Een evenement organiseren is niet altijd van de poes. Er zijn heel wat richtlijnen waar je je
moet aan houden. Per aspect van je evenement, kan je in deze gids de nodige richtlijnen temee.
rugvinden. We geven je nu al

ENKELE VUISTREGELS

toegangs- EN VLUCHTwegen

brandbare materialen

•

•

•
•

Zorg ervoor dat alle toegangswegen tot het
evenement en aangrenzende inrichtingen
vrij blijven voor de hulpdiensten.
Hou ook alle hydranten en gasafsluiters vrij.
Zorg ervoor dat alle vluchtwegen vrij blijven
voor de bezoekers en hulpdiensten.

•

Hou het publiek steeds op een veilige afstand van risicovolle activiteiten en brandbare materialen.
Wees voorzichtig met het gebruik van
brandbare materialen en versieringen. Gebruik deze zeker niet in de vluchtwegen.

BLUSMIDDELEN EN EHBO-KIT

VERZEKERINGEN

Het is zeker geen overbodige luxe om steeds
een brandblusapparaat, een blusdeken en water
in de buurt te hebben. En rakel eventueel je
basiskennis EHBO weer op.

Wapen je tegen mogelijke incidenten en vergeet
niet de nodige verzekeringen af te sluiten.

Bel indien nodig

INSTRUCTIES medewerkers
Verstrek aan de medewerkers veiligheidsinstructies voor het alarmeren van de hulpdiensten,
gebruik van blusmiddelen en EHBO-kit, evacuatie, ...

Niets zo gezellig als een bruisend wijkfeest, een volkse braderie of een sprankelende kerstmarkt. Wie een
evenement organiseert, plant dit beter zorgvuldig. Ook
wij, als brandweer, hebben heel wat tips en richtlijnen om alles in zo veilig mogelijke omstandigheden
te laten verlopen. Wanneer er niet kan voldaan worden aan bepaalde voorwaarden, dan zal de brandweer
steeds een ongunstig advies uitschrijven.

de hulpdiensten

Een huis kan je envoudig een stuk brandveiliger maken door het correct plaatsen van rookdetectoren.
Op evenementen en festiviteiten valt dat nu net iets
moeilijker uit. Met deze brochure reiken we een hand.
Met praktische tips loodsen we je graag en snel naar
een geslaagd en brandveilig feest.
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1 ACTIVITEITEN
VUURGERELATEERDE

spelen met vuur?!
Vuurwerk is mooi en indrukwekkend, maar ook gevaarlijk!
Er is overigens een groot verschil tussen feest- en spektakelvuurwerk. Feestvuurwerk is vuurwerk dat vrij aan particulieren mag verkocht worden.

Het bezit van ander vuurwerk dan feestvuurwerk, zoals spektakelvuurwerk voor professionelen, is aan een een vergunning
onderworpen. Particulieren mogen dergelijk vuurwerk dan ook
niet bezitten.

volgens de wet
Volgens het veldwetboek artikel 89, mag je nooit
open vuur maken op minder dan 100 meter afstand van huizen, bossen, heide en andere brandbare materialen. Hoewel de brandweer vol passie
en vuur zit, is het niet aan te raden om ongecontroleerd een kampvuur of kerstboomverbranding
te organiseren. Bovendien kan het knetterend en
ronddwarrelend vuur (vliegvuur) een nieuwe brand
maken of omstaanders verwonden. Ook gloedresten kunnen vrij ernstige verwondingen veroorzaken.
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TREF VOLDOENDE VOORBEREIDINGEN
•
•
•
•

•
•

•

Sluit ramen en deuren in de omgeving.
Hou de toeschouwers op voldoende afstand.
Dieren zijn geen grote vuurwerkfans: hou ze binnen of toch op een ruime
afstand.
Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal
en hard is, verwijderd van andere brandbare materialen, woningen en
geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij
droogte. Ook sneeuw- en ijsondergronden zijn geen optie.
Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
Zorg voor een goede bescherming van de ogen door het dragen van een
geschikte veiligheidsbril. Draag ook nooit kledij die gemakkelijk vuur kan
vatten.
Hou voldoende water (emmer) of een blustoestel bij de hand.

zo steek je veilig vuurwerk af

1.1 		 FEESTvuurwerk

•
•
•
•
•
•
•
•

Steek vuurwerk altijd in open lucht af.
Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.
Steek vuurpijl per vuurpijl af en altijd verticaal, richting de hemel.
Steek geen vuurwerk af bij hevige wind, want dan kan die pijl alle kanten
opvliegen.
Steek het vuurwerk met een lont en steeds met gestrekte arm aan.
Is je vuurwerk de lucht niet ingevlogen? Wacht dan minstens 30 minuten
voor je gaat kijken.
Doof op de grond gevallen resten.
Ruim na het spektakel alle afval op. Niet alleen voor ons milieu, maar
ook voor kinderen die gevaarlijke vuurwerkresten kunnen vinden.

KOOP NIET ZOMAAR WAT!
•

•

•

Je koopt best feestvuurwerk met de markering ‘BE/OTU XXXX/D’ of ‘CE
categorie 1’ of ‘CE categorie 2’ en dat in erkende en gespecialiseerde
winkels die in het bezit zijn van een vergunning. Vraag ook altijd naar
een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
Je koopt en bezit max. 1 kilogram pyrotechnisch buskruit (sas). Dat
komt overeen met ongeveer vier tot vijf kg brutogewicht vuurwerk. Bewaar het vuurwerk op een droge plaats en steeds buiten het bereik van
kinderen.
Het verzenden van vuurwerk via de post is verboden. Wees dus extra
alert bij je aankopen via internet: bepaalde artikelen kunnen illegaal en
gevaarlijk zijn.

DIT MAG NIET!
•
•

•
•

Vliegend vuurwerk of vuurwerk waarbij vliegende projectielen worden
afgevuurd is verboden.
Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat je de
lont op een verkeerde plaats aansteekt en door de snelle ontbranding
hierdoor onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen.
Steek vuurwerk dat niet ontploft is nooit opnieuw aan.
Richt nooit een aangestoken vuurwerkpijl naar een persoon.

GAAT HET TOCH MIS?
•

Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk
(binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten via het nummer 112.
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Vuurwerk is mooi en indrukwekkend, maar ook
gevaarlijk! Let goed op: vuurwerk is geen speelgoed, het is een explosief! Bij
onjuist gebruik kan het brandwonden en
verminkingen veroorzaken.
Verjaardagen, trouwfeesten, dorpsfeesten, en
vooral de dagen rond kerstmis en nieuwjaar zijn
gelegenheden voor het gebruik van voetzoekers
en vuurwerk. De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel en de vonken van
een wonderkaars op een verjaardagstaart hebben
altijd al jong en oud verheugd. Om te voorkomen
dat een feest uitdraait om een nachtmerrie, geven we je nog wat advies mee.
Voor het afsteken van feestvuurwerk neem je
best vooraf contact op met je gemeentebestuur.
Om een aanvraag in te dienen, staat steeds een
minimumleeftijd van 18 jaar.
Professioneel vuurwerk, in samenwerking met
gespecialiseerde vuurwerkbedrijven, kan enkel
met de toelating van de burgemeester. Alle veiligheidsvoorschriften worden overgelaten aan die
bedrijven en de organisator moet hiermee steeds
rekening houden.
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vraag na!

1.2 vuuranimatie
Verwonderd door het spektakel, verstomd door het schouwspel. Talrijke
vuurspuwers, jongleurs en andere artiesten goochelen met vuur.
Niet ongevaarlijk, vandaar enkele richtlijnen voor het organiseren van
een evenement met vuuranimatie.
Wensballonnen zijn uit den boze!

zo breng je er het vuur in
•

•

•
•

•

Zoek een geschikte plaats: niet te dicht bij gebouwen en het publiek
en liefst niet te veel in de buurt van dichte plantengroei of andere (licht)
ontvlambare zaken.
De (beperkte) brandstofvoorraad voor het spektakel op een voldoende
afstand van de activiteit en het publiek bewaren, niet in een tijdelijke
opstelling.
Zorg dat de vuuranimatoren zeker in het bezit zijn van de nodige attesten en keuringen.
Bij het gebruik van fakkels geven we deze tips mee:
Gebruik geen fakkels in overdekte of gesloten ruimtes.
Gebruik geen vloeibare brandstoffen om de fakkel aan te steken.
Zorg dat je (een emmer) water of zand bij de hand hebt om de fakkel
in te doven.
Hou voldoende water (emmer), een brandblusdeken en een blustoestel
bij de hand.

DIT MAG NIET!
•
•
•

Wensballonnen zijn verboden.
Vuuranimatie is verboden in een tent, kraam, … Maar met uitzondering
van een niet-overdekt podium.
Ongekeurde materialen en toestellen kunnen niet!

GAAT HET TOCH MIS?
Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk
(binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C)
gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdienst
-en op het nummer 112.

volgens de wet
Volgens het veldwetboek artikel 89, mag je nooit open vuur maken op
minder dan 100 meter afstand van huizen, bossen, heide en andere
brandbare materialen.
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1.3 kampvuur
Zomaar een gezellig vuurtje stoken om er hippiegewijs
gitaarmelodietjes rond te tokkelen, helaas. Dat mag
niet zomaar. De burgemeester is verantwoordelijk voor
de openbare orde en veiligheid. Zijn goedkeuring is
steeds nodig.
Een kampvuurtje in de tuin geeft sfeer en ruikt (meestal) lekker. Maar de rook kan storend zijn voor de buren
en dan is er nog het veiligheidsaspect. Voor vuurhaarden
op privaat domein, moet de organisator steeds schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het domein
waar vuur wordt gemaakt. Uiteraard gelden voor vuurkorven, -manden en –schalen iets soepelere richtlijnen.
Hou steeds voldoende water -meer dan een emmer water en bij voorkeur een leiding - , een brandblusdeken en
een blustoestel bij de hand.

VRAAG NA!
Om vuur te maken op het openbaar domein, neem je
best vooraf contact op met je gemeentebestuur die je al dan niet - de nodige toelatingen geeft.

GAAT HET TOCH MIS?
Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde
zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend
lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo
koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op
het nummer 112.

volgens de wet
Volgens het veldwetboek artikel 89, mag je nooit open
vuur maken op minder dan 100 meter afstand van huizen, bossen, heide en andere brandbare materialen.
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1.4 kerstboomverbranding

O DENNENBOOM, O DENNENBOOM,

wat waren je takken
wonderschoon! Een kerstboomverbranding is gezellig en brengt onherroepelijk nostalgische momenten met zich mee.
Op dit soort evenement – neen, verbrand je kerstboom dus niet in de
eigen tuin – is steeds de toelating van het gemeentebestuur nodig. De
burgemeester kan dan bijzondere voorwaarden opstellen. De brandweer
zal hierbij altijd een ongunstig advies geven als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan:

zo doe je het
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hou een afstand van minimum 100 meter van huizen, bossen, heide en andere brandbare materialen.
Beperk de diameter van je vuur (maximum zes meter).
Stapel de kerstbomen beperkt op elkaar (maximum twee meter).
Zorg voor een brandvrije ondergrond.
Geen plastic kerstbomen tijdens de kerstboomverbranding, enkel
exemplaren uit onbehandeld hout.
Bij te felle wind moet de kerstboomverbranding afgelast worden.
Doof na het evenement alle vuur, ook kleine smeulresten op de
grond.
Zorg voor een veiligheidszone zodat knetterend en ronddwarrelend
vuur (vliegvuur) de omstaanders niet verwondt.
Zorg dat een leiding met bluswater in de buurt ligt.
Hou steeds een oogje in het zeil.

VRAAG NA!
Om vuur te maken op het openbaar domein, neem je best vooraf contact
op met je gemeentebestuur die je - al dan niet - de nodige toelatingen
geeft.

GAAT HET TOCH MIS?
Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende
20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op
het nummer 112.

volgens de wet
Volgens het veldwetboek artikel 89, mag je nooit open vuur maken op
minder dan 100 meter afstand van huizen, bossen, heide en andere
brandbare materialen.
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1.5 Vuurkorven en
-manden
Bij frissere zomernachten of op een winterse kerstmarkt kan het knetterend vuur in
een vuurkorf, -mand of -schaal deugd doen.

tref voldoende voorbereidingen

•
•

•
•

Kies een stevige korf of schaal in metaal.
Zoek een geschikte plaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is en
liefst niet te veel in de buurt van dichte plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken. Ook sneeuw- en ijsondergronden zijn geen optie.
Stel de korf zodanig op dat ze niet kan worden omgestoten.
Hou voldoende water (emmer), een brandblusdeken en een blustoestel bij de
hand.

zo maak je vuur in je korf
•
•
•
•

•
•

Maak je vuur steeds aan in open lucht en verplaats je korf nooit naar binnen.
Hou ook steeds de weersomstandigheden in de gaten. Felle wind is een grote
boosdoener, want die kan voor ronddwarrelend vuur zorgen.
Steek je vuur aan met onbehandeld hout, kolen, … (natuurlijk vaste materialen). Leg je voorraadje niet in de directe omtrek van je brandende vuurkorf.
Nadat je het vuur hebt aangestoken, scherm je de korf af zodat de toeschouwers – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact met het vuur kunnen
maken. Bovendien kan het knetterend vuur zo minder de omstaanders verwonden.
Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.
Hou steeds een oogje in het zeil.

DIT MAG NIET!
•
•

Een vuurkorf is verboden in een tent, kraam, …
Geen vloeibare brandstoffen gebruiken!

GAAT HET TOCH MIS?
Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20
minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo
koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

VRAAG NA!
Om vuur te maken op het openbaar domein, neem je best vooraf contact op
met je gemeentebestuur die je - al dan niet - de nodige toelatingen geeft.
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2 toestellen
KOOK- EN VERWARMINGS

DOE HET

correct!
ALGEMEEN gebruik
VAN KOOK- EN VERWARMINGSTOESTELLEN

Alle verwarmings- en kooktoestellen stel je brandveilig op:
• op voldoende afstand van brandbare materialen
• op een vlakke, slecht-warmte-geleidende-ondergrond
• in een voldoende verluchte ruimte
• de afstand tussen het toestel en het publiek moet minimum twee meter zijn en moet fysisch afgescheiden
worden, vb. met een nadar
Hou de voorraad brandstoffen beperkt tot het minimum.
Dit mag niet:
• Gebruik van verwarmings- en kooktoestellen met (licht)
ontvlambare of brandbare vloeistof als brandstof in de
inrichting is verboden.
• Gebruik van gasstralers of gaskachels met open vlam
of toestellen met stralend oppervlak in gebouwen en
tenten is verboden.
Is je installatie nog gekeurd?
• Vooral bij gebruik van elektrische en gasinstallaties is
het belangrijk dat die voldoen aan de regels van goed
vakamanschap en de nodige en correcte keuringsattesten hebben.
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2.1 BARBECUE OP HOUTSKOOL

tref voldoende voorbereidingen
•

•

•
•
•

Kies een stevig barbecuetoestel uit dat gemaakt is van metaal en onbrandbare materialen.
Zoek een geschikte plaats: niet te dicht bij gebouwen en het publiek
op een locatie die vlak, horizontaal en hard is en uit de buurt van dichte
plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken.
Zorg ervoor dat de buren geen schade en zo min mogelijk rookhinder
ondervinden.
Stel de barbecue zodanig op dat die niet kan worden omgestoten.
Hou voldoende water, een brandblusdeken en een blustoestel bij de
hand.

zo maak je veilig bbq-VUUR
•
•
•

•

Steek je vuur aan met kolen. Leg je voorraadje niet in de directe omtrek
van je brandende barbecue.
Zorg dat de omstaanders – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact
met het vuur kunnen maken.
Waak erover dat het knetterend vuur (vliegvuur) de omstaanders niet
kan verwonden.
Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.

dit mag niet
•
•
•

Een barbecue is verboden in een tent, kraam, …
Gebruik van vloeibare brandstof is verboden!
Een barbecue is niet geschikt om tuinafval in te verbranden.

GAAT HET TOCH MIS?

1

Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20
minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.
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tref voldoende voorbereidingen
•

•
•
•

2.2 Elektrisch koken

•

12

Zorg dat de toestellen het CEBEC-label dragen of voldoen aan de wettelijke voorschriften. Een erkend keuringsattest van de goede werking van de
toestellen moet vooraf kunnen voorgelegd worden.
Stel je elektrisch kooktoestel op een harde, stevige en stabiele plaats op.
Je kooktoestel hou je ver weg van brandbaar materiaal.
De elektrische leidingen voor voeding van elektrische installaties moeten
steeds voorzien zijn van beschermingsgeleiders met aarding.
Hou voldoende water, een brandblusdeken en een blustoestel bij de hand.

zo kook je zonder vrees
•
•

Zorg dat de omstaanders – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact
met het toestel kunnen maken.
De voedingskabels en verlengsnoeren plaats je zodanig dat ze:
de passage niet verhinderen of geen valpartijen veroorzaken.
niet beschadigd geraken.
geen toestellen doen omvallen.

Let op met elektriciteit
•
•
•
•

Leg een verlengsnoer nooit onder een tapijt.
Rol de haspel altijd helemaal uit, want het snoer wordt warm en kan
kortsluiting geven.
Verleng een verlengsnoer nooit met een ander verlengsnoer.
Doe de feest- of sfeerverlichting uit als je het huis verlaat of gaat slapen. Doe dat door de stekker uit het stopcontact te halen.

dit mag niet
•

Een kooktoestel met open vlam is verboden in een tent, kraam, ... en
worden dus enkel toegelaten in open lucht of in een afzonderlijk lokaal,
weg van het feestgedruis en publiek.

GAAT HET TOCH MIS?
Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20
minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

TREF VOLDOENDE VOORBEREIDINGEN
•
•
•
•

Bij gebruik van installaties met verplaatsbare gasflessen moeten die
beantwoorden aan de voorschriften van de reglementering en geïnstalleerd worden volgens de code van goed vakmanschap.
Kijk zeker nog de ontspanners en slangen na op certificatie en of ze aangepast zijn aan de gebruikte brandstof of flessen.
Zoek een geschikte plaats: locatie die vlak, horizontaal en hard is.
Blijf hierbij op een veilige afstand (4m) van beglaasde gevels.
Hou gasflessen op minimum drie meter afstand van kelderopeningen,
rioolmonden en andere lager gelegen locaties.
Hou voldoende water, een brandblusdeken en een blustoestel bij de
hand.

ZO KOOK JE VEILIG OP GAS
•
•
•
•

Zorg dat de omstaanders – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact
met het toestel kunnen maken.
Heb je een gasfles opgebruikt? Koppel die dan onmiddellijk af, voorzie
die van de beschermkap en stockeer ze buiten op een veilige afstand.
Bewaar volle gasflessen nooit in een gebouw, maar wel buiten in een
veilige zone.
Sluit na het koken, alle gasflessen goed af.

ZO GEBRUIK JE GASFLESSEN
Gasinstallaties moeten voldoen aan de regels van goed vakmanschap. Een
attest van de goede werking van de toestellen en van de gasdichtheid van de
leidingen moet vooraf kunnen voorgelegd worden:
• De flexibels van de gasleidingen mogen niet in serie verbonden worden.
• De maximum toegestane afstand met flexibele slang, tussen gasfles en
toestel, bedraagt twee meter en zichtbaar over de volle lengte. Metalen
slangen mogen langer zijn dan twee meter, maar moeten eveneens zichtbaar blijven.
• De flexibels moeten zeker om de vijf jaar vervangen worden. Indien er
zich scheurtjes, barsten of enige abnormale vervormingen zich voordien,
dan is onmiddellijke vervanging een must.
• Bij één verbruiktoestel, is één enkelvoudige ontspanner toegestaan.
Vanaf twee verbruiktoestellen is een dubbele ontspanning per toestel verplicht.

DIT MAG NIET!
•

•

2.3 		 koken op gas

•

Een kooktoestel met open vlam is verboden in een tent, kraam, … en
worden dus enkel toegelaten in open lucht of in een afzonderlijk lokaal,
weg van het feestgedruis en publiek.
Gasflessen mogen niet binnen in gebouwen of tenten gestockeerd worden.

GAAT HET TOCH MIS?
Verbrand? Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op
het nummer 112.
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Gasflessen bewaren doe je zo:
• rechtopstaand.
• volle en lege flessen worden van elkaar gescheiden.
• uit de zon. Gasflessen moeten zo gemaakt zijn
dat ze kunnen weerstaan aan de oplopende druk
als gevolg van de opwarming van de zon. Maar
het is toch wel aan te raden om gasflessen zoveel mogelijk uit de zon te houden.
• in open lucht.
• kies een opslagplaats die verwijderd is van rioolmonden, kelders of lager gelegen plaatsen.
• niet-zichtbare voorraden moeten aangeduid worden met een duidelijk pictogram.
Bewaar gasflessen nooit in een kelder
LPG, butaan en propaan zijn zwaarder dan lucht en
zakken dus. In kelders, waar gasflessen soms een
hele winter lang bewaard worden, kan zelfs een
miniem gaslek na verschillende weken tot gevaarlijke
situaties leiden.
Privé of publiek?
Gasflessen mogen niet in publiek toegankelijke ruimtes staan. Voor het gebruik van
gasflessen op private eigendom bestaat geen wetgeving. Toch raden we als brandweer aan om als een
goede huisvader met gasflessen om te gaan.
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GAS FLESSEN

2.4 verwarmingstoestellen

Koud? Dan warmen terrasverwarmers of verwarmingspaddestoelen je snel op. Maar doe dat in alle veiligheid.

TREF VOLDOENDE VOORBEREIDINGEN
Er is een bijzonder groot aanbod van terrasverwarmers op de
markt. Maak bij het kopen van een toestel een goede keuze.
Kies niet zomaar het goedkoopste model, want goedkoop betekent vaak ook van een mindere kwaliteit.
Enkele richtlijnen voor het kiezen van een terrasverwarmer:
• een elektrisch exemplaar draagt het CE-keurmerk.
• is uitgerust met een omvalbeveiliging.
• is voorzien van een thermokoppel, dat extra veiligheid biedt.
Bij het doven van de vlam, sluit dat thermokoppel automatisch de gastoevoer af.

zo maak je het veilig warm
•
•

•

Lees steeds eerst de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
De bovenkant van het verwarmingstoestel kan heel warm
worden. Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen het
toestel en eventuele brandbare materialen zoals versiering,
tentzeil, …
Hou steeds een oogje in het zeil.

ZO GEBRUIK JE GASFLESSEN
Gasinstallaties moeten voldoen aan de regels van goed vakmanschap. Een attest van de goede werking van de toestellen en van
de gasdichtheid van de leidingen moet vooraf kunnen voorgelegd
worden:
• De flexibels van de gasleidingen mogen niet in serie verbonden worden.
• De maximum toegestane afstand met flexibele slang, tussen gasfles en toestel, bedraagt twee meter en zichtbaar
over de volle lengte. Metalen slangen mogen langer zijn dan
twee meter, maar moeten eveneens zichtbaar blijven.
• De flexibels moeten zeker om de vijf jaar vervangen worden. Indien er zich scheurtjes, barsten of enige abnormale
vervormingen zich voordien, dan is onmiddellijke vervanging
een must.
• Bij één verbruiktoestel, is één enkelvoudige ontspanner
toegestaan. Vanaf twee verbruiktoestellen is een dubbele
ontspanning per toestel verplicht.

dit mag niet
Gebruik in volledig afgesloten ruimtes is verboden. Er dreigt
gevaar voor koolstofmonoxidevergiftiging.

GAAT HET TOCH MIS?
Verbrand? Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde
zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm
water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af.
Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.
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3 feesttenten

min. 4 meter afstand

P

P

vrije passagegang

min. 4 meter
afstand

tent 2
min. 4 meter
afstand
haspels vrijhouden

tent 1

afstand
max. 60 meter

P

koken

vrije toegangsweg
min. 4 meter breed

vrije toegangsweg
min. 4 meter breed

P
HULPDIENSTEN
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3.1 Tenten3.1		
< 100m²
Tenten <100m²
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Voor kleinere tenten, die geen verdieping hebben en bovendien kleiner
zijn dan 100m² gebruik je naast enkele eenvoudige richtlijnen ook steevast je gezond boerenverstand.

zo doe je het veilig
•

•
•
•
•

Gebruik je elektrische installaties? Dan moet een erkend keuringsattest
vooraf kunnen voorgelegd worden voordat de toestellen op het openbaar
net worden aangesloten. Hanteer steeds de regels van goed vakmanschap.
Een kooktoestel met open vlam is verboden in tenten.
Het gebruik van gasflessen in tenten is verboden.
De afstand tussen publiek en verwarmings- en kookelementen
moet minstens twee meter zijn.
Hou voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand.

GAAT HET TOCH MIS?
Verbrand aan een toestel? Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm
water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien
nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

Hoe stel ik mijn tent op?
• De afstand tussen de tent en aanpalende gebouwen moet minstens vier
meter zijn.
• De toegangswegen tot de omliggende gebouwen alsook brandkranen
(hydranten) moeten permanent vrijgehouden worden. De toegangswegen moeten een minimale breedte en hoogte van vier meter hebben.
• Op de site moeten de toegangswegen en evacuatiewegen rondom de
tenten permanent vrij blijven. Het parkeren van voertuigen is verboden.

Hoe werk ik veilig met elektrische installaties?
• Hou steeds voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand, met
minimum één bluseenheid/ 150m² vloeroppervlakte.
• Gebruik enkel gekeurde elektriciteitsinstallaties.
• De gebruikte verlengdraden moeten het CEBEC-keuringslabel dragen.
• De verlichting in een tent mag alleen elektrisch zijn.
Koken en verwarmen in tenten:
• Koken kan enkel op gekeurde toestellen.
• De afstand tussen het publiek en de verwarmings- of kookelementen
moet minimum twee meter zijn.
• Een kooktoestel met open vlam is verboden in tenten.
• Het gebruik van gasflessen in tenten is verboden.
Hoe smuk ik veilig mijn tent op?
• Zorg dat eventuele vloerbekleding goed aansluit en dat elektrische kabels goed vastgemaakt worden om struikelgevaar te vermijden.
• De versiering in de tent moet behandeld zijn tegen brand of uit moeilijk
ontvlambaar materiaal bestaan.
• Het gebruik van pyrotechnieken is verboden, evenals ballonnen met
ontvlambare gassen.

3.2		 tenten >100m²

Hoe zorg ik voor een goede evacuatieplanning?
• Hou voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand.
• Hang de veiligheidsverlichting en pictogrammen op boven uitgangen en
nooduitgangen.
• Zorg dat uitgangen, interne circulatiewegen en pictogrammen nooit uit
het zicht worden onttrokken.
• De maximale af te leggen afstand om de dichtstbijzijnde uitgang te bereiken, mag niet meer dan 30 meter zijn.
• Het totaal aantal nuttige centimeter nuttige evacuatiebreedte moet 1cm/
persoon bedragen. Een richtlijn die de brandweer steeds kan aanpassen:
< 50 personen: 1 uitgang
> 50 personen: 2 uitgangen
> 500 personen: drie uitgangen
• Tafels en stoelen moeten zo opgesteld worden dat de doorgangen naar
nooduitgangen en brandblustoestellen steeds vrij blijven.

Is mijn tent wel gekeurd?
• Het tentdoek moet minimum tot de klasse B (Europese classificatie), M2
(Franse classificatie) of A2 (Belgische classificatie) behoren. Dit attest kan
je opvragen bij de tentbouwer.
• De stabiliteit en kwaliteit van de tentconstructie, evenals de plaatsing,
moeten duidelijk worden gecertificeerd voor de bedoelde toepassing door
de installateur, een bevoegd orgaan of deskundig ingenieur.
• De organisator moet over de gegevens van de toegelaten grensbelastingen van wind, sneeuw en regen voor de betrokken tentconstructie
beschikken. Uiteraard wordt verwacht hiermee rekening te houden.
Zie je niets over het hoofd?
• Neem contact op met je verzekeringsagent zodat je de juiste
verzekeringen afsluit.
• Bij gebruik van de tent als dansgelegenheid, moet ook de politieverordening ter zake nageleefd worden.
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3.3 TENTEN 			
met VERDIEPing

Voor tenten met meerdere bouwlagen, is extra aandacht voor het veiligheidsaspect noodzakelijk. Werp zeker ook een blik op het plan om in
veilige omstandigheden een tent op te bouwen.
Hoe stel ik mijn tent op?
• De afstand tussen de tent en aanpalende gebouwen moet minstens vier
meter zijn.
• De toegangswegen tot de omligende gebouwen alsook brandkranen (hydranten) moeten permanent vrijgehouden worden. De toegangswegen
moeten een minimale breedte en hoogte van vier meter hebben.
• Op de site moeten de toegangswegen en evacuatiewegen rondom de
tenten permanent vrij blijven. Het parkeren van voertuigen is verboden.
Hoe zorg ik voor een goede evacuatieplanning?
• Hou voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand.
• Hang de veiligheidsverlichting en pictogrammen op boven uitgangen en
nooduitgangen.
• Zorg dat uitgangen, interne circulatiewegen en pictogrammen nooit uit
het zicht worden onttrokken.
• De maximale af te leggen afstand om de dichtstbijzijnde uitgang te bereiken, mag niet meer dan 30 meter zijn.
• Het totaal aantal nuttige centimeter nuttige evacuatiebreedte moet 1cm/
persoon bedragen. Een richtlijn die de brandweer steeds kan aanpassen:
< 50 personen: 1 uitgang
> 50 personen: 2 uitgangen
> 500 personen: drie uitgangen
• Tafels en stoelen moeten zo opgesteld worden dat de doorgangen naar
nooduitgangen en brandblustoestellen steeds vrij blijven.
Hoe werk ik veilig met elektrische installaties?
• Hou steeds voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand, met
minimum één bluseenheid/ 150m² vloeroppervlakte.
• Gebruik enkel gekeurde elektriciteitsinstallaties.
• De gebruikte verlengdraden moeten het CEBEC-keuringslabel dragen.
• De verlichting in een tent mag alleen elektrisch zijn.
Koken en verwarmen in tenten:
• Koken kan enkel op gekeurde toestellen.
• De afstand tussen het publiek en de verwarmings- of kookelementen
moet minimum twee meter zijn.
• Een kooktoestel met open vlam is verboden in tenten.
• Het gebruik van gasflessen in tenten is verboden.
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Hoe smuk ik veilig mijn tent op?
• Zorg dat eventuele vloerbekleding goed aansluit en dat elektrische
kabels goed vastgemaakt worden om struikelgevaar te vermijden.
• De versiering in de tent moet behandeld zijn tegen brand of uit moeilijk
ontvlambaar materiaal bestaan.
• Het gebruik van pyrotechnieken is verboden, evenals ballonnen met
ontvlambare gassen.
Is mijn tent wel gekeurd?
• Het tentdoek moet minimum tot de klasse B (Europese classificatie),
M2 (Franse classificatie) of A2 (Belgische classificatie) behoren. Dit attest kan je opvragen bij de tentbouwer.
• De stabiliteit en kwaliteit van de tentconstructie, evenals de plaatsing,
moeten duidelijk worden gecertificeerd voor de bedoelde toepassing
door de installateur, een bevoegd orgaan of deskundig ingenieur.
• De organisator moet over de gegevens van de toegelaten grensbelastingen van wind, sneeuw en regen voor de betrokken tentconstructie
beschikken. Uiteraard wordt verwacht hiermee rekening te houden.
Zie je niets over het hoofd?
• Neem contact op met je verzekeringsagent zodat je de juiste
verzekeringen afsluit.
• Bij gebruik van de tent als dansgelegenheid, moet ook de politieverordening ter zake nageleefd worden.
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4 OPSTELLINGEN
TIJDELIJKE

TREF VOLDOENDE VOORBEREIDINGEN

WAPEN JE TEGEN BRAND

•

Voorzie in de veiligheid van het evenement en zorg
ervoor dat er voldoende brandbestrijdingsmiddelen in
de buurt zijn:

•

•

•

Alle bestaande (en omliggende) gebouwen moeten
steeds bereikbaar blijven voor de voertuigen van
de brandweer, met doorgangen van minimum vier
meter breedte en vier meter hoogte.
Elke opstelling met een verhoogd brandrisico, zoals
bij een kook- of bakactiviteit, moet vier meter van
gevels en gebouwen verwijderd blijven.
Uitzondering: bij volle gevels zonder raam- of
deuropeningen en in gevallen zonder verhoogd
brandrisico bedraagt de afstand een meter.
Uitzondering: bij toestemming van de eigenaar
van het gebouw, mag de afstand ook kleiner
zijn.
Plaats je verschillende opstellingen naast elkaar,
zorg dan voor een tussenruimte van telkens minimum een meter.
De toegang tot publieke toegankelijke gebouwen,
residenties, appartementsgebouwen enz. evenals
de doorgangen naar achtergelegen gebouwen,
garages, enz. moeten over de volledige breedte
volledig vrij zijn.

Gekeurde installaties:
• alle elektrische en gasinstallaties, evenals brandblustoestellen moeten gekeurd zijn.
• aangepast aan het risico
Branddeken verplicht aanwezig bij gebruik van:
• friteuses
• bak- en braadtoestellen
De openbare hydranten en gasafsluiters, evenals hun
aanduidende borden, moeten vrij bereikbaar zijn voor
de hulpdiensten.

GAAT HET TOCH MIS?

Verbrand? Eerst water, de rest komt later! Hou de
brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten)
onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C)
gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af.
Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

4.1 markten, braderieen, buurt- en straatfeesten
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4.2		 pop-up camping

kies een geschikte plaats
•

•
•

De afstand van de tent, caravan, camper, ... tot een scheidingsgrens moet altijd minimum
vier meter zijn. Bewaar in een bosrijke omgeving zelfs een afstand van tien meter.
Hou deze tussenruimtes altijd vrij: plaats er geen vaste constructies en maai er het
hoogstaand gras en andere verdroogde struikgewassen.
Groepeer de tenten maximum per vier. Hou hier tussen elke tent ook mintens vier meter afstand.
Voor festivalcampings met kleine tenten, kan er van bovenstaande voorschriften afgeweken worden. In samenspraak met de organisatie en de hulpdiensten kan het aantal
gegroepeerde tentjes groter zijn. Ook de breedte van de brandgangen bekijk je in overleg.

alle wegen leiden naar...
•
•
•

De brandweer kan het campingterrein via minimum één toegangsweg bereiken.
Denk na over het concept, want alle tenten moeten op maximum 60 meter van een
berijdbare binnenweg bereikbaar zijn en dat in alle weersomstandigheden.
Voorzie een binnenweg op de camping met volgende kenmerken:
minimum vier meter breed
minimum vier meter vrije hoogte
een draagvermogen van minimum vijftien ton

technische uitrusting
De gemeenschappelijke technische installaties van het terrein moeten beantwoorden aan de
wettelijke voorschriften (keuring laagspanning, incl. veiligheidsverlichting, gasinstallaties, …).

wapen je tegen brand
•

•

Voorzie volgende blusmiddelen: één goedgekeurd poederblustoestel van het type ABC
(zes kg), per groepsgedeelte van twintig kampeerplaatsen. Specifiek voor festivalcampings met kleine tenten kan hiervan afgeweken worden, in functie van het aantal tenten
en de grootte van de clusters.
De locatie van het blustoestel moet voldoende aandeduid worden met behulp van pictogrammen. De onmiddellijke omgeving waar blustoestellen voorhanden zijn, moet steeds
vrij zijn zodat die zonder probleem gebruikt kunnen worden.

dit mag niet!
•
•
•

Open vuren zoals kampvuren, vuurwerk, fakkels, kaarsen, … en barbecues zijn niet toegelaten.
Gasbranders met prikpatronen zijn verboden.
Campinggas is enkel toegelaten tot max. 500g. Deze gastoestellen mogen enkel in open
lucht worden gebruikt.

GAAT HET TOCH MIS?
Verbrand? Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel
mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C)
gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.
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contact
Hulpverleningszone
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
Tel.: 056 23 99 70

Niet-dringende oproepen
Tel.: 056 22 44 44
Noodoproep brandweer,
ziekenwagen
112

Editie: april 2016

Verantwoordelijke uitgever: Claude Croes, voorzitter zoneraad

www.hvzfluvia.be

