
 
 
 
 

    

 

Inventarisatie branden in parkeergarages 

 

Het NEN is door het ministerie van BZK gevraagd een norm voor de integrale beoordeling van de 

brandveiligheid van parkeergarages te ontwikkelen. Het NEN heeft vervolgens aan ons gevraagd 

de norm daadwerkelijk te ontwikkelen. 

 

Als een van de eerste stappen om te komen tot de nieuwe norm willen wij graag inzicht krijgen in 

feitelijke branden die zich in de afgelopen decennia in parkeergarages hebben voorgedaan. En 

daarvoor roepen wij graag uw hulp in. De omvang van de branden, de schade die is ontstaan, de 

oorzaak, of er al dan niet slachtoffers bij zijn gevallen en in wat voor een soort parkeergarage de 

brand heeft plaatsgevonden. Dat soort informatie is relevant voor de ontwikkeling van een norm. 

We willen immers weten in welke mate er sprake is van problemen en specifieke kenmerken. 

 

Voor deze inventarisatie hanteren wij een categorisering die enerzijds uitgaat van het soort 

parkeergarage en anderzijds van de effecten die bij een brand kunnen optreden. 

 

Voor de garages hanteren wij de indeling volgens NEN 2443: 

• Kleine garages; garages met maximaal 20 parkeerplaatsen en kleiner dan 1.000 m2 

• Stallinggarages; garages voor uitsluitend vaste gebruikers met een toegewezen parkeerplaats 

• Niet-openbare garages; parkeergarage hoofdzakelijk bestemd voor vaste gebruikers zonder 

vaste parkeerplaats (zwerfplek) 

• Openbare parkeergarages; garages met meer dan 20 % niet-vaste gebruikers 

• Openbaar intensief: parkeergarages met een hoge gebruiksintensiteit waarbij aanvullende 

maatregelen nodig zijn om een goede doorstroming te garanderen en waarbij de parkeerders 

gebruik kunnen maken van winkelwagens, bagagekarren of rolstoelen 

 

De effecten zijn afhankelijk van de ligging van de garage en eventueel de wijze van ventilatie. 

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën: 

• Parkeergarages die vrij op een kavel staan zonder belendingen, waardoor bij brand geen 

gevolgschade voor de buren kan optreden 

• Parkeergarages grenzend aan belendingen waardoor bij brand wel gevolgschade kan 

optreden voor de buren 

• Parkeergarages onder andere functies als winkels of kantoren, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen garages met een natuurlijke ventilatie of een mechanische ventilatie. 
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• Parkeergarages onder andere functies waarbij het aannemelijk is dat er mensen slapen, zoals 

woningen, ziekenhuizen  en hotels. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen garages met 

een natuurlijke ventilatie of een mechanische ventilatie 

 

In onderstaand schema zijn de verschillende mogelijkheden weergegeven. 
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Wat wij graag van u willen weten: 

Weet u van een brand in een parkeergarage? En zo ja, heeft u dan informatie beschikbaar als: 

• Locatie en moment van de brand 

• De typologie van de garage conform bovenstaand schema 

• Hoeveel voertuigen waren betrokken bij de brand? 

• De ontstane schade 

• Waren er slachtoffers? 

• Eventueel overige relevatie informatie 

 

Alle informatie kan relevant zijn en elke tip is welkom.  

U kunt uw informatie sturen naar: ernstbos@spark-parkeren.nl 


