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2014: Op een na hoogste aantal  miljoenenbranden zorgde voor schadelast van bijna 
een half miljard euro 

  
In geheel 2014 hebben zich in ons land 129 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen 
euro of meer bedroeg, een evenaring van het aantal geregistreerde miljoenenbranden in 2003. Sinds de start 
van de registratie van deze branden in 1998 vonden alleen in 2013 in één jaar meer grote brandcalamiteiten 
plaats:148. De 129 miljoenenbranden in 2014 zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar schatting 495 
miljoen euro, 141,5 miljoen (22,2% euro minder) dan de 636,5 miljoen euro in 2013. Behalve in 2013 viel de 
totale schadelast ook hoger uit in 2003 (636,8 miljoen euro) , 2000 (o.a. vuurwerkramp Enschede, 571,7 miljoen 
euro) en 2001 (508,9 miljoen euro), zo blijkt uit de meest recente registratie van de miljoenenbranden in 
Nederland, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus en 
met verzekeraars.  

 
Het overgrote deel van de 129 miljoenenbranden (73 calamiteiten, 56,6%) kent een schadebedrag tussen de één 
en twee miljoen euro. Verder beliep de schadelast bij 19 calamiteiten (14,7%) tussen de twee en drie miljoen 
euro, bij 18 grote branden (14,0%) tussen de drie en vier miljoen euro en bij zes branden (4,7%) tussen de vier 
en vijf miljoen euro. Van de resterende 13 miljoenenbranden (10%)  kende er vijf een schadebedrag tussen de 
vijf en tien miljoen euro, vier tussen de tien en 25 miljoen euro en vier van meer dan 25 miljoen euro. De meeste 
grote branden (36,4%) deden zich voor in het westen van het land en één op de vijf (19,8%) in midden-
Nederland.  In het noorden van het land vonden 17,4% van alle miljoenenbranden plaats, in zuid-Nederland 
15,7% en in oost-Nederland (10,7%). 
 
Het derde kwartaal leverde met 37 miljoenenbranden en een geraamd schadebedrag van 188  miljoen euro de 
grootste bijdrage aan de schadelast in 2014. Twee van de vijf grootste branden dat jaar vonden tussen juli en 
september plaats. De grootste ‘klapper’ was een brand bij een fabriek in het noorden van het land: 85 miljoen 
euro. In het zelfde kwartaal zorgde in Oost-Nederland een brand voor een schade van 22 miljoen euro bij 
eveneens een bedrijf in de industriële sector. De Top-5 wordt gecompleteerd door een schade rond de 45 
miljoen euro bij een bedrijf in de logistieke sector, die plaats vond in het laatste kwartaal van het jaar. In het 
tweede kwartaal veroorzaakte een brand bij een industrieel bedrijf in het midden des lands een schade van 
ongeveer 30 miljoen euro, terwijl in het eerste kwartaal een brand in een bedrijfspand in het westen van het 
land een schadebedrag van 26 miljoen euro met zich mee bracht. 

 
De meeste grote branden hebben zich in 2014 voorgedaan bij productie- en fabricagebedrijven en andere 
ondernemingen binnen de industriële sector: 37, oftewel 28,7%.  
Op ruime afstand volgen branden in woningen, inclusief woningboerderijen: 15 (11,6%), agrarische bedrijven 
(13,10,1%), de horeca (11, 8,5%) en bedrijfspanden (9, 7,0%).  Daarnaast hebben vorig jaar grote branden 
plaatsgevonden in de detailhandel (8 stuks), opslagloodsen (6), bedrijfsverzamelgebouwen (5), de automotive 
sector, de recreatiebranche en in parkeergarages (allen vier), de groothandel en kantoorpanden (beide 3), de 
logistieke sector (2) en de gezondheidszorg (1). 
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De overzichten bieden inzicht in de ontwikkelingen van de brandmarkt. De kwartaaloverzichten van het NIVRE 
zullen gepubliceerd worden op de websites van het NIVRE (www.nivre.nl) en het Verbond van Verzekeraars 
(www.verzekeraars.nl).   
 

Samenvatting 

 
Jaar    Aantal       Jaartotaal    1ste kwartaal    2de kwartaal     3de kwartaal     4de kwartaal 

2014   129 495.000.000   74.500.000 117.000.000 188.000.000      115.500.000 

2013*   148 636.500.000   99.000.000 171.500.000 233.000.000 133.000.000 

2012*   120 365.100.000   81.000.000 109.000.000   82.000.000   93.100.000 

2011*     91 345.000.000  134.000.000    76.000.000    61.500.000    73.500.000 

2010  100 385.000.000    56.192.843    41.243.500    72.682.320  214.881.337 

2009  105 369.114.881    71.665.071  106.266.080  101.915.865    89.267.865 

2008    96 455.659.627    80.254.400  236.576.957    73.921.175    64.907.095 

2007  108 445.923.000    49.740.000  161.802.500  103.857.500  130.523.100 

2006    79 293.234.217    73.012.376    60.741.841    76.500.000    82.980.000 

2005      73 251.182.000    82.650.000    56.200.000    52.400.000    59.932.000 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut Van Register Experts, Henk 
Grootkerk, directeur, telefoon 010-2428555 of per e-mail: h.grootkerk@nivre.nl 
 
Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, werd opgericht in 1991 om de kwaliteit van schade-
expertise in Nederland te waarborgen en op peil te houden. Door middel van opleidingen en Permanente 
Educatie wordt de kennis en kunde van de ingeschreven experts jaarlijks getoetst en aangepast aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het Register telt ca. 1850 ingeschreven experts en vertegenwoordigt samen 
met de aangesloten expertisebureaus ca. 85% van de expertisemarkt. Meer informatie kunt u vinden op de 
website www.nivre.nl. 
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