
Kop

Elk evenement heeft veiligheidsrisico’s. 

Deze risico’s zijn van veel (f)actoren afhan-

kelijk. Om tot een goed veiligheidsniveau 

te komen is het verstandig om breder te 

kijken naar uw activiteit. 

Er zijn drie gouden regels die u helpen 

naar een veilig evenement.

Algemene Brandveilig-
heidsvoorschriften bij 
evenementen 

1. Zorg dat u de risico’s van uw 
evenementenlocatie kent en wegneemt: 
U maakt met uw activiteit/evenement gebruik van de 

mogelijkheden van een openbare ruimte. Kent u ook 

de onmogelijkheden? Vragen die u onder andere 

moet kunnen beantwoorden: 

• Hoeveel mensen kunt u kwijt en wanneer is het 

vol?

• Is uw evenementenlocatie goed te bereiken?

• Zijn er (brand)veiligheidsrisico’s voor uw 

 omgeving/buren?

• Is er in de directe omgeving ook een evenement 

dat uw evenement zou kunnen beïnvloeden?

2. Kent u de risico’s van en voor uw 
bezoeker en hoe gaat u deze beheersen?
Zorg dat u naast het aantal bezoekers ook weet wie 

er op uw feestje komen. Vragen die u onder andere 

moet kunnen beantwoorden zijn:

• Wie is de doelgroep?

• Zijn er risico’s bij uw doelgroep (bijvoorbeeld 

imago, drankgebruik, kwetsbaar, etc.) waar u 

rekening mee moet houden?

• Maakt u gebruik van toegangskaarten of is het 

vrije inloop?

• Heeft u invloed op de in- en uitstroom van 

 bezoekers? 



3. Kent u de risico’s die passen bij uw 
activiteit? 
Bedenk scenario’s die mogelijk zouden kunnen 

plaatsvinden en hoe u daarop moet anticiperen. 

Denk daarbij aan brand, storm, massale paniek, etc. 

De minimale brandveiligheidsregels zijn terug te 

vinden in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basis-

hulpverlening overige plaatsen’.

Zorg dat u deze risico’s en de regels kent om de 

risico’s te verminderen en/of weg te nemen. 

Algemene regels voor een 
veilige evenementenlocatie:
• Voorkom het ontstaan en uitbreiden van brand 

zo goed als mogelijk. 

 Denk daarbij aan blusmiddelen, maar ook aan 

preventieve maatregelen.

• Voorkom ongevallen en onveilige situaties zo 

goed als mogelijk.

• Zorg dat er niet te veel mensen op een te kleine 

oppervlakte aanwezig zijn. 

• Houd vluchtwegen vrij over de gehele breedte, 

zodat de bezoekers onbelemmerd het terrein/

evenementenlocatie kunnen verlaten als de situa-

tie daarom vraagt.

• Zorg dat hulpdiensten het evenement(enterrein) 

altijd kunnen bereiken. Houd daarbij rekening 

met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 me-

ter (waarvan 3,25 meter verhard) en een minima-

le doorgangshoogte van 4,2 meter.

• Zorg dat hekwerken of andere obstakels, die de 

doorgaande route blokkeren, snel en gemakke-

lijk kunnen worden verwijderd.

• Zorg dat de aanwezige brandkranen of andere 

bluswatervoorzieningen worden vrij gehouden. 
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