
 

 

 

 

 

 

Aan de onderhandelaars van VVD, CDA,  

D66 en ChristenUnie 

 

 

        Amsterdam, 9 augustus 2017 

Onderwerp: einde aan stalbranden 

 

Geachte onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 

 

Twee weken geleden stierven tijdens een stalbrand twintigduizend varkens. Niet eerder kwamen zoveel 

varkens om bij één brand. Hoeveel dieren moeten er nog verbranden tot jullie ze eindelijk beter gaan 

beschermen? 

Actieplan Stalbranden schiet tekort 

Het Actieplan Stalbranden heeft veel nieuwe inzichten en onderzoek opgeleverd, maar concreet is er veel te 

weinig gebeurd. Het Bouwbesluit is inmiddels aangepast, maar de dieren in (niet-verbouwde) stallen van voor 

april 2014 zijn nog steeds slecht beschermd tegen brand. Het overgrote deel van de Nederlandse veestapel 

leeft in die ‘oudere’ stallen. Al deze miljoenen dieren worden in het Bouwbesluit nog steeds gezien als 

producten in een opslagloods. Als er brand uitbreekt, kunnen ze meestal geen kant op en de brandweer kan 

ze zelden redden. 

Bouwbesluit kent tekortkomingen 

Bovendien kent ook het nieuwe Bouwbesluit behoorlijke tekortkomingen. Nog steeds zijn relatief eenvoudig 

te implementeren maatregelen niet verplicht. Dit gaat bijvoorbeeld om een brandalarm en sprinklerinstallatie 

in de stal en in technische ruimtes en de beschikbaarheid van voldoende bluswater.  

Landbouwdieren wachten op ingrijpen 

Miljoenen landbouwhuisdieren in Nederland wachten op een overheid die hen beschermt tegen een 

afschuwelijke dood. Daarom verzoeken wij u dringend om in te grijpen. Wij vragen om betere preventieve 

brandveiligheidsmaatregelen. Het vernieuwde Bouwbesluit moet voor álle stallen gaan gelden, dus ook die 

van voor april 2014. Ventilatiesystemen die een stalbrand snel verspreiden over alle compartimenten of zelfs 

verschillende stallen, dienen verboden of sterk verbeterd te worden. Elke stal moet beschikken over een 

brandalarm, sprinklerinstallatie en voldoende bluswater.  

Brand door elektriciteit 

Om brand door elektriciteit te beperken verzoeken wij u verder een periodieke Agro Elektra Inspectie (AEI) 

verplicht te stellen voor alle stallen. Tot slot vragen wij u om maatregelen die dieren beschermen tijdens een 

stalbrand, door de omvang van brandcompartimenten te begrenzen, onderzoek naar innovatieve 

evacuatiesystemen te stimuleren en stallen met vrije uitloop en dus een vluchtroute te promoten. 

Ik wens u succes met de formatie en kijk uit naar uw reactie. 

Hoogachtend, 

Anne Hilhorst 

Manager campagneteam 

Stichting Wakker Dier 


