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Nieuwsbrief brand door opladers

Elektrische apparaten veilig 
opladen
Steeds vaker horen we in het nieuws verhalen over opladers die een brand 
hebben veroorzaakt.

Ga bij u eens na welke oplaadstations aanwezig zijn, zoals voor:
• Heftrucks – Palletwagens - Orderpiktrucks etc. etc. 
Maar ook:
• Telefoonopladers (al dan niet van thuis meegebracht)
• Opladers voor tablet, iPad e.d.
Natuurlijk moeten we de elektrische apparaten veilig opladen. Maar wanneer 
heb je nu kans op brandgevaar en wanneer niet? 

In deze nieuwsbrief gaan we hier verder op in en verstrekken we u tips wat 
wel kan en wat niet verstandig is.

Casus
Steeds meer woningbranden door oververhitte telefoonopladers

Ravage in een huiskamer nadat een telefoon in de oplader vlam heeft gevat. 
Laat een laptop, mobiele telefoon of tablet ‘s nachts niet aan de oplader liggen, 
of als er niemand thuis is. Door een oververhitte accu of batterij ontstaan steeds 
meer woningbranden. 

Op de foto hieronder ziet u een voorbeeld waarbij het mis ging. De oorzaak was 
een oplader die van een goedkope buitenlandse postorder vandaan kwam. 
Deze zijn levensgevaarlijk en kunnen gemakkelijk oververhit raken. Ook bestaat 
het gevaar van ‘overladen’, dat gebeurt als een toestel te lang aan de oplader 
ligt. Op het eerste gezicht lijkt de schade misschien mee te vallen. Echter door de 
kunststof onderdelen in de woning is de rookschade in het gehele pand aanzienlijk 
geweest.
  
DIT KAN ECHTER 
OOK IN UW BEDRIJF 

GEBEUREN !!

In Veiligheidsregio
Brabant-Noord werken hulp-
diensten samen aan veiligheid. 
Dat doen ze niet alleen. Ook 
inwoners, bedrijven en instel-
lingen leveren een belangrijke 
bijdrage.

De brandweer is betrokken bij 
38 Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) trajecten in de regio. 
In een KVO-traject werken we 
samen met ondernemers, politie 
en gemeenten aan veilige winkel-
gebieden en bedrijventerreinen. 
Dat doen we op basis van een 
duurzame en structurele samen-
werking.

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
ondernemers die aangesloten 
zijn bij een KVO-periodiek op de 
hoogte te brengen van ontwikke-
lingen op het gebied van brand-
veiligheid.
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TIPS
Opladen van telefoons e.d.
• Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat hoort.
• Haal de lader uit het stopcontact als je niets oplaadt.
• Leg het op te laden apparaat niet ergens op wat snel vlam kan vatten zoals 

bijvoorbeeld een bankstel.
• Leg de apparaten niet vol in de zon.
• Laad een apparaat op als je er bij bent zodat je direct de oplader uit het stopcon-

tact kunt halen als de accu weer op 100% staat.
• Sta je het gebruik van eigen apparaten van medewerkers toe? Check dan de 

kwaliteit er van.

Opladen van heftrucks e.d.
Het opladen van machines die overdag gebruikt moeten worden kan in principe 
alleen maar buiten de gebruiksmomenten. In een zeer zeldzaam geval kan een 
lithium-ion accu toch vlam vatten. 
Wat kunt u doen om de schade te beperken?
• Staan er in de nabije omgeving van de oplaadstations brandbare goederen of 

andere spullen opgeslagen? Zorg voor een veilige afstand zodat een eventuele 
brand zich niet snel uit kan breiden;

• Indien mogelijk kunt u de oplaadstations in een aparte ruimte plaatsen en deze 
inrichten als een apart brandcompartiment;

• Een branddetectiesysteem (rookmelders bijvoorbeeld) signaleert vroeg een 
beginnende brand zodat snel actie kan worden ondernomen.

Zet je BHV-medewerker in voor een periodieke controle van 
bovenstaande punten.

Tot slot
Naast bovenstaande specifieke tips zijn er nog veel meer tips te vinden op 
www.brandweer.nl/brandveiligheid 

Brandweer Brabant-Noord voert de nodige controles uit op naleving van de regels 
maar we geven je liever tips en preventie advies. Vragen? Neem gerust contact met 
ons op. Zie onderstaande contactgegevens. 
Ook kunt u vrijblijvend een Quickscan in uw bedrijf uit laten voeren. 
Deze is voor u als lid van Keurmerk Veilig Ondernemen gratis.

Minder brand, minder slachtoffers, 
minder schade
Samen werken aan Veiligheid
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