
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De afgelopen jaren is er veel politieke discussie 
geweest over de brandveiligheid van stallen en 
zijn ook verzekeraars zwaardere eisen gaan 
stellen. 
 
Dit heeft geresulteerd in een aanscherping van 
het Bouwbesluit dat per 1 april 2014 in 
werking is getreden.  
Nieuw te bouwen stallen en  stallen die 
verbouwd worden, dienen te voldoen aan  
strengere eisen rond de brandveiligheid. 
 

Oplossingen voor 
i f ti t h l i  

Magma Firestop 
Technolog ie & Adv ies  

In het Bouwbesluit is de categorie ’lichte 

industrie’ uitgebreid met een aparte sub-

categorie ten behoeve van het bedrijfsmatig 

houden van dieren. 

 

De regelgeving voor deze subcategorie wordt 

op de volgende twee punten aangescherpt: 

 

1. Bij nieuwbouw moet de technische 

ruimte minimaal 60 minuten 

brandwerend zijn. 

2. Bij nieuw- en verbouw dienen alle 

constructieonderdelen en aankleding 

in stallen tenminste voldoen aan 

brandklasse B-s2, d0 volgens de 

Europese standaard EN 13501-1 (dit 

was voorheen brandklasse D). 

Het tweede aangescherpte punt is ingevoerd 

omdat een stalbrand zich vaak snel kan uitbreiden 

via de constructieonderdelen en/of de aankleding 

van de stallen. 

 

De oude brandveiligheidseisen blijken niet tot 

nauwelijks bij te dragen aan het verminderen van 

het risico voor de dieren in het geval er een brand 

uitbreekt in een stal. 

Isolatiematerialen en houten aankleding- en 

constructieonderdelen veroorzaken na contact 

met vuur een snelle uitbreiding van brand en 

verstikking van dieren door rook en giftige gassen. 

 

Verbeteringen van brandveiligheid van 

stalbranden zijn beschreven in het ‘Actieplan 

Stalbranden’ een initiatief van de 

Dierenbescherming, het Verbond van 

Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van 

Brand en Rampenbestrijding en de Nederlandse 

overheid. 

 

Na onze KOMO gecertificeerde, brandvertragende, 

vacuüm-druk behandeling met Magma Firestop® 

SBP-1 voldoen de houten aankleding- en 

constructieonderdelen aan brandklasse B-s2, d0 en 

daarmee aan de aangescherpte Bouwbesluit eisen. 

 

Neem voor meer informatie en behandel-

mogelijkheden contact met ons op. 
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