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Samenvatting 

Dit rapport geeft een overzicht van de aantallen, de aard en de ernst van de gevolgen 
van gasinstallatieongevallen achter de meter die in 2020 hebben plaatsgevonden. 
In dit rapport wordt met gasinstallatieongevallen bedoeld: ongevallen die het gevolg 
zijn van het gebruik van aardgas (*) door afnemers in Nederland, dan wel het 
vrijkomen van aardgas uit de gasinstallatie. Het heeft in alle gevallen dus betrekking 
op ongevallen met aardgas na de gasmeter.  
 
In 2020 zijn door Kiwa Technology in totaal 76 gasinstallatieongevallen geregistreerd, 
met de volgende verdeling naar aard: 
- 25 vergiftigingsongevallen; 
- 3 maal explosie, waarvan 2 gevolgd door brand 
- 3 maal brand , installatie achter de meterkast 
- 45 maal brand, meterkast als installatie onderdeel(**). 
 
(**) In 2020 zijn de door de SodM gehanteerde criteria voor het melden van 
incidenten met gas gewijzigd. Wanneer een gasbrand is ontstaan door een andere 
brand (bijvoorbeeld een gasbrand in de meterkast als gevolg van een woningbrand of 
brand in de elektrische installatie) dient dit incident gemeld te worden. Er moet sprake 
zijn van brandend gas, uitstromend uit de assets van de gasnetbeheerder.  
Daarnaast is er ook een toename te zien in het aantal meldingen in de media met 
betrekking tot brand in de meterkast.. Hierdoor is er in het rapport een splitsing 
gemaakt in incidenten achter de meter(kast) en incidenten waarbij de meterkast als 
installatie onderdeel wordt genoemd. 
 
Bij de ongevallen achter de meterkast is 1 dodelijke slachtoffer gevallen en zijn 68 
gewonden te betreuren. Verreweg de meeste slachtoffers, 1 dode en 59 gewonden, 
vielen door vergiftiging met koolmonoxide.  
Bij de ongevallen met de meterkast is in 41 gevallen alleen schade ontstaan en zijn er 
bij 4 incidenten slachtoffers te betreuren: totaal 12 gewonden. 
 
Dit rapport bevat eveneens een overzicht en analyse van de gasinstallatieongevallen 
in de periode 2012 – 2020. Hiermee worden eventuele trends zichtbaar gemaakt. In 
deze periode kon een splitsing gemaakt worden in incidenten achter de meterkast en 
incidenten met de meterkast. Over de periode 2012 – 2020, incidenten achter de 
meterkast, blijkt dat de meeste slachtoffers vallen door vergiftiging met koolmonoxide. 
Er zijn in 2020 in het totaal meer ongevallen geregistreerd dan in 2019, dit komt met 
name door de toename van het aantal gemelde en geregistreerde incidenten door 
brand – installatieonderdeel meterkast.   
 
Met dit rapport worden belanghebbenden van informatie voorzien die een bijdrage 
kan leveren aan het realiseren en handhaven van een hoog veiligheidsniveau bij het 
gebruik van aardgas.  
 
Er bestaat in Nederland geen meldingsplicht voor gasinstallatieongevallen, zodat 
geen volledig beeld bestaat van de werkelijke aantallen ongevallen. Echter, door de 
registratiemethodiek die Kiwa Technology hanteert is het aannemelijk dat wel alle 
ernstige ongevallen worden geregistreerd. De benodigde informatie verzamelt Kiwa 
Technology via verschillende bronnen. Verschillende media worden hierbij 
geraadpleegd. Soms wordt Kiwa Technology door belanghebbenden verzocht 
onderzoek te doen naar de oorzaak van een gasongeval. In dit kader zijn in 2020 
zeven onderzoeken verricht. Onderzoek heeft aangetoond dat bij een aantal 
incidenten het een andere brandstof dan aardgas betrof, deze incidenten zijn dan ook 
niet meegenomen in dit overzicht. 
 
(*) Met aardgas wordt bedoeld: aardgas en de hiermee vergelijkbare gassen zoals groengas.  
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1 Inleiding 

Dit rapport is opgesteld in het kader van de opdracht “Kenniscentrum Gasnetbeheer”, 
die door Netbeheer Nederland is verleend aan Kiwa Technology.  
Met dit rapport worden belanghebbenden van informatie voorzien die een bijdrage 
kan leveren in het realiseren en handhaven van een hoog veiligheidsniveau bij het 
gebruik van aardgas. 
 
Het belang van registratie 
Voor de aanleg van leidingen, voor de constructie van verbruikstoestellen, voor de 
toevoer van verse lucht en de afvoer van verbrandingsgassen en voor het opstellen 
van gastoestellen zijn wettelijke voorschriften van kracht. De wettelijke voorschriften 
zijn er op nationaal niveau (Bouwbesluit) en op Europees niveau ( gastoestellen met 
CE markering). De fabrikant dient o.a. een installatiehandleiding en een 
onderhoudsinstructie bij het toestel te leveren in alle talen van het land waar het 
toestel op de markt wordt gebracht. 
Daarnaast zijn er ook voor de gebruiksfase voorschriften van kracht, om een 
langdurig veilig gebruik van aardgas met de toegepaste leidingen, toestellen en toe- 
en afvoersystemen te waarborgen (Bouwbesluit met daarin verwijzing naar NEN 1078 
en NPR 3378 -reeks). De naleving hiervan door de eigenaar en gebruiker van de 
gasinstallatie is op vrijwillige basis. 
De genoemde veiligheidsvoorschriften zijn van hoog niveau. Ook zijn er voldoende 
opleidingsmogelijkheden om de nodige technische kennis te verwerven. Het is aan de 
betrokken partijen (bouwers, installatiebedrijven) zelf om hier invulling aan te geven. 
Desondanks doen zich ongevallen met aardgas voor. Hoewel landelijk gezien het 
aantal ongevallen met gas betrekkelijk laag is in vergelijking met andere type 
ongevallen in en om huis of in het verkeer, blijft het wenselijk om dit aantal te 
verminderen.  
Het centraal registreren en analyseren van ongevallen is een goed instrument om de 
oorzaak van gasongevallen vast te stellen en om aanbevelingen te kunnen doen, die 
tot een vermindering van het aantal gasongevallen kan leiden.  
 
Wijziging in registratie in 2020 
In 2020 zijn de door de SodM gehanteerde criteria voor het melden van incidenten 
met gas gewijzigd. Wanneer een gasbrand is ontstaan door een andere brand 
(bijvoorbeeld een gasbrand in de meterkast als gevolg van een woningbrand of brand 
in de elektrische installatie) dient dit incident gemeld te worden. Er moet sprake zijn 
van brandend gas, uitstromend uit de assets van de gasnetbeheerder.   
De meldingen uit media waarbij er sprake is dat een meterkast in brand is komen te 
staan, waarbij de gasinstallatie lek is geraakt en heeft bijgedragen aan de brand, zijn 
opgenomen in deze registratie.  Daarnaast worden er in de media ook veel vaker 
meterkastbranden gemeld.  
Dit heeft geleid tot een toename in registraties. Vandaar dat in het vervolg van deze 
rapportage een splitsing is gemaakt tussen incidenten na de gasmeter(kast) en 
incidenten met de meterkast. De incidenten met de meterkast zijn vergeleken met de 
database van de kleinverbruik elektriciteitsincidenten. Er blijken 6 dubbele meldingen 
te zijn: ofwel in de registratie opgenomen bij gas- en bij elektra incidenten. 
 
Onderzoeksmethodiek 
Dit rapport geeft informatie over de aard en de ernst van de gevolgen van 
gasongevallen, die na de gasmeter in 2020 hebben plaatsgevonden. De hiervoor 
benodigde informatie heeft Kiwa Technology verkregen via de mediaberichten, via 
het stellen van gerichte vragen aan betrokken partijen, via bestaande contacten en 
via onderzoeksopdrachten.  
De oorzaak van (ernstige) gasongevallen worden waar mogelijk ter plaatse 
onderzocht door Kiwa Technology. Het merendeel van de gasongevallen wordt 
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echter niet door Kiwa Technology onderzocht, omdat een opdrachtverstrekking 
hiervoor ontbreekt.  
In dit rapport is tevens een overzicht en analyse opgenomen van de geregistreerde 
gasongevallen, die zich in de periode 2012 t/m 2020 hebben voorgedaan.  
 
Berichten in de media 
In de diverse media wordt vaak gesproken over meer gewonden en meer doden die 
zijn te betreuren door koolmonoxidevergiftiging dan werkelijk het geval is. Dit wordt  
veroorzaakt doordat in de berichtgeving soms geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen aardgas en andere brandstoffen. Daarnaast wordt er geen onderscheid 
gemaakt in gewonden en doden veroorzaakt door rookvergiftiging als gevolg van een  
felle brand. De incidenten waar aardgas geen rol heeft gespeeld, zijn in deze 
rapportage niet meegenomen. Dit jaar zien we ook een stijging in het aantal CO 
melders die op tijd zijn af gegaan, waardoor mensen een veilig heen komen hebben 
kunnen zoeken en slachtoffers zijn vermeden. 
 
Vergelijking met andere Europese landen 
In de rapportage periode heeft Nederland overzichten aangeleverd om tot een 
Europees overzicht te komen voor de periode 2015 tot en met 2019. Helaas hebben 
andere Europese landen nog niet hun informatie aangeleverd aan de werkgroep 
“Marcogaz Working Group Gas Installations” 1 . Hiertoe is het niet mogelijk om een 
actueel overzicht in dit rapport op te nemen.  
 
  

 
1 Marcogaz is een Europese non-profit organisatie gericht op het bevorderen van 
regelgeving en standaardisering voor de marktontwikkeling van aardgas. 
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2 Overzicht gasinstallatieongevallen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ongevallen met aardgas-
installaties achter de meter. Dit jaar is voor het eerst een splitsing aangebracht in het 
aantal meldingen achter de meterkast en het aantal meldingen met de meterkast als 
installatieonderdeel. 
De scope van dit rapport en een beschrijving van de gehanteerde begrippen staan in 
Bijlage I. De onderzoeksmethode is beschreven in Bijlage II. Niet alle gasinstallatie-
ongevallen worden in de verschillende media gemeld en zijn dus niet door Kiwa 
Technology opgetekend, maar het is aannemelijk dat de meest ernstige ongevallen 
wel worden gemeld en derhalve door Kiwa Technology worden geregistreerd.  
Steeds vaker kan Kiwa Technology uit de media niet afleiden wat de oorzaak van een 
ongeval is, omdat de berichtgeving hierover in de media te summier is. Bij gerichte 
navraag, om meer gegevens te achterhalen, levert dit veelal niet meer informatie over 
de toedracht van een incident. De berichten waarbij uitsluitend wordt vermeld dat een 
koolmonoxidemelder is afgegaan, zonder dat er slachtoffers zijn gemeld, worden 
buiten beschouwing gelaten. Ook de berichten waarbij er sprake was van een 
gaslekkage in huis waarbij verder geen schade is ontstaan en geen slachtoffers 
vielen, zijn niet meegenomen in deze registratie.  

2.1 Nog steeds veel koolmonoxide-ongevallen in 2020 
 
In 2020 heeft Kiwa Technology 31 gasinstallatieongevallen achter de meterkast 
geregistreerd en 45 gasincidenten met de meterkast als installatieonderdeel.  
Bij de ongevallen achter de meterkast is 1 dodelijke slachtoffer gevallen en zijn 68 
gewonden te betreuren. Verreweg de meeste slachtoffers, 1 dode en 59 gewonden, 
vielen door vergiftiging met koolmonoxide. Bij de ongevallen met de meterkast is in 
41 gevallen alleen schade ontstaan en zijn er bij 4 incidenten slachtoffers te 
betreuren: totaal 12 gewonden. 
Totaal waren er 1 dode en 80 gewonden te betreuren. Een compleet overzicht van de 
geregistreerde ongevallen is opgenomen in Bijlage V en VI.  
 
In Tabel 1 is het aantal ongevallen vermeld, gerubriceerd naar oorzaak van het 
ongeval (voor zover te achterhalen: vervuiling of defect van toestel, installatiefout, 
werkzaamheden, menselijke fout of onbekend) en aard van het ongeval (vergiftiging, 
explosie met of zonder brand of alleen brand). De basis is de berichtgeving in de 
media. In deze tabel is, net zoals voorgaande jaren, een (hoofd) oorzaak vermeld. Uit 
de tabel kan opgemaakt worden dat (zie voetnoten) een ongeval meestal wordt 
veroorzaakt door een combinatie van factoren. 
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Tabel 1 Aantal geregistreerde gasinstallatieongevallen in 2020 naar oorzaak 
 en aard per installatieonderdeel zoals dit in de mediaberichten is vermeld.  

Er is gekozen om in deze tabel één (hoofd)oorzaak te benoemen. 
 

2020  Aard  

Oorzaak Installatie-
onderdeel 

Vergiftiging Explosie 
zonder 
brand 

Explosie 
gevolgd  

door 
brand 

Brand Totaal 

Vervuiling Toestel      

Defect / 
installatiefout1 

Toestel2 
Rookafvoer2 

8 1   9 

Gasleiding      

Werkzaamheden Toestel   1 1 2 

Gasleiding 1  1  2 

Menselijke fout3     2 2 

Onbekend Onbekend                16    16 

Onbekend Meterkast    45 45 

Totaal   25 1 2 48 76 

 
In de mediaberichten, waarbij het toestel is genoemd, betreft het in 3 gevallen een 
geiser en in 7 gevallen een CV toestel in combinatie met het rookgasafvoersysteem. 
Bij menselijke fout waren 2 gasfornuizen betrokken. Ingeschat wordt dat in Nederland 
minder dan 200.000 geisers (badgeisers en keukengeisers) worden toegepast en 
meer dan 6 miljoen CV toestellen. Dit betekent dat het aandeel geisers in de 
geregistreerde ongevallen met toestellen nog steeds groot is.  Deze cijfers komen uit 
het onderzoek WoOn 2018, uit de Energiemodule 2018 die in juli 2019 is 
gepubliceerd. Een samenvatting wordt gegeven over aantallen/ typen van 
huishoudelijke toestellen die voor verwarming en warmtapwaterbereiding zijn 
toegepast in de woningen in Nederland in Bijlage III. 
 
Bij 45 branden is de meterkast als installatieonderdeel gemeld. De oorzaak van de 
branden is onbekend. 
 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken op locatie door Kiwa Technology van de 
afgelopen jaren, is bij steeds meer incidenten een losliggende rookgasafvoer in 
combinatie met een koolmonoxide producerend toestel de oorzaak van een ongeval.  
Daarnaast kan een losliggende rookgasafvoer er ook voor zorgen dat een goed 
functionerend toestel, door recirculatie van de verbrandingsgassen, koolmonoxide 
gaat produceren.  
  

 
1 Bij de aanduiding in de media “defect toestel” kan ook sprake zijn van vervuiling 
en/of andere oorzaken zoals gebrekkige ventilatie. Daarnaast kan ook een 
installatiefout in het verleden de oorzaak zijn of bijdragen aan de oorzaak. De 
feitelijke oorzaak is daarmee onzeker. 
2 Hoofdoorzaak losliggende rookgasafvoer gecombineerd met koolmonoxide 
producerend toestel. 
3 Menselijke fout niet zijnde opzettelijk veroorzaakt. 



 

VGI/1285/Rpk Mei 2021  

© Kiwa N.V. - 5 - 

 

2.2 Overzicht gasongevallen in de gasinstallatie achter de meterkast in 2020 
 
In figuur 1 is het aantal geregistreerde gasinstallatieongevallen achter de meterkast in 
de periode 2012 t/m 2020 weergegeven, gerangschikt naar aard van het ongeval. 
Meer details zijn te vinden in Bijlage V.  
 

 
 

Figuur 1: Aantal door Kiwa Technology geregistreerde gasinstallatieongevallen achter 
de meterkast in de periode 2012 t/m 2020 onderscheiden naar aard 

De verdeling naar de aard van de ongevallen is redelijk constant. 
Koolmonoxidevergiftigingen komen het meeste voor.  
 
Invloed klimaat op koolmonoxide-ongevallen 
Om de eventuele invloed van met name de buitentemperatuur te kunnen vaststellen 
op het aantal koolmonoxide-ongevallen, zijn in figuur 2 de gewogen graaddagen in de 
Bilt per jaar (linker y-as) uitgezet tegen het aantal koolmonoxide-ongevallen (rechter 
y-as) per jaar. Er is een beeld geschetst over de periode 2000 t/m 2020. 
 
Het aantal gewogen graaddagen wordt berekend op basis van de buitentemperatuur 
en is een waarde waarmee het gasverbruik kan worden geschat (het aantal uren dat 
een verwarming in huis aan staat). Een koude periode (groot aantal graaddagen) leidt 
tot een hoog stookgedrag en vaak tot minder ventilatie van de woning. Beide 
aspecten kunnen invloed hebben op CO-productie (bij vervuilde toestellen en/ of 
slecht ingeregelde toestellen) en meer CO-ophoping (door minder ventilatie) en 
daardoor een verhoogde kans op koolmonoxidevergiftiging. Voor de definitie van de 
gewogen graaddagen, zie Bijlage I. 
 
Naar verwachting zijn er meer zaken die een rol kunnen spelen op het aantal 
koolmonoxideongevallen. Hierbij valt te denken aan windsnelheid, de windrichting, de 
locatie in Nederland (regio) e.d.  
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Figuur 2: De gewogen graaddagen van 1999 t/m 2020 in de Bilt per jaar (linker y-as, 
blauw) uitgezet tegen het aantal koolmonoxide ongevallen (rechter y-as, 
rood) per jaar. 

 
Uit de figuur kan geen eenduidig verband opgemaakt worden tussen het aantal 
gewogen graaddagen en het aantal CO-ongevallen. De berekende correlatiefactor 
(tussen het aantal CO-ongevallen en het gewogen aantal graaddagen) over de 
periode 2000-2020 bedraagt 0,3. Voor de tijdperiode 2010-2020 wordt deze berekend 
op 0,5. Uit de aldus berekende lage correlatiefactoren kan opgemaakt worden dat er 
geen eenduidig verband bestaat tussen het aantal CO-ongevallen en het gewogen 
aantal graaddagen. Niet uitgesloten kan worden dat andere klimatologische aspecten 
zoals windkracht, windrichting en luchtvochtigheid invloed kunnen hebben op CO-
ongevallen. Uit de ervaring van Kiwa Technology bij ongevalsonderzoeken blijkt met 
name de invloed van de windsnelheid (geen wind of zeer harde wind) en de positie 
van de rookgasafvoer-opening invloed te kunnen hebben op de goede werking van 
een rookgasafvoersysteem. De windsnelheden in Nederland variëren zeer sterk per 
regio. Vanwege het gering aantal incidenten per regio is dit aspect niet beoordeeld.  
 
Invloed stookgedrag 
In de winterperiode staat een ruimteverwarmingstoestel vaker en langer aan dan in 
de rest van het jaar. Defecten in de ruimteverwarmingsinstallatie inclusief de 
rookgasafvoer en luchttoevoervoorziening vormen daardoor in de winterperiode 
eerder een risico. 
 
Invloed ventilatie 
In een koude periode worden gebouwen minder geventileerd. Ventilatieroosters die 
permanent open moeten staan voor een veilige werking van de opgestelde 
gastoestellen worden soms gesloten. In het kader van de energiebesparing worden 
consumenten opgeroepen om hun huizen beter thermisch te isoleren. Dergelijke 
acties hebben invloed op de schil van een gebouw en de ventilatiemogelijkheden van 
een woning. Als er in deze woningen open verbrandingstoestellen opgesteld staan en 
de ventilatiemogelijkheden worden gedeeltelijk of geheel gesloten, is er een groter 
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risico op de vorming van koolmonoxide. Daarnaast is er een groter risico op 
koolmonoxidevorming als rookgasafvoeren defect of verstopt zijn, of verkeerd zijn 
geïnstalleerd (zie voor de beschrijving van de specifieke defecten aan de installatie 
Bijlage 1 onder punt 5).  

2.3 Overzicht gasongevallen met meterkast als installatie onderdeel 
 
Bij 45 branden is de meterkast als installatieonderdeel gemeld. De oorzaak van de 
branden is onbekend. In 41 gevallen was het gevolg schade door brand, bij 4 
incidenten waren er 3 zwaargewonden en 9 lichtgewonden te betreuren. Meer details 
zijn te vinden in Bijlage VI. 

2.4 Overzicht slachtoffers naar ernst van persoonlijk letsel 
 
In figuur 3 is het aantal slachtoffers over de afgelopen 10 jaar, naar ernst van het 
persoonlijke letsel weergegeven. Samengevat waren er in deze periode 1 tot 5 doden 
per jaar te betreuren. Het aantal gewonden varieerde over deze periode sterk van 43 
tot 115 licht gewonden per jaar (gemiddeld over 10 jaren bedroeg het aantal 66 licht 
gewonden per jaar); Het aantal zwaargewonden varieerden van 37 tot 121 per jaar 
(gemiddeld over deze 10 jaren bedroeg het aantal 78 zwaar gewonden per jaar). 
 

 

Figuur 3: Aantal slachtoffers in de periode 2011 t/m  2020 onderscheiden naar ernst 
van het persoonlijke letsel 

 
(on)volledigheid bronnen 
Omdat er in Nederland geen meldingsplicht is voor ongevallen, zal een deel van de 
voorgedane ongevallen niet geregistreerd worden. Branden en explosies worden wel 
vaak in de media bericht. Koolmonoxide-vergiftigingen blijven echter vaak buiten de 
berichtgeving, met name wanneer mensen niet in het ziekenhuis behandeld hoeven 
te worden (lichtgewonden). Ook komt het voor dat gewonden in het ziekenhuis niet 
geregistreerd worden als slachtoffer van koolmonoxide. Hoeveel dit er zijn is niet 
bekend. Er wordt niet uitgesloten dat om die reden het aantal koolmonoxide-
vergiftigingen in werkelijkheid veel groter kan zijn, dan het aantal dat is geregistreerd.  
Het is wel aannemelijk dat het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers correct is, 
omdat over dodelijke ongevallen vrijwel altijd in de media bericht wordt. In geval van 
slachtoffers die naar het ziekenhuis worden vervoerd, wordt dit meestal ook in de 
media vermeld. 
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2.5 Verloop aantal geregistreerde ongevallen vanaf 1952 
 
In Figuur 4 is het verloop van het aantal geregistreerde gasinstallatie-ongevallen 
weergegeven vanaf 1952. Sinds 1952 wordt deze informatie verzameld.  
 
De overschakeling van stadsgas naar aardgas in de zestiger jaren laat een sterke 
daling zien van het aantal ongevallen. Daarna volgt in de jaren zeventig een periode 
van een constant aantal ongevallen. Vanaf de tachtiger jaren zien we een gestage 
afname van het aantal geregistreerde ongevallen, maar in de periode 2012-2019 is er 
weer sprake van een geringe toename van het aantal geregistreerde ongevallen.  
 
Er treed een trendbreuk op in 2020 omdat er meer meldingen van meterkastbranden 
worden geregistreerd zie Figuur 4a. Zie wijziging in meldingscriteria: hoofdstuk 1 en 
Bijlage VI. 
Om een goed vergelijk over de jaren aan te geven zijn in Figuur 4b zijn dezelfde 
gegevens exclusief meterkastincidenten weergegeven. 
 

 
 
Figuur 4a: Verloop van aantal geregistreerde gasongevallen van 1952 t/m 2020, 

     inclusief meterkastbranden. 
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Figuur 4b: Verloop van aantal geregistreerde gasongevallen van 1952 t/m 2020, 
     exclusief meterkastbranden 

 
Hierbij passen de volgende kanttekeningen.  

- Tot aan het begin van de jaren negentig waren inspectiediensten van de 
gasbedrijven actief betrokken bij de controle van de gasinstallaties achter de 
gasmeter. Via deze inspectiediensten werden ook vaak ongevallen gemeld. 
Deze inspectiediensten zijn vanaf 1996 verdwenen, waardoor een belangrijke 
informatiebron is weggevallen. Kiwa Technology heeft om die reden andere 
informatiebronnen geraadpleegd, in een periode waarbij de 
informatievoorziening via websites nog niet voorhanden was.  

- Een mogelijke toename van het aantal ongevallen vanaf de tachtiger jaren, 
door de thermische na-isolatie van bestaande woningen en het niet correct 
aanbrengen van permanent openstaande ventilatieopeningen, hetgeen een 
nadelig effect kan hebben op het veilige gebruik van de aanwezige 
opgestelde open gastoestellen, kan niet uit de registratie afgeleid worden. 
Wellicht is er wel een (beperkt) nadelig effect, maar is dit vanwege de 
beperktheid van de informatiebronnen niet zichtbaar. 

- In de andere kant geldt dat de gestage afname van het aantal open toestellen 
juist een gunstige invloed heeft op het aantal vergiftigingsongevallen. Vanaf 
1976 is het verplicht om bij plaatsing van een nieuwe (keuken)geiser, een 
geiser met thermische terugslagbeveiliging (TTB) te plaatsen. Hierdoor wordt 
het gastoestel uitgeschakeld als er onvolledige of slechte afvoer is van  
verbrandingsgassen. Op basis van ervaring van Kiwa Technology uit 
ongevalsonderzoeken, is het hierbij wel van belang dat voldaan is aan de 
installatievoorschriften van het toestel en dat de afvoer uitmondt in het vrije 
uitstromingsgebied. 

 
In Figuur 5 staan de absolute aantallen geregistreerde gasongevallen.  
Indien het aantal geregistreerde ongevallen wordt betrokken op het aantal 
gasaansluitingen, dan is het aantal geregistreerde gasongevallen nog sterker 
afgenomen. In figuur  zijn deze twee gegevens vanaf 1956 weergegeven: het 
absolute aantal als vijfjarig gemiddelde én het aantal geregistreerde ongevallen per 
miljoen huishoudelijke gasaansluitingen. 
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Er zijn in Nederland in 2020  tweemaal zoveel gasaansluitingen als in 1972. In 1972 
werden 104 ongevallen geregistreerd, tegenover 31 ongevallen (exclusief de 
meterkast) en 76 ongevallen (inclusief de meterkast) in 2020. Let wel: ook in het 
verleden was er geen registratieplicht, echter men meldde toen beter de ongevallen.  
Het 5-jarig voortschrijdend gemiddelde bedroeg in 1972 33 ongevallen per miljoen 
aansluitingen.  
 
In 2020 bedraagt dit exclusief meterkasten 4 ongevallen per miljoen aansluitingen 
(voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 5 jaren bedraagt 7 ongevallen per 
miljoen aansluitingen). Dit is weergegeven in Figuur 5. 
In 2020 bedraagt dit inclusief meterkasten 10 ongevallen per miljoen aansluitingen 
(voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 5 jaren bedraagt 8 ongevallen per 
miljoen aansluitingen).  
 
 

 

Figuur 5: Verloop van het aantal geregistreerde gasongevallen: het 5 jarig 
gemiddelde absoluut aantal én de ratio (absoluut aantal per miljoen 
huishoudelijke aansluitingen) van 1956 t/m 2020, exclusief 
meterkastbranden. 
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3 In gang gezette preventieve acties 

Voor alle technische installaties, dus ook voor gastoestellen en gasinstallaties, geldt 
dat deze kunnen falen. Het volledig uitsluiten van ongevallen met gas is daarom niet 
realistisch. Het merendeel van de gasongevallen is echter te vermijden, omdat de 
oorzaak beïnvloedbaar is. In dit hoofdstuk wordt voor de thema’s ‘koolmonoxide’ en 
‘brand in meterkast’ de genomen acties beschreven. 

3.1 Acties gericht op vermindering koolmonoxide-incidenten 
 
Oorzaken met betrekking tot koolmonoxidevergiftiging 
Hoewel dit in de mediaberichtgeving nauwelijks naar voren komt, is vervuiling van 
afvoerloze geisers door achterstallig onderhoud een bekende en veel voorkomende 
oorzaak van gasongevallen, vooral van vergiftigingen. 
Ook andere, afvoergebonden open gastoestellen (waaronder bepaalde cv-toestellen, 
kachels, badgeisers en boilers) vormen een groter risico dan gesloten toestellen.  
Echter, ook een gesloten toestel kan een vergiftigingsongeval veroorzaken wanneer 
sprake is van installatiefouten. Bij een gesloten toestel kan een losliggende 
rookgasafvoer ervoor zorgen dat het toestel, door recirculatie van de 
verbrandingsgassen, koolmonoxide gaat produceren. 
 
Op een drietal manieren zijn acties in gang gezet om het aantal gasongevallen terug 
te dringen die te maken hebben met koolmonoxidevergiftiging.  
 
1. Vervangen van afvoerloze geisers en andere open toestellen door gesloten 
toestellen, gecombineerd met voorlichting aan bewoners en woningeigenaren  
In november 2014 is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken ( en 
Koninkrijksrelaties MBZK) een  geactualiseerde versie van de handreiking voor 
woningcorporaties en andere professionele verhuurders gepubliceerd. De titel van 
deze handreiking luidt: “Handreiking Vervanging open verbrandingstoestellen”. Deze 
is via de website van de Rijksoverheid te downloaden.  
Het terugdringen van open gastoestellen verdient uit het oogpunt van veiligheid van 
gasinstallaties alle aandacht, want dit soort toestellen veroorzaakt relatief gezien de 
meeste gasongevallen. In de mediaberichten van 2020 waarbij het toestel is 
genoemd, betreft het in 3 gevallen een geiser ( wellicht zijn dit allen open 
verbrandingstoestellen) en in 7 gevallen een CV toestel  in combinatie met het 
rookgasafvoersysteem. Bij 16 incidenten is het type toestel niet beschreven. 
Ingeschat wordt dat in Nederland circa 200.000 geisers in gebruik zijn en meer dan 6 
miljoen CV toestellen (zie Bijlage III). Dit betekent dat het aandeel geisers in de 
geregistreerde toestellen nog steeds groot is. Communicatie naar consumenten via 
verschillende media blijft noodzakelijk.  
De minister heeft met Aedes (de koepel van Woningcorporaties) afspraken gemaakt 
om de open toestellen te vervangen door gesloten versies (Convenant 
Energiebesparing Huursector van juni 2012). 
Hoe ver het staat met de uitfasering van open verbrandingstoestellen kan men lezen 
in het document “Cijfers voortgang uitfasering open-verbrandingstoestellen”, 22 
november 2016, dat via de website van de Rijksoverheid te downloaden is. In deze 
publicatie staat vermeld dat indien de uitfasering in de toekomst gelijke tred houdt 
met de voorafgaande jaren, dan zou de geiser, de lokale verwarming en de open CV-
ketel over circa 7 jaar uit gefaseerd kunnen zijn. Een recent overzicht van de 
aanwezige gastoestellen in woningen komt uit het onderzoek WoOn 2018, Energie 
module juli 2019 (voor een samenvatting zie Bijlage III). 
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2. Plaatsing van CO-melders in woningen met open gastoestellen. 
De opname van zeer lage concentraties koolmonoxide in het lichaam kan langdurige 
gevolgen hebben voor de gezondheid en kan zelfs ernstige blijvende schade 
opleveren. Daarom is het van groot belang om niet alleen de enkele dodelijke 
ongevallen per jaar, maar ook het aantal vergiftigingen zonder dodelijke afloop terug 
te dringen. 
Via diverse communicatiekanalen (brandweer, GGD, rijksoverheid) wordt de plaatsing 
van CO-melders aangeraden in woningen met open verbrandingstoestellen. 
In veel gevallen zal de bewoner/eigenaar corrigerende acties nemen na het afgaan 
van een CO-melder, waardoor het binnenklimaat verbetert. 
CO-melders kunnen levens redden. Gebruik van CO-melders die zijn gecertificeerd 
volgens EN 50291 is aan te bevelen. Uitleg over de werking van de CO-melder en de 
juiste positie van de melder, zowel in de gebruikshandleiding als in een mondelinge 
toelichting door verkoper en/of leverancier kan beter en blijft nodig. Dit geldt ook voor 
de te nemen acties na het afgaan van de melder. Ook hierover vindt duidelijke 
communicatie plaats via de websites van Brandweer Nederland en de Nederlandse 
Brandwondenstichting.  
 
3.Toezicht op de goede werking van verbrandingsafvoerkanalen  
Een wettelijke regeling voor huishoudelijke verwarmingstoestellen ontbreekt. Voor 
stooktoestellen met een (gezamenlijk) vermogen boven 100 kW is toezicht op 
adequaat onderhoud, zowel op de gasinstallatie als de ventilatiekanalen, via de 
Activiteitenregeling geregeld. 
Een dergelijke regeling is momenteel niet beschikbaar voor installaties met een 
vermogen kleiner dan 100 kW en het ligt niet in de lijn der verwachting dat die er op 
korte termijn komt. Het goed in stand houden van een gasinstallatie valt onder de 
zorgplicht van de eigenaar. Deze zorgplicht zal in het algemeen bij calamiteiten 
gebruikt worden om de eigenaar verantwoordelijk te stellen wanneer hij op dat punt in 
gebreke is gebleven. De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
(MZBK) heeft een nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot de werkzaamheden 
aan huishoudelijke gasverbrandingsinstallaties en bijbehorende luchttoevoer en 
rookgasafvoer afgerond, zie hiertoe Hoofdstuk 4 voor meer details. 
 
Bij steeds meer ongevallen wordt het rookgaskanaal als oorzaak aangewezen. De 
berichtgeving in de media daarover is veelal beperkt tot de vermelding “defect” of 
“verstopt”. Vooral in combinatie met open toestellen vormen verstopte kanalen een 
veiligheidsrisico. Rookgasafvoeren zijn veelal weggewerkt en daardoor moeilijk te 
inspecteren. Ook komen in de praktijk foute aansluitingen op bouwkundige kanalen 
voor.  
Doordat het onderhoud van rookgasafvoeren bij het ketelonderhoud veelal niet wordt 
meegenomen kan dit, zoals uit onderzoeken blijkt, leiden tot ongevallen. Door een 
(verplichte) periodieke controle zouden risicovolle situaties kunnen worden 
getraceerd en worden weggenomen.  
 
Doordat de afgelopen jaren slecht aangesloten, defecte en verstopte afvoerleidingen 
mede oorzaak waren van koolmonoxide vergiftigingen, zijn de volgende acties 
genomen: 

• Door MBZK: Voor wat betreft de rookgasafvoerproblematiek is er voor nieuw 
te plaatsen toestellen in bestaande bouw en in nieuwbouw, extra informatie 
beschikbaar voor de installatiebedrijven, VVE’s en woningcorporaties en de 
bouwsector via  MBZK. Voor de veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in 
woongebouwen is 21 december 2016 een handreiking verschenen voor VvE-
besturen en professionele verhuurders. Voor de eigenaren van een 
portiekwoning of appartement is op dezelfde dag een informatieblad 
verschenen. Beide zijn verschenen op de website van MBZK. Kiwa 
Technology heeft meegewerkt aan de tot standkoming het corrigeren van de 
conceptteksten van beide documenten. 
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• Door VROM Inspectie is het document “Inspectiesignaal: Gecombineerde 
afvoersystemen voor ventilatie en rookgas“ uitgegeven ( VROM: 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu vanaf 2017 vallende onder 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). In dit document worden 
aanwijzingen gegeven om bij toestelvervanging eveneens de 
rookgasafvoeren te inspecteren of deze geschikt zijn voor een ander toestel 
en/of deze nog voldoende kwaliteit hebben om voldoende jaren mee te gaan. 
Deze actie is genomen naar aanleiding van grote problemen in 
appartementencomplexen waar leidingen van het collectieve ventilatie- en 
rookgasafvoersysteem waren doorgeroest. Deze afvoersystemen komen in 
heel Nederland voor in het woningbezit van particulieren (VVE’s) en van 
corporaties. Het betreft veelal midden-hoogbouw, 3-5 bouwlagen uit de 
bouwperiode 1970 tot 1995. Kiwa Technology heeft meegewerkt aan het 
opstellen van het hiervoor genoemde document.  

• Daarnaast hebben de fabrikanten van afvoersystemen (verenigd in Rogafa) 
ook actie ondernomen en een document en een website gelanceerd met als 
titel ”Het nieuwe beugelen”. Het document geldt als advies en is te 
downloaden via www.hetnieuwebeugelen.nl. 

 
Op de website www.energieveilig.nl van de Nederlandse netbeheerders kunnen 
consumenten veel nuttige informatie en tips krijgen over de veilige werking van 
installaties in hun huis. De hiervoor genoemde acties zijn als informatie op de website 
in iets andere bewoordingen opgenomen. 
 
In juli 2019 heeft de Commissie Signalering gezondheid en milieu van de 
Gezondheidsraad een advies opgesteld, aangaande Gezondheidsrisico’s door lage 
concentraties koolmonoxide. Dit advies is aangeboden aan de minister van BZK en is 
te downloaden via www.gezondheidsraad.nl . 
 
Net als in 2019 heeft Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting een 
campagneweek gehouden om Nederlanders bewust te maken van de gevaren van 
koolmonoxide. Deze actie heeft in de eerste week van februari 2020 gelopen. Ook in 
2021 is er in de eerste week van februari aandacht besteed met een nieuw logo, 
waarbij de CO melder als een held wordt uitgebeeld. 
 

 
 
Op websites van Brandweer Nederland ( www.brandweer.nl ) en de Nederlandse 
Brandwonden Stichting wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de vele facetten 
van koolmonoxidevergiftiging en het voorkomen ervan door o.a. plaatsing van een 
koolmonoxide melder op de juiste positie. 
 
Begin februari 2020 is de ‘GGD-richtlijn medische milieukunde: Koolmonoxide in 
woon- en verblijfsruimten’ gepubliceerd. Kiwa heeft hier aan meegewerkt door 
commentaar te leveren op de conceptversie. Het definitieve document kunt u vinden 
via: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-risicos-van-koolmonoxide-in-woningen 
  

http://www.energieveilig.nl/
http://www.brandweer.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fnieuws%2Factuele-risicos-van-koolmonoxide-in-woningen&data=02%7C01%7CHella.Rijpkema%40kiwa.com%7C7db5c443a54e4486c02d08d7aa210de9%7C52d58be569b4421b836eb92dbe0b067d%7C0%7C0%7C637164931254856863&sdata=AN1nvYg9sD175yN7VCW4sHxYJEt6QzcHmxGyKai1y8Y%3D&reserved=0
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3.2 Acties met betrekking tot de meterkast 
 
Uit de rapportages ”Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de 
meter-Jaaroverzicht 2012 t/m 2019” (te downloaden via: 
www.netbeheernederland.nl), komt naar voren dat er veel incidentmeldingen met 
elektriciteit zijn, waarbij de “meterkast” als oorzaak wordt vermeld.  
 
In 2018 zijn voor wat betreft “aardgas” relevante normen aangepast.  Voor de revisie 
van deze normen, NEN 1078 als voor NEN 7244-deel 6,  zijn er prestatie-eisen 
geformuleerd en is een testmethode opgenomen voor de weerstand tegen 
temperatuur belasting. Prestatie-eisen geven een handvat om eventueel maatregelen 
te treffen voor die componenten in de meterkast die niet aan deze prestatie eisen 
(kunnen) voldoen.  
 
In 2020 zijn de door de SodM gehanteerde criteria voor het melden van incidenten 
met gas gewijzigd. Wanneer een gasbrand is ontstaan door een andere brand 
(bijvoorbeeld een gasbrand in de meterkast als gevolg van een woningbrand of brand 
in de elektrische installatie) dient dit incident gemeld te worden. Er moet sprake zijn 
van brandend gas, uitstromend uit de assets van de gasnetbeheerder. Het is niet 
altijd de meterkast die de oorzaak is. Het kan ook een woningbrand zijn die 
uiteindelijke een gasbrand in de meterkast veroorzaakt. 
In deze registratie  wordt nu meegenomen, de meldingen waarbij een meterkast in 
brand is geraakt en waarbij de lekgeraakte gasinstallatie heeft gezorgd voor een 
bijdrage aan de brand. Hierdoor is onvermijdelijk dat meterkast branden zowel bij 
gas- als elektra- ongevallen worden meegenomen in de registratie. In Bijlage VI is 
aangegeven welke incidenten bij zowel gas als elektra zijn meegeteld. 
 

http://www.netbeheernederland.nl/
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4 Ontwikkelingen in Nederland 

Onderstaande ontwikkelingen zijn te relateren aan de:  
Rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: “Koolmonoxide Onderschat en 
onbegrepen gevaar” (november 2015) 
De volledige rapportage met instructie film zijn te downloaden via 
www.onderzoeksraad.nl. Het onderzoek heeft zich met name gericht op ongevallen 
met koolmonoxide in de huiselijke kring. 
 
Het kabinet heeft in juni 2016 reactie gegeven op het hiervoor genoemde rapport. 
Hieruit zijn acties geformuleerd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (MBZK). Zie kamerstuk 32 757 nummer 136 van 17 juli 2016. 
 
In de brief van 19 december 2016 geeft de Minister een overzicht van de voortgang 
op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. (Brief met kenmerk 
2016-0000720830). 
De onderwerpen die genoemd worden zijn:  

- Onderzoek wettelijke erkenningsregeling voor alle installateurs die 
verbrandingsinstallaties aanleggen of onderhouden.  

- Voortgang overige acties kabinetsstandpunt koolmonoxide, een aantal 
acties zijn in paragraaf 3.1 beschreven. Aanvullend zet de minister van 
VWS (Volkshuisvesting, Welzijn en Sport) op Europees niveau actief in 
op het verplicht stellen van CO-sensors in gastoestellen. 

- Uitfasering open verbrandingstoestellen, zie ook hiervoor paragraaf 3.1. 
 
Per oktober 2020 is de certificering rondom de installatie van verbrandingsinstallaties 
een feit. De certificering voor installateurs van verwarming wordt per april 2022 
verplicht. In de overgangsperiode oktober 2020 t/m april 2022 krijgen de installateurs 
de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2022 zijn bedrijven die niet over 
een certificaat beschikken in overtreding. 
 
  

http://www.onderzoeksraad.nl/
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5 Conclusies 

In 2020 zijn er door Kiwa Technology in totaal 76 gasinstallatieongevallen achter de 
gasmeter geregistreerd, met de volgende verdeling naar aard: 
-  25 vergiftigingsongevallen; 
-  3 maal explosie, waarvan 2 gevolgd door brand; 
-  3 maal brand achter de meterkast; 
-  45 maal brand, installatieonderdeel meterkast. 
 
Bij de ongevallen achter de meterkast is 1 dodelijk slachtoffer gevallen en zijn 68 
gewonden te betreuren. Verreweg de meeste slachtoffers, 1 dode en 59 gewonden, 
vielen door vergiftiging met koolmonoxide.  
Bij de ongevallen met de meterkast is in 41 gevallen alleen schade ontstaan en zijn er 
bij 4 incidenten slachtoffers te betreuren: totaal 12 gewonden. 
 
Verreweg de meeste slachtoffers vielen in 2020 door koolmonoxidevergiftiging. 
In steeds meer gevallen is de berichtgeving in de media zodanig, dat de oorzaak van 
een gasinstallatieongeval als onzeker moet worden bestempeld, omdat er geen of 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn en/of er geen onderzoek naar de oorzaak 
heeft plaatsgevonden. Echter, door de registratiemethodiek die Kiwa Technology 
hanteert is het aannemelijk dat wel alle ernstige ongevallen door Kiwa Technology 
worden geregistreerd. 
 
De belangrijkste oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is een defect of vervuild 
toestel. In 2020 is dit 3 maal geregistreerd voor een geiser en 7 maal voor een cv-
toestel, gecombineerd met een defect van het rookgasafvoersysteem.  
Alhoewel het aantal geisers in huishoudens nog steeds verder afneemt (absolute 
aantal geisers wordt geschat op circa 200.000) zijn deze toestellen nog wel een 
belangrijke veroorzaker van incidenten met koolmonoxidevergiftiging. Het aantal 
huishoudelijke cv-installaties wordt geschat op circa 6,2 miljoen toestellen. 
Uit incidentenonderzoeken uitgevoerd door Kiwa Technology is bekend dat 
achterstallig onderhoud van open en afvoerloze toestellen, vaak in combinatie met 
onvoldoende ventilatie, de meest voorkomende oorzaak is voor 
vergiftigingsongevallen.  
Daarnaast is gebleken dat ook gesloten (nieuwe) toestellen een gevaarlijke situatie 
kunnen opleveren, wanneer het rookgasafvoersysteem defect is of niet is vernieuwd 
bij de plaatsing van nieuw(e) toestel(len). Bij een gesloten toestel kan een losliggende 
rookgasafvoer ervoor zorgen dat het toestel, door recirculatie van de 
verbrandingsgassen, koolmonoxide gaat produceren.  
 
Een correlatie tussen het aantal koolmonoxide incidenten per jaar en het aantal 
gewogen graaddagen per jaar (dagen waarin de verwarming aan staat), is niet 
aangetoond. De correlatiefactor is zeer laag (van 2010-2020):  0,5. 
 
Er is een aantal initiatieven genomen om de veiligheid van installaties met open 
gastoestellen te verhogen. Het betreft echter vooral “zachte” maatregelen omdat 
“harde” (wettelijke) maatregelen, zoals verplichte controles, ontbreken of op juridische 
en economische bezwaren stuiten. Verwacht wordt dat de voornoemde initiatieven in 
de komende jaren leiden tot minder koolmonoxide-ongevallen.  
 
Voor wat betreft de rookgasafvoerproblematiek is er voor nieuw te plaatsen toestellen 
in bestaande bouw en in nieuwbouw, extra informatie beschikbaar voor de 
installatiebedrijven, VvE’s en woningcorporaties en de bouwsector via het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en via Rogafa. Voor de veiligheid van 
collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen is 21 december 2016 een handreiking  
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verschenen voor VvE-besturen en professionele verhuurders. Voor de eigenaren van 
een portiekwoning of appartement is op dezelfde dag een informatieblad verschenen.  
Beide informatiebladen zijn te vinden op de website van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MBZK). 
 
Op de website www.energieveilig.nl van de Nederlandse netbeheerders kunnen 
consumenten veel nuttige informatie en tips krijgen over de veilige werking van 
installaties in hun huis en het laten uitvoeren van deskundig onderhoud aan hun 
installaties. 
 
Op de websites van Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting 
kunnen consumenten veel informatie krijgen over koolmonoxide, hoe te handelen 
wanneer een koolmonoxidemelder afgaat en hoe koolmonoxide is te voorkomen.  
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I Scope en begripsbepaling 

1.Algemeen 
In deze bijlage wordt de scope van de rapportage gegeven, alsmede een toelichting 
op de gebruikte termen bij het indelen van het begrip gasinstallatieongeval. Hiervoor 
is als leidraad genomen de wijze waarop gasdistributieongevallen worden 
beschreven. 
Gasdistributieongevallen moeten sinds 2004 worden gemeld aan de OVV 
(Onderzoeksraad Voor Veiligheid). Deze meldingen worden ingedeeld naar de ernst 
van het ongeval volgens de criteria van de OVV. Vanaf 1 januari 2013 is dit van de 
OVV overgegaan naar de SodM (Staatstoezicht op de Mijnen).  
Voor gasinstallatieongevallen geldt echter geen meldingsplicht (*). Bij veel van de 
geregistreerde gasinstallatieongevallen is de informatie ook onvoldoende 
gedetailleerd beschreven om deze volgens de desbetreffende criteria te kunnen 
indelen. 
(*) In 2020 zijn de door de SodM gehanteerde criteria voor het melden van incidenten 
met gas gewijzigd. Wanneer een gasbrand is ontstaan door een andere brand 
(bijvoorbeeld een gasbrand in de meterkast als gevolg van een woningbrand of brand 
in de elektrische installatie) dient dit incident gemeld te worden. Er moet sprake zijn 
van brandend gas, uitstromend uit de assets van de gasnetbeheerder. Het is niet 
altijd de meterkast die de oorzaak is. Het kan ook een woningbrand zijn die 
uiteindelijke een gasbrand in de meterkast veroorzaakt. In de registratie  wordt nu 
meegenomen de meldingen waarbij een meterkast in brand is geraakt en waarbij de 
lekgeraakte gasinstallatie heeft gezorgd voor een bijdrage aan de brand.  
Hierdoor is onvermijdelijk dat meterkast branden zowel bij gas- als elektra- 
ongevallen worden meegenomen in de registratie. In Bijlage VI is aangegeven welke 
incidenten bij zowel gas als elektra zijn meegeteld. 
 
2.Scope 
Dit rapport bevat uitsluitend gasongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van 
aardgas door afnemers in Nederland, dan wel het vrijkomen van aardgas uit de 
gasinstallatie, achter de gasmeter (inclusief de meterkast).  
Ongevallen met ander gassen dan aardgas (propaan, butaan, LPG) vormen geen 
onderdeel van deze rapportage. 
 
Berichten in de media spreken vaak over meer doden en meer gewonden door 
koolmonoxide door aardgas dan werkelijk het geval is. De doden zijn niet allemaal 
gevallen door gebreken aan geisers en of cv-installaties. Voorbeelden hiervan in 
2020 zijn incidenten met noodstroomaggregaten, al of niet ingezet in drugs-
laboratoria. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van rookvergiftiging, 
koolmonoxidevergiftiging door brand. Ook zijn er meerdere koolmonoxide meldingen 
in Nederland met betrekking tot het gebruik van waterpijpen in shisha-lounges.  
 
3. Gasinstallatieongeval 
In de openbare gasvoorziening wordt een ongeval als volgt omschreven: 
“Een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie 
of een onveilige handeling, mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik 
van gas, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan”. 
 
Een gasongeval ná de gasmeter, wordt een gasinstallatieongeval genoemd. Een 
gasongeval wordt gasdistributieongeval genoemd, als deze is ontstaan vóór de 
gasmeter. Een gasongeval door de gasmeter wordt ook een gasdistributieongeval 
genoemd. 
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Hiervoor genoemde definitie houdt in dat gevallen waarvan bekend is dat opzet in het 
spel is, niet als gasongeval worden aangemerkt. Ook spreken we alleen dan van een 
gasongeval als de aanwezigheid van gas, of het gebruik ervan, medeoorzaak is.  
De redenen voor opzetgevallen kunnen divers zijn. Er kan sprake zijn van een poging 
tot zelfdoding. Maar ook een poging tot oplichting van een verzekering of maskering 
van een ander misdrijf kan hieraan ten grondslag liggen.  
 
Een gebeurtenis waarbij aardgas dat na de meter is vrijgekomen, heeft bijgedragen 
tot een risicovolle situatie, maar dat niet heeft geleid tot schade, wordt niet als een 
gasinstallatieongeval gerekend. Slechts wanneer een gebeurtenis daadwerkelijk heeft 
geleid tot gezondheidsschade aan personen of tot “aanzienlijke” materiële schade ten 
gevolge van explosie of brand, wordt dit gerekend als een gasinstallatieongeval. In de 
registratie van gasinstallatieongevallen wordt meegenomen de meldingen waarbij een 
meterkast in brand is geraakt en waarbij de lekgeraakte gasinstallatie heeft gezorgd 
voor een bijdrage aan de brand.   
Incidenten waarbij een CO-melder is afgegaan en waarbij derhalve geen slachtoffers 
vielen, zijn buiten de registratie gehouden. 
 
4.Aard van ongevallen 
 
Brand 
Brand kan ontstaan als gas, bijvoorbeeld door een lek of ten gevolge van 
werkzaamheden, uit een leiding stroomt en wordt ontstoken. 
 
Explosie 
Als uitstromend gas, bijvoorbeeld door een lek in een leiding of ten gevolge van 
werkzaamheden, pas na enige tijd wordt ontstoken en wanneer zich al een grote 
hoeveelheid gas met de lucht heeft gemengd, ontstaat een gasexplosie. Vaak wordt 
een gasexplosie gevolgd door brand, maar dat is niet altijd het geval.  
 
Vergiftiging 
Omdat aardgas zelf nauwelijks giftig is zal er bij het inademen van het gas geen 
vergiftiging optreden. Vergiftiging kan optreden wanneer koolmonoxide-houdende 
verbrandingsgassen in de leefruimte terechtkomen. Koolmonoxide ontstaat wanneer 
in een toestel onvolledige verbranding optreedt. 
 
Verstikking 
Verstikking is het verschijnsel waarbij door gebrek aan zuurstof in de ingeademde 
lucht te weinig of zelfs geheel geen zuurstof meer in het lichaam kan worden 
opgenomen. 
Verstikking door aardgas kan bij de mens optreden wanneer in een besloten ruimte of 
in een werkput aardgas stroomt. Het gas neemt dan de plaats in van de lucht en door 
gebrek aan zuurstof in de ingeademde lucht zal verstikking optreden. 
 
5.Indeling van de technische oorzaken van gasinstallatieongevallen 
 
In Tabel 1 staat per hoofdcategorie de indeling naar oorzaak. 
 

Hoofdcategorie Subcategorie/oorzaak 

Gasleiding Defect/breuk 
 Werkzaamheden 
 Verkeerde installatie 
  
Afvoerleiding Onvoldoende afvoer 
 Werkzaamheden 
 Verkeerde installatie 
 Verkeerde uitmonding 
 Defecte afvoerleiding 
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Hoofdcategorie Subcategorie/oorzaak 
  
Toestel Overbelasting 
 Vervuiling 
 Defect toestel 
 Verkeerd gebruik  
 Installatie fout 
 Werkzaamheden 
  
Gebouw Onvoldoende ventilatie 
 Onderdruk t.g.v. mechanische afzuiging 

Tabel 1 Indeling naar oorzaken van de ongevallen 
 
Toelichting op enkele termen: 
 
- Werkzaamheden:  

Een foutieve handeling die leidt tot een ongeval.  
 

- Overbelasting:  
Wanneer aan een toestel meer gas wordt toegevoerd dan waarvoor het is 
ontworpen, kan het verbrandingsproces buiten het normale werkgebied komen 
met als gevolg een te grote warmtetoevoer en/of een onvolledige verbranding die 
leidt tot koolmonoxide vorming. 
 

- Onvoldoende ventilatie:  
Onvoldoende ventilatie betekent: onvoldoende toevoer van verse lucht en/of 
onvoldoende afvoer van verontreinigde lucht. Vooral bij afvoerloze toestellen en 
in het bijzonder afvoerloze geisers is het van belang dat voldoende ventilatie 
aanwezig is, omdat alleen via ventilatie de rookgassen uit de leefruimte kunnen 
worden verwijderd. 
 

- Onderdruk t.g.v. mechanische afzuiging:  
Bij open, afvoergebonden gastoestellen zonder ventilator, worden de rookgassen 
naar buiten gedreven door thermische trek in de afvoerleiding. Mechanische 
ventilatie kan ervoor zorgen dat de rookgassen niet worden afgevoerd maar terug 
worden gezogen in de woning, vooral wanneer deze woning kierdicht is. Dit kan 
rookgasrecirculatie3 met onvolledige verbranding en koolmonoxidevorming tot 
gevolg hebben. 
 

- Oorzaak onbekend:  
In een beperkt aantal gevallen wordt aan Kiwa Technology opdracht voor 
onderzoek gegeven. Het uitvoeren van onderzoek door Kiwa Technology naar de 
oorzaak van gasinstallatieongevallen vindt alleen plaats in opdracht van derden.  
In andere gevallen wordt de oorzaak op andere wijze achterhaald. Kiwa 
Technology gebruikt het bestaande contactennetwerk met politie en brandweer 
om de oorzaak te achterhalen. In sommige gevallen wordt de oorzaak 
opgetekend, zoals die in de berichten in de media worden vermeld. Vaak is die 
berichtgeving echter zo weinig specifiek dat de oorzaak niet met voldoende 
zekerheid kan worden gegeven. Voor een groot aantal ongevallen bleek het niet 
meer te achterhalen wat de oorzaak is geweest. 
 

Definitie graaddag. 

 
3 Wanneer verbrandingsgassen worden meegevoerd in de verbrandingslucht die aan 
een brander of toestel wordt toegevoerd, dan spreken we van rookgasrecirculatie. 
Het gevolg is dat het zuurstofpercentage in de verbrandingslucht wordt verlaagd, 
waardoor een zuurstoftekort bij de verbranding kan ontstaan. 
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Een graaddag is gedefinieerd als het verschil tussen de referentietemperatuur (18 
graad Celsius) en de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd 
op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij 
het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 
graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de 
gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 
graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en 
niet -2). Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd.  
 
Definitie gewogen graaddag 
Bij een gewogen graaddag wordt o.a. rekening gehouden met de hoeveelheid 
zonnestraling. De graaddagen worden vermenigvuldigd met een weegfactor omdat  
de extra warmte in huis niet ontstaat door de cv-ketel of stadsverwarming, maar door 
de zon.  
 
De weegfactor is voor de maanden:  

• April t/m september: 0,8 

• Maart en oktober: 1,0 

• November t/m februari 1,1 
 
In Nederland zijn er ongeveer 2.800 gewogen graaddagen per jaar. 
In 2020 bedroeg het aantal graaddagen in De Bilt 2477 graaddagen (zie KWA 
Bedrijfsadviseurs: www.kwa.nl). 
 

 



 

VGI/1285/Rpk Mei 2021  

© Kiwa N.V. - 22 - 

 

II Werkwijze 

1. Wijze van melden en registeren 
Voor het melden van gasinstallatieongevallen bestaat geen wettelijke verplichting. 
Kiwa Technology verzamelt informatie via de volgende kanalen: 
- Krant en andere publicaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

knipseldienst. 

- Internet. Vooral brandweersites zijn een informatieve bron. 

- Meldingsformulieren. Deze worden ingevuld door netbeheerders. Voor 
netwerkbedrijven is het melden van gasdistributieongevallen en distributie 
incidenten verplicht. Vanaf 2020 zijn de meldingscriteria voor netbeheerders 
aangepast: het is ook verplicht om meterkastbranden te melden. 

- Vragen van verschillende partijen zoals de brandweer naar aanleiding van een 
gasinstallatieongeval. 

- Gebruik van het contactennetwerk van Kiwa Technology. 

- Aanvragen van verschillende partijen, zoals de politie of een verzekeraar voor 
technisch onderzoek naar een ongevalsoorzaak. 

Door bovenstaande inspanningen, is het aannemelijk dat de meest bekende ernstige 
ongevallen door Kiwa Technology worden geregistreerd.  
De registraties van achter de gasmeter worden vergeleken met de 
distributiemeldingen. Daarnaast wordt de database vergeleken met de gegevens over 
meterkast incidenten die voor de elektriciteitsincidenten achter de huishoudelijke kWh 
meter worden geregistreerd.  
Ongevallen die op geen enkele manier naar buiten worden gebracht, worden echter 
niet door Kiwa Technology geregistreerd. Het is niet in te schatten hoeveel 
ongevallen dit betreft. Lichte ongevallen en bijna incidenten die niet in de media 
worden gepubliceerd, worden hierdoor vrijwel allemaal niet geregistreerd. Daarnaast 
worden de meldingen waarbij alleen is aangegeven dat een CO-melder is afgegaan 
niet meegenomen, indien er niet bekend is of er gewonden zijn gevallen.  
Kiwa blijft in gesprek met het IFV die een database beheert, waar alle 112- meldingen 
zijn geregistreerd uit alle veiligheid regio’s in Nederland. De database is nog in 
ontwikkeling met betrekking tot geregistreerde gegevens. Het blijkt dat er verschillen 
zijn in de mate van detaillering van gegevens uit de verschillende veiligheid regio’s. 
Op de website wordt nu maandelijks een overzicht gegeven waarvoor de brandweer 
is uitgerukt, per veiligheidsregio. 
 

2. Onzekerheid over de oorzaken 
Steeds vaker moet worden vastgesteld dat de oorzaak van een ongeval niet bekend 
of niet zeker is. Ook in de onderhavige rapportageperiode, 2020, is een groot deel 
van de oorzaken onzeker, omdat het ongevallen betreft waarbij er geen eigen 
onderzoek is verricht en de berichtgeving over deze ongevallen onduidelijk was. In 
hoofdstuk 2 wordt weliswaar een overzicht gegeven van de oorzaken, maar deze zijn 
dus vaak gebaseerd op beperkte informatie.  
 
Het aandeel ongevallen waarvan de oorzaak onzeker of onbekend is, wordt 
veroorzaakt doordat er steeds minder vaak onderzoek naar de oorzaak wordt 
uitgevoerd. Bij navraag bij instanties als politie, brandweer en dergelijke is men 
steeds minder bereid informatie te verschaffen. Als reden wordt veelal de privacy 
genoemd. Vaak is er geen partij die een direct belang heeft voor het laten uitvoeren 
van een diepgaand onderzoek. Is er bijvoorbeeld geen aanwijzing voor een strafbaar 
feit, dan is er voor de politie geen aanleiding voor (verder) onderzoek. Als er geen 
aanwijzingen zijn voor grove nalatigheid of frauduleus handelen, dan heeft een 
verzekeringsmaatschappij daar ook geen behoefte aan. Zonder dergelijk onderzoek 
blijft de oorzaak vaak onzeker of onbekend. Het is zorgwekkend dat niet altijd 
onderzoek wordt verricht als er dodelijke slachtoffers, of veel slachtoffers tegelijk zijn  
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gevallen. Kiwa pleit daarom voor een Landelijk fonds, waaruit onderzoek naar 
ernstige incidenten kan worden gefinancierd. 
 
Na analyse van de geregistreerde mogelijke gasinstallatieongevallen in 2020 zijn er 
uiteindelijk 31 gasinstallatieongevallen (achter de meterkast) overgebleven en 45 
incidenten met de meterkast als installatieonderdeel. In de registratie zijn de P2000, 
de 112- alarmeringen van de centrale hulpdiensten, waarbij een koolmonoxide 
melder is afgegaan niet opgenomen, eveneens zijn de meldingen van een stank of 
gaslucht in de meterkast niet opgenomen.  
Voor wat betreft de CO-alarmeringen: in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn er alleen 
al circa 20 CO-meldingen per maand (periode 8-2014 tot en met 10-2018, gegevens 
IFV-november 2018). Bij circa 20% van de meldingen wordt er ook daadwerkelijk 
koolmonoxide gemeten, bij circa 1,3 % van de meldingen is er letselschade.  Deze 
meldingen betreffen alle soorten brandstoffen en zijn inclusief CO veroorzaakt door 
brand. Uit gesprekken met Brandweer Nederland en IFV blijkt dat de diverse 
veiligheidsregio’s verschillend omgaan met de registratie van 112- terugmeldingen. 
Dit betekent dat er uit de beschikbare informatie uit de landelijke 112-meldingen bij 
het IFV geen eenduidige cijfers zijn te halen voor de incidenten registratie voor de 
aardgas ongevallen. 
 
De volgende incidenten zijn niet verder in de registratie van Kiwa meegenomen, 
golden namelijk niet als aardgas installatieongeval volgens de definitie gasongeval 
(Bijlage I onderdeel 3): 9 opzet gevallen; 38 CO alarmeringen waarvan de nadere 
gegevens ontbreken en er geen slachtoffers zijn gevallen; 16 incidenten met propaan, 
butaan of LPG; 11  incidenten waarbij andere brandstoffen waren betrokken 
(barbecue, kolenhaard, houtgestookte haard, noodaggregaat, heftrucks, kartbaan, 
zogenaamde “Shisha-bars); 3 meldingen waarvan gasuitstroom heeft 
plaatsgevonden, echter deze gebeurtenissen hebben niet geleid tot schade of 
slachtoffers.  
Bij de opzetongevallen vielen 8 zwaargewonden, 1 dode en was de schade aan 
panden zeer groot. 
 
Zoals eerder vermeld is de berichtgeving in de media vaak te vaag om een 
betrouwbare oorzaak aan te geven. Van 24 uit de 31 ongevallen na de meterkast en 
van alle 45 incidenten met de meterkast, is de informatie zodanig dat de oorzaak als 
onzeker moet worden bestempeld. Meestal is geen gedegen onderzoek verricht. 
Vaak wordt één oorzaak aangegeven, terwijl uit ongevalsonderzoeken bekend is dat 
meestal meerdere factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld vervuiling van het toestel in 
combinatie met gebrekkige ventilatie of geen afvoer van rookgassen. Bovendien 
worden in de media veelal termen gebruikt als “defecte ketel” of “slecht 
functionerende geiser”, terwijl de ervaring leert dat de oorzaak van het ongeval 
vervuiling en/of gevolgen van slecht onderhoud is. Bij dat soort berichten is de 
oorzaak dan ook als “onzeker” bestempeld. Bij moderne CV toestellen is er veelal 
een combinatie van een verkeerde geïnstalleerde of verouderde rookgasafvoer met 
een niet juist afgesteld CV toestel. In de media wordt veelal een melding gemaakt van 
een defect toestel of een losliggende afvoer. 
 
In Bijlage V en Bijlage VI staat bij elk ongeval of de oorzaak met onvoldoende 
zekerheid kan worden vastgesteld. Die kwalificatie wordt toegekend op basis van de 
kwaliteit van de beschikbare informatie.  
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De ervaring leert dat Kiwa Technology meer en betere informatie beschikbaar krijgt 
indien zij in een bepaalde regio goede contacten met politie en brandweer heeft. Door 
reorganisaties bij Politie en Brandweer blijft het actief benaderen van 
contactpersonen binnen deze organisaties noodzakelijk. Uit privacyoverwegingen 
worden echter vaak geen mededelingen gedaan. 
 
Een opmerkelijke ontwikkeling is dat men niet altijd onderzoek laat verrichten in het 
geval van dodelijke slachtoffers. Dit geldt in het bijzonder als er geen mogelijke 
rechtsvervolging plaatsvindt (bijvoorbeeld de eigenaar is zelf slachtoffer) en als er 
geen claims ten laste van verzekeringen worden gelegd. Hierdoor kan het zijn dat 
een gevaarlijke situatie blijft voortbestaan of maar gedeeltelijk teniet wordt gedaan. 
Deze situatie zorgt ervoor dat er voor bewoners, of voor bewoners van identieke 
woningen er nog steeds risico’s blijven voortbestaan. 
 
Hiertoe heeft Kiwa Technology een document gemaakt om de volgende doelgroepen 
beter te informeren over de achtergrond van vergiftigingsongevallen: hulpdiensten 
(zoals Politie/Brandweer), toezichthouders en woningeigenaren. De titel van dit 
document luidt: “Onafhankelijk onderzoek naar koolmonoxide-ongevallen loont”.  
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III Inzichten uit de Energiemodule WoOn 
2018 

Om een inschatting te maken hoeveel gastoestellen in de Nederlandse huishoudens 
staan, welke typen ruimteverwarming en welke typen warmwatertapbereiding, is er 
gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek WoON 2018. Dit onderzoek is 
in opdracht van ministerie van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
uitgevoerd. In de deelrapportage Energie besparen in de woningvoorraad zijn de 
aantallen terug te vinden. Referenties zijn in te zien na actieve aanmelding op de 
website. Referentie die is gebruikt: “Inzichten uit de Energiemodiule WoOn 2018 ”; 
Michael Stuart-Fox, Tom Kleinepier en Kenneth Gopal; 31 juli 2019 | r2019-0053MS | 
19195-WON, ABF Research. 
 
In figuur 2.14 is de ontwikkeling gegeven van aantallen verwarmingsinstallaties in 
woningen in 2006, 2012 en 2018. Met lokale verwarming worden kachels bedoeld 
(hout- olie of gaskachels, niet uitgesplitst naar brandstof), CR conventionele 
gastoestellen, VR verbeterd rendement toestellen en HR-toestellen (voornamelijk HR 
107 toestellen). 
Het merendeel van de huizen wordt in Nederland verwarmd met een HR-ketel (al of 
niet gecombineerd met de warmwatertapbereiding). De HR toestellen zijn gesloten 
verbrandingstoestellen (de voor de verbranding benodigde lucht wordt van buiten de 
woning betrokken en de verbrandingslucht wordt aan de buitenlucht afgegeven), de 
andere type toestellen (lokale verwarming, CR-ketel en VR-ketel) zijn dat veelal niet. 
 
 

 
 
In figuur 2.16 is het aantal en soorten toestellen gegeven die gebruikt worden voor de 
warmwatertapbereiding. Ook voor de warmwatertapbereiding wordt in het merendeel 
van de woningen het water verwarmd middels een combiketel (eventueel met 
voorraadvat). Deze aantallen zijn gegeven voor 2012 en 2018 in tegenstelling tot de 
tekst bij figuur 2.16. 
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In 2012 waren er nog circa een half miljoen geisers: keukengeiser en badgeisers 
(533.103); in 2018 is dit aantal gedaald tot circa 200.000 (209.103). 
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IV Relevante websites 

  
Op de websites van Brandweer Nederland en van de Nederlandse Brandwonden 
Stichting is veel actuele informatie over koolmonoxide (vergiftiging) voor 
consumenten beschikbaar via www.brandweer.nl . 
 
Kiwa Technology heeft voor haar relatienetwerken bij hulpverleners (politie en 
brandweer), toezichthouders en woningeigenaren, een document opgesteld met als 
titel: “Onafhankelijk onderzoek naar koolmonoxide-ongevallen loont”. Hierin wordt 
aandacht gevraagd voor een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van 
een vergiftiging. Het achterhalen van de technische oorzaken kan leiden tot 
aanpassingen in de gasinstallatie en eventuele acties om het aantal ongevallen te 
verlagen (te downloaden via www.kiwatechnology.nl ). 
 
In juli 2019 heeft de Commissie Signalering gezondheid en milieu van de 
Gezondheidsraad een advies opgesteld, aangaande Gezondheidsrisico’s door lage 
concentraties koolmonoxide. Dit advies is aangeboden aan de minister van BZK en is 
te downloaden via www.gezondheidsraad.nl . 
 
In februari 2020 is de ‘GGD-richtlijn medische milieukunde: Koolmonoxide in woon- 
en verblijfsruimten’ gepubliceerd. Het document kunt u vinden via: 
www.rivm.nl/nieuws/actuele-risicos-van-koolmonoxide-in-woningen . 
 
Op de website www.nvwa.nl  is informatie te vinden over koolmonoxide melders 
(datum rapportage mei 2017): een overzicht wordt gegeven met foto’s van de 
onderzochte CO-melders op merknaam. Helaas wordt dit overzicht niet 
geactualiseerd. 

 
Rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: “Koolmonoxide Onderschat en 
onbegrepen gevaar” (november 2015): de volledige rapportage met instructie film zijn 
te downloaden via www.onderzoeksraad.nl. Het onderzoek heeft zich met name 
gericht op ongevallen met koolmonoxide in de huiselijke kring. 

 
In 2011 is de website www.energieveilig.nl van de Nederlandse netbeheerders 
beschikbaar gekomen. Via deze website kunnen consumenten veel nuttige informatie 
en tips krijgen over de veilige werking van installaties in hun huis. Veel van de te 
nemen preventieve acties zijn verwoord op deze website.  

http://www.brandweer.nl/
http://www.kiwatechnology.com/
http://www.gezondheidsraad.nl/
http://www.rivm.nl/nieuws/actuele-risicos-van-koolmonoxide-in-woningen
http://www.nvwa.nl/
http://www.onderzoeksraad.nl/
http://www.energieveilig.nl/
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V Overzicht gasinstallatieongevallen 
2020-deel 1 

In deze bijlage staan de incidenten die hebben plaatsgevonden achter de meterkast. 
De tekst die onder de korte beschrijving staat is de letterlijke tekst uit de bron. 
Hierdoor kan het zijn dat zinnen niet goed lopen.  
 

Datum 18 januari 
Plaats Capelle aan den IJssel 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Zaterdagavond zijn de hulpdiensten groot uitgerukt naar de 

Zijpenberg in Capelle aan den IJssel. De brandweer heeft 
koolmonoxide gemeten in een woning. Uit voorzorg zijn er 14 
woningen ontruimd. Meerdere personen zijn uit voorzorg 
nagekeken door de ambulancedienst.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 7 licht gewonden 

 
 

Datum 19 januari 
Plaats Terborg 
Aard Explosie 
Installatieonderdeel Kachel 
Korte beschrijving Een 6-jarig meisje is aan het begin van de middag ernstig gewond 

geraakt bij de explosie van een gaskachel in een woning in de 
Gelderse plaats Terborg. Twee andere gezinsleden raakten 
lichtgewond en werden ter plaatse door ambulancepersoneel 
verzorgd.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 zwaar gewonde + 2 licht gewonden 

 
 

Datum 20 januari 
Plaats Den Haag 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Kookfornuis 
Korte beschrijving Bij een brand in een woonflat aan de Maasstraat in Den Haag heeft 

de politie alle honderd woningen in de flat ontruimd. In een van de 
woningen stond nog een pannetje op het vuur dat vlam had gevat. 
De bewoner van deze woning is voor controle naar het ziekenhuis 
gebracht. Voor de zekerheid werden de ontruimde woningen 
gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide in verband 
met de mogelijkheid van rookvergiftiging. Hier bleek geen sprake 
van te zijn, waardoor de bewoners niet lang op straat hoefden te 
staan. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Bewonersgedrag 
Gevolg 1 licht gewonde 

 
 
 
 



 

VGI/1285/Rpk Mei 2021  

© Kiwa N.V. - 29 - 

 

Datum 25 januari 
Plaats Capelle aan den Ijssel 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Rookgasafvoer + CV installatie 
Korte beschrijving Een bewoonster van het complex aan de Zijpenberg belde de 

brandweer toen bij haar rond half acht vanavond een 
koolmonoxide-melder afging. De bewoonsterDe brandweer vond bij 
metingen in verschillende woningen in het complex een verhoogde 
concentratie van het giftige gas. (zie ook melding) 18 januari. De 
oorzaak bleek een verkeerd aangesloten verwarmingsinstallatie. 
Het rookgas van de verwarming kwam in de woningen uit, in plaats 
van in de buitenlucht. De woningen zijn gelucht en de verwarming is 
voorlopig afgesloten, tot de installateur voor een veilige aansluiting 
heeft gezorgd. 
Wederom uitruk op 28 januari 2020 voor de derde keer op dit adres. 
De beheerder moest herstelwerkzaamheden laten uitvoeren , maar 
had dit nog niet gedaan. De brandweer heeft nu een stookverbod 
opgelegd. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Rookgasafvoer + CV installatie 
Gevolg 1 licht gewonde 
  

 
 

Datum 30 januari 
Plaats Bruchem 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Rookgasafvoerziening + CV installatie 
Korte beschrijving Een man die een koolmonoxidevergiftiging had opgelopen is 

donderdagochtend maar net op tijd gered. Hij was in het huis van 
zijn zoon en schoondochter om te proberen een losse pijp van de 
cv-ketel vast te maken toen hij onwel werd. 
Tijdens het repareren voelde de man zich niet lekker worden. Hij 
ging naar zijn schoondochter die op dat moment thuis was met haar 
kinderen en zakte in elkaar. Zij belde gelijk het alarmnummer en 
bracht haar kinderen in veiligheid. Hoewel de brandweer zei dat ze 
aan haar eigen veiligheid moest denken en niet terug moest gaan, 
deed ze dat toch.  Ze zette ze de ramen en deuren open om frisse 
lucht binnen te laten en vluchtte weer naar buiten. Haar 
schoonvader kwam door de frisse lucht even bij en is toen zelf naar 
buiten gelopen. Daar zakte hij opnieuw in elkaar. 
Ook de schoonzus bleek een koolmonoxidevergiftiging te hebben. 
Ook zij moest naar het ziekenhuis. De kinderen hadden ook een 
verhoogd koolmonoxide gehalte in hun bloed, maar hoefden niet te 
worden opgenomen. 
Waarschijnlijk heeft de verwarmingsketel al langere tijd gelekt. 
Volgens de dochter is de ketel een paar maanden geleden 
geïnstalleerd en is dat mogelijk niet helemaal goed gedaan. De 
installateur is ook al eerder terug geweest om alles te controleren, 
maar kon toen niets vinden. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Rookgasafvoerziening + CV installatie 
Gevolg 2 licht gewonden + 2 zwaar gewonden 
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Datum 2 februari 
Plaats Voorhout 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een melding van 

koolmonoxide-alarm in een woning aan de Oranje Nassaulaan in 
Voorhout. De brandweer ging daarna met zuurstofmaskers op de 
woning in en meette daar zeer hoge koolstofmonoxide-waarden. 
Volgens de brandweer hadden deze dodelijk kunnen zijn. In de 
woning waren op het moment dat de melder afging drie kinderen 
aanwezig. De kinderen zijn nagekeken in de ambulance. De 
brandweer heeft de woning geventileerd en de apparatuur die de 
koolstofmonoxide uitstootte uitgeschakeld.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 
 

3 licht gewonden 

 
 
 

Datum Hoogezand 
Plaats 9 februari  
Aard Vergiftging 
Installatieonderdeel Geiser 
Korte beschrijving De brandweer heeft zondagavond een meting gedaan in een 

woning aan de Sportterreinstraat in Hoogezand nadat het 
koolmonoxide alarm in de woning was aangegaan. Uit de meting 
bleek dat er daadwerkelijk een hoeveelheid CO in de woning 
aanwezig was. De CO was afkomstig van de geiser die vanwege de 
harde wind de CO niet kwijt kon via de afvoer en daardoor in de 
woning terecht kwam. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 licht gewonden 

 

 
 
 

Datum 4 maart  
Plaats Den Helder 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving De politie kreeg woensdag kort na middernacht, rond 00.30 uur, 

een melding dat er mogelijk koolmonoxide in een woning aan de 
Keizersgracht vrij was gekomen. Ter plaatse was de bewoner al uit 
de woning. Hij is nagekeken door medewerkers van de ambulance. 
Medewerkers van de brandweer hebben de overige bewoners van 
het complex uit hun woning gehaald en metingen gedaan. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 licht gewonde 
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Datum 11 april 
Plaats Groningen 
Aard Vergiftiging – aardgas lekkage 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving De Groninger brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een 

gaslekkage in een portiekflat. Een aantal bewoners moesten korte 
tijd hun woningen verlaten. De melding van een gaslekkage kwam 
rond 18:50 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een 
tankautospuit ter plaatse stuurden. “We zijn direct op onderzoek 
gegaan en in één van de woningen werd gas gemeten. Daarop 
hebben we direct de woningen die toegang hebben tot dezelfde 
portiek, zeg maar de meest directe buren, uit hun woningen 
gehaald. Vervolgens hebben we door ramen open te zetten het 
gevaar weg kunnen nemen.” In dit geval werd er duidelijk een 
aardgasconcentratie gemeten. Eén van de bewoners van de portiek 
werd door medewerkers van de ambulancedienst overgebracht 
naar het ziekenhuis. Over de precieze toedracht van de 
aardgaslekkage is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar 
gedaan. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 zwaar gewonde 

 

 
 

Datum 3 mei 
Plaats Waddinxveen 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Losliggende afvoer in rookgasafvoerkanaal 
Korte beschrijving Havikhoek: Onwel wording van een aantal bewoners. Er is later 

bekend geworden dat de rookgasafvoer los zat waardoor er 
koolmonoxide in de woningen kon komen. Onwel wording van twee 
bewoners van de vijfde verdieping, in de andere woningen heeft de 
brandweer geen koolmonoxide aangetroffen. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Losliggende rookgasafvoer 
Gevolg 2 licht gewonden 

 

 
 

Datum 12 mei 
Plaats Leeuwarden 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Een persoon is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat een CO-

melder (koolmonoxide) in een flatwoning aan De Gealanden in 
Leeuwarden was afgegaan. De hulpdiensten moesten de deur 
forceren om de flatwoning binnen te komen. Hun piepers gingen 
ook af. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel 
gecontroleerd en gaat mee naar het ziekenhuis. De brandweer gaat 
de woning ventileren. Of er daadwerkelijk een lek is, is nog niet 
bekend. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 zwaar gewonde 
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Datum 30 mei 
Plaats Breda 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Bij een woningbrand aan de Ulvenhoutselaan in Breda is 

gisterochtend een persoon gewond geraakt. Volgens de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was er sprake van een 
gaslek. Naast het slachtoffer moest ook een politieagent door 
ambulancepersoneel worden nagekeken. Hij had rook ingeademd. 
De woning liep flinke schade op door de brand. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 licht gewonden 

 

 
 
 

Datum 5 juni 
Plaats Alblasserdam 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving De brandweer en de ambulancedienst zijn in de nacht van 

donderdag 4 op vrijdag 5 juni 2020 uitgerukt voor een melding over 
koolmonoxide in een woning in Alblasserdam. Metingen van de 
brandweer wezen uit dat dit inderdaad het geval was. Omdat 
koolmonoxide gevaarlijk en zelfs dodelijk kan zijn, kwam er ook een 
ambulance met spoed ter plaatse. De bewoonster is per ambulance 
ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft 
voor de zekerheid ook in de naastgelegen woning metingen 
verricht. Daar werd geen verhoogde concentratie koolmonoxide 
gemeten. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 licht gewonden 
  

 
 
 

Datum 10 juli 
Plaats Amsterdam 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Vrijdag morgen zijn twee bewoners aan het Sprengenpad in 

Amsterdam onwel geworden. De brandweer heeft metingen gedaan 
en bevestigd dat de bewoners onwel zijn geworden door 
koolmonoxide. Beide bewoners zijn naar het ziekenhuis 
overgebracht. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 zwaar gewonden 
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Datum 14 juli 
Plaats Voorburg 
Aard Explosie gevolgd door brand 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Voorburg is gistermiddag opgeschrikt in de Westenburgstraat door 

een gasexplosie. Uit onderzoek bleek dat het om een keukenbrand 
ging. De bewoner liep hierbij diverse brandwonden op en is naar 
een ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het incident is vooralsnog 
onduidelijk.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 zwaargewonde 

 

 
 
 

Datum 21 juli 
Plaats Hoek van Holland 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Dinsdagavond zijn twee personen onwel geworden in een woning t 

in Hoek van Holland. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor 
ondersteuning aan het ambulancepersoneel. De brandweer trof de 
man en de vrouw bij kennis aan en ambulancepersoneel heeft hen 
gecontroleerd. Na het toegediend krijgen van zuurstof, knapten de 
slachtoffers op. Hierdoor hoefden ze niet naar het ziekenhuis voor 
verdere behandeling. De brandweer is bezig met het verrichten van 
metingen in de portiekwoningen. Oorzaak is nog niet bekend. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 licht gewonden 

 

 
 
 

Datum 7 augustus 
Plaats Vlissingen 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Geiser 
Korte beschrijving Twee bewoners van een flat aan de Paul Krugerstraat hebben 

vanmiddag zuurstof toegediend gekregen nadat er koolmonoxide 
vrijkwam in hun keuken. Daarna zijn de twee naar het ziekenhuis 
gebracht. De CO-melder bij een geiser in de keuken gaf aan dat er 
koolmonoxide vrijkwam.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 zwaar gewonden 
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Datum 8 augustus 
Plaats Lelystad 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel CV installatie 
Korte beschrijving Zaterdagmorgen ging een koolmonoxide-melder af in een 

appartement in Lelystad. De bewoners werden nagekeken maar 
hoefden niet naar het ziekenhuis. Na metingen van de brandweer 
bleek de CV-installatie defect te zijn en ontstond een koolmonoxide-
lek. De CV-installatie werd uitgezet en de bewoners werden 
geadviseerd een monteur er bij te halen. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 licht gewonden 

 

 
 
 

Datum 19 augustus 
Plaats Voorthuizen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Fornuis 
Korte beschrijving Bewoner loopt brandwonden op bij woningbrand 

Er heeft dinsdagavond brand gewoed in een keuken. Bij de brand, 
die rond 18.40 uur ontstond, kwam veel rookvrij. Een bewoner liep 
brandwonden op aan zijn hand toen hij het vuur probeerde te 
blussen. De man is door de ambulancedienst voor behandeling 
naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een buurtbewoner stond er 
een airfryer op het gasfornuis, terwijl het gas nog aanstond. De 
woning is voorlopig onbewoonbaar. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Bewoners gedrag 
Gevolg 1 zwaar gewonde 

 

 
 
 

Datum 15 september 
Plaats Alblasserdam 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Vier personen zijn in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 

september 2020 per ambulance naar het ziekenhuis gebracht in 
verband met een licht verhoogde concentratie koolmonoxide in het 
lichaam. In de flatwoning werden inderdaad verhoogde 
concentraties koolmonoxide gemeten door de brandweer. 
De brandweer heeft een tijd lang gezocht naar de bron, maar deze 
is niet gevonden. Dinsdag zullen er door verhuurder nadere 
onderzoeken plaatsvinden in de woning. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 4 zwaar gewonden 
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Datum 15 september 
Plaats Oosterheem 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel CV installatie 
Korte beschrijving Bij de Aqua flat aan de Florence Nightingale in Oosterheem zijn 

dinsdagavond 15 september appartementen gecontroleerd 
vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Leden van een gezin 
uit de flat worden nagekeken in een ambulance. 
De brandweer verricht metingen naar de concentratie koolmonoxide 
en heeft uit voorzorg cv-ketels uit laten zetten. De flat is verdeeld in 
blokken, in het blok waar de gaslucht is geconstateerd zijn alle 
bewoners van de begane grond tot de 18de verzocht te ventileren, 
enkel woningen werden ontruimd. Meerdere ambulances zijn ter 
plaatse om bewoners te controleren op ingeademd koolmonoxide. 
Dit was bij 1 gezin noodzakelijk, waarbij 2 gezinsleden voor controle 
naar het ziekenhuis zijn vervoerd. 
Volgens getuigen klagen bewoners die buiten stonden over 
hoofdpijn en gingen in de flat koolmonoxide alarm af. 18 
verdiepingen ontruimd. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 licht gewonden + 2 zwaar gewonden 

 

 
 

Datum 24 september 
Plaats Assen 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving De hulpdiensten moesten vanavond in actie komen vanwege een 

koolmonoxide melding. Dat was in een appartementencomplex aan 
de Oldengaardestraat. Een persoon voelde zich onwel en moest in 
de ambulance behandeld worden. Hij is overgebracht naar het 
ziekenhuis. De brandweer heeft in het complex metingen verricht. 
Het appartement is door de brandweer geventileerd. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 zwaar gewonde 

 

 
 

Datum 8 oktober 
Plaats Sint Oedenrode 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Donderdagmorgen uur heeft de brandweer metingen verricht in een 

woning aan de Margrietstraat in Sint-Oedenrode. In de woning blek 
een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig te zijn. De 
brandweer heeft de woning hierop geventileerd. De bewoonster van 
het pand is onderzocht in de ambulance en heeft zuurstof 
toegediend gekregen maar ze hoefden niet mee naar het 
ziekenhuis. Waar de te hoge concentratie koolmonoxide vandaan 
kwam is niet bekend 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 licht gewonde 
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Datum 10 oktober 
Plaats Amsterdam 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Geiser 
Korte beschrijving Drie kinderen in een woning aan de Admiralengracht in West zijn 

vanavond overgebracht naar een ziekenhuis vanwege 
koolmonoxidevergiftiging. De bewoners schakelden de 
hulpdiensten in vanwege medische klachten die volgens de 
brandweer passen bij blootstelling aan koolmonoxide, zoals 
hoofdpijn en vermoeidheid. De koolmonoxidemelders van het 
toegesnelde ambulancepersoneel ging in de woning af, waarna de 
brandweer werd ingeschakeld. De brandweer ontdekte dat het gas 
in de woning afkomstig was van een defecte geiser. Drie kinderen 
zijn met een koolmonoxidevergiftiging overgebracht naar een 
ziekenhuis 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 3 zwaar gewonden 

 
 

Datum 16 oktober 

Plaats Zeist 
Aard Explosie gevolgd door brand 
Installatieonderdeel Gasleiding 
Korte beschrijving Bij een ontploffing boven een winkel in Zeist is iemand gewond 

geraakt. Ook is er een behoorlijke schade, zegt de veiligheidsregio. 
Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de explosie 
door een loze gasleiding die onopgemerkt bleef bij de vervanging 
van een cv-ketel in het appartement. Toen de cv-ketel werd 
aangezet, stroomde het gas door deze leiding de keuken in en 
ontplofte het. Een bewoner die op het moment van de ontploffing 
net de keuken binnenliep, raakte gewond. "Het was een geluk dat 
alle ramen openstonden, anders was de schade nog veel erger 
geweest", aldus de woordvoerder.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Niet correct uitgevoerde installatie werkzaamheden 
Gevolg 1 zwaar gewonde 

 

 
 

Datum 9 november 
Plaats Laren 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel CV installatie 
Korte beschrijving Naar verluidt zagen voorbijgangers de man ’s avonds in de 

kapperszaak liggen. „Uit onderzoek is vast komen te staan dat hij is 
overleden door CO-vergiftiging. Om er zeker van te zijn dat het hier 
gaat om een noodlottig ongeval doet de politie onderzoek ter 
plaatse”, eerst kwam de brandweer om het pand veilig te stellen. 
Het rechercheonderzoek duurde vervolgens nog tot middernacht. 
De man werd aan het begin van de avond aangetroffen. De 
kapperszaak was pas sinds begin september open. De politie wil 
daarover om privacy redenen niets zeggen. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Cv installatie en losliggende rookgasafvoer 
Gevolg 1 dode 
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Datum 3 december 
Plaats Amsterdam 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Haard 
Korte beschrijving Drie mensen zijn donderdag onwel geworden door een te hoge 

concentratie koolmonoxide in een woning aan de Nieuwe 
Looiersstraat. Volgens de brandweer werd die vermoedelijk 
veroorzaakt door de gashaard. De drie slachtoffers zijn voor 
behandeling naar een ziekenhuis gebracht.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 3 zwaar gewonden 

 

 
 
 

Datum 5 december  
Plaats Spaarndam 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Twee personen zijn zaterdag ter controle naar het ziekenhuis 

vervoerd, vanwege blootstelling aan een hoge concentratie 
koolmonoxide in een woning. Bij binnenkomst gingen de CO-
melders van de ambulancemedewerkers direct in alarm, waarop de 
brandweer werd gealarmeerd. De herkomst kon niet direct worden 
aangewezen, maar volgens de brandweer wist een omstander te 
melden dat er op vrijdag een monteur in de woning was geweest. 
De brandweer heeft een stookverbod opgelegd tot de monteur is 
geweest 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 zwaar gewonden 

 
 
 

Datum 9 december 
Plaats Amsterdam 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel CV ketel 
Korte beschrijving Vier van de vijf bewoners van een pand aan de Amsterdamse 

Spiegelgracht zijn in de nacht van woensdag op donderdag naar 
een ziekenhuis gebracht vanwege mogelijke 
koolmonoxidevergiftiging. Een kapotte cv-ketel was volgens de 
brandweer de oorzaak. Eenmaal ter plaatse werd door de 
brandweer een ‘zeer hoge dosis’ van het giftige gas gemeten, licht 
een woordvoerder toe. Vier van de vijf bewoners van een pand aan 
de Amsterdamse Spiegelgracht zijn in de nacht van woensdag op 
donderdag naar een ziekenhuis gebracht vanwege mogelijke 
koolmonoxidevergiftiging.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 licht gewonde + 4 zwaargewonde 
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Datum 25 december  
Plaats Alphen aan de Rijn 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel Onbekend 
Korte beschrijving Twee bewoners van een huis in Alphen aan den Rijn zijn 

vrijdagavond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, 
nadat er een hoge waarde koolmonoxide werd gemeten. De 
bewoners kregen hoofdpijn en de rookmelder ging af. De ouders 
zijn naar het ziekenhuis gebracht. Met de kinderen bleek er na een 
controle niets aan de hand. Het huis is geventileerd en het apparaat 
dat de monoxide heeft vrijgelaten, is uitgeschakeld. Hoe het 
apparaat stuk is gegaan, is niet duidelijk.  

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 2 licht gewonden + 2 zwaar gewonden 

 

 
 
 

Datum 27 december  
Plaats Sittard 
Aard Vergiftiging 
Installatieonderdeel CV installatie 
Korte beschrijving De bewoonster van een appartement is zondagmiddag naar het 

ziekenhuis overgebracht nadat in haar woning een verhoogde 
hoeveelheid koolmonoxide was aangetroffen. Metingen wezen uit 
dat het om een verhoogde concentratie koolmonoxide ging. 
Aangezien het probleem waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de 
cv-installatie, werden alle appartementen in het complex die op 
dezelfde installatie zijn aangesloten, uit voorzorg ontruimd. 
'Wel hebben een aantal appartementen een stookverbod opgelegd 
gekregen zij moeten de CV door een erkend bedrijf laten 
controleren en eventuele defecten repareren', laat de 
Veiligheidsregio weten in een tweet. 

Bron Brandweersite 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg 1 zwaar gewonde 
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VI Overzicht gasinstallatieongevallen 
2020-deel 2 

In deze Bijlage staan de gasinstallatie ongevallen waarbij de meterkast als installatie 
onderdeel is geregistreerd. Bij al deze incidenten is er brand ontstaan, bij vier 
incidenten zijn er naast de schade ook slachtoffers te betreuren, indien dit zo is 
geweest wordt dit per incident aangegeven.  
De oorzaak was in alle gevallen onbekend. De bronnen van de informatie waren de 
diverse nieuwssites van de brandweer en lokale berichtgeving. In een aantal gevallen 
zijn de  incidenten ook geregistreerd bij de elektra ongevallen en in een aantal 
gevallen zijn meldingsformulieren van de netbeheerders bij Kiwa binnen gekomen. In 
dergelijke gevallen zijn deze informatie kanalen als bron mede aangegeven. De tekst 
die onder de korte beschrijving staat is de letterlijke tekst uit de bron.  
In dit overzicht zijn er 10 meldingen die bij zowel de gasinstallatiemeldingen zijn 
meegenomen als in het overzicht van gasdistributie incidenten over 2020.  Voor wat 
betreft de elektrameldingen heeft er ook afstemming plaatsgevonden, hier betreft het 
6 dubbele meldingen. 
 
 

Datum 10 januari 
Plaats Den Bosch 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Brand in meterkast vermoedelijk ontstaan door kortsluiting elektra. 

Betreffende aansluiting is afgesloten op veilige afstand door Enexis. 
Brand in meterkast, meteropstelling is in brand gevlogen. 
Aansluiting is in 2017 gesaneerd en was nieuw. 

Bron Diverse nieuwssites + opname bij Elektra + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 

 

Datum 15 januari 
Plaats Maarssen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Netbeheerder is gealarmeerd door de brandweer, die verzocht 

assistentie bij een brand in de meterkast. De brand is ontstaan in 
de elektrische binnen installatie. Als gevolg van de brand is een 
isolatiekoppeling door warmte bezweken en is het gas ontstoken. 
Om de gasuitstroom te stoppen is de hoofdkraan van de 
meteropstelling bediend. Aansluitend hebben de monteurs op 
verzoek van de brandweer de dienstleiding buiten voor de deur 
definitief opgekapt. 

Bron Diverse nieuwssites + opname bij Elektra + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 3 feb 
Plaats Budel 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer en politie zijn zondagochtend rond 11.15 uur 

gealarmeerd voor een woningbrand in Budel-Schoot. In een woning 
aan de Adam van Moorselstraat was brand ontstaan in de 
meterkast. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak. De bewoner 
ontdekte de brand en waarschuwde de brandweer. De brandweer 
had de situatie snel onder controle. Enexis werd ingeschakeld voor 
de verdere afhandeling van het incident. Niemand raakte gewond. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 12 februari 
Plaats Haren 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In een tussenwoning aan de Agricolahof in Haren heeft woensdag 

korte tijd een brand gewoed. De brandweer van Haren had de 
brand, die op enig moment uitslaand was, binnen een halfuur onder 
controle. De brandweer was met twee brandweerwagens en een 
hoogwerker uitgerukt om het vuur, dat kort voor zessen was 
ontstaan in de meterkast van de woning, te blussen. De oorzaak is 
nog niet bekend. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 

Datum 21 februari 
Plaats Leiden 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In een woning aan de Rooseveltstraat in Leiden heeft 

donderdagavond even na 23.00 uur een brand gewoed. De 
bewoner moest uit haar woning worden gered. De brand is ontstaan 
in de meterkast van de woning en door de rookontwikkeling werd 
een rookmelder geactiveerd. De bewoner bleek echter diep in slaap 
en hoorde niets van het alarm. Een alerte buurman hoorde de 
rookmelder wél afgaan en alarmeerde de brandweer. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
  



 

VGI/1285/Rpk Mei 2021  

© Kiwa N.V. - 41 - 

 

 
 
 

Datum 9 maart 
Plaats Leeuwarden 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Maandagmiddag 9 maart rond 13.25 uur is brand ontstaan in de 

meterkast van een flatwoning aan de Prinsessenweg in 
Leeuwarden. Wat de exacte oorzaak was van de brand in de 
meterkast, is niet bekend. Niemand zou gewond zijn geraakt. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 

Datum 14 maart 
Plaats Den Haag 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In een woning in de Wouwermanstraat in Den Haag is vanmiddag 

brand uitgebroken. Twee huizen boven de woning waar brand 
uitbrak zijn ontruimd. De straat is afgesloten. Volgens 
calamiteitensite Regio15 ontstond de brand in de meterkast. Het 
vuur is inmiddels onder controle. De woning zou veel schade 
hebben opgelopen. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 24 maart 
Plaats Kollum 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer van Kollum en Buitenpost moesten dinsdag rond 

14.17 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Tsjerk 
Hiddesstraat in Kollum. In de woning zou brand zijn ontstaan in de 
meterkast. 

Bron Diverse nieuwssites + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 28 maart 
Plaats Jisp 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Zaterdagmiddag omstreeks 13.15 uur is aan de Wolffsmolen in Jisp 

brand ontstaan. Het ging om een brand in een benedenwoning. De 
bewoners waren niet thuis en zaten bij de buren toen de brand 
uitbrak. Er was brand ontstaan in de meterkast. De woning heeft 
rookschade opgelopen door de brand. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 29 maart 
Plaats Utrecht 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In een huis in Leidsche Rijn heeft vanavond een korte maar 

uitslaande brand gewoed. De bewoners zijn ongedeerd gebleven 
en moesten halsoverkop hun huis uit. De brand was rond 20.00 uur 
in een woning aan de Turkse Hazelaarstraat, vlakbij sportpark 
Rijnvliet. De brandweer had het vuur al snel onder controle. De 
oorzaak is vermoedelijk een defect in de meterkast. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 3 april 
Plaats Arcen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een brand in een 

appartementencomplex in het centrum van Arcen. De brand brak 
iets voor 14:00 uur uit in een meterkast. Het 
appartementencomplex werd ontruimd en de straat werd afgezet. 
De korte maar hevige brand had namelijk de gasaansluiting in de 
meterkast beschadigd. Enexis werd opgetrommeld om de 
gastoevoer naar het appartementencomplex af te sluiten. 

Bron Diverse nieuwssites + opname bij elektra + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 

Datum 13 april 
Plaats Winschoten 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer van Winschoten werd vanmorgen gealarmeerd voor 

een woningbrand aan het St. Vitusholt te Winschoten. Ter plaatse 
bleek het te gaan om een vrijstaande woning waarvan de 
bovenverdieping vol met rook stond. Het ging om een meterkast die 
in de brand stond. Voor zover bekend zijn er geen gewonden 
gevallen bij de brand. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van 
de brand. 

Bron Diverse nieuwssites + opname bij elektra + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 28 april 
Plaats Zaandam 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Op de tweede verdieping van een flatgebouw in de Thijssestraat in 

Zaandam is in de nacht van maandag op dinsdag brand 
uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand ontstond 
rond 00.15 uur in een meterkast. Vanwege brand- en rookgevaar 
moesten de tweede, derde en vierde verdieping ontruimd worden. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 2 mei 
Plaats Veenendaal 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Zaterdagmorgen 2 mei omstreeks 11.35 uur is brand ontstaan in 

een meterkast van een woning aan de Kleijerstraat in Veenendaal. 
De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft een nacontrole 
verricht. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wat de oorzaak 
van de brand is, is niet bekend. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 17 mei 
Plaats Dordrecht 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer van Dordrecht is in de nacht van zaterdag 16 op 

zondag 17 mei samen met de politie met spoed opgeroepen voor 
een brand in een woning aan de Vincent van Goghstraat in 
Dordrecht. De brand woedde direct achter de voordeur van de 
woning. Mogelijk ging het om een meterkast. De woning liep 
aanzienlijke brand- rook- en waterschade op en zal voorlopig 
onbewoonbaar zijn. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 25 mei 
Plaats Waalre 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Woning blank door brand in meterkast Bij een woningbrand in 

Waalre is de benedenverdieping van een woning onder water 
komen te staan. De brand aan de Meercken, ontstond 
maandagochtend. De brandweerkorpsen van Waalre en Aalst 
waren snel ter plaatsen. Omdat de bewoners van het huis niet thuis 
waren, was de brandweer genoodzaakt de voordeur door midden te 
zagen. De brandweer kon de brand vervolgens snel onder controle 
krijgen. De hulpdienst kon alleen niet voorkomen dat een 
waterleiding doorbrandde. Hierdoor kwam de hele begane grond 
onder water te staan. Behalve waterschade heeft het pand een 
aanzienlijke rookschade opgelopen. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 29 mei 
Plaats Moordrecht 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer kon dinsdagmiddag rond 17.30 uur erger voorkomen 

bij een brandje in de meterkast op de Ds Louwe Kooymanslaan in 
Waalwijk. Wel moest er een ambulance komen omdat iemand rook 
had ingeademd.  De bewoners zaten in de achtertuin toen ze 
kloppende en tikkende geluiden hoorden in huis. Ze gingen 
poolshoogte nemen, deden de meterkast open, zagen vonken en 
schakelden gelijk de stroom uit. Maar op dat moment vloog de hele 
installatie dus volledig in brand en smolt de gasleiding. Bij het 
voorval is niemand gewond geraakt 

Bron Diverse nieuwssites + opname bij elektra + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 13 juli 
Plaats Leeuwarden 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In de Curacaostraat heeft maandagmiddag een brand in een 

portiekwoning gewoed, waarbij veel rookontwikkeling vrijkwam. 
Vermoedelijk is de brand op de bovenste verdieping in de 
meterkast ontstaan. De brandweer kwam met een tankautospuit en 
een hoogwerker ter plaatse. Er werd opgeschaald naar middel 
brand waarop er een tweede tankautospuit ter plaatse kwam. De 
brand was snel onder controle. Kort daarna werd de woning rook 
vrij gemaakt door alle deuren en ramen open te zetten. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 21 juli 
Plaats Spijkenisse 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Dinsdagmorgen 21 juli rond 11.50 uur was brand in een 

tussenwoning aan de Ottersveen in Spijkenisse. De brand ontstond 
in de meterkast en was in de woning getrokken. Al snel werd de 
brand opgeschaald naar het sein ‘middelbrand’. Meerdere 
brandweereenheden werden vervolgens ingezet om de brand te 
bestrijden. Hoe de brand in de meterkast is ontstaan, is nog niet 
bekend en wordt onderzocht. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 
 

Datum 24 juli 
Plaats Groningen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Aan de Meerpaal in Groningen brak vrijdagmiddag om 17:30 brand 

uit in een woning. De bewoners waren naar verluid op vakantie. Bij 
aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning. 
Vanuit de tuin werd een binnenaanval gedaan en werd er geblust. 
Veel buurtbewoners kwamen een kijkje nemen vanwege de vele 
sirenes die aankwamen. De rookschade is fors. Het betrof een 
meterkast brand. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 

Datum 5 augustus 
Plaats Klazienaveen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In Klazienaveen staat een woning in brand. Het vuur woedt in een 

huis aan de Kloostermanswijk Oost Zijde. De brand zorgt voor een 
flinke rookontwikkeling. Brandweereenheden uit de Emmen, 
Klazienaveen, Schoonebeek en Coevorden zijn opgeroepen om te 
assisteren bij de bestrijding van het vuur. De brand zou volgens de 
melding in de meterkast in het voorhuis begonnen zijn wist de VRD 
te melden de woning zat in een verbouwing. Op het moment van 
uitbreken van de brand waren mensen aanwezig in het huis. Zij 
konden op tijd de woning verlaten. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 11 augustus 
Plaats Almere 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Dinsdagavond is er brand ontstaan in een woning in de 

Constablestraat in Tussen de Vaarten. De brandweer heeft de 
brand geblust. Er raakte niemand gewond. De melding van de 
brand werd rond tien uur gedaan. De brandweer was snel ter 
plaatse en stelde vast dat er brand was in de meterkast van een 
woning. Het vuur kon snel worden geblust. Vervolgens heeft de 
brandweer de woning geventileerd. Liander is ter plaatse gekomen 
om de meterkast te controleren. Bij aankomst van de brandweer 
waren er geen personen meer in de woning aanwezig. Er is dan 
ook niemand gewond geraakt. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 16 augustus 
Plaats Almere 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Zondagavond 16 augustus rond 23.25 uur was brand ontstaan in 

een woning aan de Keiwierde in Almere. De brand is vermoedelijk 
begonnen in de meterkast van de woning. Brandweer is lange tijd 
bezig geweest met het blussen van de brand. De oorzaak van de 
brand is niet bekend. Meerdere brandweereenheden waren 
aanwezig bij de brand. 

Bron Diverse nieuwssites + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 20 augustus 
Plaats Beilen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een brand in een 

meterkast bij een boerderij aan de Brunsting in Beilen. Door de 
hulpdiensten werd opgeschaald naar ‘Grote Brand’, omdat het 
vermoeden bestond dat de brand was overgeslagen naar een 
bovenverdieping. Dit bleek mee te vallen en het vuur was snel 
onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 
  



 

VGI/1285/Rpk Mei 2021  

© Kiwa N.V. - 47 - 

 

 

Datum 31 augustus 
Plaats Uithuizen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In de nacht van zondag op maandag heeft er in een woning aan de 

Schoolstraat in Uithuizen een felle uitslaande brand gewoed. Het 
vuur werd rond de klok van vier uur opgemerkt waarna meteen de 
hulpdiensten werden gealarmeerd. De brand zou mogelijk zijn 
ontstaan in de meterkast van de woning. De bewoners hebben 
gelukkig veilig de woning kunnen verlaten 

Bron Diverse nieuwssites + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 8 september  
Plaats Raalte 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Brand in meterkast, vermoedelijk ontstaan door e-groepenkast. 

Brandweer heeft de leiding in de meterkast gekneveld, Enexis heeft 
de aansluitleiding buiten afgekoppeld 

Bron Diverse nieuwssites + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 15 september 
Plaats Baarn 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer is vannacht uitgerukt voor een woningbrand aan de 

Lijsterbeslaan in Baarn. Vanwege de rookontwikkeling moesten 
bewoners van acht omliggende woningen hun huis verlaten, meldt 
de Veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak rond 04.20 uur uit. De 
VRU meldde aanvankelijk dat het om een keukenbrand ging, maar 
volgens de officier van dienst ter plaatse ontstond het vuur in de 
meterkast van een woning. Daardoor zou ook de waterleiding in de 
woning daarboven zijn gesprongen. Monteurs van Stedin kwamen 
ter plaatse om te assisteren. Een persoon werd door 
ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. 

Bron Diverse nieuwssites +meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade + 1 licht gewonde 

 
 

Datum 2 oktober 
Plaats Schaijk 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Bij een woning boven concept store op het Europaplein brandde 

een meterkast vrijdagochtend compleet uit. Dankzij snel handelen 
van een aanwezige medewerker van AHC Computers kon de brand 
worden geblust en meer schade worden voorkomen. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 3 oktober 
Plaats Muiderberg 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Het vuur brak rond 03.45 uur uit in de woning. De brand woedde in 

de meterkast en zorgde voor veel rookontwikkeling. 
Brandweerlieden hadden het vuur snel onder  controle. De drie 
personen hebben mogelijk rook ingeademd en zijn overgebracht 
naar het ziekenhuis. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade + 3 zwaar gewonden 

 
 

Datum 3 oktober 
Plaats Tiel 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Door het vuur moesten de bewoners van de appartementen op de 

tweede verdieping hun woning tijdelijk verlaten. Dit in verband met 
de hevige rook. Het pand werd geventileerd met de 
overdrukventilator. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. 
Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 

Datum 7 oktober 
Plaats Vogelenzang 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Meerdere bewoners hebben in de nacht van zaterdag op zondag 

hun appartement aan de Bekslaan in Vogelenzang moeten verlaten 
nadat er brand was uitgebroken in de meterkast. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade + 7 licht gewonden 

 
 

Datum 15 oktober 
Plaats Groningen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In een woning aan de Concordiastraat heeft vrijdag korte tijd brand 

gewoed. Het vuur is ontstaan in de meterkast. De exacte oorzaak is 
nog niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. 
Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 18 oktober 
Plaats St. Oedenrode 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer van Sint-Oedenrode is zondagavond rond 18:20 uur 

gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bernhardstraat in Sint-
Oedenrode. Ter plaatse bleek dat in de meterkast van de woning 
brand was ontstaan. De brand veroorzaakte flinke schade. Er 
raakte niemand gewond. De politie heeft de straat afgesloten en 
aardig wat nieuwsgierige omwonenden weggestuurd in verband 
met corona. Salvage is ter plaatse om de bewoners te 
ondersteunen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. 

Bron Diverse nieuwssites + opname bij elektra 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 

Datum 28 oktober 
Plaats Wateringen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De bewoners van een woning aan de Dr. Schaepmanstraat 

ontdekten vanmiddag brand in de meterkast van hun woning. De 
bewoners hebben direct de woning verlaten en de brandweer 
gebeld. Eenmaal ter plaatse heeft de brandweer de brand in de 
meterkast snel kunnen blussen. Door de rookontwikkeling heeft de 
woning wel enige schade opgelopen 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 2 november 
Plaats Leiden 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Maandagavond 2 november rond 21.15 uur was brand ontstaan in 

een meterkast van een appartementencomplex aan het 
Epsilonplantsoen in Leiden. Een deel van het 
appartementencomplex werd korte tijd ontruimd. De brandweer wist 
het vuur snel te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is 
niet bekend. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij de 
brand. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 5 november 
Plaats Den Haag 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Bewoners van de zes woningen in het portiek zijn naar buiten 

gegaan. Het brandadres is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De 
woning boven het brandadres heeft rookschade opgelopen en de 
woning eronder waterschade. De brand is vermoedelijk ontstaan in 
de meterkast van de woning. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 9 november 
Plaats Berkel en Rodenrijs 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Aan de Oudelandselaan in Berkel en Rodenrijs is brand ontstaan in 

een meterkast van een seniorenflat. 
Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 12 november 
Plaats Vlaardingen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In een portiekwoning aan de Chopinstraat is vrijdagmiddag brand 

uitgebroken in een meterkast op de eerste etage. De aanwezige 
bewoners konden zich vrij snel in veiligheid stellen en hebben 
buiten op de komst van de brandweer gewacht. De brand was vrij 
snel onder controle, waarna de woning geventileerd is. Salvage is 
ter plaatse gevraagd om de bewoners bij te staan. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 

Datum 15 november 
Plaats Velden 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Zondagavond omstreeks 19.40 uur kreeg de brandweer een 

melding van een woningbrand aan de Beatrixstraat in Velden. Ter 
plaatse bleek het te gaan om een brand in de meterkast van een 
woning. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 19 november 
Plaats Ter Idsard 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brandweer is donderdagmiddag met meerdere voertuigen 

uitgerukt voor een woningbrand aan de Idzardaweg. Er was brand 
uitgebroken in de meterkast en het vuur sloeg over naar het plafond 
en de keuken. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 

 
 
 

Datum 16 december 
Plaats Zuidbroek 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving In een vrijstaande woning aan de Uiterburen in Zuidbroek is 

woensdag in de namiddag brand uitgebroken. Deze brand is 
ontstaan in de meterkast van de woning. 

Bron Diverse nieuwssites + meldingsformulier 
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade + 1 licht gewonde 

 
 
 

Datum 21 december 
Plaats Hengelo 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brand werd rond 16.00 ontdekt en bij de brandweer gemeld. 

Vermoedelijk is de brand in de meterkast ontstaan. De brandweer 
van Hengelo was snel ter plaatse. Vanwege het oude pand en grote 
rookontwikkeling in de woning, schaalde de brandweer op naar 
'middelbrand 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 
 

Datum 21 december 
Plaats Hilversum 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brand ontstond in de meterkast van een bovenwoning, op de 

eerste verdieping van een blok. Niemand was op dat moment 
aanwezig in de woning en er is ook niemand gewond geraakt. 
Omdat brandweerlieden de gaskraan niet dicht kregen, was er 
tijdelijk gevaar voor een explosie 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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Datum 21 december  
Plaats Terneuzen 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving De brand was ontstaan in een meterkast. Al snel werd de brand 

opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Brandweerlieden hebben 
de brand geblust. Door de brand was een flinke rookontwikkeling 
ontstaan. Ook naastgelegen woningen hadden last van 
rookontwikkeling. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 

 
 
 

Datum 22 december 
Plaats Midwolda 
Aard Brand 
Installatieonderdeel Meterkast 
Korte beschrijving Aan de Hoethslaan in Midwolda is maandagochtend brand ontstaan 

in een meterkast van een woning. Bij de brand raakte niemand 
gewond. Bij aankomst van de brandweer heeft de brandweer een 
binnen aanval gedaan. 

Bron Diverse nieuwssites  
Oorzaak Onbekend 
Gevolg Schade 
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