
 

Standpunt Meijers/verzekeraars. 
Op dit moment is er nog geen specifiek beleid, zowel bij verzekeraars als bij de overheid. 
Tot op heden valt het aantal branden van auto’s die aan het laden waren gelukkig mee, 
nog beter onze verzekeraars kennen ze (nog) niet. Maar dat wil niet zeggen dat er geen 
potentieel risico is. De polis dient op dit punt nog niet te worden aangepast. 
Op zich is het laden met een correcte aansluiting en met de correcte kabel de kans 
verwaarloosbaar, dat daardoor middels het laden een brand ontstaat. Een 
uitgangspunt/verplichting moet dus zijn dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de 
laadvoorziening en met de kabel (onbeschadigd) behorende bij de auto. Een risico is het 
vooral als de auto en het accupakket beschadigd zijn door verkeerd (weg)gebruik.  
 
Preventieve maatregelen 
De VvE zou een voorwaarde kunnen vastleggen dat auto’s die beschadigd zijn niet in het 
complex mogen staan. Dit zou een optie kunnen zijn om de schadeomvang te beperken 
of een mogelijkheid bieden om actie te ondernemen. Daarnaast is het zeer aan te 
bevelen om iedere garage waar een elektrische auto in komt te staan, te voorzien van 
een automatische melder (twee bij voorkeur) en een aerosol unit. Er zijn nog geen 
blussystemen die een lithium brand kunnen blussen, maar dit aerosol systeem zorgt 
ervoor dat de brand wordt gesmoord/ gestopt. Dit is tijdelijk, want als de concentratie van 
het medium laag is (van belang om deuren gesloten te houden totdat de brandweer 
arriveert) zal de thermal runaway weer beginnen met branden als gevolg. Echter de 
situatie met aerosol medium in de ruimte kan bij alarmopvolging er voor zorgen dat de 
auto door de brandweer kan worden verwijderd en in een bak met water kan worden 
gedompeld. Het is dus ook van belang dat met de brandweer wordt afgestemd wat de 
genomen maatregelen zijn en of/hoe zij kunnen handelen.  
De beste optie is laden buiten het complex. Helaas zijn er natuurlijk ook veel gebouwen 
met ondergrondse parkeergelegenheid, dus ontstaat snel de discussie waarom op de 
ene locatie wel toegestaan en waarom op de andere locatie niet. Kort samengevat: er is 
nog geen gouden regel en we (verzekeraars, overheid, brandweer en consument) moet 
nog veel ervaring opdoen op dit gebied. 
Wel is het advies vanuit brandweer om laadpalen zo dicht mogelijk bij de ingang van de 
parkeergarage te plaatsen. Mocht er brand komen dan zijn ze snel ter plaatse en kunnen 
ze de juiste maatregelen treffen. 
 


