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RICHTLIJNEN 
(Brand)veilig organiseren 

van evenementen 
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0478 / 23. 47. 21. 
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HOOFDSTUK 3: 
REGLEMENT INZAKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN  
TER BESCHERMING TEGEN BRAND- EN PANIEKRISICO’S  
BIJ PUBLIEKE EVENEMENTEN VAN TIJDELIJKE AARD 
 
 
 

HOOFDSTUK 4: 
REGLEMENT INZAKE HET GEBRUIK VAN OCCASIONELE 
INSTALLATIES VOORZIEN VAN ZONNEPANELEN 
 
 
 

HOOFDSTUK 5: 
REGLEMENT INZAKE HET GEBRUIK VAN  
OCCASSIONELE INSTALLATIES OP GAS EN/OF ELEKTRICITEIT  

V 2017-11-28 
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 Niet enkel evenement zelf maar ook de omgeving ! 

 

 Voldoende vrije breedte (4m) en hoogte (4m) zodat de toegang tot en  

de evacuatie van de omliggende gebouwen mogelijk blijft. 

Voldoende ruimte voor een snelle en veilige evacuatie van  

het evenement zelf (4m). 

 

 Moeten kunnen naderen tot op 60m. 

 

 Hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters  

moeten te allen tijde vrij en bereikbaar blijven.  

Hun aanduidingen moeten op elk moment goed zichtbaar blijven. 

 

           Een opstellings- en/of inplantingsplan noodzakelijk ! 
 

 
 

Bereikbaarheid 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiap52aq-bXAhWMsxQKHYODCfEQjRwIBw&url=http://nieuwsblad.typepad.com/ieper/bellewaerde_park/&psig=AOvVaw3cEziiqtV87QAqqn2G3clL&ust=1512132554557027
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 Eisen in functie van  
maximaal aantal gelijktijdig aanwezigen. 
 
 

 Maximaal aantal aanwezigen =  
             3 pers./m² netto-oppervlakte  
 
(netto oppervlak = de opp. die beschikbaar is voor het publiek,  
verminderd met de opp. die wordt ingenomen door het vaste   meubilair, bar, 
podium, de vestiaire, …). 

 
 Aantal brandveilige evacuatietrajecten / uitgangen ? 

<100        pers.   één 
  100-500 pers.   twee 
>500        pers.   2+n  
          (waarbij n = max. aantal aanwezigen / 1000) 
 

 Dit aantal is oordeelkundig verdeeld.  
 De af te leggen afstand vanaf elk punt: 
         Maximaal 30m. tot de dichtstbijzijnde uitgang.  
         Maximaal 60m. tot de een tweede uitgang. 

 

Evacuatie 
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 Voldoende breedte: 
 
De totale breedte (in cm) = aan het max. aantal aanwezigen. 
 
                           Vb. 1500 pers.  1500cm  
(=som van de breedtes van alle nooduitgangen samen =15m).  

 

 
 Wat telt mee als evacuatieweg / deur ? 

 Breedte minstens 80 cm. 

 Hoogte minstens 200 cm. 

 Met één handeling over de volle breedte te openen. 

Draait open in de richting van de vluchtroute. 

(geen schuifdeuren, draaideuren, kantelpoorten, …) 

 Vrij van belemmeringen, valgevaar. 

 
 
 
 

 
 

Eisen veilig evacuatietraject 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTjJGjsObXAhWHKFAKHVIPCcMQjRwIBw&url=https://www.bouwwereld.nl/bouwfouten/nooduitgang-door-muur/&psig=AOvVaw2BuNMBrtvM3vPCcK5ltT3b&ust=1512134000270262
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 De reddingstekens (pictogrammen): 

 Uitgangen en Nooduitgangen, 

 Evacuatiewegen, 

 En blusmiddelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Veiligheidsverlichting: 

 Uitgangen, nooduitgangen en evacuatiewegen  

en de blusmiddelen. 

 Met een autonomie van minstens 1 uur. 

Veiligheidsuitrusting 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjchOLzs-bXAhUDKlAKHQUtBJgQjRwIBw&url=http://users.telenet.be/verhaegenmarc/veiligheid/reddingsteken.htm&psig=AOvVaw08GhxD-_TpE5XDDujlOfcw&ust=1512134817640608
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 Brandbestrijdingsmiddelen: 

 Gekeurd en goed onderhouden. 

 Oordeelkundig verdeel en gemakkelijk bereikbaar. 

 Voorkeur voor water/schuim .   

Poeder / CO2 voor specifieke gevallen. 

Veiligheidsuitrusting 

http://wi-safety.nl/wp-content/uploads/2015/02/schuimblusser_web.png
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 Versieringen en niet-vastbevestigde bekledingen: 

 Mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid 

met zich mee brengen. 

 Mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht 

onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken. 

Eisen aanwezige Installaties 
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 Installaties met een verbranding van fossiele brandstoffen:  

 moeten tenminste op 4 m afstand zijn verwijderd van 

een tent, gevelopeningen of brandbare materialen. 

 Afgeschermd / aan het zicht onttrokken voor het publiek 

 Mogen NIET binnen staan ( CO-gevaar !!! ). 

 
 
 

Eisen aanwezige Installaties 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSpPuGxObXAhUBUlAKHRejB78QjRwIBw&url=https://nl.123rf.com/photo_12008073_helder-roze-vlammen-op-een-open-vuur-dat-geeft-dat-warme-gevoel.html&psig=AOvVaw1nbHSXFLsUrINyOEO0w9Sx&ust=1512139275295324
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Stroomgeneratoren. 
Eetkramen. 
Kachels, Straalkachels, Heteluchtkanonnen. 
Terrasverwarmers, vuurkorven, BBQ,  
Koelwagens, … 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjchIHNu-bXAhXHaFAKHYg0A4YQjRwIBw&url=http://www.airplus.be/nl/detail_stroomgenerator_27.aspx&psig=AOvVaw3VJRjqMasXeMhLVNBikEiV&ust=1512137011277179
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIrt3qu-bXAhVEaVAKHeDyCLEQjRwIBw&url=http://www.heteluchtkanonkopen.be/&psig=AOvVaw3Elm8E-grjVLvP_CV1eiG0&ust=1512137093430009
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHptSjwebXAhULmrQKHdIcA6YQjRwIBw&url=http://www.lc.nl/friesland/Frietkraam-gestolen-in-Dokkum-20933403.html&psig=AOvVaw2LLYgLnS4eJXrm9pSHJzTW&ust=1512138488454462
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 Tenten: 

De constructiematerialen van een tent (inclusief tentdoek, zijpanelen e.d.) 

moeten inzake reactie bij brand tot de klasse: 

 A2 (conform Belgische wetgeving NBN S21-203). 

 M2 (conform Franse wetgeving NF P 92-501-7). 

 Class 2 (conform Britse wetgeving BS 476 part 7 ). 

Eisen aanwezige Installaties 

 Inpakt weer: 

 Wind (attest). 

 Regen en sneeuwval. 

 Extreme hitte. 
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 Stabiliteit: 

 De stabiliteit van constructie op en rond podia en publiek 

toegankelijke delen (aan te tonen met keuringsattest). 

 

 Publiek toegankelijke delen van een constructie die hoger dan 2 m 

moeten voorzien zijn van een borstwering. 

 

 LET OP : voor dynamische  

belastingen (springen / dansen). 

 

( filmpje voetbaltribune ) 

 

Eisen aanwezige Installaties 

https://www.voetbalultras.nl/akelige-
beelden-tribune-uitvak-begeeft-het-
tijdens-het-vieren-van-een-goal/ 
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 Kopie verzekering B.A. 

 Keuringsattesten van de elektrische installatie, gasinstallatie, 

veiligheidsverlichting (permanente en tijdelijke installaties). 

 CE attest stroomgroepen. 

 Onderhoudsattest rookafvoerkanalen. 

 Keuringsattesten van de stabiliteit van tribunes, torens en podia, 

installaties en tenten. 

 Keuringsattesten blusmiddelen. 

 

 

 

Deze attesten moeten ter beschikking gehouden worden door de 

inrichter van het evenement vooraleer het publiek wordt toegelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attesten - Keuringen 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin1Krs0ebXAhVQL1AKHXS9CYwQjRwIBw&url=http://www.pbsvastgoed.nl/kennisbox/bouwtechnische-keuring/&psig=AOvVaw2Gs6IN-8oJYWtoF_Awx1Ii&ust=1512142960452383
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 Veilig organiseren is ook voorbereid plannen 

 

 Veiligheidsplan,  

 

 Opstellen van richtlijnen, actiekaarten,  taakverdeling …  

 

 Afspraken, instrueren en informeren van de medewerkers 

 

 Aanstellen van verantwoordelijken, aanspreekpunt, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig Organiseren 
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 Hoofdstuk 4, 

 Gas- en elektrische installaties, 

 Open vuur, kampvuur, vuurkorven,  

 vuurwerk,  

 kampings,  

 praalwagens,  

 standhouders, 

  … 

 

 Algemeen geldende eisen vervat in diverse KB’s, gemeentelijke 

reglementeringen, AREI, ARAB, … 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specifieke reglementen 
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 In nauwe samenwerking met het evenementenloket. 

 Vanuit constructief visie meezoeken naar de veiligste oplossing 

 ipv bestraffend op te treden. 

 Advies = info nodig  de aanvraag (plannen !) 

 Controles in opdracht van de burgemeester. 

 

 

Let op aan sommige taken uitgevoerd door  

de brandweer (opmaak adviezen, controles,  

bewakingen) zijn kosten verbonden.  

De brandweer helpt je graag,  

          maar het kan niet altijd gratis. 

  facturatie volgens zonaal retributiereglement. 

Advies van de Brandweer 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ69L91ubXAhUCEVAKHRzKD5wQjRwIBw&url=http://besafe.be/preventiedienst/brand/8500&psig=AOvVaw2xTOIwnnmvsQ7wiRua2tjM&ust=1512144364310478
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