
Tips voor veilig laden en opslaan van batterijen 
 
Door de toenemende digitalisering zijn er steeds meer batterijen aanwezig op scholen en worden 
deze ook meer en meer op school zelf opgeladen, zowel door leerlingen/studenten als door 
leerkrachten.   
bijv. batterijen van elektrische fiets, elektrische step, hoverboard, smartphone, laptop, tablet, 
powerbank, e-sigaret,... 
 
Het meest voorkomende type batterij zijn Lithium-ion (Li-ion) batterijen: 

 
Voordelen Li-ion batterijen: 

 hoge energiedichtheid (kan veel meer energie opslaan dan gewone alkaline batterij);  
 hoog vermogen; 
 lange levensduur;  
 onderhoudsarm; 
 lage zelfontlading; 
 relatief korte laadtijden; 
 lichtgewicht. 

 

Nadelen Li-ion batterijen: 
 lithium produceert in combinatie met water een zeer explosief gas: geen conventionele 

blusmiddelen gebruiken bijv. een brandende elektrische auto dient helemaal 
ondergedompeld te worden in water gedurende lange tijd; 

 het thermisch op hol slaan van accu’s “thermal runaway” door bijv. interne kortsluiting of 
overladen en oververhitting -> grote hitte van 1 defecte cel breidt zich uit naar alle cellen, 
accu smelt en explosiegevaar;  

 hoog brandrisico door de grote hoeveelheid energie opgeslagen in de cellen. 

 
Preventietips voor het veilig opladen van batterijen  

 Batterijen nooit opladen in evacuatiewegen, trappenhuizen, gangen,...;  
 Enkel opladen in een lokaal onder visueel toezicht en/of branddetectie; 
 Alleen de originele goedgekeurde opladers gebruiken, zonder verlengdraad; 
 Enkel opladen op een een onbrandbare (en stabiele) ondergrond; 
 Batterijen niet ‘overladen’ en onmiddellijk uit het stopcontact halen nadat ze zijn opgeladen 

of stopcontacten voorzien van een timer zodat na bijv. 2 uur de stroom uitvalt; 
 Indien de batterij of oplader beschadigd is, lekt, bol staat, een sterke geur afgeeft of 

oververhit: niet meer gebruiken; 
 Batterijen niet in het direct zonlicht bewaren of opladen (oververhitting vermijden);  
 Bij een calamiteit met een Li-ion batterij: contacteer NC112: 

 probeer de opladen (stroomtoevoer) te stoppen.  
Let op: het enkel ontkoppelen van de oplader stopt de calamiteit niet; 

 opletten voor zeer giftige gassen en de kans tot explosie van de batterij -> jezelf en 
de anderen meteen in veiligheid brengen; 

 niet blussen met water (lithium in combinatie met water produceert een zeer 
explosief gas), indien mogelijk (blijf hierbij uit de rook) doe je een bluspoging 
(vlammen weghalen) met een beschikbaar blustoestel; 

 indien mogelijk de batterij naar buiten verplaatsen of bij kleine batterijen de batterij 
volledig onderdompelen in een bakje water of zand. 

 

Interessante links  
 



 Bebat. Veiligheidstips. https://www.bebat.be/nl/veiligheid-thuis 

 Bebat. Veiligheid bij inzamelen. https://www.bebat.be/nl/b2b/veiligheid-bij-inzamelen 

 Bebat. Lespakketten over batterijen. https://www.bebat.be/nl/djapo-lespakketten  

 Prebes (Beroepsvereniging preventieadviseurs) 
https://www.prebes.be/nieuws/2021/09/laad-s-nachts-enkel-je-eigen-batterijen 

 Veilig opladen van batterijen. https://www.speelnietmetvuur.be/nl/elektriciteit/ 

 Brandweer. Opladers, batterijen en accu’s. 
https://www.brandweer.nl/onderwerpen/opladers-batterijen-en-accus/ 

 Oscare (nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden) 
https://www.oscare.be/nl/preventie-sensibilisering-op-maat/ 
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