Risicomonitor Woningbranden 2015
Verzekeraars en veiligheid: vanzelfsprekend!
Een veilige samenleving is in het belang van iedereen. Verzekeraars dragen bij aan veiligheid
door samen met andere partijen kennis te delen en krachten te bundelen. De focus ligt daarbij op twee onderdelen van het veiligheidsbeleid die voor consumenten van groot belang zijn:
veiligheid onderweg en veiligheid in en rond het huis.
Om te laten zien waar de veiligheid in Nederland verder kan worden vergroot, brengen wij
jaarlijks risicomonitoren uit. Omdat verzekeraars uit ervaring weten hoeveel impact branden
kunnen hebben, proberen ze woningveiligheid op allerlei manieren te stimuleren (bijvoorbeeld door het gebruik van rookmelders te promoten).
In deze Risicomonitor Woningbranden wordt speciﬁek ingegaan op cijfers over brandclaims
die verzekeraars beschikbaar hebben (die cijfers komen uit het Centraal Informatie Systeem
(CIS). Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie (CCV), de Nationale Politie en stichting Salvage.

274 BRANDCLAIMS PER DAG

Jaarlijks brand bij
1 op de 76 woningen

7,6 mln. woningen in Nederland

Bron: CIS / CBS

In 2014 waren er
100.168 woningbranden.
Een ﬂinke daling vergeleken
met de 115.000 woningbranden in 2013.

PIEK TIJDENS DE JAARWISSELING

CIS

Verzekeraars registreren claims in het Centraal Informatie Systeem (CIS).
Uit de data blijkt dat het aantal claims tussen 2010 en 2014 met 17,8% is gedaald.
In 2014 werd 1 op de 76 woningen getroffen door een brand.

Aantal woningbranden per dag
gemiddelde van 2010 tot 2014

3 tot 4x meer branden
tijdens de jaarwisseling
De storm van
28 okt. 2013
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POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW)

De verplichte rookmelder verkleint
de kans op een overslaande brand.

Bron: CIS / CCV

Ongeveer 10% van de
Nederlandse woningen
heeft het PKVW
van het CCV.

36% minder kans op een woningbrand
bij woningen die het PKVW hebben.

BRANDSCHADECLAIMS PER 1000 HUISHOUDENS 2010-2014

2010

15,6

2012

Bron: CIS

16,1

2011

16,3

2013

15,3

2014

13,3

DEFECT APPARAAT ZORGT VOOR MEESTE BRANDEN
Maar liefst de helft van de branden wordt veroorzaakt door een verkeerd
gebruik van of een defect aan een apparaat. Denk aan een doorgebrand
lampje in een vaatwasmachine of kortsluiting in de magnetron.

Schadeoorzaken binnenbranden woningen
Vuurwerk 2%
16% Brandstichting
Broei of zelfverhitting 17%

6% Roken
8% Brandgevaarlijke werkzaamheden

Defect of verkeerd gebruik
van een apparaat/product 49%

Bron: CBS (2014) / Brandweer statistiek 2013

2% Spelen met vuur

BRANDRISICO PER PROVINCIE
Afname t.o.v. 2013

Aantal brandclaims per 1.000 huishoudens in 2014

Algemeen Nederlands Brandpeil (ANBP): 13,3
12,3%
Friesland 12,2
33,8%
Flevoland 13,3
15,3%

Groningen 11,9
23,8%

Noord-Holland 9,5
11,9%

Het risico is
- net als in 2013 het hoogst in Overijssel,
gevolgd door Limburg.
In Noord-Holland is het
risico op brand het laagst.
Het risico in Friesland is in
2014 het snelst gedaald.

Drenthe 14,6
20,6%
Overijssel 19,6
14,5%

Zuid-Holland 10,3
13,1%

Gelderland 14,4
12,6%
Utrecht 12,0
6,4%
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Zeeland 10,3
22,9%
Noord-Brabant 17,1
5,5%
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Limburg 19,5
3,9%

Minst gunstige
verhuizing: 107%
hoger risico op brand

Meest gunstige
verhuizing: 52%
lager risico op brand

Meer risico

BRANDCLAIMS GEMEENTEN
Met ten minste 50.000 huishoudens

Brandrisico het laagst in stedelijke gebieden
Het brandrisico is het hoogst in Enschede, waar het brandrisico met 17,4 claims
per 1.000 huishoudens 4,1 hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.
In Amsterdam is het risico het laagst, net als vorig jaar. Het Algemeen Nederlands
Brandpeil (ANBP) komt in 2014 uit op 13,3.

Brandclaims per 1.000 huishoudens in 2014
= 5 brandclaims

= afname t.o.v. 2013

Apeldoorn 14,9
10,7%

Dordrecht 11,9
14,7%

Leeuwarden 9,4
30,2%

Eindhoven 13,9
9,6%

Breda 11,7
6,1%

Utrecht 9,1
4,2%

Haarlemmermeer 13,8
4,9%

Amersfoort 11,4
9,4%

Rotterdam 8,4
7,1%

Tilburg 13,5
8,3%

Maastricht 11,0
8,9%

's-Gravenhage 7,0
19,2%

's-Hertogenbosch 13,3
9,7%

Arnhem 10,8
9,8%

Leiden 6,8
12,3%

Zwolle 13,1
12,5%

Zaanstad 10,3
12,6%

Groningen 6,2
26,4%

Almere 12,9
11,7%

Nijmegen 9,7
4,4%

Delft 4,9
20,0%

Zoetermeer 12,3
9,3%

Haarlem 9,5
17,7%

Amsterdam 4,7
19,2%

PERSOONLIJKE HULPVERLENING NA EEN BRAND
Stichting Salvage biedt namens brandverzekeraars persoonlijke hulp
na een calamiteit (bijvoorbeeld door tijdelijk onderdak te regelen)
en probeert de schade zoveel mogelijk te beperken.

Inschakeling stichting Salvage in 2014

3.043
185
branden in bergingen,
schuren of garages

woningbranden

Bron: Verbond van Verzekeraars / Graphics: ZoHelder, Marc Kolle

Enschede 17,4
18%

