08 mei 2020
Risicoverminderende maatregelen
Indien u toch parkeer- en laadplaatsen wilt realiseren in uw parkeergarage, adviseren wij u, op basis van de
huidige inzichten, de volgende maatregelen te nemen:

Zorg voor snel bereikbare parkeer- en laadplekken voor EV
•

•

Parkeerplaatsen en laadvoorzieningen van EV zoveel mogelijk plaatsen dicht bij de in- en uitritten van de
garage en zo dicht mogelijk op het straatniveau. Een brand kan op die manier zoveel als mogelijk vanaf
buiten worden bestreden of een voertuig snel uit de garage worden gehaald. Ook een open bovenste
parkeerdek is een veilige plaats.
Laadvoorzieningen realiseren op goed geventileerde plaatsen of dicht bij afvoerkanalen van
ventilatiesystemen. Giftige en bijtende verbrandingsgassen worden daardoor (deels) afgevoerd. Breng
laadvoorzieningen juist niet aan op plaatsen waar ventilatielucht wordt toegevoerd of vlakbij
nooduitgangen.

Zorg voor snelle uitschakeling van de laadpalen
•
•

Bij de hoofdentree of een andere strategische plaats een hoofdschakelaar plaatsen, waarmee in een
handeling alle laadvoorzieningen stroomloos worden geschakeld.
Het automatisch laten uitschakelen van laadvoorzieningen door een reeds aanwezige
brandmeldinstallatie.

Zorg voor snelle detectie en alarmering
•
•
•

Aanbrengen van een branddetectiesysteem met rook- en/of hittemelders en een gasdetectiesysteem die
koolmonoxide detecteert. Hierdoor kunnen aanwezige personen snel worden gealarmeerd.
Zorg voor snelle opvolging van een brandalarmen, zodat gecontroleerd wordt of er daadwerkelijk brand is
en de brandweer kan worden gealarmeerd.
Aanbieden van duidelijke instructies aan bewoners/gebruikers over wat te doen bij brand. Instrueren dat
bij het vrijkomen van gassen (witte en grijze rook) afstand moet worden gehouden en direct de brandweer
worden gealarmeerd.

Zorg voor beperking van branduitbreiding
•

•

•

Aanbrengen van maatregelen om een brand actief te beheersen. Ondanks dat hierover nog steeds
onderzoek plaatsvindt, moet hierbij vooral worden gedacht aan brandcompartimentering of afscherming
tussen voertuigen.
Aanbrengen van een actief brandblussystemen zoals een sprinkler- of watermistinstallatie. Deze
installatie blust de brand in een auto niet, maar kan een brand detecteren, onder controle houden en
uitbreiding van de brand beperken.
Overleg met een constructeur over eventueel noodzakelijke extra bescherming van de
(hoofd)draagconstructie nabij parkeerplekken met laadvoorzieningen. Dit zelfde geldt voor brandwerende
bescherming van het plafond.

Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud
•
•
•
•

Aanleggen, beheren en onderhouden van laadvoorzieningen volgens de laatste technische inzichten. Kijk
hiervoor op het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.
Wees extra terughoudend met het plaatsen van snellaadpalen totdat er meer kennis is over de kans op
defecten in de accu’s door het snelladen.
Zorgen voor aanrijdbeveiliging van de laadpalen. Laadpalen en -kabels niet gebruiken bij zichtbare
beschadigingen.
Direct onderhoud plegen van zichtbare defecten of beschadigingen van de laadvoorzieningen.

Zorg voor voldoende dekking van de brandschadeverzekering
•

Contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om te controleren of laadvoorzieningen
mogen worden gerealiseerd op basis van de bestaande polis.

