Veiligheid bij kleine
evenementen
over brandveiligheid en
gezondheid
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Vragen over evenementen & brandveiligheidsaspecten
•

Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden & Woudenberg

preventie.el@vru.nl
•

Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal, Rhenen & Wijk bij
Duurstede

preventie.hr@vru.nl
•

De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Vianen & IJsselstein

preventie.bl@vru.nl
•

Utrecht

utrecht@vru.nl
•

De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater & Lopik

preventie.rv@vru.nl

Vragen over evenementen & gezondheidskundige aspecten
ghor.evenementen@vru.nl
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1 Inleiding
Als u een evenement organiseert, zijn er veel zaken die u vooraf moet
regelen om het evenement goed en veilig te laten verlopen. Als
organisator bent u verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van de
bezoekers. Ook kunt u ervan uitgaan dat uw bezoekers rekenen op
bepaalde voorzieningen. In deze folder informeren wij u over
standaard voorschriften ten aanzien van brandveiligheid en gangbare
gezondheidskundige maatregelen bij relatief kleine evenementen.
In deze folder vindt u een aantal standaard voorschriften en voorzieningen
waar u rekening mee moet houden als u een evenement organiseert zoals
bijvoorbeeld:
•

een rommelmarkt bij een school;

•

het plaatsen van een tent bij een straatfeest;

•

een buurtbarbecue;

•

de opening van een winkel aan of op de openbare weg.

De hier genoemde voorschriften en richtlijnen geven u een basis voor een
veilig en gezond evenement. Mocht u hiervan gemotiveerd willen afwijken
en/of vragen hebben, neemt u dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht.
In deze folder vindt u informatie over de onderwerpen:
•

•

brandveiligheidsadvies
o

tenten;

o

open vuur;

o

gasflessen;

o

versiering;

gezondheidskundig advies
o

EHBO;

o

technische hygiënezorg;

•

bereikbaarheid

•

maatadvies

Daarnaast kan het zijn dat u een evenementenvergunning op grond van de
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) nodig heeft. Deze vraagt u aan bij de
gemeente waar u het evenement wilt organiseren. Afhankelijk van de locatie
van uw evenement, is een gebruiksvergunning-/melding noodzakelijk op grond
van het Bouwbesluit of Brandbeveiligingsverordening (BBV). Uit onderstaand
stroomschema kunt u afleiden wat u nodig heeft.
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2 Brandveiligheidsadvies
2.1

Tenten
Een tent is een tijdelijke constructie (als deze korter staat dan 30 dagen) met
een overkapping, al dan niet met zijwanden. De tent dient op minimaal
5 meter van een andere tent of bouwwerk te staan, of de gevel van het
bouwwerk moet een brandwerendheid bezitten van 30 minuten (een stenen
gevel zonder ramen kan hieraan voldoen). Indien er meer dan 50 personen
gelijktijdig aanwezig zijn of de oppervlakte groter is dan 25m2 dienen er
tenminste 2 uitgangen te zijn die minimaal 5 meter uit elkaar liggen. De
loopafstand in de tent naar een (nood)uitgang (obstakel vrij) is maximaal 30
meter. Plak kabels en snoeren vast om struikelen te voorkomen. Alle
onderdelen van de tent dienen aan minimaal aan een van onderstaande
brandveiligheidsklassen te voldoen als de tent groter is dan 25 m2:
•

klasse 2 (NEN 6065);

•

klasse B (NEN-EN 13501-1);

•

klasse B1 (DIN 4102);

•

klasse M2 (NF P 92-503, NF P 92-504, NF P 92-505 of NF P 92-507).

Deze certificaten vindt u in het tentenboek dat bij de tent hoort. In de tent
dient tenminste 1 goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn met een inhoud
van minimaal 6 liter of 6 kg. Het gebruik van de tent kan aanleiding geven
voor meer brandblussers of eisen aan de locaties van de brandblussers.
Bijvoorbeeld als er gekookt wordt in de tent of als er een geluidsinstallatie is.

2.2

Open vuur
Met open vuur wordt een vuurkorf, een gasverbrandingstoestel, een
terrasheater of een barbecue bedoeld. Op de locatie en in de directe omgeving
van het open vuur, dient materiaal onbrandbaar te zijn.
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Formeel betekent dit voldoen aan brandklasse A1 (NEN-EN 13501-1). In de
praktijk betekent dit steenachtig materiaal of bijvoorbeeld RVS. In elk geval
geen hout. Als er pannen worden gebruikt dienen er passende deksels
aanwezig te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan frituren van voedsel (vlam in
de pan).
Vuurkorven moeten op een stevige ondergrond geplaatst worden, zodat ze
niet om kunnen vallen. De plaats waar gestookt wordt, moet een onbrandbare
ondergrond hebben en ontdaan zijn van brandbare begroeiing over een
afstand van 3 meter rond het vuur. Nabij het vuur moet een blusmiddel
aanwezig zijn.
De rookgassen die vrijkomen moeten doelmatig worden afgevoerd (de afvoer
moet zijn afgestemd op de specifieke productie van rookgassen). Let er op dat
het verbruikstoestel (gas of elektra) in goede staat verkeert, niet beschadigd
is, stabiel staat en niet in een vluchtroute staat.

2.3

Gasflessen
Er mag maximaal 125 liter brandbaar gas aanwezig zijn in een tank of in
gasflessen. Deze gasflessen of tank moeten zijn opgesteld in een ruimte die
met de buitenlucht ventileert. Houd rekening met de eigenschappen van het
gas. Alle slangen, leidingen, aansluitingen en appendages die de verbindingen
vormen tussen de flessen/tank en het verbrandingstoestel dienen:

2.4

•

geschikt te zijn voor het betreffende gas;

•

deugdelijk te zijn vastgemaakt;

•

geen breuken of (uitgedroogde) beschadigingen te vertonen, en

•

niet ouder te zijn dan de productspecificaties.

Versieringen
Slingers, textiel, kerstbomen/-takken, vlaggetjes en gordijnen zijn leuk ter
decoratie, maar brandgevaarlijk. Daarom gelden de volgende richtlijnen:
•

hang de versiering op minimaal 2,50 meter hoogte aan ijzerdraad;

•

de versiering dient brandvertragend geïmpregneerd te zijn conform de
NEN 6064 en NEN-EN13501-1 brandklasse A1, en

•

hang de versiering niet voor uitgangen of vluchtroute-aanduidingen of
vlakbij hete spots.
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De brandvertragendheid van de versiering kunt u zelf testen:
•

neem een monster van 5 x 25 cm;

•

ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende
5 seconden in een vlam van een aansteker of lucifer (geen
gasbrander);

•

houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en
let op dat u zich niet brandt;

•

neem de vlam weg als het monster vlam heeft gevat of na 5 seconden.

Als het materiaal aan de volgende voorwaarde voldoet heeft u een goede
versiering:
•

tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al dan niet
brandend of druipend);

•

tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen, en

•

het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden en gloeit maximaal 60
seconden na.

Het is natuurlijk mogelijk om brandvertragende versiering te kopen maar het
is ook mogelijk om versiering te laten impregneren.

3 Gezondheidskundig advies
Standaard voorschriften voor gezondheidskundige aspecten bij kleine
evenementen zijn vooral gebaseerd op ‘gezond verstand’ en een
aantal simpele regels. Hieronder worden enkele gangbare
voorzieningen en richtlijnen toegelicht.

3.1

Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO)
Als u een evenement organiseert, moet u ook maatregelen treffen voor als
zich een ongeval voordoet. Zorg voor de aanwezigheid van een Eerste
Hulpverlener. Ook voor een straatfeest/buurtbarbecue dat in uw eigen
(woon)omgeving plaatsvindt, is het handig als er iemand is die de rol van
Eerste Hulpverlener heeft. De praktijk wijst uit dat zij dikwijls betrokken
worden uit de bezoekers van het straatfeest/buurtbarbecue of dat er iemand
wordt aangewezen die het eerste aanspreekpunt is. Indien nodig regelt deze
persoon aanvullende hulp. Door dit vooraf te regelen, voorkomt u veel
improvisatie tijdens de chaos van een ongeval.

Eerste Hulpverlener
Een Eerste Hulpverlener is iemand met een (basis) EHBO diploma. Aangezien
er veel opleidingen zijn, adviseren wij dat de inhoud van de opleiding
overeenkomt met de EHBO cursus van het Oranje Kruis of van het Rode Kruis
(http://www.hetoranjekruis.nl of http://efam.redcross.be).
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De Eerste Hulpverlener heeft een hulpverleningstas bij zich waar alle
materialen inzitten om hulp te kunnen verlenen. Ook kan er een Automatische
Externe Defibrillator (AED) aanwezig zijn. De Eerste Hulpverlener is
herkenbaar aanwezig.

3.2

Technische Hygiënezorg
Bij technische hygiënezorg moet u denken aan toiletvoorzieningen en
voorschriften die gelden als er etenswaren wordt aangeboden.

Toiletten
Regel voor de bezoekers van uw evenement de mogelijkheid om naar het
toilet te gaan. Bekijk of het mogelijk is om gebruik te maken van uw eigen
voorzieningen en/of de bestaande voorzieningen in de omgeving. Bij een
straatfeest/buurtbarbecue bijvoorbeeld kunnen alle bezoekers gebruik maken
van hun eigen toilet.
Indien er geen of onvoldoende beschikbare aanwezige voorzieningen zijn,
moet u toiletten plaatsen. Daarbij bepaalt u zelf welk ‘comfort’ niveau u
aanbiedt. Toiletten aangesloten op het riool en de waterleiding voor
handenwasgelegenheid hebben de voorkeur. Het lozen van afvalwater op
oppervlaktewater of hemelwaterriool is verboden.
Een standaard rekenregel voor het aantal toiletten is: 1 toilet op 150
gelijktijdig aanwezigen. Let op gelijke verdeling van toiletten voor mannen en
vrouwen. Bij mannen mag maximaal ¾ van het aantal toiletten bestaan uit
urinoirs.

Etenswaren
Houd er rekening mee dat etenswaren gezondheidsrisico’s met zich
meebrengen, denk bijvoorbeeld aan het niet goed op temperatuur bewaren en
bereiden van voedsel. Indien etenswaren bereid worden door horeca dan
gelden er wettelijke hygiënevoorschriften (HACCP norm). Bereiding en verkoop
van eten en drinken door niet-horeca, dan wel personen zonder Verklaring
Sociale Hygiëne en kennis van HACCP, wordt afgeraden. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij u naar de GGD regio Utrecht (infoblad: ‘Adviezen bij
voedselvoorziening op evenementen door niet-professionals’).

Gezondheidsklachten na evenement
Als u na het evenement een ongewoon aantal meldingen ontvangt van
bezoekers en/of medewerkers met gezondheidsklachten, stel dan GGD regio
Utrecht hiervan op de hoogte.
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Denk bijvoorbeeld aan:
•

acute maag- en darmaandoeningen (o.a. braken/diarree);

•

geelzucht;

•

huidaandoeningen;

•

of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard.

4 Bereikbaarheid
Denk er bij de organisatie van het evenement aan dat de evenementenlocatie
goed bereikbaar is voor hulpdiensten. Houd daarnaast rekening met de
bereikbaarheid van de omgeving voor hulpdiensten. Immers, de brandweer,
politie en ambulance kunnen ook elders in de straat of in een andere straat
nodig zijn en uw evenementenlocatie moeten passeren.
Houd daarom een route vrij van tenminste 3,25 meter breed en 4,20 meter
hoog. In dit vlak mogen dus geen statafels, objecten, spandoeken of
vlaggetjes staan of hangen.
Let er ook op dat brandkranen bereikbaar blijven. Niet alleen de putdeksel,
maar ook een meter rondom de brandkraan dient obstakelvrij te zijn.

5 Maatadvies
Het hangt van diverse factoren af welke risico’s uw evenement met zich
meebrengen. In deze folder adviseert de Veiligheidsregio Utrecht u over
standaard maatregelen die u kunt treffen om de veiligheid op het gebied van
brandveiligheid en gezondheidskundige aspecten te vergroten. De
Veiligheidsregio Utrecht adviseert u contact op te nemen voor maatadvies als:
•

uw evenement tijdelijke huisvesting of kampeervoorzieningen betreft;

•

er waterverneveling is (douches, fonteinen, bubbelbaden, etc.);

•

(huis)dieren aanwezig zijn;

•

er tatoeages/piercings gezet worden, of

•

als de informatie in deze folder niet toereikend is voor uw evenement.

Voor de volledigheid wijzen wij u op de infobladen van GGD regio Utrecht met
adviezen over diverse onderwerpen gerelateerd aan evenementen:
•

adviezen bij evenementen met dieren;

•

adviezen voor legionellapreventie op evenementen;

•

adviezen hitte bij evenementen.
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