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Nieuwsbrief Zonnepanelen

Het installeren van een 
zonnepanelensysteem

Naast de vele voordelen van het plaatsen van een zonnepanelen installatie 
op uw (bedrijfs)pand, betekent plaatsing van deze installatie dat binnen uw 
bedrijf ook nieuwe risico’s worden geïntroduceerd.

Dat is niet erg mits u zich bewust bent van de risico’s en deze meeweegt in de voor-
bereiding en besluitvorming van het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

Dat het goed is om hierbij stil te staan bleek recentelijk bij een brand op een dak bij 
HEINEKEN. Op het dak was een zonnepanelensysteem aanwezig. Door het toepas-
sen van een aantal veiligheidsmaatregelen in het ontwerp van de installatie zijn de 
gevolgen van de brand relatief beperkt gebleven en was de brandweer in staat om 
effectief op te treden. Hierdoor bleef de schade relatief beperkt en kon HEINEKEN 
de productie ’s avonds weer deels opstarten.

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-traject op de hoogte 
te brengen van ontwikkelingen op 
het gebied van brandveiligheid.
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TIPS
Wij bieden u graag handvatten om het gesprek over de veiligheidsaspecten met uw 
leverancier aan te gaan. 

Hiervoor hebben wij een praktisch advies opgesteld waarin beschreven staat: 
a) Welke mogelijke veiligheids-en gezondheidsrisico’s er zijn bij het gebruik van 

zonnepaneleninstallaties.
b) Welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden die tot een beperking van 

de risico’s leiden.

De adviezen hebben onder andere betrekking op het ontwerp van de installatie 
waardoor bijvoorbeeld het risico op overbelasting kan worden voorkomen, maar 
ook zaken zoals de dakconstructie, dakbedekking, eventuele gevolgen voor andere 
brandveiligheidsvoorzieningen, valgevaar en de risico’s voor BHV-ers en andere 
hulpverleners.

Advies over zonnepanelen
Dit advies kunt u vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Voor aanvullend advies kunt u contact opnemen met Brandweer Brabant-Noord. 
Ook voor een risicogericht (brand) veiligheidsadvies over andere ontwikkelingen 
op het gebied van de energietransitie kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan het 
gebruik van energie-opslagsystemen; de introductie van elektrisch aangedreven 
voertuigen en de introductie van brandstoffen zoals LNG – biogas of waterstof. 

Wilt u meer weten over Veilige Energietransitie, 
kijk dan op brandweer.nl of de website van het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).  

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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