting geweest in een koelkast.

In een woning van serviceflat Bermensteyn aan de Bazuin heeft zaterdagavond een klein brandje gewoed door een magnetron. De brandweer kwam
met spoed ter plaatse om de brand te blussen. Ter plaatse bleek het brandje al gedoofd. Wel was er sprake van rook in de gallerij.

xx maart 2016
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Apparaat

Schade

meterkast

rookwoonschade huis

2RZ

In een woning aan de Floridaweg is omstreeks 23:30 brand uitgebroken in een woning. De brand brak uit in de meterkast van de woning. Aldaar zou
vervolgens ook de gasleiding in brand hebben gestaan. De brandweer heeft twee bewoners uit het pand moeten halen. De brand zelf was snel onder
controle. Echter bleef het gevaar bestaan van het lekkende gas. Voor de twee bewoners kwam een ambulance ter plaatse. Deze heeft de twee bewoners naar het ziekenhuis gebracht in verband met rookinhalatie.

aanzienlijk

woonhuis

0G

Hij en zijn gezin maken het naar omstandigheden goed, maar van hun woning aan de Kloosterlaan is na de brand van zaterdagmorgen niets meer over.
Kortsluiting lijkt de oorzaak van de brand te zijn.

10-11- Arkel
2015

kortdouche rookwoonsluiting
schade huis

0G

Vanavond rond 21:00u is de brandweer van Arkel gealarmeerd voor een woningbrand aan het Rietveld in Arkel. De brandweer was zeer snel ter plaatsen, en heeft erger kunnen voorkomen. De brand betrof een douche die kortsluiting had gemaakt.

10-11- Oegst2015 geest

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

P1 Brandgerucht (meterkast) (VK: 2) Gerberalaan 3 Oestgeest

11-11- Heer2015 hugowaard

brand

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Woensdagochtend moest de brandweer van Heerhugowaard uitrukken voor een brand op de Straalsteen. Het bleek dat op de zolder van een huis een
wasdroger in brand stond. Het woonhuis heeft rook- en roetschade opgelopen.

11-11- Aadorp kortelektri2015
sluiting sche
deken

rookwoonschade huis

0G

De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt naar de Eikenlaan. Daar is door kortsluiting in een elektrische deken brand ontstaan in
een slaapkamer op de bovenverdieping van de woning.

12-11- Zuid2015 wolde

Datum

Plaats

10-11- Capel2015 le aan
den
Ijssel
9-11- Hilver2015 sum

Soort
brand

kortonbesluiting kend

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

brand

meterkast

rookrestau- 0G
schade rant

De brandweer Zuidwolde werd woensdagavond gealarmeerd door de eigenaar van Grillroom Yusuf in de Hoofdstraat. Hij rook een geur van smeulend
plastic en vertrouwde het niet. De brandweerlieden constateerden rook in de meterkast, waarop de zaak ontruimd moest worden. Door de bluswerkzaamheden en de rook liep de zaak en de daarboven liggende woning veel schade op.

14-11- Almere brand
2015

wasdroger

rookwoonschade huis

0G

Even voor elf uur vrijdagavond moesten de hulpdiensten in actie komen voor een woningbrand aan de Leif Erikssonstraat.Ter plaatse bleek het te gaan
om een wasdroger die in brand was gevlogen. De twee bewoners wisten tijdig het pand te verlaten en raakten niet gewond.

15-11- Middel- brand
2015 delstum

meterkast

onbekend

0G

Op 15 november 2015 om 11:24 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar Heerestraat 32 te Middelstum. De oorspronkelijke 112 melding die
door de brandweer is verspreid is: Woningbrand (Meterkast)

16-11- Hilver2015 sum

vermoe metermoekast
delijk
kortsluiting

woonhuis

rookappar- 3RZ+D In een aanleunwoning aan de Willem Bontekoestraat in Hilversum heeft maandagmorgen korte tijd een brand gewoed. De bewoner van het apparteschade tement
ment heeft de brand niet overleefd, drie anderen raakten gewond. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Even voor 09.00 uur was de
brand onder controle en waren alle bewoners geëvacueerd. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, heeft de brandweer het hele pand ontruimd. De
bewoner van de woning waar de brand uitbrak is overleden, zijn leeftijd is nog niet bekend. Hij is waarschijnlijk overleden door de giftige rookgassen.
Drie andere mensen raakten hebben rook ingeademd. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

15-11- Middel- brand
2015 delstum

meterkast

beperkt woonhuis

0G

De brandweer heeft aan het einde van de zondagochtend een brand geblust in een meterkast aan de Heerestraat. Hoe de brand kon ontstaan is niet
bekend. De schade aan de meterkast is fors.

17-11- Rijssen brand
2015

meterkast

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Ligtenbergerdijk in Rijssen heeft vanavond korte tijd brand gewoed. De brand ontstond kort voor elven en werd ontdekt doordat de
verlichting uitviel en een steekvlam de bewoners deed opschrikken. Hierop hebben de bewoners zichzelf in veiligheid gebracht en de brandweer gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer bleek er brand te zijn in en om de meterkast.

16-11- Den
2015 Haag

meterkast

onbekend

0G

P 1 Gebouwbrand woning (meterkast) (VK: 1) Van Swietenstraat 13 DHG

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

brand

woonhuis
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Datum

Plaats

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

16-11- Haar2015 lem

brand

wasmachine

rookwoonschade huis

1R

In een woning aan de Schouwtjeslaan in Haarlem is maandag rond 12.45 uur een wasmachine in de brand gevlogen. De bewoonster heeft de brand
geblust totdat de hulpdiensten er waren. Uiteindelijk hoefde de brandweer niet in actie te komen omdat de bewoonster de brand zelf al onder controle
had. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw nog nagekeken wegens rookinhalatie, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

17-11- leiden
2015

brand

wasmachine

rookwoonschade huis

0G

De brandweerposten in Leiden kregen aan het begin van de middag een melding van een woningbrand aan de Pieterskerk-Choorsteeg.De bewoners
hadden het pand al verlaten toen de brandweer aankwam. Al snel werd duidelijk dat het om een wasmachine ging die in brand was geraakt. De situatie
was snel onder controle.

18-11- Vee2015 nendaal

brand

compu- rookbuurtter
schade huis

0G

De Veenendaalse brandweer is in de vroege woensdagmorgen uitgerukt voor een brand in buurthuis Sam Sam aan de Molenstraat in Veenendaal. De
oorzaak van de brand is vermoedelijk een oververhitte computer geweest.

18-11- Huizen brand
2015

meterkast

rookwoonschade huis

0G

De brandweer is aan het eind van de middag uitgerukt voor een brand in een meterkast aan de Nijenrode.

18-11- Den
2015 Haag

brand

meterkast

onbekend

woonhuis

0G

P 1 Gebouwbrand woning (meterkast) (VK: 1) Hoefkade 1488 Den Haag

19-11- Breda
2015

brand

afzuiginstallatie

aanzienlijk

restau- 0G
rant

De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een gaslek bij Los Toros aan de Haagdijk in Breda. Dat restaurant werd donderdagavond getroffen door
een brand. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een brandje in de afzuigkap dat zich in een mum van tijd naar omhoog vrat.

19-11- Midden kortfrituur2015 densluiting pan
meer

aanzienlijk

snackbar

0G

Donderdagmorgen kreeg de brandweer melding van een brand in een cafetaria aan de Brugstraat. Er bleek in de keuken een frituur door waarschijnlijk
kortsluiting vlam te hebben gevat.

20-11- Oude
kortlamp
2015 Pekela sluiting

rookwinkel
schade

0G

In de hal van winkelcentrum de Helling, naast de apotheek, is vrijdagmiddag brand ontstaan door kortsluiting in één van de lampen.

21-11- Arn2015 hem

kortonbesluiting kend

beperkt woonhuis

0G

In een kelder van een bijgebouw van een woning aan de Brinkhorsterweg in Deelen heeft donderdagavond een fikse brand gewoed. De bewoner van
naastgelegen huis ontdekte de brand rond 18.20 uur. Mogelijk is het vuur ontstaan kortsluiting. In de kelder stond vooral bouwmaterialen opgeslagen.

22-11- Ens
2015

vermoe bedramoeding
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

camper 1GZ

Een man uit Kampen is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een uitslaande brand in een camper in Ens.De vrouw en de man wisten naar buiten te
komen en alarmeerden de brandweer. Toen die bij de camper aankwamen, sloegen de vlammen al uit het recreatievoertuig. Een van de twee gasflessen was al geëxplodeerd, de andere gasfles heeft de brandweer veiliggesteld. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het echtpaar
is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een stroomkabel.

22-11- Voor2015 schoten

brand

onbekend

woonhuis

0G

P1 Brandgerucht (meterkast) (VK: 3) Harry Mulischstraat 17 VSN

23-11- Hellen- brand
2015 lendoorn

vaatrookwoonwasser schade huis

0G

Kortsluiting in een vaatwasser heeft vanavond geleid tot brand in een keuken van een woning aan de Geerhard Boschstraat in Hellendoorn. De woning
liep forse rook- en roetschade op.

23-11- Oss
2015

meterkast

1G+1G De brandweer is in de nacht van zondag op maandag met groot materieel uitgerukt voor een uitslaande woningbrand aan de Kersenlaan in Oss. Een
Z
vrouw, de bewoonster van het pand, is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook raakte er nog een ander persoon gewond, zo meldt de
politie. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een meterkast van de woning. De benedenverdieping van de woning raakte zwaar beschadigd.

VGI/722/Htr
Kiwa N.V.

brand

meterkast

aanzienlijk

woonhuis
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Datum

Plaats

23-11- Span2015 broek

Soort

Apparaat

vermoe metermoekast
delijk
kortsluiting

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

beperkt woonhuis

0G

Voor de tweede keer deze maand is een hoekwoning in de Pastoor Meriusstraat in Spanbroek getroffen door brand. Eenmaal ter plaatse constateerde
die dat de brand waarschijnlijk in de meterkast was begonnen. Vermoedelijke oorzaak is kortsluiting.

25-11- Culem- brand
2015 lemborg

meterkast

aanzienlijk

bedrijf

0G

In het gebouw van ABN AMRO in Culemborg heeft woensdagmorgen een brand gewoed. Het gaat om een rijksmonument uit het jaar 1549. De brand is
ontstaan in de meterkast op de begane grond. In het pand is volgens de woordvoerder sprake van 'redelijke schade'.

26-11- Amers- vermoe
2015 foort
moedelijk
kortsluiting

elektrische
kookplaat

rookwoonschade huis

0G

Woensdagavond 25 november is de brandweer van Amersfoort rond 20.10 uur opgeroepen voor een keukenbrand aan de Deelerwoud in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Een elektrische kookplaat had door nog onbekende reden vlam had gevat. Vermoedelijk is er kortsluiting in de plaat ontstaan.
De brand veroorzaakte veel rook in de woning.

27-11- Eind2015 hoven

kortlamp
sluiting

beperkt winkel

0G

In parfumerie ICI Paris XL op de Demer in de binnenstad van Eindhoven is vrijdagochtend rond 7.30 uur brand uitgebroken. Uiteindelijk bleek het te
gaan om een buitenlamp aan het gebouw van The Sting die door kortsluiting naar beneden viel op het platte dak aan de achterkant van ICI Paris XL.
Daar begon hij te smeulen en vervolgens brandde de lamp door het dak heen.

27-11- Aze2015 wijn

brand

rookwoonschade huis

0G

Vrijdagavond om 20:00 uur kwam er een melding van een woningbrand aan Op den Dam in Azewijn. gebeurde toen de bewoonster een maaltijd in de
magnetron wilde opwarmen. De magnetron vatte vlam.

29-11- Eind2015 hoven

vermoe koelmoekast
delijk
kortsluiting

aanzienlijk

woonhuis

0G

Alle plafonds en muren zijn zwartgeblakerd en ook van de keuken en woonkamer is niets meer over. De brand in de woning op de Siënalaan in Eindhoven brak zaterdagochtend vroeg uit. Brandweermannen haalden het gezin uit de brandende woning. De brand ontstond in de keuken, vermoedelijk door
kortsluiting in de koelkast.

29-11- Nieker
2015 k

kortkoelsluiting kast

beperkt woonhuis

0G

Omstreeks 13.00 uur werd de brandweer van Zuidhorn gealarmeerd voor een woningbrand aan de Prins Bernhardlaan in Niekerk (Grootegast). Hier
was door kortsluiting in een koelkast brand ontstaan. De Brandweer heeft de woning geventileerd. De schade bleef zeer beperkt.

30-11- Leek
2015

brand

elektrische
kookplaat

beperkt woonhuis

0G

De Leekster brandweer is maandag om 18:21 uur opgeroepen voor een brand in een woning boven de Crea Computer in de Tolberterstraat. Ter plaatse
hing een sterke brandlucht en kwam er behoorlijk veel rook uit de bovenwoning. Er bleek een elektrische kookplaat in brand te staan, die is geblust en
direct naar buiten gebracht.

30-11- Mijns- brand
2015 heerenland

meterkast

rookpaar1R
schade denstal

In een paardenstal aan de Brabersweg in Mijnsheerenland is maandagochtend 30 november brand uitgebroken. Omstreeks 10.30 uur werd de brand in
de meterkast van de schuur ontdekt. Ambulancepersoneel heeft één persoon nagekeken op het inhaleren van rook. Vervoer naar een ziekenhuis bleek
niet nodig.

brand

meterkast

rookbedrijf
schade

0G

Een korte brand in een meterkast zorgde dinsdag middag 1 december voor de nodige rookoverlast in een bedrijfspand in Oud-beijerland aan de Koninginneweg.

3-12- Heeren brand
2015 renveen

meterkast

onbekend

station

0G

Op 3 december 2015 om 23:50 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar Trambaan 13 te Heerenveen. De oorspronkelijke 112 melding die
door de brandweer is verspreid is: Brand Gebouw (Meterkast) Ns Station

rookwoonschade huis

0G

De brandweer rukte vanmiddag met groot materieel uit naar de Golfstroom voor een woningbrand. Gelukkig voor de bewoners bleef de schade beperkt
bij kortsluiting in de meterkast waardoor deze was gaan smeulen.

1-12- Oud2015 Beijerland

magnetron

6-12- Huizen kortmeter2015
sluiting kast
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Datum

Plaats

6-12- Em2015 men

Soort

Apparaat

kortfrituursluiting pan

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

rookwoonschade huis

1RZ

Na de brand in het appartement aan de Fokkingeslag in Emmen gistermiddag, is een hennepkwekerij ontdekt. De politie heeft de 34-jarige bewoner
daarom aangehouden. De man ging niet meteen mee naar het politiebureau. Hij had namelijk veel rook binnen gekregen en moest worden opgenomen
in het ziekenhuis.

6-12- Houten brand
2015

wasdroger

rookwoonschade huis

2R

Zondagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor brand in een woning aan het Oceaanwater. Eenmaal ter plaatse bleek een wasdroger vlam
gevat te hebben. Voor de bewoners kwam ook nog een ambulance ter plaatse, omdat zij beiden rook ingeademd hadden.

6-12- Rijns2015 burg

brand

waterkoker

rookzorgin- 0G
schade stelling

Zondagochtend is een gedeelte van woonzorgcentrum De Vlietstede in Rijnsburg ontruimd geweest door rookontwikkeling. Een waterkoker op een
elektrische kookplaat zorgde voor rookontwikkeling waardoor het brandalarm activeerde. De brandweer heeft de waterkoker en kookplaat buiten gezet
en het pand geventileerd. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

7-12- Veen2015 oord

kortmagsluiting netron

rookwoonschade huis

0G

Maandag aan het eind van de middag heeft er korte tijd brand gewoed in een woning aan de Middenweg in Veenoord. De brand is ontstaan toen er
kortsluiting in de magnetron was ontstaan, en de magnetron in brand vloog.

rookhotel
schade

0G

Veel rookschade na brand in meterkast hotel De Veluwe. De brand bevond zich in de meterkast van een feestzaal en was snel geblust.

9-12- Oude
kortmeter2015 Pekela sluiting kast

beperkt woonhuis

0G

De brandweer van Oude Pekela is dinsdagavond uitgerukt na een melding van een zolderbrand aan de Industrieweg-Oost 35 in Oude Pekela. De brand
is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in een schakelkast.

9-12- Den
2015 Bosch

7-12- Garde- brand
2015 ren

meterkast

brand

meterkast

beperkt woonhuis

0G

Bij een woning aan de Achtste Donk in Den Bosch is dinsdagnacht net na 5 uur brand ontstaan in een meterkast. De bewoner van het pand werd op tijd
wakker en wist zelf ongedeerd zijn brandende huis te verlaten en de brandweer in te schakelen. Omdat door het vuur ook het gas uit de gasleiding in de
kast vlam had gevat, kon de brandweer het vuur maar moeilijk blussen. Bij de brand is veel rookschade ontstaan aan de woning.

brand

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

De brandweer kreeg vrijdagavond 11 december een melding van een gebouwbrand aan de Debussystraat in Delft. De brandweer die met spoed ter
plaatse kwam heeft de woning gecontroleerd. De brand is door de bewoners zelf geblust.

18-12- Lutten- brand
2015 berg

wasdroger

beperkt woonhuis

0G

Ophoping van stof op het verwarmingselement is een veelvoorkomende oorzaak van brand. De bewoners van de woning in Luttenberg grepen tijdig in,
waardoor verdere schade werd voorkomen

20-12- Nuis
2015

kortvaatrookwoonsluiting wasser schade huis

0G

Een woonboerderij is ontsnapt aan brand. Bewoners van een woonboerderij aan het Mienscheer in Nuis zijn mogelijk ontsnapt aan een brand. De bewoner moest nog wat klusjes doen, toen opeens de verlichting overal uitviel. Bij controle bleek dat er in de keuken enige rookontwikkeling was. Bij controle door de brandweer van Marum bleek dat kortsluiting in de vaatwasser de oorzaak was.

20-12- Die2015 men

brand

0G

In de nacht van zaterdag op zondag 20 december 2015 om 04:29 is de brandweer met grote spoed uitgereden naar Martin Luther Kinglaan 200 te
Diemen. De oorspronkelijke 112 melding die door de brandweer is verspreid is: Brand Woning (+Inc.Net: 3+) (Etage: 1) (Meterkast)

22-12- Hilver2015 sum

kortmetersluiting kast

beperkt bioscoop

0G

De JT Bioscoop is korte tijd ontruimd geweest door een kortsluiting in de meterkast.

26-12- Ach2015 terveld

brand

elektrische
deken

beperkt woonhuis

0G

Een elektrische deken heeft voor problemen gezorgd in Achterveld. In een huis aan de Hessenweg vlogen een deken en een matras in brand. De bewoners waren niet thuis, maar de brandweer kon het vuur in het éénpersoons matras snel blussen. Daarna is de woning geventileerd. Niemand raakte
gewond.

27-12- Roer2015 mond

kortmetersluiting kast

rookwoonschade huis

0G

Behoorlijke grote schrik voor een bewoonster van een woning aan de Zandbergweg in Roermond waar zondagochtend rond 06.30 uur de brandweer
werd opgeroepen vanwege rook in de woning die uit de meterkast vandaan kwam. Hoe de brand in de meterkast heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

rookwoonschade huis

0G

In een woning aan de Beatrixlaan in Nieuwkoop heeft zondagmiddag brand gewoed. Het vuur ontstond rond 16.30 uur op de zolder door kortsluiting.
Een getuige was de brand opgevallen, omdat er rook door het dak naar buiten kwam. De politie was snel ter plaatse en constateerde dat de bewoners
op tijd waren gewaarschuwd door het rookalarm dat op zolder was afgegaan. De brand had zich langzaam verspreid tussen het plafond en het dak. De
brandweer wist erger te voorkomen.

11-12- Delft
2015

meterkast

27-12- Nieuw- kortonbe2015 koop
sluiting kend
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Datum

Plaats

Soort

Apparaat

Schade

Gebruik

Letsel Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

29-12- Vlaar2015 dingen

kortonbesluiting kend

aanzienlijk

flatwoning

0G

Bij een uitslaande brand in een woning aan de Van Hoornbeekstraat in Vlaardingen is dinsdagochtend een kat omgekomen, de 11-jarige Nika. De bewoners waren net even weg toen de brand in de woonkamer ontstond. Volgens de brandweer is de woning volledig uitgebrand. Het is nog niet zeker
hoe de brand is ontstaan, gedacht wordt aan kortsluiting.

29-12- Rhoon
2015

vermoe onbemoekend
delijk
kortsluiting

beperkt woonhuis

0G

Dinsdagmorgen 29 december werd de brandweer rond 0:15 uur met spoed gealarmeerd voor een melding gebouwbrand op de Julianastraat. In het
plafond van de badkamer was brand uitgebroken na vermoedelijk kortsluiting. De brandweer heeft een stukje in de badkamer moeten slopen om de
brand te kunnen blussen.

29-12- Zeijen
2015

kortoven
sluiting

beperkt bakkerij

0G

Bij Echte Bakker Fleddérus in Zeijen is vanochtend kort na zes uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een oven en werd veroorzaakt door kortsluiting. Een medewerker kon de brand blussen.

29-12- Venray kortonbe2015
sluiting kend

rookwoonschade huis

1RZ

Aan de Vingerhoedskruid in Venray heeft dinsdag rond het middaguur korte tijd brand gewoed in een huis. De bewoner van de woning raakte daarbij
gewond. Het vuur ontstond waarschijnlijk door kortsluiting op de eerste verdieping. De bewoner probeerde de brand nog te blussen, maar slaagde daar
niet in. De man, die veel rook had ingeademd en zwart zag van de rook, werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de brand
snel onder controle.

31-12- Gees2015 teren

rookboerschade derij

0G

Geesteren - De brandweer is vanmiddag om 16:56 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Weitemensweg in Geesteren. Ter plaatse bleek dat de
bewoners reeds zelf een bluspoging hadden ondernomen. De brand is volgens de brandweer vermoedelijk ontstaan als gevolg van kortsluiting. De
woning liep rookschade op.
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IV Gegevens Fatale woningbranden
kalenderjaar 2014
Letterlijk overname uit rapport: Jaaroverzicht fatale woningbranden
2014 van het instituut Fysieke Veiligheid (IFV) d.d. oktober 2015
In 2014 hebben 51 woningbranden met dodelijke afloop plaatsgevonden.
Hierbij waren in totaal 52 doden te betreuren. Bij 21 branden met in totaal 22
doden is sprake van een woningbrand als gevolg van (zelf)doding en deze
branden vormen daarmee geen onderdeel van de analyse van fatale woningbranden 2014.
In 2014 zijn de meeste fatale woningbranden ontstaan door onvoorzichtigheid
bij roken (30%) en koken (23%) en door kortsluiting of een defect apparaat
(17%).

Fatale woningbranden zijn in 2014 vooral ontstaan in een pan of frituurpan
(17%), een elektrisch apparaat (17%) en een stoel of bank (13%). De elektrische apparaten waarin brand is ontstaan zijn een kookplaatje, een stekkerverdeeldoos, een videorecorder of versterker, een wekkerradio en een computer. In de categorie ‘anders’ vallen vuurwerk, een afvalbak en een kaars.
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Bijna twee vijfde (37%) van de fatale woningbranden is ontstaan in de woonkamer, bijna een kwart (23%) in de keuken en een vijfde is in de slaapkamer
ontstaan. In de categorie ‘anders’ vallen branden die zijn ontstaan in een kelderbox en in een computerkamer.
Een derde van de fatale woningbranden is ontstaan in een rijtjeswoning. In
totaal vond de helft van de fatale woningbranden plaats in een eengezinswoning, waaronder rijtjeswoningen. Bijna twee vijfde vond plaats in een appartement (37%) en een klein deel vond plaats in een chalet of caravan (10%) en
een kelderbox van een galerijflat (3%).
Relatief veel oudere slachtoffers (tekst uit 2013)
Het relatief hoge aantal ouderen onder de slachtoffers blijft een zorg. De heer
Hagen: ‘Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en het
kabinetsbeleid ervoor zorgt dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, is
de verwachting dat het aantal branddoden de komende jaren stijgt.
Vergeetachtigheid, het niet weten wat te doen bij brand en het niet meer zelfstandig kunnen vluchten kunnen belangrijke oorzaken zijn die wij verder gaan
onderzoeken. Wij hebben berekend dat door de vergrijzing het aantal branddoden tot 2030 toeneemt met 13% en onder 65-plussers met 60%. Door het
kabinetsbeleid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen is onze inschatting dat de toename tot 2030 zelfs 19% respectievelijk 80% wordt.’ De heer
Hagen geeft in dat verband voorbeelden van innovaties, zoals de recent ontwikkelde waterleidingsprinkler en de mobiele sprinkler die in Engeland al
gebruikt wordt bij kwetsbare doelgroepen zoals ouderen.
In Europa verwacht de heer Hagen een jaarlijkse afname van 1.000 tot 1.500
doden bij brand als iedereen brandveilig meubilair zou hebben. Op Nederlandse schaal zou dit jaarlijks 11 doden bij brand kunnen voorkomen en 125
minder gewonden. Daarom wijst hij op de innovatieve oplossingen die beschikbaar zijn, om op milieuvriendelijke wijze brandveilig meubilair op de
markt te krijgen.
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Met 16 woningbranden per dag in Nederland is de kans op een woningbrand
1 op 1.300. Nederland kent jaarlijks gemiddeld zo’n 6.000 woningbranden met
jaarlijks gemiddeld 600 gewonden. Ruim de helft van het aantal brandwondenslachtoffers die opgenomen wordt in het ziekenhuis heeft een ongeval
meegemaakt met vuur of vlammen. Daarnaast is het inademen van rook een
belangrijke oorzaak van doden en gewonden.
Belang van rookmelders
Het snel ontdekken van brand is van levensbelang. De Brandweeracademie,
Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting wijzen dan ook op het
belang van rookmelders. ‘Wanneer mensen slapen en het reukvermogen is
uitgeschakeld zal een brand minder snel opgemerkt worden. Een klein beetje
rook is voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan. Mensen zijn
dan meteen wakker en gewaarschuwd. Meestal is er dan nog voldoende tijd
om zichzelf en/of het gezin in veiligheid te brengen. En die tijd is hard nodig.’
Bij bijna een derde van de fatale woningbranden (30%) in 2014 was een
rookmelder aanwezig. Bij een vijfde van de fatale woningbranden was er
sprake van een functionerende rookmelder!

Bij 13% van de fatale woningbranden is de brand ontdekt door een rookmelder die afging.
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V Gegevens uit de vergelijking van
fatale woningbranden
Uit een drietal rapporten van Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid:
juli 2013 (rap.nr.421N1202/2.0) Betreft: Gegevens uit de vergelijking
van Fatale woningbranden 2008 t/m 2012;
- September 2015 betreft: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013;
- Oktober 2015 betreft: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014.
De gegevens uit de tabel betreffen niet opzettelijke fatale woningbranden met
in het totaal 223 dodelijk slachtoffers. Als basis zijn mediaberichten gebruikt.
Hieruit zijn de te benaderen brandweerkorpsen geselecteerd. De gepresenteerde gegevens zijn verzameld uit respons op vragenlijsten die naar de geselecteerde brandweerkorpsen zijn gestuurd.
Object van ontstaan
Aantal N
Gestoffeerd meubilair
Elektrisch apparaat
Bed / Matras
Brandversnellende
stoffen
Verlengsnoer
Kachel
Kleding
Anders
Onbekend
Totaal

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cumulatief
N
N
N
N
N
N
N
N
%
8

3

8

6

3

3

5

36

17

9

3

3

3

1

9

11

39

19

3
1

3
4

4
-

4
-

6
-

3
1

2
2

25
7

12
3

2
2
1
4
14
44

2
2
1
1
3
22

6
9
30

2
4
2
4
1
26

4
6
6
26

1
6
7
30

1
2
3
4
30

6
10
22
18
44
207

3
5
11
9
21
100

Een van de belangrijkste oorzaken van fatale branden is roken in woon-of
slaapkamer. Hierbij ontstonden de branden in (gestoffeerd) meubilair en bedden/matrassen (30%van het totaal). In deze objecten zijn schuimrubbers verwerkt. Schuimrubbers genereren bij verbranding veel rook.
Van de overige belangrijke brandoorzaken (zoals kortsluiting, koken, explosie,
kaarsen) verschilt het aandeel in het totaal per jaar.
In de rapportages wordt een overzicht gegeven over de oorzaken van brand.
Er komt naar voren dat het menselijk handelen het merendeel van de oorzaken betreft.
Elk jaar is een groot deel van de fatale woningbrandende de oorzaak niet
bekend (21%).
Voor meer (detail) informatie zie http://www.infopuntveiligheid.nl/fatalewoningbranden
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VI Vergelijking gegevens 2015, 2014,
2013 en 2012
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