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A. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 

A.1 DEFINITIES 

A.1.1 Evenement: Een evenement is een publieke gebeurtenis, bijeenkomst of tijdelijke opstelling op 
openbaar en/of privaat terrein en/of gebouwen, met al dan niet betalende aanwezigen. 

Een dergelijke gebeurtenis of bijeenkomst kan verschillende oogmerken hebben: 
vrijetijdsbesteding, beleving van kunst, cultuur, muziek, sport, beurzen, markten, 
tentoonstellingen, circussen, braderieën, kermissen, feesten en vieringen. 
Deze lijst is niet van beperkte aard en kan, na evaluatie van de risico’s van de activiteit, door de 
burgemeester verder aangevuld worden. 

A.1.2 Openluchtevenement:  

▪ Evenement dat doorgaat in open lucht 

▪ Evenement dat doorgaat in open constructies waarvan 30 % van het geveloppervlak 

open is (deze openingen dienen te voldoen aan de minimum afmetingen van uitgangen 
voor het publiek) en waarvan  de maximale afstand tussen elk punt en de open gevel 
slechts 30 m is. 

Vóór deze openingen mogen zich geen vaste opstellingen bevinden.  

   

 

A.1.3 Exploitant / inrichter: Natuurlijke of rechtspersoon die een inrichting of installatie exploiteert of 
in bezit heeft of aan wie economische zeggenschap is overgedragen. 

A.1.4 Omgevingsplan: plan betreffende de impact op de mobiliteit van het ganse gebied. 

20210210_PREV_Zonaal Brandweeradvies evenementen.docx  Pagina 4 van 45 

 



 
A.1.5 Inplantingsplan: plan dat duidelijk weergeeft hoe het evenement is opgesteld in de naaste 

omgeving.  

A.1.6 Grondplan / plattegrond: plan van de inrichting van een deel van het terrein of een constructie 
op het terrein. 

A.1.7 Openbaar terrein: 

▪ Openbaar domein: Alle plaatsen en goederen die eigendom zijn van, of worden beheerd 

door een bestuurlijke overheid (gemeente, provincie, Vlaamse Gemeenschap, Federale 
Overheid) en die bestemd zijn voor het gebruik door iedereen.  Het openbaar domein is 
veel ruimer dan de openbare weg. 

▪ Privaat domein openbaar karakter 

▪ Openbare weg: Is elke plaats die onder gewone omstandigheden, vrij toegankelijk is voor 

iedereen, bv. de rijweg, het voet- en fietspad, een plein, een park, een weg, een pad … 
inclusief sloten, bermen, hellingen, waterafvoergeulen, plantsoenen, bomen, … 
ongeacht wie de eigenaar is. 

A.1.8 Publiek toegankelijke activiteit: is een activiteit waar iedereen – ook andere personen dan die op 
naam zijn uitgenodigd – permanent of tijdelijk en al dan niet tegen betaling toegang heeft. 

A.1.9 Publiek toegankelijke inrichting: Is een inrichting waar iedereen – ook andere personen dan die 
op naam zijn uitgenodigd – permanent of tijdelijk en al dan niet tegen betaling toegang heeft. 

Toepassingsgebied is beschreven in de ‘Politieverordening houdende maatregelen tot het 
voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen’. 

A.1.10 Publiek toegankelijk terrein: Is een plaats waar iedereen – ook andere personen dan die op naam 
zijn uitgenodigd – permanent of tijdelijk en al dan niet tegen betaling toegang heeft. 

A.1.11 Normale verkeerssituatie: geen belemmering openbare weg 

A.1.12 Veiligheidsplan: plan welke de genomen veiligheidsmaatregelen beschrijft op basis van de 
opgemaakte risicoanalyse. 
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A.2 TOEPASSINGSGEBIED 

A.2.1 Dit reglement wordt gehanteerd bij de evaluatie van alle evenementen georganiseerd op het 
grondgebied van brandweer Zone Rand 

A.2.2 Indeling evenementen 

De evenementen worden ingedeeld in 3 categorieën, op basis van de risicocategorie: 

▪ Categorie 1: een evenement met laag risico wordt door de gemeente geadviseerd op 

basis van de ‘Evenementen fiches’ ter beschikking gesteld door brandweer Zone Rand; 

▪ Categorie 2: een evenement met een gematigd risico.  De aanvrager maakt een 

veiligheidsplan en risicoanalyse van zijn evenement en bezorgt dit aan de brandweer. Op 
basis hiervan formuleert de brandweer een brandpreventieadvies. Indien noodzakelijk 
kan een overleg georganiseerd worden om de organisator de mogelijkheid te bieden 
extra inlichtingen te verstrekken; 

▪ Categorie 3: een evenementen met een hoog risico wordt geadviseerd door de 

brandweer op basis van het veiligheidsplan en risicoanalyse én na overleg met de 
organisator. 

A.2.3 Indien voor de categorie 2 en 3 een gepersonaliseerd advies wordt aangevraagd bezorgt de 
aanvrager de informatie conform het document  ‘Minimale informatie voor de brandweer’ 
(Bijlage 1). 

A.2.4 In geval van  twijfel of evenementen onder het toepassingsgebied vallen beslist de 
Burgemeester.  
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A.3 BRANDWEERADVIES 

A.3.1 Een aanvraag tot gepersonaliseerd brandweeradvies is enkel geldig wanneer voldoet aan de 
bijlage 1 - ‘Minimale informatie voor de brandweer’. 

A.3.2 Het brandweeradvies wordt ten minste 45 dagen voor aanvang evenement aangevraagd aan de 
gemeentelijke overheid. 

A.3.3 Elke tijdige aanvraag bij de brandweer zal resulteren in een brandweeradvies dat ten laatste 14 
dagen voor aanvang van het evenement aan de burgemeester van de gemeente waar het 
evenement doorgaat zal bezorgd worden. 

A.3.4 Wanneer aan de voorwaarden van punten 3.1 en/of 3.2 niet voldaan is kan de brandweer een 
ongunstig advies afleveren aan de burgemeester. 

  

20210210_PREV_Zonaal Brandweeradvies evenementen.docx  Pagina 7 van 45 

 



 

B. TECHNISCHE BEPALINGEN 
 

B.1 ALGEMEEN 

B.1.1 Onverminderd de voorschriften opgenomen in dit basisadvies, neemt de exploitant/inrichter de 
nodige maatregelen om: 

▪ het ontstaan van een brand te voorkomen; 

▪ in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te 

verzekeren; 

▪ in geval van brand de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen; 

▪ ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden; 

▪ de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken. 

B.1.2 Behalve bij een uitdrukkelijke afwijking, hebben de gebruikte termen in dit advies de betekenis 
van de basisnormen, met name het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - bijlage 1 – “Terminologie” 
[en latere wijzigingen] 

B.1.3 Weerstand tegen brand van een bouwelement:  

Voor bouwelementen met een dragende en/of scheidende functie wordt de weerstand tegen 
brand uitgedrukt zoals gedefinieerd in de Europese norm NBN EN 13501 (2 tot 4).  Klasseringen 
die worden bekomen volgens de Belgische norm NBN 713.020, worden als volgt als evenwaardig 
aanvaard: 

B.1.4 Reactie bij brand van een materiaal: gedrag van een materiaal dat in gespecificeerde 
testomstandigheden, door zijn eigen ontbinding, een vuur waaraan het blootgesteld wordt, 
voedt. De voorschriften hiervan worden uitgedrukt zoals bepaald in de Europese norm EN 13501.  

Klasseringen die worden bekomen volgens de Belgische norm NBN S 21-203, worden als volgt als 
evenwaardig aanvaard: 
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NBN EN 13501 (2 tot 4) NBN 713.020 

Voor RE 30, REI 30 en EI 30 Voldoet 
Rf ½ h 

Voor RE 60, REI 60 en EI 60 Voldoet 
Rf 1 h 

Voor RE 120, REI 120 en EI 120 Voldoet 
Rf 2 h 

Voor EI1 30 Voldoet 
Rf ½ h 

Voor EI1 60 Voldoet 
Rf 1 h 

NBN EN 13501 NBN S21-203 

Voor A1 en A2-s1, d0 of lager Voldoet 
A0 

Voor B-s1, d0 of lager Voldoet 
A1 

Voor C-s1, d0 of lager Voldoet 
A2 



 

B.1.5 De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen, geplaatst en 
onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap. 

B.1.6 De exploitant/inrichter van een evenement is tevens verplicht zich ervan te vergewissen dat aan 
alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand - opgenomen in dit reglement – is 
voldaan vooraleer het evenement te laten starten. 

B.1.7 Al de medewerkers moeten ingelicht zijn over 

▪ de gevaren van brand op het evenement; 

▪ het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen; 

▪ de ontruiming van het evenemententerrein. 

B.1.8 De brandweer en/of burgemeester kunnen bijkomende eisen opleggen in functie van de risico’s. 
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Voor D-s1, d0 of lager Voldoet 
A3 



 
B.2 TERMINOLOGIE 

B.2.1 Vloer /terreinoppervlakte: Oppervlakte van vloer/terrein binnen de grenzen van 
inrichting/terrein zonder aftrek van tapkasten/ander meubilair en opstellingen waarin zich geen 
publiek aanwezig is (hierin zijn ook de wandelgangen inbegrepen).  

B.2.2 Maximum aantal toegelaten personen: Hierin zijn personeel en/of medewerkers inbegrepen. 

B.2.3 Geaccrediteerd inspectie-organisme: 

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie en geaccrediteerd volgens ISO-17020; 

B.2.4 Erkend organisme: 

Keuringsorganisme, erkend door FOD Economie voor het uitvoeren van controles op elektrische 
installaties. 

B.2.5 Externe Dienst voor Technische Controle: 

Keuringsorganisme, die voor erkenning en werking beantwoorden aan KB 29 april 1999 en 
instaan voor technische controles op de werkvloer van o.a. hefwerktuigen zoals liften. 

B.2.6 Bevoegd technicus :  

Een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enz. 
om dergelijke controles uit te voeren (bv. gasdichtheid, verwarming, enz.). 

B.2.7 Bevoegd persoon: 

Een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om bepaalde taken uit te voeren.  Deze 
persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en vaardigheden, alsook de noodzakelijke 
middelen (d.w.z. materieel en tijd) om deze taken uit te voeren. 

B.2.8 Gas: (definities met betrekking tot gebruik van gas) 

▪ Gasfles: recipiënt dat vloeibaar gemaakt petroleumgas kan bevatten. 

▪ Batterij van gasflessen: 2 of meer gasflessen of ten minste 2 groepen van gasflessen die 

onderling verbonden zijn. 

▪ Dienstkraan: afsluitkraan aan de uitgang van de gasfles. 

▪ Drukregelaar (ook ontspanner genoemd): inrichting die toelaat stroomafwaarts een 

ongeveer constante uitgangsdruk (insteldruk) te bekomen, wanneer de ingangsdruk 
binnen bepaalde, hogere grenzen schommelt. 

▪ Spanbeugel: spanring om de gasslang stevig op de slangpilaar te bevestigen. 

▪ Voorgemonteerd koppelstuk: fitting gemonteerd in de fabriek. 

▪ Slangnippel / pilaar: om gasslang te monteren met spanbeugel. 
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C. EVACUATIE 
 

C.1 MAXIMUM AANTAL AANWEZIGEN / AANTAL EN BREEDTE UITGANGEN 

C.1.1 Het maximum aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van de criteria in de 
onderstaande punten 1, 2 en 3. 

 

1. Op basis van de oppervlakte  

▪ 3 personen/m2  vloer(terrein)oppervlakte. 

2. Op basis van het aantal uitgangen 

▪ Tot max. 99 personen: 1 uitgang 

▪ Tot max. 499 personen: 2 uitgangen 

▪ Tot max 2499 personen: 3 uitgangen 

▪ Tot max 9999 personen: 4 uitgangen 

▪ Vanaf 10000 personen: aantal en breedte uitgangen wordt bepaald in de 

veiligheidscel 

 

3. Op basis van de breedte van de uitgangen 

▪ Openluchtevenement: aantal aanwezigen x 0,2 cm (= maximum 500 personen per 

meter uitgang) 

▪ Evenement in gesloten constructies: aantal aanwezigen x  1 cm (= maximum 100 

personen per meter uitgang) 

▪ Evenement in open constructies (30 % van de geveloppervlakken is open): aantal 

aanwezigen x 0,5 cm (= maximum 200 personen per meter uitgang) 
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Indien de tijdelijke inrichting bouwlagen boven het evacuatieniveau heeft die publiek 

toegankelijk zijn, moeten deze door vaste trappen worden bediend.  

 

De breedte van de trappen die naar de uitgangen leiden wordt als volgt bepaald:  

- Voor trappen die naar de uitgang(en) dalen: 
aantal aanwezigen x 0,125 cm (80 personen per meter uitgang) 

- Voor trappen die naar de uitgang(en) stijgen: 
aantal aanwezigen x 0,2 cm (50 personen per meter uitgang)  

- Met een minimale breedte van 120 cm 

 

4. Als de breedte van de evacuatiewegen minder bedraagt dan deze van de uitgangen, geldt de 
breedte van de evacuatiewegen voor de bepaling van het maximaal aantal toegelaten 
personen. 

C.1.2 Het aantal toegelaten personen kan door de organisator zelf vastgesteld worden.  

In praktijk dient er een ondubbelzinnig registratiesysteem aanwezig te zijn dat op elk moment 

kan geraadpleegd worden.  Dit aantal kan nooit groter zijn dat het maximum aantal toegelaten 

personen.  Het aantal en nuttige breedte van de uitgangen wordt dan vastgelegd aan de hand 

van dit aantal toegelaten personen (vastgelegd door de organisator) en de bepalingen in punten 

2 en 3 van punt C.1.1 

C.1.3 Het maximaal aantal personen kan door de brandweerdienst worden beperkt op basis van de 
risico’s.  
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C.2 UITGANGEN/GANGEN/DOORGANGEN 

C.2.1 Minimum vrije doorgang van een uitgang/gang/doorgang: 80 cm breed en 200 cm hoog. 

C.2.2 Er mag maximaal 1 handeling gesteld worden om een uitgang te kunnen gebruiken. 

C.2.3 Leiden veilig en vlot naar een veilige plaats 

 
Meetpunt uitgangsbreedte tent (zijaanzicht) 
 

 

C.2.4 Voor meer dan 100 aanwezigen: 

▪ indien er zich deuren in de uitgangen bevinden die niet in evacuatierichting 

openen; 

▪ OF indien de openingen waarin  zich uitgangen bevinden niet onmiddellijk of op 

een eenvoudige manier te gebruiken zijn; 

dienen de uitgangen permanent bemand of in open stand geblokkeerd te zijn. 

C.2.5 Vanaf 100 personen dienen er minimum 2 uitgangen aanwezig te zijn in tegenovergestelde zones 
bij openluchtevenementen en bij evenementen in gesloten constructies. 

C.2.6 Rijen gevormd door meerdere inrichtingen worden minstens elke 30 m onderbroken door een 
vrije doorgang van minimaal 1 m. 
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C.2.7 De uitgangen zijn gespreid over de ganse evenementensite/tegenover elkaar gelegen wanden 
van de inrichting. 

C.2.8 Uitgangen/gangen/doorgangen moeten volledig vrij zijn.  

C.2.9 Het aantal uitgangen/gangen/doorgangen kan door de brandweer worden verhoogd op basis van 
de risico’s, de bezetting, de bestemming, de bereikbaarheid of de inplanting van het evenement 
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C.3 EVACUATIETRAPPEN 

C.3.1 Zijn gemakkelijk, vlot en veilig begaanbaar 

C.3.2 Zijn minimum 120 cm breed 

C.3.3 Hebben minimum 1 leuning. Trappen met een breedte > 2,40 m zijn te voorzien van een 
middenleuning. 

C.3.4 Aantrede van elke trede = minimaal 18 cm. 

C.3.5 Optrede van elke trede = maximaal 20 cm.  
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C.4 PICTOGRAMMEN VOOR (NOOD)UITGANGEN, EVACUATIEWEGEN EN 

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

C.4.1 De aanduiding van de (nood)uitgangen, evacuatiewegen en brandbestrijdingsmiddelen dient te 
gebeuren volgens het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en 
gezondheidssignalering op het werk of volgens NEN-EN-ISO 7010 betreffende grafische symbolen 
– Veiligheidskleuren en –tekens – Geregistreerde veiligheidstekens. 

C.4.2 De pictogrammen dienen op een passende hoogte te worden geplaatst en op wijze dat ze 
zichtbaar zijn vanuit elk punt van de inrichting. De grootte van de pictogrammen is aangepast aan 
de inrichting en bedraagt minimaal 20 cm bij 10 cm. 

 

 

C.4.3 De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn, zowel bij daglicht als bij duisternis. 
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D. BRANDVOORZORGSMAATREGELEN 
 

D.1 BEREIKBAARHEID 

D.1.1 De brandweervoertuigen moeten het evenement voldoende dicht kunnen benaderen (maximum 
60 m tot een toegang). 

D.1.2 Vrije doorgang en toegangsweg van minimaal 4 m hoogte en 4m breedte. 

D.1.3 Toegangsweg die draaistralen van minimaal 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant 
heeft. 

D.1.4 Alle gebouwen moeten in functie van hun hoogte altijd bereikbaar zijn voor de evacuatie van 
personen. 

D.1.5 Mobiliteitsplan dient aangepast te zijn tijdens de volledige duur van het evenement. 

De ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) en gasafsluiters dienen steeds vrij 
en goed bereikbaar te zijn. Op minder dan 60 cm mag niets geplaatst worden, tenzij het 
onmiddellijk, éénvoudig en volledig kan verwijderd worden. 

Aanduidingen van hydranten en gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven. 

D.1.6 Attracties waarbij, in geval van defect, personen kunnen komen vast te zitten op een hoogte 
hoger dan 5 m worden voorzien van een opstelplaats voor de ladderwagen van de brandweer . 
De opstelplaats heeft minimale afmetingen van 10 m x 5 m en is zo voorzien dat de attractie 
rechtstreeks bereikbaar is.  
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D.2 BLUSMIDDELEN 

D.2.1 Eén brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder, 6 l 
water/schuim of gelijkwaardig) dient voorzien te worden per begonnen schijf van 150 m² 
grondoppervlakte per  overdekte tijdelijke inrichting. We plaatsen de toestellen bij voorkeur: 

▪ in de nabijheid van een techniekentoren of belangrijke elektrische installaties. 

▪ in de nabijheid van elk kooktoestel of stroomaggregaat. 

▪ in de nabijheid van elke vuurmand. 

D.2.2 Dienen goed verdeeld opgesteld op goed zichtbare, gemakkelijk bereikbare plaatsen. 

D.2.3 Zijn duidelijk gesignaleerd met de wettelijke pictogrammen. 

D.2.4 Kunnen gebruikt worden door medewerkers die een taak hebben in of nabij de  inrichting (zij 
moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar) 

D.2.5 Zijn jaarlijks gekeurd. 
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D.3 BRANDVOORKOMING 

D.3.1 Gemakkelijk brandbare materialen zoals decoratie (stro, hooi of gelijkaardige materialen) in of 
tussen de tijdelijke inrichtingen zijn verboden. 

D.3.2 Brandbaar afvalmateriaal (papierresten, verpakkingsmateriaal of gelijkaardig) moet onmiddellijk 
worden verwijderd en verzameld in vuilnisemmers of containers. 

D.3.3 Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer mogen geen brandbare materialen, 
materieel, apparatuur of warmtebronnen worden opgeslagen of opgesteld. 

D.3.4 Alle voorraden vloeibare brandstof dienen op een goed verluchte plaats te worden gestockeerd:  

▪ buiten het bereik van het publiek 

▪ zodat ze geen belemmering zijn van vrije doorgangen of evacuatiewegen 

▪ zodat ze steeds bereikbaar zijn voor de brandweer 

▪ de opslagzone dient steeds aangeduid te worden op het grondplan 

▪ voorraden > 50 l worden buiten gestockeerd 
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E. GEBRUIKTE / GEPLAATSTE MATERIALEN OF TIJDELIJKE OPSTELLINGEN 
 

E.1 GAS EN GASFLESSEN. 

E.1.1 Opslag gasflessen: 

▪ Buiten de aangesloten flessen mag er slechts één reservefles in de inrichting worden 

geplaatst. 

▪ Maximum 5 gasflessen (som van alle volle, lege en flessen in gebruik met totale 

maximale waterinhoud van 350 liter) per uitgebate inrichting en per batterij van 
gasflessen. 

E.1.2 Drukregelaars: 

▪ moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas. 

▪ En moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn. 

E.1.3 Slangen: 

▪ Voor verbruikstoestellen op butaan of propaan mogen enkel geschikte slangen worden 

gebruikt die zich in goede staat bevinden. 

Niet RVS slangen ouder dan 4 jaar zijn niet toegelaten. 

▪ Voor de verbinding tussen drukregelaar en verbruikstoestel mogen enkel slangen 

gebruikt worden die bij voorkeur maximum 2 m lang zijn en uit één stuk. 

- De lengte mag groter zijn indien: 
o hierdoor de flessen op een veiligere, goed bereikbare plaats staan 
o er geen gevaar bestaat om de slangen te beschadigen en/of erover te            

struikelen 
o de slangen over de volledige lengte kunnen gecontroleerd worden.  

▪ De slangen dienen aan de uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels op 

slangpilaren die aangepast zijn aan de diameter. 

▪ Voor de verbinding tussen gasflessen mogen enkel slangen gebruikt worden die: 

- maximum 1 m lang zijn. 
- EN voorzien zijn van door de fabrikant voorgemonteerde koppelstukken. 

▪ Enkel koperen T-stukken zijn toegelaten. 

E.1.4 Aansluiting gasflessen: 

▪ niet roken én geen open vuur tijdens aansluiting. 

▪ de dienstkraan wordt steeds met de hand geopend, nooit met werktuigen. 

▪ bij lek in de installatie: onmiddellijk de dienstkraan van de gasfles(sen) sluiten tot de 

lekkage verholpen is. 

E.1.5 Andere opmerkingen: 

▪ wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan altijd gesloten 

zijn. 
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▪ gasflessen mogen niet worden opslagen onder het straatniveau 

▪ gasflessen worden niet in de volle zon geplaatst of nabij een andere warmtebron. 

▪ de gasfles is steeds bereikbaar zodat de kraan te allen tijde op een makkelijke manier kan 

kan dicht gezet worden. 

▪ Volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard en steeds rechtop en stabiel 

geplaatst en beschermd tegen aanrijding of omvallen. 

▪ De gevulde gasflessen in voorraad moeten steeds verzegeld zijn met de correcte 

kraanverzegeling.   
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E.2 VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES. 

E.2.1 De volledige elektrische installatie dient te beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en 
moet worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. 

Verlengkabels: minimale sectie 2,5 mm² – stekkerdozen enkel toegelaten aan de 
stroomverbruikers. 

E.2.2 Alle installaties moeten beschermd zijn tegen weersinvloeden 

E.2.3 Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben 

E.2.4 Veiligheidsverlichting: 

▪ indien de evacuatie niet kan gegarandeerd worden onder daglicht dient 

veiligheidsverlichting voorzien te worden, die onmiddellijk en automatisch in dienst 
treedt als de stroom uitvalt.  

▪ de veiligheidsverlichting moet op voldoende plaatsen aanwezig zijn, boven elke uitgang 

en moet voldoende licht geven, zodat een inrichting gemakkelijk ontruimd kan worden.  

▪ de veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende één uur zonder onderbreking 

kunnen branden. 

E.2.5 Warm wordende elektrische toestellen moeten voldoende ver van brandbaar materiaal 
gehouden worden 
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E.3 TIJDELIJKE INRICHTING (KRAAM, TENT, CONTAINER, WAGEN, KERMIS-EXPLOITATIE, PODIUM, 

TRIBUNE OF GELIJKWAARDIG) 

E.3.1 Een tijdelijke inrichting dient opgebouwd te worden conform de plaatsingsvoorschriften qua 
stabiliteit en maximale belasting.  

E.3.2 Een tijdelijke inrichting wordt gescheiden van een andere tijdelijke inrichting of gebouw door een 
vrije doorgang van minstens 60 cm breed of een scheidingswand van minstens E 30. 

E.3.3 Materialen, gebruikt voor de opbouw en in het bijzonder de inrichting van tijdelijke inrichtingen 
(banken, trappen, vloeren, wanden), dienen in een degelijke staat te worden gehouden. 

E.3.4 Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet in een tijdelijke inrichting op een 
goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats het volgende voorhanden te zijn: 

▪ de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele 

andere hulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement). 

▪ EN duidelijke gegevens over de locatie van de tijdelijke inrichting of evenement (straat, 

plein, huisnummer). 
 

E.3.5 Extra maatregelen voor een tijdelijke inrichting met meer dan een gelijkvloers niveau of met een 
samengestelde oppervlakte groter dan 60 m2:  

▪ De organisator moet een tentboek kunnen voorleggen.  Hierin moet o.a. worden vermeld 

tegen welke windsterkte en sneeuwbelasting de inrichting bestand is. 

▪ Materiaal met ophanging van daken, horizontale en verticale afscheidingen en 

gerelateerde producten zoals vloeren e.d. moeten ten minste voldoen aan: 

− klasse 2 van NEN 6065; 

− klasse B van NEN-EN 13501-1; 

− klasse B1 van DIN 4102; 

− klasse M2 volgens NF P 92-503 t.e.m. NF P 92-505 en NF P 92-507. 

 

▪ Als er slechts aan één zijde doorgang is, mag een tribune niet meer dan 10 zitplaatsen 

per rij bevatten.  Als er 2 doorgangen zijn, mag een rij 20 zitplaatsen omvatten.  
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E.4 KOOKTOESTEL (BAK- EN BRAADTOESTEL, FRITUURPAN, BARBECUE, WATERKOKER, GRILL, SPIT 
OF GELIJKWAARDIG), VERWARMINGSTOESTEL, STROOMAGGREGAAT, KOELMACHINE OF EEN 
GELIJKWAARDIGE INSTALLATIE EN HAAR BRANDSTOFVOORRAAD. 

E.4.1 Moet zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan worden. 

E.4.2 Moet minstens 120 cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig 
van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. 

E.4.3 Moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap. 

E.4.4 Heeft een energietoevoer die gemakkelijk bereikbaar is en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar 
is. 

E.4.5 Verwarmings- of kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn t.o.v. publiek (vb. door nadars) 

E.4.6 Er dient naar gestreefd te worden dat de bak- en braadkramen opgesteld worden op de voor de 
brandweer meest toegankelijke plaatsen. 

E.4.7 Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel of er moet 
een voldoende groot branddeken - conform EN 1869 - aanwezig zijn. 

E.4.8 Een frituurpan moet zijn uitgerust met een stopthermostaat. 

E.4.9 Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare aanmaakstoffen verboden. 

E.4.10 Verwarmingstoestel of andere technische installaties, waarbij de verbrandingsgassen in een 
gesloten ruimte worden geblazen zijn verboden. 
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E.5 WAND OF OMHEINING VAN UITSLUITEND LOSSE EN MET DE HAND VERPLAATSBARE 

ELEMENTEN. 

E.5.1 Dit type wand of omheining mag tegen gebouwen, in vluchtwegen of in vrije doorgangen worden 
opgesteld op voorwaarde dat deze: 

 

▪ uitsluitend bestaat uit losse elementen die in minder dan één minuut met de hand 

kunnen worden verplaatst of verwijderd. 

▪ er niets aan wordt bevestigd dat de elementen rechtstreeks of onrechtstreeks aan elkaar 

verbindt. 

▪ niet gebruikt worden als fietsen- of bromfietsenrek of als bevestigingsplaats voor 

‘wildgehangen’ spandoeken e.d. (dit kan je best aangeven door op de elementen een 
bericht te bevestigen dat hierop wijst). 
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E.6 AL DAN NIET GESLOTEN WAND OF OMHEINING DIE VASTE DELEN OF ELEMENTEN BEVAT DIE 

NIET MET DE HAND VERPLAATSBAAR ZIJN. 

E.6.1 Dit type wand of omheining kan enkel op voorwaarde dat deze: 

▪ op geregelde afstanden (ca. 100 m) onderbroken wordt door een los element van 

minstens 120 cm breedte.  De zo gecreëerde uitgangen dienen permanent bewaakt te 
worden. 

▪ niet in de vrije doorgang of in vluchtwegen. 

 
  

 

E.6.2 Voorwaarden losse elementen: 

▪ kunnen in minder dan één minuut met de hand worden verplaatst of verwijderd. 

▪ moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de rest van de (vaste) wand of omheining. 

▪ blijven bereikbaar en zijn vrij van obstakels voor de volledige duur van de opstelling. 

▪ worden niet gebruikt als fietsen- of bromfietsenrek of als bevestigingsplaats voor 

‘wildgehangen’ spandoeken e.d. (dit kan je best aangeven door op de elementen een 
bericht te bevestigen dat hierop wijst). 
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E.7 VUURMANDEN  

E.7.1 Vuurmanden met een diameter groter dan 60 cm of hoger dan 90 cm zijn niet toegelaten 

E.7.2 Een vuurmand: 

▪ moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten. 

▪ moet minstens 120 cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er 

zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. 

▪ moet op een ondergrond worden geplaatst die vrij is van brandbare materialen. 

▪ moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen 

– en in het bijzonder kinderen – met de vuurmand of het vuur onmogelijk is. 

▪ mag niet worden opgesteld in de vrije doorgangen en evacuatiewegen.  

▪ is enkel toegelaten in open lucht. Plaatsing in een tijdelijke inrichting (kraam, tent, 

container, wagen, kermisexploitatie, podium, tribune, …) is verboden. 

E.7.3 Brandstof: 

▪ enkel onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steen- of 

houtskool is toegestaan. 

▪ opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren. 

▪ opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. 

▪ het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden. 

E.7.4 Er mogen geen vuurmanden onbeheerd worden achtergelaten. 

E.7.5 Elke dag en bij sluitingstijd wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd.  Bij sluitingstijd 
moet elke vuurmand worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en moet de 
resterende brandstof worden verwijderd. 

  

20210210_PREV_Zonaal Brandweeradvies evenementen.docx  Pagina 27 van 45 

 



 
E.8 SFEERVERLICHTING OP BASIS VAN VERBRANDING (KAARSEN, FAKKELS OF GELIJKWAARDIG).  

E.8.1 Sfeerverlichting op basis van verbranding (kaarsen, fakkels of gelijkaardig) is enkel toegelaten in 
een vuurvaste en stabiele opstelling. 

E.8.2 Fakkels zijn enkel in open lucht toegelaten. 

E.8.3 De bevestiging is degelijk en volgens de regels van goed vakmanschap uitgevoerd.  

E.8.4 De sfeerverlichting is minstens 60 cm verwijderd van gevels ofwel is de gevel vervaardigd uit 
onbrandbaar materiaal. 

Voor de gelijkvloerse verdiepingen betekent dit materialen die volgens de Europese norm NBN 
EN 13501-2 minstens voldoen aan D-s1-d0. Voor de andere verdiepingen betekent dit materialen 
die volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 minstens voldoen aan C-s1-d0.  

E.8.5 Doof de sfeerverlichting volledig en verwijder de resterende brandstof.  
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E.9 SPANDOEKEN,VLAGGEN(MASTEN), ELEKTRISCHE SFEER- OF FEESTVERLICHTING, KERSTBOMEN 

OF GELIJKWAARDIGE VERSIERINGEN DIE OP VASTE PLAATSEN WORDEN OPGESTELD. 

E.9.1 Versieringen mogen nergens de vrije doorgang beperken (noch in de breedte, noch in de 
hoogte). 

E.9.2 De gebruikte materialen mogen bij brand geen aanleiding kunnen geven tot vlamoverslag naar 
naast-, boven-, onder- of tegenovergelegen gebouwen, compartimenten of tijdelijke inrichtingen. 

● ze zijn minstens 60 cm verwijderd van gevels 
● ofwel zijn ze vervaardigd uit materialen die volgens de Europese norm NBN EN 13501-2 

minstens voldoen aan D-s1-d0 bij gebouwen met enkel een gelijkvloerse verdieping en aan 
C-s1-d0 bij gebouwen met meerdere verdiepingen 

E.9.3 Bij gebruik van echte kerst-, paas- of andere bomen ter versiering: 

▪ deze zijn geplaatst in een stabiele opstelling met vochtig zand 

▪ tot maximaal 3 m hoogte: deze mogen tegen de (niet-beglaasde delen van een) gevel 

geplaatst worden. 

▪ hoger dan 3 m: er moet een veiligheidszone van 6 m worden vrijgehouden. 

E.9.4 De bevestiging van de versieringen moet degelijk en volgens de regels van goed vakmanschap 
zijn uitgevoerd.  De gebruikte koorden of spandraden moeten met een eenvoudige schaar of 
kabeltang kunnen doorgeknipt worden. 

E.9.5 Ballonnen mogen niet met een brandbaar gas gevuld worden. 

E.9.6 Losse plafonddoeken zijn enkel toegelaten indien  ze vervaardigd uit materialen die volgens de 
Europese norm NBN EN 13501-2 minstens voldoen C-s1-d0  
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F. ACTIVITEITEN DIE PLAATSVINDEN 
 
F.1 MARKT IN OPEN LUCHT 

F.1.1 Het advies heeft betrekking op de tijdelijke opstellingen, inrichtingen (kramen, tenten, 
containers, wagens of gelijkaardig) en activiteiten die eigen zijn aan een markt in open lucht.  

F.1.2 Zowel een reguliere als een andere (éénmalige) openbare markt valt hieronder.  Een reguliere 
openbare markt heeft een zekere frequentie (wekelijks tot maandelijks) waarbij de activiteiten 
en opstellingen niet fundamenteel wijzigen.  Een voorbeeld van een andere (eenmalige) 
openbare markt is een feest- of promotiemarkt. 

F.1.3 Een opstelling omvat de volledige ingenomen ruimte, met inbegrip van tafels, schoorpalen, 
spandraden, wand of omheining, trappen en uitsprong van de kap of luifel, en inclusief de 
uitgestalde waren en eventueel de wagen die gebruikt wordt voor het transport ervan. 

F.1.4 De opstellingen en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming 
van de markt, noch van de achterliggende en nabij gelegen gebouwen; geen gevaar opleveren 
voor personen en andere particuliere eigendommen en ze mogen de hulpdiensten niet hinderen. 

 

  

      Kraam blokkeert doorgang brandweer 
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F.2 WANDELING, TOCHT OF MANIFESTATIES WAARBIJ SFEERVERLICHTING OP BASIS VAN 

VERBRANDING (KAARSEN, FAKKELS OF GELIJKWAARDIG) WORDT MEEGEDRAGEN. 

F.2.1 De organisator doet het nodige opdat onopzettellijk contact van personen met het vuur wordt 
vermeden. 

F.2.2 Er dient voor gezorgd te worden dat: 

F.2.3 Er geen vloeibare brandstof kan weglopen 

▪ de grootte van de vlammen wordt beperkt en contact met brandbare materialen wordt 

vermeden. 

▪ tijdens de wandeling, tocht of manifestatie wordt door een medewerker een 

branddeken en materiaal voor het verzorgen van kleine brandwonden meegedragen. 

F.2.4 Met het oog op het melden van brand of een ongeval heeft een medewerker: 

▪ de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele 

andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter beschikking 

▪ noties van de te volgen route en de verschillende locaties die worden aangedaan. 

F.2.5 Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt gevormd, de plaatsen waar 
langdurig wordt halt gehouden, en op de plaats waar ze wordt ontbonden, moet minimaal één 
brandblusser conform EN 3  met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6l 
water/schuim) aanwezig zijn. 

F.2.6 Op de plaats waar de wandeling, tocht of manifestatie wordt ontbonden moet minstens één bak 
gevuld met water of zand ter beschikking staan waarin de sfeerverlichting kan worden gedoofd, 
en minstens één metalen emmer of container voorzien van een deksel waarin de resten van de 
gedoofde sfeerverlichting kunnen worden verzameld. 

F.2.7 Na afloop van de wandeling, tocht of manifestatie wordt er door de organisator een rondgang 
uitgevoerd.  Alle sfeerverlichting moet worden gedoofd en de resten van de gedoofde 
sfeerverlichting moeten worden verwijderd. 

F.2.8 Er mag geen sfeerverlichting op basis van verbranding onbeheerd worden achtergelaten. 
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F.3 GROTE VUURHAARD IN OPEN LUCHT (KAMPVUUR, KERSTBOOMVERBRANDING OF 

GELIJKWAARDIG). 

F.3.1 Een grote vuurhaard =  een vuurhaard met een diameter groter dan 2 m en zijn enkel toegelaten 
na overleg met de brandweer onder strikte voorwaarden 

F.3.2 Voorwaarden grote vuurhaard: 

▪ een vuurhaard die slechts omschreven kan worden door een cirkel met diameter groter 

dan 6 m is verboden. 

▪ de stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m. 

▪ elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de 

brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 

▪ een vuurhaard bevindt zich ten minste 24 m van: 

− een andere vuurhaard. 

− voorraad. 

− brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en gebouwen. 

− begroeiingen en bebossingen. 

▪ De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen. 

F.3.3 Voorwaarden brandstof: 

▪ enkel onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of 

houtskool is toegestaan. 

▪ een voorraad brandstof met een diameter groter dan 12 m is verboden. 

▪ de voorraad moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. 

▪ het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden. 

F.3.4 Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard: 

▪ Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone van minimaal 6 m breed worden 

vrijgehouden, die op een degelijke manier is afgebakend.  In deze zone mag geen publiek 
worden toegelaten. 

▪ De organisator doet het nodige opdat contact van publiek met het vuur wordt vermeden. 

▪ In de veiligheidszone moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven van de 

vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden op de 
brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving. 

− Zij moeten een schop en een drietand met een lange steel ter beschikking 

hebben. 

− Slechts één van de medewerkers mag brandstof aan de vuurhaard toevoegen. 

Een tweede medewerker staat uitsluitend in voor het toezicht.  Nog andere 
medewerkers zorgen voor het aanslepen van de brandstof, op vraag van de 
eerste.  Zij betreden de veiligheidszone niet. 

F.3.5 Aan de rand van de veiligheidszone moeten minimaal vier brandblussers conform EN 3 met 
minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6l water/schuim) aanwezig zijn. 
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F.3.6 Tevens dient er aan de rand van de veiligheidszone water aanwezig te zijn.  Dit kan onder de 

vorm van emmers water, een aangesloten tuinslang, enz…  

F.3.7 Met het oog op het melden van brand of een ongeval heeft een medewerker: 

▪ de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele 

andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter beschikking 

▪ noties van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard(en) of het evenement. 

F.3.8 Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd wanneer ter plaatse – zelfs kortstondig – een 
windsnelheid van 20 km/u of meer wordt gemeten. 

F.3.9 In functie van de lokale omstandigheden, bv. periode van langdurige droogte, stormweer met 
hoge windsnelheden > 4 Beaufort, ..., kan vóór aanvang van het evenement een gunstig 
brandweeradvies worden opgeheven.  De burgemeester van de gemeente waar het evenement 
plaatsvindt wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

F.3.10 Na afloop van het evenement wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd.  Alle 
vuurhaarden moeten worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en de 
resterende brandstof moet zo snel mogelijk worden verwijderd.  Tot 1 uur na het doven van de 
laatste vuurhaard voert de organisator een regelmatige controle uit. 

F.3.11 Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd worden achtergelaten. 
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F.4 VUURSPUWER OF -JONGLEUR, KANONNIER OF ANIMATIE WAARBIJ VUUR WORDT GEBRUIKT.  

F.4.1 De activiteiten moeten op voldoende afstand van brandbare materialen, gebouwen en het 
publiek plaatsvinden of er zodanig van worden gescheiden dat brandgevaar en ongevallen 
worden voorkomen.  Hiervoor dient in samenspraak met de brandweer een veiligheidszone, die 
voldoende groot is, voorzien te worden en waar geen publiek is toegelaten. 

F.4.2 De organisator en de animator (vuurspuwer of –jongleur, kanonnier of andere)  doen het nodige 
opdat contact uit het publiek  met het vuur wordt vermeden. 

F.4.3 Opstellingen mogen tegen gebouwen, in vluchtwegen of in de vrije doorgang worden opgesteld 
als de organisator en animator kunnen garanderen dat deze binnen één minuut kan worden 
vrijgemaakt. 

F.4.4 Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels 
van goed vakmanschap. 

F.4.5 De brandstofvoorraad ter plaatse: 

▪ moet beperkt blijven tot het minimum. 

▪ de opslag moet steeds buiten tijdelijke inrichtingen en buiten het bereik van het publiek 

gebeuren. 

▪ de opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. 

▪ in de nabijheid moet minimaal één brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 

bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6l water/schuim) aanwezig zijn. 

▪ voldoende groot branddeken in omgeving van de act. 
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F.5 PROFESSIONEEL SPEKTAKELVUURWERK.  

F.5.1 De organisator: 

▪  zorgt er voor dat aan alle gestelde voorwaarden komende uit de opgemaakte risico 

analyse wordt voldaan 

▪ mag niet minderjarig zijn. 

▪ sluit een wettelijke verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid af die 

mogelijke schade of letsel t.g.v. het evenement en/of het afsteken van vuurwerk dekt. 

▪ zorgt voor machtiging (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) voor het 

afsteken van vuurwerk. 

F.5.2 Op elk professioneel- of spektakelvuurwerk dient minimum ½ uur voor het afsteken van het 
vuurwerk een brandwacht aanwezig te zijn. 

F.5.3 Met het oog op het melden van brand of een ongeval heeft een medewerker een mobiel 
telefoontoestel ter beschikking en: 

▪ de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele 

andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter beschikking. 

▪ noties van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard(en) of het evenement. 

F.5.4 De organisator stelt, samen met de technisch verantwoordelijke voor het vuurwerk, een 
vuurwerkplan op en moet dit ten laatste 10 dagen voor de dag van het vuurwerk voorleggen aan 
de brandweer ter evaluatie. 

▪ Dit vuurwerkplan moet een praktisch werkdocument zijn voor alle medewerkers en 

betrokken partijen en vervangt niet het eventueel vereiste veiligheidsplan. 

▪ Het vuurwerkplan, inclusief grond- en inplantingsplan, moet worden gedateerd en 

ondertekend door de technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk, 
en moet als één volledig document ten laatste 10 dagen vóór de dag van het vuurwerk 
worden voorgelegd aan de brandweer ter evaluatie. 

▪ De organisator houdt meerdere exemplaren van het vuurwerkplan en/of het grond- en 

inplantingsplan ter beschikking, teneinde de brandweer toe te laten zich tijdig en degelijk 
voor te bereiden. 

F.5.5 Het vuurwerkplan moet minimum volgende informatie bevatten: 

▪ een grond- en inplantingsplan op schaal (1/500) waarop minstens veiligheidszone, de 

neerslagzone en de kritieke zone – de locatie van al het vuurwerk (met vermelding van 
het kaliber) – alle vaste en verplaatsbare opstellingen – voorwerpen, gebouwen, 
installaties, planten, … die beschadigd kunnen worden door de neerslag – de 
vluchtwegen en uitgangen – de blusmiddelen – de afgesloten straten – de vrije doorgang 
voor de interventievoertuigen op een duidelijke manier zijn aangeduid. 

▪ algemene informatie over het vuurwerk: datum – plaats (adres) – aanvangstijd en duur. 

▪ de belangrijkste contactpersonen: 

− hun taken en/of verantwoordelijkheden. 

− hoe deze kunnen worden gecontacteerd tijdens het evenement: naam, 

voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer. 
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− mobiel nummer van de organisator. 

▪ naam en adres van de operator(en) van het vuurwerk. 

▪ beschrijving van het pyrotechnisch materiaal: naam, gewicht, aard, kaliber (mm), 

maximale hoogte en straal van de neerslag.   
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F.6 SCHUIMFUIF. 

F.6.1 De organisator maakt een risicoanalyse die de  mogelijke gevaren verbonden aan dit evenement 
en haar nevenactiviteiten beschrijft en evalueert.  Op basis van deze risicoanalyse bepaalt de 
organisator de te nemen preventieve en acute maatregelen en acties, de nodige middelen, en de 
taken van de verschillende medewerkers.  In deze risicoanalyse krijgen de gevaren voor menselijk 
letsel de absolute prioriteit.  De risicoanalyse kan resulteren in een beknopt veiligheidsplan. 

F.6.2 Bij de risicoanalyse verdienen de volgende punten bijzondere aandacht: 

▪ MSDS fiche van het schuim dient raadpleegbaar te zijn op de locatie. 

▪ gezondheidsrisico’s t.g.v. schuimvormend middel en het gebruikte water. 

▪ verstikkend effect van de schuimlaag. 

▪ afbakening van de schuimzone. 

▪ maximale hoogte (op het hoogste punt) van de schuimlaag. 

▪ vermijden of afschermen van hindernissen en uitstekende scherpe delen. 

▪ maximaal aantal personen in de schuimzone. 

▪ leeftijdsgrens en toezicht op de naleving ervan. 

▪ toezicht op de schuimzone. 

▪ verwijderen van personen uit de schuimzone die door hun gedrag of toestand (bv. 

dronkenschap) een merkbaar risico betekenen voor zichzelf of anderen. 

▪ onmiddellijke actie om een deelnemer die wordt vermist in de schuimzone snel terug te 

vinden en te bevrijden. 

▪ een degelijke vloer en voldoende afwatering voor water dat vrijkomt wanneer het 

schuim afbreekt zodat in en rondom de schuimzone geen modderpoelen ontstaan. 

▪ bereikbaarheid van het evenement voor de hulpdiensten. 

▪  

F.6.3 Met het oog op het melden van een ongeval moet in de nabijheid van de schuimzone een vast of 
mobiel telefoontoestel op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats worden 
opgesteld: 

▪ duidelijk worden gesignaleerd d.m.v. een pictogram. 

▪ de medewerker heeft de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie 

(101) en eventuele andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter 
beschikking 

▪ de medewerker is op de hoogte van de locatie (straat, plein, terrein) van de schuimfuif. 
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F.7 OPTOCHT, STOET, OMLOOP, WIELER- OF LOOPWEDSTRIJD OF GELIJKAARDIG OP DE OPENBARE 

WEG. 

F.7.1 Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het parcours, maar ze omvatten niet 
eventuele opstellingen of activiteiten die verband houden met het evenement.  Hiervoor zijn 
andere specifieke voorwaarden van toepassing die expliciet moeten worden samengesteld op 
basis van de gegevens van het informatieblad. 

F.7.2 De organisator beschrijft duidelijk in de toelatingsaanvraag, of in een bijlage die bij de 
toelatingsaanvraag wordt gevoegd, waar en hoe de optocht, stoet, omloop, wieler- of 
loopwedstrijd, of gelijkaardig op de openbare weg wordt ingericht. 

F.7.3 De organisator maakt een inplantings- of parcoursplan van de volledige evenementensite of het 
volledige parcours.  Hierop moeten naast het parcours, voornamelijk de start van het parcours en 
de verschillende opstellingen (tribunes) staan. 

 
  

20210210_PREV_Zonaal Brandweeradvies evenementen.docx  Pagina 38 van 45 

 



 
F.8 ANDERE ACTIVITEITEN DIE MET ZEKERHEID GEEN GEVAAR INHOUDEN. 

F.8.1 Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op activiteiten die met zekerheid geen gevaar 
inhouden.  Deze voorwaarden omvatten niet de materialen en tijdelijke opstellingen die in het 
kader van de activiteit worden gebruikt op opgesteld. 

F.8.2 Deze activiteiten moeten worden vermeld in de toelatingsaanvraag, of in een bijlage die bij de 
toelatingsaanvraag wordt gevoegd. 
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F.9 ANDERE ACTIVITEITEN DIE MOGELIJK EEN GEVAAR INHOUDEN. 

F.9.1 Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op activiteiten die mogelijk een gevaar 
inhouden.  Deze voorwaarden omvatten niet de materialen en tijdelijke opstellingen die in het 
kader van de activiteit worden gebruikt op opgesteld. 

F.9.2 Deze activiteiten moeten worden vermeld en duidelijk beschreven in de toelatingsaanvraag, of in 
een bijlage die bij de toelatingsaanvraag wordt gevoegd.  De beschrijving moet de mogelijke 
gevaren duiden en moet eventueel worden aangevuld met tekeningen of beeldmateriaal. 

F.9.3 De organisator maakt een risicoanalyse die de mogelijke gevaren verbonden aan deze activiteit 
beschrijft en evalueert.  Op basis van deze risicoanalyse bepaalt de organisator de te nemen 
preventieve en acute maatregelen en acties, de nodige middelen en de taken van de 
verschillende medewerkers.  In deze risicoanalyse krijgen de gevaren voor menselijk letsel de 
absolute prioriteit.  De risicoanalyse kan resulteren in een beknopt veiligheidsplan. 
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G. CONTROLE TIJDELIJKE CONSTRUCTIES 

G.1.1 De organisator moet de vereiste bewijzen van keuringen/controles en attesten met betrekking 
tot reactie bij brand en weerstand tegen brand van de gebruikte materialen en bouwelementen 
kunnen voorleggen. 

 

 

G.1.2 De technische uitrustingen van het evenement moeten worden onderworpen, geplaatst en 
onderhouden volgens de regels van goed vakmanschap. 

G.1.3 De gemeentelijke autoriteiten kunnen steeds bijkomende maatregelen opleggen en zo nodig ter 
vrijwaring van de openbare veiligheid het evenement laten stilleggen. 
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Verantwoordelijke Hoe 

Tenten > 60 m2 Tentverhuurder Attest brandklasse tentzeilen + stabiliteit 

Elektrische installatie foodtrucks Marktkramer Tweejaarlijks attest door erkend of 
geaccrediteerd organisme dat installatie 
voldoet aan alle vereisten inzake veiligheid. 

Gasinstallatie foodtrucks Marktkramer 

Mobiele elektriciteitsgroep Verhuurder 

Blusmiddelen bij foodtrucks, 
kooktoestellen of mobiele 
elektriciteitsgroepen 
Overige blusmiddelen 

Organisator/Marktkramer 
 
 

Organisator 

Attest jaarlijks nazicht door bevoegd 
persoon of installateur. 

Veiligheidsverlichting (indien nodig) Organisator Test voor aanvang evenement. 

Kermisattractie Eigenaar Bewijs controle installatie 



 
 

H. CONTROLE VASTE INRICHTINGEN (GEBOUW) 

H.1.1 De organisator moet de vereiste bewijzen van keuringen/controles en attesten met betrekking 
tot reactie bij brand en weerstand tegen brand van de gebruikte materialen en bouwelementen 
kunnen voorleggen. 

 

 

Voor de toepassing van deze tabel wordt verstaan onder: 

1. GKI: geaccrediteerd keuringsinstantie, waaronder; 

- EO: erkend organisme (elektrische installaties); 
- EDTC: externe dienst voor technische controle (liften). 

BT: bevoegde technicus; 
BP: bevoegd persoon. 

Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven. 
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Installatie Controleorgaan Periodiciteit 

Elektrische laagspanningsinstallaties 
(incl. veiligheidsverlichting) 

EO 5-jaarlijks 

Elektrische hoogspanningsinstallaties EO jaarlijks 

Veiligheidsverlichting – goede werking BP 6-maandelijks 

Liftinstallatie 
(Personenlift) 
 

EDTC 

3-maandelijks 
(niet 

gecertificeerd) 
6-maandelijks 

(gecertificeerde 
firma volgens ISO 

9001) 

Verwarmingsinstallatie met vaste en vloeibare brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT jaarlijks 

Verwarmingsinstallatie met gasvormige brandstof 
(verbrandings- en reinigingsattest) 

BT 2-jaarlijks 

Alarminstallatie (geen norm) – goede werking  BP jaarlijks 

Algemene branddetectie-installatie – goede werking 
(inclusief sturingen zoals zelfsluitende deuren, …) 

BT jaarlijks 

Brandbestrijdingsmiddelen 
(brandblussers/muurhaspels/automatische blusinstallatie) 

BT jaarlijks 

Gasinstallatie 
(de gasmeter(s), de binnenleidingen en de gebruikstoestellen  
dichtheidsproef) 

BT 4-jaarlijks 



 
 

I. BIJLAGE ‘MINIMALE INFORMATIE VOOR DE BRANDWEER’ 
 

De organisator van een evenement is wettelijk verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om de 
aanwezigen te beschermen tegen brand en paniek. Dit kan enkel indien er vooraf hierover is nagedacht en 

er een doordacht veiligheidsplan wordt opgemaakt. 
 

Het veiligheidsplan is een praktisch werkdocument, het resultaat van een degelijke voorbereiding en 

risicoanalyse en een handleiding voor elke medewerker. In geval van een incident is dit veiligheidsplan de 
houvast om correct te reageren op onverwachte situaties. 

 

Een goed opgesteld veiligheidsplan is essentieel bij de voorbereiding van een evenement en 
bevat minimaal onderstaande informatie: 
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Algemeen 

Algemene 
gegevens 

● Naam van het evenement. 
● Naam van de organisatie. 
● Locatie van het evenement (eenduidig bepaald zodat het duidelijk is 

voor de hulpdiensten). 
● Coördinaten van de diverse verantwoordelijken: 

○ naam 
○ functie 
○ mobiel nummer 

● Korte omschrijving van het evenement. 
 
Duur: 
● Start- en einddatum van het evenement. 
● Start- en einddatum opbouw en afbraak. 

 
Aanwezigen: 
● Aantal verwachte aanwezigen op het drukste moment. 
● Totaal aantal bezoekers per dag (dag en aantal). 
● Indicatie van de leeftijd van de aanwezigen. 
● Specifieke risico’s van de doelgroep waarvoor het evenement in 

hoofdzaak georganiseerd wordt (bv. beperkte mobiliteit). 

Voorzieningen en 
maatregelen 

Algemene voorzieningen: 
● Sanitair. 
● Afval. 
● Verlichting terrein. 
● Verkeersafhandeling (parkeermogelijkheden, fietsenstalling,...). 
● … 

 
Bijzondere maatregelen: 

● Security. 
● EHBO. 
● … 
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Brandpreventiemaatregelen: 
● Indeling in zones. 
● Nooduitgangen. 
● Noodverlichting. 
● Blusmiddelen. 
● Melding, alarmering en evacuatie. 
● ... 

Bijgevoegde documenten 

Plannen De plannen geven een visuele weergave van alle relevante informatie.  
Er wordt gebruik gemaakt van een leesbare schaal  of de noodzakelijke 
afmetingen worden duidelijk en eenduidig weergegeven. 
 
We maken gebruik van liggings- of omgevingsplannen, inplantingsplannen en 
plattegronden. De organisator bepaalt zelf welke plannen nodig zijn maar al 
deze plannen bevatten, op een overzichtelijke manier, minimaal volgende 
informatie: 

● Alle materialen en opstellingen van het evenement. 
● Naastliggende gebouwen. 
● (Openbare) berijdbare wegen. 
● Bijzondere verkeerssituatie rondom het evenement (omleiding, 

verkeersvrije straten, parkeerverbod, versperde doorgang, …). 
● Afsluitingen, grachten en andere hindernissen. 
● Vrije doorgangen, evacuatiewegen. 
● Uitgangen en nooduitgangen (inclusief hun vrije breedte en hoogte). 
● Locatie van de EHBO-post(en). 
● Locatie van de verzamelplaatsen bij evacuatie. 
● Opstelplaats voor de hulpdiensten. 
● Toegang tot het evenement voor de hulpdiensten. 
● De verschillende afgebakende zone’s: 

○ publieke zone 
○ niet publieke zone 
○ evacuatiezone 
○ andere zone’s 

● Locatie van de verschillende installaties, attracties, kramen (toog, 
podia, kassa, eetkramen, elektriciteitskast, stroomgroep, 
verwarming, koelwagens, …). 

● Locatie van de brandbestrijdingsmiddelen: 
○ draagbare blustoestellen 
○ hydranten en waterwinplaatsen 

Telefoonlijst Lijst met nuttige telefoonnummers 
● Hulpdiensten. 
● Ziekenhuis. 
● Dokter van wacht. 
● Overheidsinstanties. 
● EHBO verantwoordelijke. 
● Verantwoordelijke security. 
● … 
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Keuringen Bij de start van het evenement is minimaal 1 versie van dit veiligheidsplan 
aangevuld met de vereiste bewijzen van keuringen, controles en attesten. 
Deze versie is in het bezit van de verantwoordelijke van het evenement en 
kan op eenvoudig verzoek voorgelegd worden. 
Minimaal volgende documenten (indien van toepassing) zijn hierin aanwezig: 
 

 

Tent Tentboek 

Elektrische installaties van 
foodtrucks 

Attest van een controle door een 
geaccrediteerde (niet ouder dan 2j 
dat de installatie voldoet aan alle 
vereisten inzake veiligheid) 
 

Gasinstallaties van foodtrucks 

Mobiele elektriciteitsgroepen 

Blusmiddelen Attest jaarlijks nazicht door 
bevoegd persoon of installateur 

Veiligheidsverlichting Bevindingen van de test voor 
aanvang evenement 

Kermisattracties Bewijs controle installatie 

Risico’s en instructies 

Risicoanalyse Wat zijn de  5 grootste veiligheidsrisico’s van het evenement? 

Maatregelen Wat zijn de maatregelen die genomen worden in het kader van deze 
veiligheidsrisico’s? 

Instructies aan de 
medewerkers 

● Oplijsting van de instructies die gegeven worden aan alle 
medewerkers. 
Deze richtlijnen bevatten minimaal: 

○ de richtlijnen en afspraken in geval van een incident. 
○ de afspraken in verband met het vrijhouden van de 

uitgangen, nooduitgangen en evacuatiewegen. 
○ de taken van de medewerkers in geval van een evacuatie. 
○ de procedure voor het verwittigen van de externe 

hulpdiensten (100/112) en de exacte locatie van het 
evenement wat dient meegedeeld te worden. 

○ De GSM-nummers van de algemene verantwoordelijke en 
van de veiligheidsverantwoordelijke. 

● Oplijsting van specifieke instructies die gegeven worden aan 
specifieke medewerkers met een coördinerende taak.. 


