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Voorwoord 
“De organisator is verantwoordelijk voor de veiligheid op zijn evenement en moet alle 
voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en het ordentelijk verloop van het evenement te 
garanderen, de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de hinder tot een minimum te 
beperken!” 

De hele procedure rond de melding van evenementen en de bijhorende richtlijnen voor 
organisatoren is opgesteld met als doelstelling een veilig evenement te kunnen organiseren.  
De veiligheid van een evenement is in grote mate te realiseren door het toepassen van een aantal 
reglementen en richtlijnen door de organisator zelf.  

Daarnaast kunnen de veiligheidsdiensten aan bijkomende preventie doen d.m.v. adviezen, 
veiligheidsrondgangen + checklist, het opstellen van noodplanningszones (NPZ), operatieorders en 
Nood- en Interventieplannen (NIP) en het opstellen van evaluaties. 

Een goede voorbereiding van een evenement en het systematisch en transparant delen van 
informatie aan de betrokken veiligheidsdiensten zorgt voor een efficiënte en gecoördineerde 
(re)actie bij eventuele incidenten. 

Deze evenementengids is een bijlage aan het online meldingsformulier. In deze bundel wordt 
enerzijds verduidelijking gegeven of wordt verwezen naar de geldende wettelijke reglementeringen 
zoals de Wet Welzijn op het werk, Codex welzijn op het werk, ARAB, milieuwetgeving en 

politiereglement. Voor meer informatie i.v.m. regelgeving zie bijlage 1. Daarnaast bevat de bundel 
verschillende richtlijnen en tips van “good practices”.  

  

https://vcs01.politiezoneriho.be/maxiformulier
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1996080400
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk
https://werk.belgie.be/nl/algemeen-reglement-voor-de-arbeidsbescherming
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator
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1 Algemeen 
1.2 Toepassingsgebied 
  

In gebouwen, lokalen 

of plaatsen waar 

publiek gewoonlijk 

toegang heeft. 

In instellingen van 

‘tijdelijke aard’. 

Bv. tent 

In gebouwen en 

lokalen, die normaal 

niet publiek 

toegankelijk zijn. 

Bv. loods, kerk, … 

Waar gelijktijdig ≥ 100 personen kunnen aanwezig zijn. 

Waar het publiek 

kosteloos, tegen 

betaling of op vertoon 

van een lidkaart 

toegang heeft. 
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2 Locatie – inrichting – terrein 
2.1  Openbaar domein  
Om een evenement te organiseren op het openbaar domein of andere publiektoegankelijke plaatsen 

in openlucht heb je altijd de toestemming nodig van de burgemeester. 

EN 

Indien bepaalde straten verkeersvrij of parkeervrij moeten zijn, dient de organisator dit aan te vragen 

bij de bevoegde dienst van de gemeente waar het evenement plaatsvindt. OPGELET: Verkeersvrij is 

automatisch parkeervrij!  

2.2 Toegestane capaciteit 
Het maximaal aantal gelijktijdig toegelaten personen wordt vastgelegd op basis van de beschikbare 

oppervlakte en het aantal en de breedte van de (nood)uitgangen. De organisator is verantwoordelijk 

voor het bijhouden van de in- en uitstroom van personen tijdens het evenement.  

2.2.1 Oppervlakte 
- Zalen met uitsluitend vaste zetels of stoelen → maximumaantal aanwezigen = aantal 

zitplaatsen 

- Andere →  3 personen/m² netto beschikbare oppervlakte (= de vrije oppervlakte die niet 

wordt ingenomen door vast meubilair, sanitair, zitplaatsen en dergelijke) of 1m²/persoon 

bruto oppervlakte (zonder aftrek meubilair, sanitair, podia, …). 

- Aanbevolen maximumaantal aanwezigen op een fuif of eendaags evenement → 

0,5m²/persoon of 2 personen/m². 

- Bij de melding van je evenement bezorg je eveneens een inplantingsplan met alle juiste 

afmetingen om de correcte risicoanalyse te kunnen doen. 

Hou rekening met knelpuntplaatsen zoals toegang tot toiletten, bars, ingang, … Probeer te veel 

capaciteit op deze plaatsen te vermijden.  

2.2.2 Uitgangen – evacuatie – toegangswegen  
Een uitgang leidt naar de openbare weg of naar een veilige plaats.  

Een veilige plaats is een gedeelte van het gebouw buiten het compartiment waar de brand/het 

incident zich bevindt en van waaruit het gebouw kan verlaten worden, zonder door het door de 

brand/incident getroffen compartiment te gaan.  

- ≤ 99 personen → min. 1 uitgang.  

- ≥ 100 pers. → min. 2 gescheiden uitgangen.  

- ≥ 500 pers. → min. 3 gescheiden uitgangen. 

- > 1000 pers. → min. 3 gescheiden uitgangen + 1 extra/1000 pers.  

+ Bijkomend: de af te leggen afstand tot de dichtstbijzijnde uitgang is maximaal 45 meter. 

 
 
 
 
 
 
 

Minimale totale 
breedte van alle 

uitgangen (in cm) 
= 

Het aantal 
toegelaten 
personen  

Indien de trappen naar uitgangen 
stijgen 

= 
2cm/persoon  

 

Breedte van de uitgangen en 
evacuatiewegen  

= 
Minstens 0,80m per uitgang 

of evacuatieweg 
+ 

Vrij van elke hindernis tot op 
een hoogte van minstens 2m 
 

Indien de trappen naar uitgangen 
dalen 

= 
1,25cm/persoon  
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Het is verboden om voorwerpen, die de doorgang kunnen 

belemmeren of de vrije breedte kunnen verminderen, te plaatsen in 

trappenhuizen, uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen 

die ernaar toe leiden (zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant). 

Bij de opstelling en inrichting van de zaal moeten de nooduitgangen 

en de weg ernaar toe volledig vrij zijn! 

Aan elke nooduitgang hangt een plannetje met daarop 

de evacuatieweg(en), brandblussers en indien mogelijk 

de hoofdafsluiter van gas en elektriciteit.  

Deuren 

- Alle deuren die gelegen zijn in de 

evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend 

worden en draaien open in de richting van de 

uitgang. 

- De deuren die rechtstreeks op de openbare 

weg uitgeven mogen niet buiten de rooilijn (grens tussen openbare en private grond) komen. 

Indien deze deuren naar binnen draaien, moeten ze openslaan tegen een vast gedeelte van 

het gebouw en er stevig aan bevestigd worden. Gedurende de openingsuren zijn deze 

deuren in geopende stand vastgezet. 

- Draaideuren of draaipaaltjes zijn als uitgang niet toegelaten. 

- De vleugels van glazen deuren dragen een merkteken voor de zichtbaarheid. 

- Elke deur met automatische sluitrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden 

geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle 

breedte opent wanneer de energiebron die de deur in werking stelt, uitvalt. 

- Indien de toe- en uitgangswegen bestaan uit automatische of handbediende schuif- of 

rolpoorten, moeten deze poorten in open stand worden vastgezet tijdens het evenement. 

- Automatische schuifdeuren zijn slechts toegelaten voor uitgangen die 

rechtstreeks naar buiten uitgeven. Deze bepaling geldt niet voor 

branddeuren en liftdeuren. 

- Deuren die niet naar de uitgang leiden, moeten een duidelijke 

vermelding ‘geen uitgang’ dragen.  

Signalisering  

De plaats van elke uitgang en nooduitgang, evenals de richting van de wegen, die naar de uitgang 

leiden, worden aangeduid door de universele pictogrammen op een goed zichtbare plaats en hoogte 

(tussen 2m en 3m hoog). 

TIP: Een werfhekken is net geen 2 meter.  

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL9KTtuLrdAhUJPFAKHbNTA9kQjRx6BAgBEAU&url=http://webshop.santensmetaalwaren.be/article/pictogrammen/pictogram_vluchtweg.html&psig=AOvVaw2yx16qhzajTjvLoTcJWCml&ust=1537012718058466
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Wand of omheining 

Een geplaatste wand of omheining ter hoogte van de uitgangen of uitgangswegen mag uitsluitend 

bestaan uit losse elementen, die elk op eenvoudige wijze en onmiddellijk met de hand kunnen 

worden verwijderd of verplaatst. Daarom mag er niets aan de elementen worden bevestigd dat de 

elementen rechtstreeks of onrechtstreeks aan elkaar verbindt (bv. doeken, spanbandjes, moeren, …). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting 

In alle delen voorzien van kunstmatige verlichting moet boven de uitgangen en nooduitgangen een 

veiligheidsverlichting voorzien zijn, die voldoende lichtsterkte heeft om een ordelijke ontruiming te 

verzekeren. 

De veiligheidsverlichting dient automatisch en onmiddellijk in werking te treden bij het uitvallen van 

de gewone verlichting. De autonomie bedraagt minstens 30 min. en de 

minimale lichtsterkte is 1 lux ter hoogte van de vloer. 

Indien in de omgeving van de inrichting of tent de openbare verlichting 

onvoldoende is, moet gezorgd worden voor bijkomende verlichtingspunten bij de uitgangen en de 

nooduitgangen. 

Blackbox 

Indien in de ruimte een ‘blackbox’ of een ‘box in a box’ voorzien wordt (d.w.z. een afgezonderde 

ruimte/tent binnen de bestaande ruimte), en/of de (nood)uitgangen naar aanleiding van de 

aangebrachte decoratie onvoldoende zichtbaar zijn, dienen de universele pictogrammen en de 

noodverlichting in de box eveneens op een goed zichtbare plaats en hoogte (2m – 3m) herhaald te 

worden.  

Onaangepaste ruimtes 

Wanneer evenementen georganiseerd worden in onaangepaste ruimtes (loodsen, schuren, kerken, 

foyer, …) dient er voorafgaandelijk advies ingewonnen te worden bij de dienst Noodplanning. Deze 

zal een advies formuleren NA overleg met de andere hulpdiensten. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiszfHvs-XdAhUIPVAKHeNDBAkQjRx6BAgBEAU&url=http://dev.bleublanc.fr/e_catalogue/vente-materiel-outillage/produit_e-catalogue.php?f%3D5%26f_text%3DMATCHANT%26ff%3D0%26ff_text%3DEQUIPCHA%26fff%3D5%26fff_text%3DCLOTURE&psig=AOvVaw0sDhZPeQ-bY1l1_M8DiD07&ust=1538488702106025
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj02crfsuXdAhXDEVAKHT9PDo8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.heras-mobile.be/toebehoren/verbinding&psig=AOvVaw2DyFOFW5xSATA0oCyvOD5n&ust=1538488533637936
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ9Km2sOXdAhVL6KQKHYxyBcAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fietscrossvouwtenten.nl/product/dranghek-banner-enkelzijdig/&psig=AOvVaw2L2ukTsR9_GLodyL5J-4au&ust=1538487897542455
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC3oKXseXdAhUKbVAKHddiAdUQjRx6BAgBEAU&url=https://shop.krekels.net/spandoek-nadar-op-rol-45-m-x-08m.html&psig=AOvVaw2L2ukTsR9_GLodyL5J-4au&ust=1538487897542455
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Toegangswegen  

De locatie moet altijd voldoende bereikbaar zijn voor de voertuigen van de brandweer, zodat het 

opstellen van voertuigen en de brandbestrijding mogelijk is. Dit wil zeggen een toegangsweg van 

minstens 4m breed.  

De organisator bezorgt een overzichtelijk inplantingsplan op schaal, waarop de veiligheidsdiensten 

de vrije doorgangen en zones kunnen op aanduiden. 

Naargelang de plaats en de omstandigheden, kan een parkeerverbod ingesteld worden.  

De organisator denkt zelf na over voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving en voorziet 

begeleiding/bewegwijzering en eventueel bewaking.  

TIP: Hou bij gebruik van een weide of braakliggend terrein voldoende rekening met de 

weersomstandigheden!  

2.3 Inrichting – installatie  
Er mogen geen gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, 

textiel en kunststoffen (bv. plastiek), noch als versiering, noch als bouwmateriaal voor wanden en 

(valse) plafonds aangewend worden.  

De normale, functionele stoffering voor gordijnen, overgordijnen, vaste muurbekleding en 

tafellinnen vallen niet onder deze bepaling: 

- Textielstoffen zijn verboden. 

o Uitgezonderd de doeken en tentzeilen die minimaal voldoen aan één van de 

onderstaande normen: 

▪ De Belgische norm A0, A1 of A2  

▪ De Euroklasse A1, A2, B of C  

- Wanneer doeken of zeilen gebruikt worden als plafonddecoratie boven het publiek, dienen 

ze minimaal te voldoen aan één van onderstaande normen:  

o De Belgische norm A1 of A2 

o De Euroklasse A1, A2, B of C (geen druppelvorming van het verhitte materiaal = d0)) 

- Alle aangebrachte materialen moeten voldoende stevig en tevens met brandvertragende 

materialen bevestigd worden. 

Blusmiddelen 

Per 150 m² wordt 1 blustoestel + pictogram voorzien. Bij verzwarende brandrisico’s zal de brandweer 

beslissen of er wel dan niet extra of meer specifieke blusmiddelen noodzakelijk zijn. 

Attest 

De organisator moet zoveel als mogelijk over attesten beschikken van de gebruikte materialen, 

podia, stellingen, … Dit moet aanwezig zijn tijdens de veiligheidsrondgang en op het evenement.  

De stellingbouwer voorziet de stelling van de noodzakelijke signalisatie dat de constructie mag 

betreden worden.  

Elektriciteit 

Van de tijdelijk geplaatste elektriciteitskasten en verdeelkasten, moet er een recent keuringsattest 

ter beschikking zijn tijdens de veiligheidsrondgang en op het evenement. 
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Alle elektrische bedradingen en toestellen moeten conform zijn en de beschermende mantel van de 

kabels of draden mag geen beschadiging of onderbreking vertonen. Ze zijn rechtstreeks aangesloten 

op het hoofdverdeelbord. De kabels mogen enkel bevestigd worden aan 

andere constructies door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.  

Let op met elektriciteit: 

- Leg een verlengsnoer nooit onder een tapijt.  

- Rol de haspel altijd helemaal uit.  

- Verleng een verlengsnoer nooit met een  

ander verlengsnoer.  

Eigen lokalen (bv. jeugdverenigingen) zorgen ervoor dat 

hun elektriciteit eigen aan het lokaal in orde en gekeurd is. 

Voor zalen die gehuurd worden van de stad/gemeente is 

dit al in orde.  

Bevloering 

Indien in de tijdelijke (tent)constructie een (verhoogde) 

bevloering wordt aangebracht, dient deze onderaan 

toegemaakt te worden, zodat er geen afval onder deze 

constructie kan terecht komen. Het is belangrijk dat er een 

stevige en goede onderbouw is.  

Valbescherming  

Er dienen voldoende valbeveiligingsmaatregelen genomen te 

worden indien bezoekers plaats kunnen nemen op een podium 

of verhoog.  

Tijdelijke zitjes 

Bij de opstelling van tijdelijke zitjes, zijn onderstaande richtlijnen van toepassing: 

- De zitjes zijn per rij aan elkaar vastgemaakt.  

- Er mogen maximaal 22 zitjes naast elkaar geplaatst worden tussen twee doorgangen. 

- Aanbevolen breedte van de doorgang tussen de blokken met zitjes is 2 meter. 

- De afstand tussen de rijen zitjes moet de vlotte passage en de evacuatie van de gebruikers 

mogelijk maken. De aanbevolen ruimte tussen de rijen bedraagt 70 cm. 

Roken 

De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico’s verbonden aan roken te 

weren. Daarom is het verboden te roken of te laten roken in gesloten plaatsen die voor het publiek 

toegankelijk zijn.  

- Er worden voldoende pictogrammen met ‘rookverbod’ uitgehangen en er 

worden geen asbakken geplaatst binnen de inrichting.  

- Het is aan te raden asbakken buiten ter hoogte van iedere ingang te 

plaatsen en er wordt best een rokerszone voorzien! 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLo-LsubrdAhWEZVAKHZGeA7MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cndt-fr.com/securite-sante/signalisation-prevention/6007-interdiction-fumer1.html&psig=AOvVaw1QreQQxmwmiDyxvfInpwW_&ust=1537012957165749
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihnKvC3O7dAhXELFAKHUgzBdsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cornet.be/nl/cornet-stages-podiums/accessoires&psig=AOvVaw1hmnZ3Km0ZtG82iwHijzIn&ust=1538809031416101
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Toiletten 

- Voorzie voldoende toiletten.  

- Denk ook aan toiletdames.  

- Ga na of de toiletten niet tot geuroverlast in de zaal leiden, want dat kan erg storend zijn. 

- Onderstaande lijsten gaan uit van een maximale wachtrij van 10 personen.  

- Indien er alcohol wordt geserveerd moet het aantal worden verhoogd met 15%. 

 

 

 

2.4 Tijdelijke opstellingen  

2.4.1 Tenten (> 100m²) 
Algemeen  

- Voorzie voldoende en geschikte blusmiddelen.  

- De verlichting in een tent mag enkel elektrisch zijn.  

- Stroomgeneratoren en brandstofreservoirs moeten buiten opgesteld worden op minimum 4 

meter afstand.  

- Voor kook- en verwarmingsinstallaties: zie hoofdstuk 3. 

Zo ga je te werk 

- Zorg voor een afstand van minstens 4 meter tussen de tent en aanpalende gebouwen.  

- Zorg voor een goed evacuatieplan en inplantingsplan. 

- Zorg ervoor dat de tent gekeurd is.  

- Gebruik enkel versiering die behandeld is tegen brand of bestaat uit moeilijk ontvlambaar 

materiaal. 

- Zorg dat vloerbekleding goed aansluit en dat elektrische kabels goed vastgemaakt zijn 

(struikelgevaar).  

- Alles moeten bereikbaar zijn van op 60m (bv. tent, podia, foodtrucks, …). 

- Voorzie minimum 1 bluseenheid/150m². 

Evacuatieplanning 

- Voorzie voldoende veiligheidsverlichting en pictogrammen boven uitgangen en 

nooduitgangen.  

- Hou de toegangswegen tot omliggende gebouwen en hydranten permanent vrij.  

o Minimale breedte en hoogte van 4 meter.  

- Zorg ervoor dat tentzeilen die dienen ter evacuatie vlot met 1 hand te openen zijn. 

 Duur van het evenement (uren) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

# bezoekers Aantal mobiele toiletten 

125 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

250 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

500 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

1000 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 

1500 4 6 8 10 11 12 12 13 13 14 

2000 5 8 10 11 12 12 13 14 14 14 

3000 7 12 15 16 18 18 19 20 20 21 

3500 8 14 18 20 22 22 23 25 25 26 

4000 10 16 19 22 24 25 25 27 27 28 

5000 12 20 24 27 29 31 32 33 33 34 

 Duur van het evenement (uren) 

 1-6 7-12 >12 

# bezoekers Aantal plaszuilen 

250 1 1 1 

500 1 2 2 

1000 2 2 3 

2000 3 3 4 

3000 5 5 6 

4000 6 7 7 

5000 8 9 9 

Tabel: Mobiele toiletten en plaszuilen 
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- De brandweer kan het terrein via minimum 1 toegangsweg bereiken. Hou de toegangswegen 

en evacuatiewegen rondom de tent permanent vrij.  

o Verboden voertuigen te parkeren. 

Gekeurde tent?  

- Het tentdoek moet minimum tot klasse C (Europese classificatie), M2 (Franse classificatie) of 

A2 (Belgische classificatie) behoren.  

o Opvragen bij tentenbouwer. 

- Zorg dat je een attest hebt van stabiliteit en kwaliteit van de 

tentconstructie en de plaatsing ervan.  

o Opvragen bij installateur, bevoegd orgaan of 

deskundige ingenieur. 

- Beschik over de gegevens van de toegelaten 

grensbelastingen van wind, sneeuw en regen en hou hier 

rekening mee.  
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Bron: Hulpverleningszone Fluvia, De vurige evenementengids, juli 2017 
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2.4.2 Markten, braderieën, buurt- en straatfeesten, … 
Een goede voorbereiding is goud waard 

- Zorg dat alle (omliggende) gebouwen steeds bereikbaar blijven voor de brandweer. 

o Minimum breedte en hoogte van 4 meter. 

- Plaats je opstellingen naast elkaar, met een tussenruimte van telkens minimum 1 meter. 

- De toegang tot publiek toegankelijke gebouwen, residenties, … en de doorgangen naar 

achtergelegen gebouwen, garages, enz. moeten over de volledige breedte volledig vrij zijn.  

- De openbare hydranten en gasafsluiters moeten vrij bereikbaar zijn voor hulpdiensten. 

- Voor kook- en verwarmingsinstallaties: zie hoofdstuk 3. 

2.4.3 Pop-up camping 
Zo ga je te werk 

- Zorg ervoor dat de afstand van de tent, caravan, camper, … tot een scheidingsgrens min. 4 

meter is. Bij een bosrijke omgeving moet dit 10 meter zijn. Hou deze tussenruimtes altijd vrij. 

- Groepeer de tenten maximum per 4.  

o Tussen de tenten is er een minimumafstand van 4 meter.  

o Opmerking: voor festivalcampings met kleine tenten kan er afgeweken worden van 

deze richtlijnen in samenspraak met de organisatie en hulpdiensten.  

- Zorg voor een goed campingplan. 

- Wapen je tegen brand.  

o Voorzie voldoende en geschikte blusmiddelen. 1 goedgekeurd poederblustoestel van 

het type ABC (6kg) per groepsgedeelte van 20 kampeerplaatsen.  

- De gemeenschappelijke technische installaties van het terrein moeten voldoen aan de 

wettelijke voorschriften.  

- Voor kook- en verwarmingsinstallaties: zie hoofdstuk 3. 

Evacuatie 

- De brandweer kan het terrein via minimum 1 toegangsweg bereiken.  

- Alle tenten moeten op max. 60 meter van een berijdbare binnenweg bereikbaar zijn in alle 

omstandigheden.  

o De binnenweg is minimum 4 meter breed en hoog en 

o een draagvermogen van minimum 15 ton. 

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 worden enkel in open lucht gebruikt. 
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2.4.4 Speelterrein of actief ontspanningsevenement? 
Speelterreinen  

Speelterreinen zijn locaties waar eenvoudige opblaasbare structuren (bv. springkastelen) worden 

geplaatst die door kinderen jonger dan 18 jaar gebruikt mogen worden voor vermaak of ontspanning 

en waarbij het doel vooral gericht is op spelen, springen en glijden.  

Actieve ontspanningsevenementen 

Dit zijn evenementen met opblaasbare structuren voor volwassenen en/of kinderen waarbij ze actief 

moeten participeren, lichamelijke inspanningen moeten leveren, en een bepaalde kennis, 

vaardigheid of techniek moeten gebruiken. Het gaat om opblaasbare structuren waarbij een parcours 

wordt doorlopen over verschillende obstakels. 

Voor de actieve ontspanningsevenementen wordt een eindverantwoordelijke voorzien gedurende 

het evenement. Deze persoon beschikt over een lijst van benodigde producten die een invloed 

kunnen uitoefenen op de veiligheid en een situatieschets.  

Voor zowel speelterreinen als actieve ontspanningsevenementen 

moet er, voor de opening, een risicoanalyse opgemaakt worden 

door de organisator. Daarnaast moeten de gegevens (naam, 

adres) van de organisator duidelijk vermeld worden aan de 

deelnemers of gebruikers. Het uithangen van bordjes “Gebruik 

op eigen risico” is verboden.  

Voor meer informatie betreffende speelterreinen zie koninklijk besluit van 28.03.2001 over de 

uitbating van speelterreinen.  

Meer informatie betreffende actieve ontspanningsevenementen zie koninklijk besluit van 25.04.2004 

over de organisatie van actieve ontspanningsevenementen.   

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001032839&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001032839&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2004042548&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27koninklijk%20besluit%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2004042548&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27koninklijk%20besluit%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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3 Kook- en verwarmingsinstallaties  
Algemeen gebruik  

Stel alle verwarmings- en kooktoestellen brandveilig op: 

- Hou opstellingen met verhoogd brandrisico (bv. kook- of bakinstallaties), verwijderd van 

gebouwen en gevels met een afstand van 4 meter. 

o Uitgezonderd bij volle gevels (beton of baksteen) zonder raam- of deuropeningen, 

dan bedraagt de afstand 1 meter. 

o Zet deze opstellingen aan het uiteinde van een straat, maar nooit op de hoek 

(draaicirkel brandweer). 

o Niet te dicht bij brandbaar materiaal en omstaanders. Minstens 2 meter. 

- Hou opstellingen afgeschermd van publiek.  

- Zorg dat je toestel op een harde, stevige en stabiele plaats staat. 

- In een voldoende verluchte ruimte. 

- In een afzonderlijke kooktent.  

Volgens de wet  

- Alle elektrische installaties, gasinstallaties en brandblustoestellen moeten gekeurd zijn.  

Blusmiddelen 

- Voorzie in de nabijheid van kooktoestellen of barbecues een draagbare snelblusser (ABC-

poederblusser van 6kg) en 1 blusdeken. 

BIJKOMEND voor:  

3.1 BBQ 
Een goede voorbereiding is goud waard 

- Kies een stevig barbecuetoestel uit metaal en onbrandbare materialen.  

- Zoek een veilige plaats.  

o Vermijd licht ontvlambare zaken en dichte plantengroei (bij droogte). 

- Zorg ervoor dat de buren geen schade en zo weinig mogelijk rookhinder ondervinden. 

- Zorg dat de barbecue niet kan worden omgestoten.  

- Voorzie naast een blustoestel en blusdeken een emmer zand of water. 

Zo ga je te werk 

- Steek je vuur aan met kolen.  

o Leg je voorraad niet in de directe omgeving van de 

BBQ. 

- Scherm de barbecue goed af zodat de toeschouwers geen 

rechtstreeks contact met het vuur kunnen maken.  

- Zorg voor een veiligheidszone zodat knetterend en 

ronddwarrelend vuur de toeschouwers niet verwondt. 

- Doof alles na gebruik en ruim alles netjes op (veiligheid en milieu). En bewaar deze restjes op 

een veilige plaats, zodat de warme assen geen brand kunnen veroorzaken (bv. niet in 

tuinhuis). 
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Dit mag niet! 

- Een barbecue is verboden in een tent, kraam, overdekte ruimtes en dergelijke. 

- Gebruik geen vloeibare brandstoffen. 

- Een barbecue is niet geschikt om tuinafval in te verbranden. 

3.2 Elektrische kooktoestellen  
Een goede voorbereiding is goud waard  

- Zorg dat de toestellen het CEBEC-label dragen of voldoen aan de wettelijke voorschriften.  

- Voorzie de elektrische leidingen van beschermingsgeleiders met aarding.  

Zo ga je te werk  

- Scherm het toestel goed af zodat de toeschouwers geen rechtstreeks contact kunnen maken.  

- Plaats de voedingskabels en verlengsnoeren zodanig dat ze: 

o de passage niet verhinderen of geen valpartijen veroorzaken,  

o niet beschadigd geraken,  

o geen toestellen doen omvallen. 

3.3 Koken op gas  
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 altijd de ontspanners en slangen na op certificatie en of ze 

aangepast zijn aan de gebruikte brandstof of flessen.  

Bij het inplanten van een occasionele toog, catering moeten alle gasflessen zo opgesteld worden 

(eventueel in een constructie), dat het omkantelen ervan onmogelijk wordt. Deze reserveflessen 

moeten onbereikbaar zijn voor het publiek!  

 

Zo ga je te werk 

- Zoek een geschikte en veilige plaats. 

- Hou gasflessen op minimum 3 meter afstand van 

kelderopeningen, rioolmonden en andere lager 

gelegen plaatsen. 

- Scherm de installaties goed af zodat toeschouwers geen rechtstreeks contact kunnen maken.  

- Koppel gebruikte gasflessen onmiddellijk af. Voorzie ze van een beschermkap en stockeer ze 

buiten op een veilige plaats (> 6 meter).  

- Sluit na het koken alle gasflessen goed af.  

 

Dit mag niet!  
 

- De flexibels van gasleidingen mogen niet in serie verbonden worden.  

- Een kooktoestel met open vlam is verboden in een tent, kraam, … en wordt enkel toegelaten 

in open lucht of in een afzonderlijke ruimte.  

- Gasflessen mogen niet in gebouwen of tenten gestockeerd worden waar zich personen in 

bevinden. 

- Een kooktoestel met open vlam is verboden in tenten.   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXlNGElufdAhWJEVAKHX_4BBwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.profishop.nl/gasflessenopslag/&psig=AOvVaw3l22oIIcexh00tTP4cYk6F&ust=1538549573444702
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4xcyOl-fdAhXQJVAKHWSfDTQQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.dielsherman.be/images/pdf/Primagaz_gasflessen_2016.pdf&psig=AOvVaw02NLEcfvjM8yiIuZh1NjFX&ust=1538549880339629
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Goed gebruik van gasflessen 

- De maximum toegestane afstand met flexibele slang, tussen 

gasfles en toestel, is 2 meter en zichtbaar over de volledige 

lengte.  

o Metalen slangen mogen langer zijn dan 2 meter, maar 

moeten ook zichtbaar zijn.  

- De flexibels moeten om de 5 jaar vervangen worden. Indien er 

scheurtjes of dergelijke zich voordoen moeten ze onmiddellijk 

vervangen worden.  

- Bij 1 verbruikstoestel, is 1 enkelvoudige ontspanner toegestaan.  

o Vanaf 2 verbruikstoestellen is een dubbele ontspanning per toestel verplicht.  

- Bewaar gasflessen op een correcte manier:  

o Rechtopstaand.  

o Volle en lege flessen worden van elkaar gescheiden.  

o Uit de zon bewaren.  

o In open lucht bewaren (> 6 meter).  

o Verwijderd van rioolmonden, kelder of lager gelegen plaatsen (3 meter). 

o Duid niet-zichtbare voorraden aan met een duidelijk pictogram.  

o Gasflessen mogen niet in publiek toegankelijke ruimtes staan.  

3.4 Verwarmingstoestellen  
Een goede voorbereiding is goud waard 

- Een elektrisch model draagt het CE-keurmerk.  

- Het toestel is uitgerust met een omvalbeveiliging.  

- Het toestel is voorzien van een thermokoppel. De 

thermokoppel sluit de gastoevoer af.  

- Enkel warmeluchtgeneratoren die buiten in open 

lucht zijn opgesteld (op minstens 2 meter van de 

tent) zijn toegelaten. 

Zo ga je te werk 

- Lees altijd eerst de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.  

- Zorg voor voldoende afstand tussen het toestel en eventuele brandbare materialen. De 

bovenkant van het toestel kan heel warm worden.  

- Hou steeds een oogje in het zeil.  
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Dit mag niet! 

- Gebruik van verwarmingstoestellen met (licht) ontvlambare of brandbare vloeistof als 

brandstof is verboden. 

- Gebruik van gasstralers of gaskachels met open vlam of toestellen met stralend oppervlak in 

gebouwen en tenten is verboden. 

- Verplaatsbare verwarmingstoestellen met butaan, propaan of ander brandbaar gas, tijdelijk 

geplaatste open vuren en elektrische toestellen met zichtbare weerstand zijn verboden.  

Dit mag wel! 

- Occasionele warmtestralers mogen wel in openlucht of in een goed verlucht lokaal.  

- Elektrische verwarmtoestellen en verwarmingstoestellen waarvan de uitlaatgassen naar 

buiten gericht zijn, worden ook toegestaan.  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu7v7Z_63eAhWKmLQKHURqCoEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/DeLonghi-HCM-2020-Convettore-stanze/dp/B002I8QC9U&psig=AOvVaw0ExRUrDbUH2fpdboMQjTM9&ust=1540983094706982
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4 Vuur 
Volgens de wet  

Je mag nooit open vuur maken op minder dan 100 meter van huizen, heide, bossen en andere 

brandbare materialen. Het is niet aan te raden om ongecontroleerd een kampvuur of 

kerstboomverbranding te organiseren. Bovendien kan knetterend en ronddwarrelend vuurwerk en 

gloedresten een nieuwe brand veroorzaken of omstaanders ernstig verwonden. Voor meer 

informatie betreffende verbranding in open lucht, klik hier. 

4.1 Vuurwerk 
Spektakelvuurwerk is vuurwerk gebruikt door professionelen. Voor dit soort vuurwerk moet je een 

vergunning bezitten. Spektakelvuurwerk kan enkel in samenwerking met gespecialiseerde 

vuurwerkfirma’s en mits toelating van de burgemeester.  

4.2 Vuuranimatie  
Zo ga je te werk 

- Zoek een veilige plaats. 

o Vermijd dichte plantengroei en andere ontvlambare zaken.  

o Niet te dicht bij gebouwen en omstaanders. 

- Bewaar de brandstofvoorraad op een voldoende en veilige afstand van de activiteit en 

toeschouwers.  

- Zorg voor de nodige attesten en keuringen. 

- Voorzie voldoende water (1 emmer), een blusdeken en een brandblustoestel. 

Dit mag niet! 

- Wensballonnen zijn verboden. 

- Vuuranimatie is verboden in een tent, kraam, overdekte ruimtes en 

dergelijke.  

- Verboden ongekeurde materialen te gebruiken.  

4.3   Fakkels 
Tips bij het gebruik van fakkels 

- Gebruik geen fakkels in overdekte en gesloten ruimtes.  

- Gebruik geen vloeibare brandstoffen om de fakkel aan te steken. 

4.4 Kampvuur 
Om vuur te stoken heb je steeds de goedkeuring nodig van de burgemeester.  

Om vuur te maken op openbaar domein, neem je best contact op met het gemeentebestuur. Die zal, 

indien nodig, wel of niet de toelating geven. Voor kampvuren op privaat domein moet je eveneens 

de schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het domein. 

Maximaal volume van een kampvuur is 1m³! 

Voorzie voldoende water (bij voorkeur een leiding), een blusdeken en een brandblustoestel. 

 

https://www.lne.be/wat-zegt-de-wet
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8o2smK7eAhWBC-wKHVSWC8QQjRx6BAgBEAU&url=https://rrpartycare.nl/product/wensballon/&psig=AOvVaw3cLbG9RkaQ28KiybvWKNY5&ust=1540989731270250
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4.5 Vuurkorven, -manden en -schalen 
Een goede voorbereiding is goud waard  

- Om vuur te maken op openbaar domein, neem je best contact op met het gemeentebestuur. 

Die zal, indien nodig, wel of niet de toelating geven.  

- Kies een stevige korf of schaal in metaal.  

- Kies een veilige plaats.  

o Open plaats met vlakke en verharde ondergrond.  

o Vermijd brandbare materialen (minstens 2 meter afstand), dichte plantengroei (bij 

droogte), sneeuw- en ijsondergronden. 

- Zorg dat de korf niet kan worden omgestoten.  

- Voorzie voldoende water (1 emmer), een blusdeken en een brandblustoestel. 

Zo ga je te werk 

- Maak je vuur steeds aan in open lucht. Verplaats de korf nooit naar binnen.  

- Hou rekening met de weersomstandigheden.  

o Vermijd felle wind (veroorzaakt ronddwarrelend vuur). 

- Gebruik onbehandeld hout, kolen, … (natuurlijke vaste materialen). 

o Leg je voorraad niet in de directe omgeving van de brandende korf.  

- Scherm de korf goed af zodat de toeschouwers geen rechtstreeks contact met het vuur 

kunnen maken.  

- Doof alles na gebruik en ruim alles netjes op (veiligheid en milieu). En bewaar deze resten op 

een veilige plaats (bv. niet in tuinhuis). 

- Tip: zorg dat er telkens 1 persoon bij de vuurkorf blijft.                                  

Dit mag niet! 

- Een vuurkorf is verboden in een tent, kraam, overdekte ruimtes en dergelijke. 

- Gebruik geen vloeibare brandstoffen. 

4.6 Kerstboomverbranding  
Een kerstboom verbranden doe je niet in je tuin! Voor dit soort evenement is 

steeds de toelating van de burgemeester nodig. De burgemeester kan bijzondere voorwaarden 

opleggen. De brandweer kan een ongunstig advies geven indien je niet voldoet aan die voorwaarden. 

Een goede voorbereiding is goud waard 

- Hou een afstand van minimum 100 meter van huizen, heide en brandbare materialen.  

- Zorg voor een brandvrije ondergrond. 

- Zorg voor een veiligheidszone zodat knetterend en ronddwarrelend vuur de toeschouwers 

niet verwondt. 

- Voorzie een leiding bluswater in de buurt.  

Zo ga je te werk 

- Beperk de diameter van je vuur (max. 6 meter). 

- Stapel max. 2 kerstbomen op elkaar.  

- Verbrand enkel kerstbomen uit onbehandeld hout.  

- Doof na het evenement alle vuur uit.  

- Hou steeds een oogje in het zeil.  

- Opmerking: bij te felle wind moet de kerstboomverbranding afgelast worden. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM-9uCnK7eAhXNzaQKHYwMDywQjRx6BAgBEAU&url=https://www.beefexclusief.nl/hoofdmenu/bbqs-smokers-accessoires/grills-open-vuur/vuurkorven/&psig=AOvVaw0-DgmcvqAaVrpPg5X4ZF7f&ust=1540990487238401
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI8_6OnK7eAhWksaQKHUrcBXgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/welke-bijverwarming-op-uw-terras/1212/&psig=AOvVaw0-DgmcvqAaVrpPg5X4ZF7f&ust=1540990487238401
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvvjVnK7eAhUNKewKHVlQCKQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/be/l/vuurkorven/N/13032/&psig=AOvVaw0-DgmcvqAaVrpPg5X4ZF7f&ust=1540990487238401
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5 Gezondheid en leefmilieu 
De aanwezigheid in danszalen en drankgelegenheden terwijl er gedanst wordt, is verboden voor elke 

ongehuwde minderjarige <16 jaar, indien deze niet vergezeld is van zijn vader, moeder of voogd. 

5.1 Alcohol en drugs 
Alcohol 

De leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik werden vastgelegd op 16 en 18 jaar. 

- Bier, wijn, … (> 0,5 % vol) → +16 jaar. 

- Sterke drank (alcopops inbegrepen) → +18 jaar. 

o Neem contact met het gemeentebestuur i.v.m. een eventuele 

vergunning voor sterke dranken!  

- Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag 

worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan 16 of 18 jaar.   

  

 

 

Aan de hand van een goed doordacht prijzenbeleid, een aantrekkelijk assortiment niet-alcoholische 

dranken en alcoholvrije cocktails kan je dronkenschap ontmoedigen. 

Het is niet altijd gemakkelijk om de wet correct toe te passen met verschillende barmedewerkers of 

om zicht te hebben op wie wat drinkt. Goede afspraken en een vorming voor de barmedewerkers 

betreffende ‘verantwoord schenken’ kunnen het verschil maken. 

In het kader van verantwoord schenken is het belangrijk dat rond het sluitingsuur duidelijke 

afspraken gemaakt worden zoals:  

- Wordt er alcohol geschonken tot het sluitingsuur?  

- Tot welk uur worden bonnetjes verkocht? 

- Het grote voordeel van vroeger te stoppen met alcohol schenken, is dat er een ‘cooling 

down’-periode (chill out) ingelast wordt.  

o Tragere en stillere muziek zet de uitgaanders/feestvierders aan tot vertrekken. Zo 

kan men tijdens deze periode ook geleidelijk aan meer licht maken.  

o Positief neveneffect is dat niet iedereen tegelijk de locatie verlaat met de daarmee 

gepaard gaande buurtoverlast tot gevolg. 

- Afficheer duidelijk dat je met een sluitingsuur werkt.  

Indrinken: kennelijk dronken personen kunnen de toegang ontzegd worden. 

Barbeleid: Glazen en plastic bekers hebben allebei voor- en nadelen.  

- Glazen 

o Vergroot de kans op verwondingen, men kan zich snijden aan gebroken glazen.  

o Kunnen tijdens een conflict gebruikt worden als wapen.  

- Plastic bekers (zie 5.3) 

o Worden sneller op de grond gegooid, waardoor de vloer vol afval ligt.  

o Een alternatief zijn bekers van polycarbonaat (herbruikbare bekers). Deze bekers zijn 

gemaakt van hard en duurzaam plastic. Ze zien er hetzelfde uit als glas, maar zijn 

nagenoeg onbreekbaar.  

Als je alcohol schenkt, ben je verplicht om affiches met de leeftijdsgrenzen 

voor het gebruik van alcohol uit te hangen EN om een systeem uit te 

werken, waarbij volgens deze leeftijdsgrenzen verantwoord kan 

geschonken worden (bv. verschillende kleuren van bandjes). 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB07nMwrrdAhXPmLQKHeAOC9kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hotel-r.net/nl/tijd-zat&psig=AOvVaw2hYrEdq2Uwv5HaBE3hOpIY&ust=1537015357232530
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Drugs 

Communiceer op voorhand via de website en/of tickets dat drugs verboden zijn op het evenement 

en neem enkele aanvullende maatregelen om het bezit en gebruik van drugs en de risico’s die 

hiermee gepaard gaan, te minimaliseren.  

Sinds de drugwet van 2 juni 2003 maakt de wetgever een onderscheid tussen cannabis en andere 

illegale drugs. Let wel, cannabis blijft illegaal zowel voor minder- als voor meerderjarigen! (Wel is het 

zo dat voor meerderjarigen de laagste vervolgingsprioriteit geldt.) Voor andere illegale drugs en 

cannabis blijft de situatie hetzelfde: het bezit, gebruik of verkoop van deze middelen is verboden. 

Gezondheidsrisico’s beperken 

Naast een goede inrichting van de locatie, is het ook belangrijk preventief te werken rond 

omgevingsfactoren als drukte, uitdroging, oververhitting en klimaatbeheersing.  

- Het combineren van stimulerende middelen met alcohol verhoogt het risico op uitdroging: 

naast de vochtafdrijvende werking van alcohol zijn uitgaanders geneigd langer door te gaan 

met dansen, zonder pauzes in te lassen.  

- Alcoholvrije dranken aan democratische prijzen om uitdroging tegen te gaan. Geschikte 

dranken zijn water, softdrinks of isotone sportdrinks (deze laatste hebben de eigenschap de 

vochtbalans te herstellen).  

- Gratis waterverstrekking voorzien bij temperaturen van ≥ 27°C.  

o Waterfonteintjes, afzonderlijke waterstanden of water aan de bar.  

o Richtlijn: 1 à 2 glazen per uur. 

- Evenementen in de zomer: communiceer naar bezoekers dat ze petjes, zonnecrème, … 

voorzien. Zorg voor schaduw op het terrein.  

- Ruimtes voorzien waar de bezoekers kunnen afkoelen en tot rust kunnen komen. Deze 

zogenaamde ‘chill-out’-zone is een rustige en koele ruimte, waar de bezoeker kan relaxen en 

waar de muziek zachter en trager is. 

- Een (te) hoge temperatuur in de locatie speelt een rol in het comfort en de gezondheid van 

bezoekers. Richtwaarden: omgevingstemperatuur 27°C en een vochtigheidsgraad van 90%. 

5.2 Geluid 
Volgens de regelgeving omtrent geluidsnormen, die van kracht ging op 1 januari 2013, mag de 

geluidssterkte op een evenement maximum 100dB bedragen. Het gaat hier enkel over elektronisch 

versterkte muziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie 1: maximaal geluidsniveau <85 dB(A) LAeq15min  

- Geen toelating college van burgemeester en schepenen noodzakelijk. 

- Geen verplichte metingen of gebruik van geluidsbegrenzer. 

- Handhaven elektronisch versterkte muziek: er mag getoetst worden aan 92 dB(A)LAmax,slow. 

Categorie 2: maximaal geluidsniveau >85dB(A) LAeq15min en ≤95dB(A) LAeq15min 
- Toelating college van burgemeester en schepenen noodzakelijk voor occasionele activiteiten. 

- Melding klasse 3 noodzakelijk voor permanente activiteiten. 

- Het geluidsniveau wordt verplicht gemeten gedurende de volledige activiteit (elektronisch 

versterkte muziek + achtergrondgeluid in de inrichting). 

Categorie 3: maximaal geluidsniveau >95 dB(A) LAeq15min en <100 dB(A) LAeq60min 
- Toelating college van burgemeester en schepenen noodzakelijk voor occasionele activiteiten. 

- Milieuvergunning klasse 2 noodzakelijk voor permanente activiteiten. 

- Het geluidsniveau wordt verplicht gemeten en geregistreerd gedurende de volledige activiteit 

(elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid in de inrichting). 
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Categorie 2 en 3: 

- De aanvragen dienen minimum 30 kalenderdagen voorafgaand aan de geplande 

muziekactiviteit te gebeuren door middel van het aanvraagformulier ‘aanvraag niet-

ingedeelde muziekactiviteit’, dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente via de 

milieudienst of de website van de gemeente. Voor aanvragen voor de gemeente Hooglede is 

de aanvraag in RIHO SEAS voldoende. 

- Er wordt gemeten ter hoogte van de mengtafel. 

o Voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste 

luidsprekers bevindt.  

o Indien niet het geval bevindt de meetplaats zich tussen publiek en belangrijkste 

luidsprekers.   

o De meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5m en 3m boven de vloer en op 

tenminste 0,5m van het plafond en de wanden.  

- Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt 

is toegelaten → meetverplichting valt weg. 

- Duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de 

verantwoordelijke voor het geluidsniveau. 

- Handhaven en meten: er mag getoetst worden aan 102 dB(A) LAeq15min. 

- Verplicht gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek. 

Geluidsoverlast  

Evenementen gaan vaak door in de buurt van bewoning. Dit 

betekent dat de leefbaarheid van een woonbuurt niet geschonden 

mag worden door evenementen te organiseren (bijvoorbeeld 

verstoren van de nachtrust, schenden van privé-eigendommen).  

De betrokkenheid van de buurtbewoners bij het uitgaansleven is 

een belangrijk aandachtspunt.  

- Breng daarom buurtbewoners, telkens er een evenement doorgaat, tijdig op de hoogte.  

- Maak duidelijk bij wie buurtbewoners terechtkunnen met eventuele klachten of problemen. 

- En waarom de buurtbewoners niet gewoon uitnodigen voor een drankje in bijvoorbeeld de 

chill-out of een gratis toegangskaart bezorgen?  

Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid 

gehinderd worden. Elk geluid of rumoer dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of dat te wijten is 

aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te storen, is 

verboden.  

De burgemeester en de bevoegde ambtenaren kunnen een verbod opleggen tot het maken van 

elektronisch versterkt geluid onder meer bij: 

- Het niet kunnen voorleggen van de vereiste toelating. 

- Niet-naleving van de opgelegde voorwaarden en preventieve maatregelen opgelegd in de 

toelating. 

- Vaststelling van abnormale geluidshinder. 

- Overschrijding van het maximaal toegelaten geluidsniveau. 

- De vaststelling dat de afstelling van de geluidsinstallatie werd gewijzigd of de verzegeling 

werd verbroken. 

Hou rekening 

met 

buurtbewoners ! 
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De optredende bestuurlijke politieofficier of de door hem gedelegeerde politieambtenaar kan bij één 

van de in hierboven genoemde gevallen: 

- Het geluidsniveau ambtshalve verlagen. 

- De geluidsinstallatie preventief in beslag nemen ter voorkoming van verdere geluidshinder, 

dit alles onverminderd gerechtelijke vervolging.  

De burgemeester of de optredende bestuurlijke politieofficier kan bij niet-naleving van de wettelijke 

voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder of desgevallend van de voorwaarden 

vermeld in de toelating:  

- De toegelaten muziekactiviteit geheel of gedeeltelijk doen stopzetten, teneinde de openbare 

orde en rust te herstellen. 

- De openbare plaats doen ontruimen. 

! Niet vergeten: Sabam en De Billijke Vergoeding  

5.3 Afvalbeheer 
De organisatoren die evenementen organiseren op het openbaar domein, moeten in samenspraak 

met de gemeente de nodige acties ondernemen om afval te voorkomen en afval selectief in te 

zamelen. 

- Voorzie voldoende vuilbakken (evt. gekleurde vuilbakken). 

o Leeg de vuilbakken op tijd!  

o Zorg dat ze voldoende zichtbaar zijn. 

o Zet ze op een logische plaats. 

- Voorzie asbakken (openlucht). 

- Gebruik herbruikbare bekers, bestek uit hout of bamboe, 

kartonnen bordjes, … 

- Geef via de media positieve publicitaire aandacht aan het schone (en eventueel duurzame) 

karakter van het evenement. 

- Bedank bezoekers voor hun bijdrage aan een schoon evenement. 

                                             

               

      

 

 

 

Vanaf januari 2020 is het verboden op evenementen – van 

schoolfeesten tot grote festivals – om wegwerpbekertjes, 

blikjes of petflesjes te serveren. Dranken mogen wel nog 

aangekocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen 

of blik, maar de drank zelf moet aangeboden worden in 

herbruikbare bekers.  

Voor meer informatie zie onderstaande tabel en OVAM.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUuqmwuuzdAhUMJlAKHQ3pA5IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.materiel-horeca.com/nl/klein-materiaal/6014-plastico-houten-bestek-dessertlepel-17cm-5013873031304.html&psig=AOvVaw3olXNRtwB_qwR32_aH_n0X&ust=1538731144264198
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAlsbXuuzdAhWNKFAKHU5gA5wQjRx6BAgBEAU&url=https://biodisposables.shop/product/bamboe-mini-sporks-van-het-merk-bambu/&psig=AOvVaw3olXNRtwB_qwR32_aH_n0X&ust=1538731144264198
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG_pSlu-zdAhWjNOwKHW04BZAQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/29755085/stockafbeelding-kunststof-wegwerpbestek.html&psig=AOvVaw1uO2rwX0A6n6TRfc3EApa-&ust=1538731329337264
https://www.sabam.be/nl
https://www.debillijkevergoeding.be/Content/general-main.asp
https://ovam.be/wetgeving-drankverpakkingen-2020
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx0ujRr-fdAhUQPVAKHUqXBvIQjRx6BAgBEAU&url=https://ovam.be/sorteer-en-recycleer&psig=AOvVaw0_8zrdT_RfxbEZg6l8Qq8G&ust=1538556468425330
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 Is het gebruiken van 
wegwerpbekers voor 
drank toegestaan?  

Is het serveren van 
drank in éénmalige 
drankverpakkingen 
(blikjes, drankkartons, 
PET-fles, glazen 
wegwerp) 
toegestaan? 

Is het gebruik van 
wegwerpborden en -
bestek, verpakte 
koude slaatjes en 
soep toegestaan? 
(vanaf 2022) 

Op evenementen die 
niet door de overheid 
worden 
georganiseerd 

Neen, tenzij de 
eventorganisator een 
systeem voorziet dat 
garandeert dat 
minstens 90 % van de 
bekers gescheiden 
wordt ingezameld 
voor recyclage (95 % 
vanaf 2022) 

Neen, tenzij de 
eventorganisator een 
systeem voorziet dat 
garandeert dat 
minstens 90 % van de 
bekers gescheiden 
wordt ingezameld 
voor recyclage (95 % 
vanaf 2022) 

/ 

Op evenementen 
georganiseerd door 
de overheid 

Neen Neen Neen 

Door overheden in 
hun eigen werking 
(kantine, bibliotheek, 
…) 

Neen Neen, met 
uitzondering van de 
verkoop van 
voorverpakte dranken 
in automaten onder 
voorwaarde dat de 
nodige maatregelen 
worden genomen om 
gescheiden inzameling 
van PMD te 
garanderen 

Neen 

 (Bron: ovam.be) 

5.4 EHBO – medische diensten  
Het opzetten van een medische omkadering op een evenement is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van alle actoren, niet in het minst de organisator.  

Organisatoren kunnen rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke van de medische 

hulpdienst. Voor evenementen vanaf circa 1000 bezoekers kan de organisator vanuit gezondheids- 

en veiligheidsperspectief het best beroep doen op de deskundigheid van een medische hulpdienst of 

medische post.  

Bij grotere evenementen wordt er best een overleg georganiseerd met de hulpdiensten én de 

overheid om afspraken te maken over de organisatie van de medische voorzieningen. 

Idealiter sluit het zorgaanbod op een evenement zo goed mogelijk aan op de verwachte zorgvraag 

van de aanwezigen, zodat er geen beroep hoeft gedaan te worden op de reguliere middelen. 

Voorzie de hulppost op een rustige, goed bereikbare plaats, dicht bij de uitgang en de openbare 

weg en zorg voor duidelijke signalisatie. 

Een contract of overeenkomst met de hulpdienst is aanwezig tijdens de veiligheidsrondgang. 
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Bij afwezigheid van een medische hulpdienst, dient een verbandkoffer, welke de noodzakelijke 

elementaire benodigdheden voor het verstrekken van de eerste zorgen bevat, ter beschikking te zijn. 

Wanneer de organisator zelf voorziet in hulpverleners (verpleegkundigen of EHBO’ers), dan draagt de 

organisatie en de hulpverlener de volle verantwoordelijkheid over de handelingen van deze 

personen.  

De medische hulpdienst vult na afloop van het evenement een “Evaluatieverslag medische 

hulpdienst” in en bezorgt het binnen de week aan de dienst noodplanning. 

5.5 Toegankelijkheid 
Een van de dingen, naast veiligheid, die altijd beter kan op een evenement is de toegankelijkheid 

voor mensen met een beperking. Mensen die slecht zien of horen, moeite hebben met bewegen, 

kampen met psychische problemen of een verstandelijke beperking kunnen niet altijd even 

gemakkelijk deelnemen aan een event omwille van hun beperking.  

Als je het evenement meer toegankelijk maakt voor dit publiek, maak je meer kans op veel bezoekers 

en wordt de veiligheid van je evenement automatisch vergroot (bv. bredere in- en uitgangen). 

Je evenement toegankelijker maken doe je zo: 

- Grotere parkeerplaats. 

o 1 aangepaste parkeerplaats per 50 reguliere parkeerplaatsen. 

o Max. 100 meter van de ingang. 

o Aangeduid met verkeersbord. 

- Kiss – and – ridezone (minstens 2). 

- Doorgangen. 

o Eenrichtingsdoorgang is min. 120 cm breed en bij een versmalling min. 90 cm. 

o Tweerichtingsdoorgang is min. 180 cm breed en bij een versmalling min. 150 cm. 

- Gemakkelijk te openen deuren.  

- Rolstoelplatform.  

- Aangepaste toiletten met armsteun en ruimte. 

- Berijdbare zone op terrein (bv. grasland, …) voorzien. 

TIP: verloren gelopen kinderen? Deel stickers of bandjes uit waarop ouders hun gsm-nummer 

noteren of maak reclame om ouders aan te moedigen hun gsm-nummer op de arm van hun kind te 

zetten. 

6 Verzekering 
De organisator moet een verzekering objectieve aansprakelijkheid afsluiten en is voorzien van een 

verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (bij gebruik van publiek toegankelijke 

inrichtingen). 

7 Veiligheid 
Voor occasionele dansgelegenheden, festivals, fuiven en optredens, dient door de organisator in 

toezicht voorzien te worden. De concrete modaliteiten worden uitgewerkt in overleg met de 

veiligheidsdiensten. De organisator kan gebruik maken van professionele bewakingsagenten, 

vrijwillige bewakingsagenten of een combinatie van beide.  
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7.1 Professionele bewakingsonderneming 
Professionele bewakingsondernemingen zijn onderworpen aan strikte vergunningsvoorwaarden. De 

lijst van de vergunde bewakingsondernemingen is raadpleegbaar via de website van Vigilis.  

Hun personeel is gescreend door de FOD Binnenlandse Zaken en alle professionele 

bewakingsagenten hebben een opleiding gevolgd. Opgelet: het is aan de organisator om na te gaan 

of de bewakingsonderneming een geldige vergunning bezit.  

Wanneer een professionele bewakingsfirma ingeschakeld wordt, moeten alle gegevens 

(vergunningsnummer, adres, gegevens verantwoordelijke tijdens het evenement, namenlijst 

aanwezigen, …) van de professionele bewakingsonderneming doorgegeven worden via het 

meldingsformulier RIHO SEAS. Op de plaats van de bewaking moeten twee exemplaren (origineel en 

kopie) van de bewakingslijst aanwezig zijn. Dit is een modelformulier voorzien in het BS van 02 april 

2010, KB van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. Deze overeenkomst 

moet twee maanden bewaard worden. Als het evenement doorgaat op de openbare weg moet aan 

onderstaande voorwaarden voldaan worden: 

- De bestuurlijke overheid beschikt niet over aanwijzingen dat de openbare orde zal worden 

verstoord. 

- Een politiereglement bepaalt de afbakening van de zone of perimeter waar 

bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de 

periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt. 

- Het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden wordt aangeduid op de 

door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde wijze: Een signaalbord met het pictogram 

en de vermelding ‘Begin van de bewaakte zone’ wordt aan de verschillende toegangen 

geplaatst.  

 

 

 

 

7.2 Vrijwillige bewaking 
Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten is steeds vergunningsplichtig.  De wetgeving 

voorziet maar één uitzondering op deze vergunningsplicht en dit is het “verenigingsregime” of het 

“uitzonderingsregime” zoals omschreven in artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017.  

Om te bepalen of er beroep kan gedaan worden op het “verenigings-/uitzonderingsregime” dient in 

de eerste plaats aan volgende drie hoofdvoorwaarden te worden voldaan: 

1) De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk (bv. jeugd- en sportverenigingen) 
en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen. 

2) Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid (bv. fuif). 
3) De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende 

vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band), die als het ware onder de vorm 
van interne bewakingsdienst (m.a.w. ten eigen behoeve) optreden.  

Wanneer niet aan alle drie bovenstaande hoofdvoorwaarden wordt voldaan, kan geen gebruik 

gemaakt worden van het “verenigings-/uitzonderingsregime”.  

https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=bewaking/onderneming/ondernemingen/ondernemingen
https://vigilis.ibz.be/Pages/Home.aspx?pageid=home&culture=nl
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Wanneer aan bovenstaande drie hoofdvoorwaarden wel wordt voldaan, kan de organiserende 

vereniging beroep doen op het “verenigings-/uitzonderingsregime” indien aan volgende bijkomende 

cumulatieve voorwaarden wordt voldaan: 

- Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van 

roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het 

oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de 

occasionele dansgelegenheid (zie bijlage 7). 

- De personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch (max. 

4x/jaar) doen. 

- Ze mogen dit enkel onbezoldigd doen. Ze kunnen geen vergoeding in natura of fooien 

ontvangen. 

- Je krijgt de toestemming van de burgemeester, na advies van de korpschef van de lokale 

politie, op een door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde wijze. 

- Vrijwillige bewakingsagenten moeten voldoen aan de persoonsvoorwaarden (bijlage 8). 

Van zodra iemand bewakingsactiviteiten uitvoert moet 

hij/zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen en 

moet dit aangevraagd worden bij de burgemeester via 

een modelformulier.  

De aanvraag moet minstens 14 dagen vóór het begin 

van het evenement worden ingediend bij de 

burgemeester van de gemeente waar het evenement 

plaatsvindt of start + een kopie van deze aanvraag, 

binnen de 14 dagen, naar spvcontrole@ibz.fgov.be    

 

7.3  Ons advies  
Evenementen en occasionele dansgelegenheden met commerciële doeleinden mogen volgens de 

nieuwe wet van 2 oktober 2017 enkel werken met een professionele bewakingsonderneming. 

Evenementen en occasionele dansgelegenheden die voldoen aan de voorwaarden van het 

uitzonderingsregime mogen gebruik maken van vrijwillige bewakingsagenten. 

Voor meer informatie omtrent het aantal in te zetten bewakingsagenten, gelieve contact op te 

nemen met uw politiezone 

7.4 Veiligheidsverantwoordelijke  
De hulpdiensten en de dienst noodplanning vraagt op elk evenement een 

veiligheidsverantwoordelijke. Deze persoon is het aanspreekpunt voor veiligheid tijdens het 

evenement en tijdens de veiligheidsrondgang.  

Wij vragen dat deze persoon gedurende het evenement de zaken i.v.m. veiligheid in de gaten houdt 

en dus ook nuchter blijft.  

7.5 Veiligheidscoördinator 
Een groot aantal evenementen zoals seminaries, congressen, beurzen, fuiven en dergelijke gaan door 

in goed uitgeruste locaties met een beperkt aantal leveranciers. Dit zijn uiteraard geen 

bouwplaatsen en vragen dus geen veiligheidscoördinator. 

Wanneer je het evenement aanmeldt in 

RIHO-SEAS, wordt dit voor jou gedaan. 

Je vult alle velden tijdig in en de 

aanvraag wordt door ons doorgestuurd 

naar de burgemeester en Binnenlandse 

Zaken.   

Indien je toestemming krijgt van de 

burgemeester krijg je een ondertekend 

formulier terug. Dit dient aanwezig te 

zijn tijdens het evenement. 

mailto:spvcontrole@ibz.fgov.be
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Complexe producties (outdoorevenementen, familydays, festivals, …)  met meerdere aannemers 

waarbij er verschillende attracties worden ingehuurd, vallen onder het KB van 25 januari 2001 

betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.  

Dergelijke evenementen zijn verbonden aan een aantal risico’s:  

- Valgevaar van een hoogte van ≥ 5 meter (bij podiumbouw, gebruik van hoogwerkers, …). 

- Gebruik van prefabelementen zoals podiumstructuren en dakspanten van tenten. 

- Gebruik van stroomgeneratoren.  

- Inzet van vuurwerk. 

Bij deze evenementen moet er een veiligheidscoördinator aangesteld worden. De 

veiligheidscoördinator gaat op zoek naar potentiële risico’s tijdens de opbouw, het evenement zelf 

en de afbraak. Deze risico’s worden opgenomen in een veiligheids- en gezondheidsplan.  

Er zijn een aantal voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator. Deze 

voorwaarden zijn terug te vinden in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen.  In het KB wordt ook een onderscheid gemaakt tussen bouwplaatsen met een 

oppervlakte < 500 m² en bouwplaatsen met een oppervlakte > 500 m². 

7.6  Veiligheidsbriefing 
Alle medewerkers (organisatie, vrijwillige bewakingsagenten, hulpdiensten, …) moeten duidelijke 

richtlijnen ontvangen over de taakverdeling bij een incident. Sommige medewerkers, speciaal vooraf 

aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun functie, moeten daarenboven geoefend 

worden in ontruiming van het evenement.  

De veiligheidsbriefing moet minimaal bestaan uit onderstaande punten en wordt vóór het 

evenement doorgestuurd naar de dienst noodplanning:  

- Het gebruik en de locatie van de brandbestrijdingsmiddelen. 

- De locatie van de verschillende uitgangen en nooduitgangen. 

- De afspraken in verband met het vrijhouden van de nooduitgangen en de vrije doorgang 

hulpdiensten. 

- De afspraken in verband met een eventuele evacuatie.  

- De verdeling van de medewerkers voor het openen van de nooduitgangen bij een evacuatie 

(evacuatieplan, verzamelpunt en gewondennest). 

- De richtlijnen en afspraken in geval van een incident (gewonde, vechtpartij) of brand. 

- De procedure voor het verwittigen van de externe hulpdiensten (112).  

o TIP: downloadt de app 112 BE. 

- De Gsm-nummers van de verantwoordelijken. 

8 Aandachtspunten 
Tot slot zijn dit de zaken waar men altijd rekening moet mee houden bij het organiseren van een 

evenement.  

Toegangs- en vluchtroutes 

Blusmiddelen 

Actiekaart/veiligheidsbriefing medewerkers 

Professionele en vrijwillige bewaking 

Verzekering 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001012534/N&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2001012534&table_name=WET&nm=2001012050&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=mobiele&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272001-01-25%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27mobiele%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27mobiele%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=25&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2001012534/N&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2001012534&table_name=WET&nm=2001012050&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=mobiele&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%272001-01-25%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27mobiele%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27mobiele%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2001&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=25&dddm=01&imgcn.x=26&imgcn.y=10
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Bijlage 1: Regelgeving 
Indien je meer wilt weten i.v.m. de wetgeving en regelgeving, kan je onderstaande bronnen 

raadplegen.  

Afvalbeheer 
 Voor meer informatie: OVAM 

Bewaking 
 Voor meer informatie: Belgisch Staatsblad  

2 OKTOBER 2017. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.   

Publicatie: 31-10-2017 

Numac: 2017031388 

 Voor meer informatie: Belgisch Staatsblad  

SPV07 - Private bewaking bij evenementen en festivals  

Publicatie: 16-04-2018 

Numac: 2018040087 

Brandweer 
Voor meer informatie: Midwest, wetgeving verbranding in open lucht  

Geluid 
Voor meer informatie: Sabam en De Billijke Vergoeding 

Milieuwetgeving 
Voor meer informatie: milieuwetgeving 

Mobiele bouwplaatsen 
Voor meer informatie: Belgisch Staatsblad 

25 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  

Publicatie: 07-02-2001 

Numac: 2001012050 

4 AUGUSTUS 1996. - Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk.  

Publicatie: 18-09-1996 

Numac: 1996012650 

Politiereglement 
Voor meer informatie: Roeselare, Izegem, Hooglede, Midow, regio Tielt, Arro Ieper 

Speelterreinen en actieve ontspanningsevenementen 
 Voor meer info: FOD Economie  

Terrorisme 
 Voor meer info over wat te doen bij terroristische aanslagen: Risico Info 

Welzijn op het werk 
Voor meer informatie: de Wet Welzijn op het werk, ARAB en Codex welzijn op het werk 

  

https://www.ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017100208&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
https://vigilis.ibz.be/upload/documents/Omzendbrief%2029maart2018%20SPV07%20Private%20bewaking%20bij%20festivals%20en%20evenementen.pdf
https://vigilis.ibz.be/upload/documents/Omzendbrief%2029maart2018%20SPV07%20Private%20bewaking%20bij%20festivals%20en%20evenementen.pdf
https://zonemidwest.be/
https://www.lne.be/wat-zegt-de-wet
https://www.sabam.be/nl
https://www.debillijkevergoeding.be/Content/general-main.asp
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2001012534
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1996080400
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1996080400
https://www.roeselare.be/stad-en-bestuur/bestuur/reglementen-en-verordeningen/politiereglement
https://www.izegem.be/gecoordineerd-politiereglement
https://www.hooglede.be/algemeen-politiereglement
https://www.wielsbeke.be/gas-reglement-zone-midow
https://www.politie.be/5448/vragen/politiereglement/wat-staat-in-het-algemeen-politiereglement
https://www.arroieper.be/nl/pagina/98/gemeentelijke-administratieve-sancties-gas.html
https://www.belgium.be/nl/economie/handel_en_consumptie/producten_en_diensten/spel_en_vrije_tijd
https://www.risico-info.be/nl/risicos/veiligheidsrisicos/terrorisme
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1996080400
https://werk.belgie.be/nl/algemeen-reglement-voor-de-arbeidsbescherming
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk
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Bijlage 2: Pictogrammen 

 

Brandblusapparaat 

 

Blusdeken 

 

Brandslang 

 

Brandmelder 

 

Verzamelplaats 

 
Nooduitgang 
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Bijlage 3: Instructies bij brand 

 Waarschuw en alarmeer aanwezigen 
- Druk op de brandalarmknop (breek glaasje) 
- Roep brand 

 

 Verwittig brandweer – 112 of 112 BE app 
- Wie? Wat? Waar? (adres) 
- Slachtoffers? Aantal aanwezigen? 

 

 

Doe een bluspoging 
- Breng jezelf niet in gevaar, neem geen onnodige risico’s 
- 1 poging 

- Schakel onder stroom staande toestellen uit 

 

Ontruim langs dichtstbijzijnde veilige (nood)uitgang 
- Blijf kalm en laat alles liggen 
- Sluit alle ramen en deuren 
- Gebruik GEEN lift 
- Keer niet terug 
- Volg instructies van de verantwoordelijke 

 
Sluit gas en elektriciteit af (indien mogelijk) 

 
Verzamel op de verzamelplaats 

- Verzamelplaats: XXX 
- Voer telling uit (aanwezigheidslijst) 
- Koel brandwonden met water 

 

 Wacht de hulpdiensten op 
- Buiten het gebouw 
- Geef hen alle nuttige informatie 

 

 Verwittig 
- Verantwoordelijke eigenaar 

- Ouders van minderjarigen 
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Bijlage 4: Richtlijnen bij onweer en rukwinden 

Blijf kalm 

 

                                              
 

                                                      
           

Zoek een veilige plaats  

 

      
 

Wacht rustig af en verlaat bv. de parking niet 
 

Indien je niet kan schuilen neem de volgende houding aan  

 

Meld ongevallen aan de EHBO-post of bel 112 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBg7OSmeXdAhWMLlAKHWazAf4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.emmelle60.altervista.org/IL%20PAPERO%20NERO%20LIBRO/lecteur.swf&psig=AOvVaw3BKmmyvKmPSJxjkIm6idOj&ust=1538481692692869
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEsqngmeXdAhUNZ1AKHSGRAPMQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/zwemmen.html&psig=AOvVaw3Qm0Nfy1dXog9X5DTQt4wp&ust=1538481873099775
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdjrWOmuXdAhXLI1AKHQ-xCywQjRx6BAgBEAU&url=https://cn.depositphotos.com/94008178/stock-illustration-flowers-in-fence.html&psig=AOvVaw1G2zjveDF3q3Vjs4msaYJ7&ust=1538481971957234
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp_5DUoeXdAhVRbFAKHZygBbYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_39814021_belle-jeune-fille-%C3%A0-v%C3%A9lo-%C3%A9quitation-c%C3%B4t%C3%A9-heureux-vue-de-profil.html&psig=AOvVaw2onjUn4wkROcC_cfsF1Pxf&ust=1538483994091674
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEr-HKmuXdAhVNhxoKHWoNCEoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/objecten/camping/tent2121.gif.html&psig=AOvVaw3yO6CGcaU_eC6jNl_eC9Yt&ust=1538482049722393
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit38Odo-XdAhViMewKHYOcD1EQjRx6BAgBEAU&url=https://pixta.jp/illustration/2107275&psig=AOvVaw0edkQQVQWx2kHlOxPW_Zyc&ust=1538484395843648
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxjvr6pOXdAhWoMewKHargBkYQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/photo_50164403_3d-perspectief-bushalte-ge%C3%AFsoleerde-bushokje-met-citylight-voor-je-advertentie-vector-illustratie.html&psig=AOvVaw38ks7F7kUGrZLiyXFUs4tQ&ust=1538484866139662
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7iKWRq-XdAhVsMewKHTcKBvQQjRx6BAgBEAU&url=https://techflourish.com/categories/1920s-car-clipart.html&psig=AOvVaw3M9G_Y9FuzrYlDX1K1UspI&ust=1538486526969901
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOx-Cyq-XdAhWBM-wKHXbNCuoQjRx6BAgBEAU&url=http://getdrawings.com/convertible-clipart&psig=AOvVaw3PtK79BTxa7unHGq0BsRPP&ust=1538486607330422
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkiPToreXdAhUCixoKHUrUBzcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bloggen.be/eendjesklas/archief.php?startdatum%3D1252274400%26stopdatum%3D1252879200&psig=AOvVaw1YkAaIhoI3hgjI7uMBS1ss&ust=1538487244440608
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Bijlage 5: Wat te doen bij een terroristische aanslag 

Als je op de plaats van een explosie bent. 

 
 

 

 
 
 

• Verlaat de plaats zo snel mogelijk en probeer 
niet te panikeren. Waarschuw de mensen om je 
heen. 

• Help de personen die moeilijkheden hebben om 
de plaats te verlaten en neem ze met je mee. 

• Gebruik de liften niet als je in een gebouw bent. 
Bedek je mond en neus om niet te veel stof in te 
ademen. 

• Blijf niet te dicht bij gebouwen die kunnen 
instorten. 

• Blijf in de buurt van het incident om opgevangen 
te worden door de hulpdiensten. 

• Blijf niet in groep. Er zou zich nog een andere 
explosie kunnen voordoen. Volg de instructies 
van hulpverleners en overheid. 

• Sla alarm (112), als de hulpdiensten nog niet ter 
plaatse zijn. 

• Telefoneer niet, zo hou je het netwerk vrij voor 
de hulpdiensten. Stuur een sms of gebruik sociale 
media (WhatsApp, Messenger, ...). 

• Antwoord nauwgezet op de vragen van de 
hulpdiensten. Wees precies.  

 

Indien je op de plaats van een gewapende aanslag bent. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Loop weg van de schoten als je veilig kan 
doorlopen. 

• Stel jezelf niet onnodig bloot aan gevaar. 
Waarschuw de mensen om je heen. 

• Help de personen die moeilijkheden hebben om 
de plaats te verlaten en neem ze met je mee. 

• Leg je neer op de grond en verberg je achter een 
obstakel dat je bescherming kan bieden 
(omgegooide tafel, muur, …) als je niet kan 
vluchten. 

• Blijf weg van deuren en ramen. 

• Sla alarm en bel 112 als je kan.  

• Zet je telefoon op stille modus om je locatie niet 
te verraden. 

• Volg de instructies van hulpverleners en 
overheid. 
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Indien je je in aanwezigheid van een vreemd poeder, vreemde rook, een vreemde vloeistof of een 

vreemde geur bevindt. 

 

 
 
 
 
 

• Verlaat de plaats zo snel mogelijk en probeer 
niet te panikeren. Waarschuw de mensen om je 
heen. 

• Help de personen die moeilijkheden hebben om 
de plaats te verlaten en neem ze met je mee. 

• Ga naar een veilige plaats en sluit ramen en 
deuren. 

• Sla alarm (112), als de hulpdiensten nog niet ter 
plaatse zijn. 

• Volg de instructies van hulpverleners en 
overheid. 

• Indien je in contact gekomen bent met een 
verdachte vloeistof of met elke andere verdachte 
stof, neem dan snel een douche en gooi je kleren 
in een hermetisch gesloten vuilniszak. 
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Bijlage 6: Samenvatting – SPV07 Private bewaking bij 

evenementen en festivals  
Evenementenbewaking:  

- Bewaking van goederen = statische bewaking van roerende en onroerende goederen. 

- Persoonscontrole op evenementen = controle en toezicht op het publiek met het oog op het 

verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement. 

Bescherming van personen is een bewakingsactiviteit die enkel professionele 

bewakingsondernemingen mogen uitvoeren! 

GEEN bewakingsactiviteiten (niet-limitatief): 

- Toegangsbewijscontrole aan de ingang of bij een overgang van een zone naar een andere 

zone (VIP-ruimte). 

- Wisselen van tickets naar een toegangsbandje, stempel + controle van het bandje en 

omruilen van toegangsbewijzen. 

- Aanreiken van zakjes (voor zaken die niet door de scanner mogen) ter voorbereiding van 

fouille, scanning of toegangscontrole. 

- Informeren van publiek over de procedure en de gevraagde voorbereidende handelingen of 

het aanduiden van of doorverwijzen naar de juiste ingang.  

- Informeren van bezoekers dat nooduitgangen moet vrijgehouden worden. 

- Opvangen van stage-divers.  

- Helpen van de hulpdiensten bij het evacueren van het publiek.  

- Bijstaan van de eerstehulpdiensten.  

- Aan de ingang van de parking staan en toegangsbewijzen controleren, parkeerplaatsen 

aanwijzen, …  

WEL bewakingsactiviteiten (niet-limitatief): 

- De toegangscontrole zelf (fouille, scanning, …). 

- Visuele controle van de inhoud van bagage met het oog op het nagaan of personen wapens 

of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben. 

- Verhinderen van de toegang tot een zone of aanwezig zijn om indien nodig de toegang te 

verhinderen. 

- Controle van het toegangsrecht tot plaatsen waar het publiek niet toegelaten is.  

- Visueel controleren van voertuigen op wapens op gevaarlijke voorwerpen (enkel bij toegang 

naar een publiek niet-toegankelijke plaats). 

- Ingrijpen om nooduitgangen vrij te houden of plaatsnemen aan een nooduitgang om deze 

vrij te houden. 

- Toezicht op het gedrag van personen met het oog op veiligheid (bv. agressie). 

- Kanaliseren van het publiek, crowd-control, …  

- Verhinderen dat personen zich toegang verschaffen tot het podium. 

- Toezicht houden op de parking of voertuigen.  

Voor de volledige tekst: Belgisch Staatsblad  

SPV07 - Private bewaking bij evenementen en festivals  

Publicatie: 16-04-2018 

Numac: 2018040087 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
https://vigilis.ibz.be/upload/documents/Omzendbrief%2029maart2018%20SPV07%20Private%20bewaking%20bij%20festivals%20en%20evenementen.pdf
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Bijlage 7: Samenvatting – Art. 24 van de wet tot regeling van 

de private en bijzondere veiligheid (2 oktober 2017) 
De vrijwillige bewakingsagenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Niet veroordeeld geweest zijn.  

- Niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie 

hebben in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van 

wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, 

doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent in de 

sector van de private of bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voorde in- of 

uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde. 

- Minstens achttien jaar oud zijn. 

- Beantwoorden aan het profiel. 

- Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter 

te laten. 

- In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij 

werd vastgesteld dat zij aan de veiligheidsvoorwaarden (profiel) niet voldeden. 

- Niet tegelijkertijd deel uitmaken van een onderneming of van een interne dienst, vergund 

voor de uitoefening van bewakingsactiviteit "bewaking uitgaansmilieu" en van een andere 

niet-geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor andere activiteiten. 

- In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die 

politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private 

veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde. 

- Zij hebben een wettelijke hoofdverblijfplaats sinds ten minste drie jaar in België. 

De vrijwillige bewakingsagenten kunnen slechts de volgende bevoegdheden uitoefenen: 

- Aan de toegang van de plaats die ze bewaken, personen controleren met als enige bedoeling 

na te gaan of deze personen wapens, of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen 

in een plaats het goede verloop van het evenement kan verstoren of de veiligheid van de 

aanwezigen in het gedrang kan brengen, bij zich dragen. 

- Ze kunnen de toegang ontzeggen aan personen die: 

o Zich niet onderwerpen aan een voor bezoekers georganiseerde toegangscontrole. 

o Zonder toelating niet publiek toegankelijke plaatsen proberen te betreden. 

o Niet beschikken over het vereiste toegangsdocument. 

o Het goede verloop van het evenement kunnen verstoren. 

o Die de veiligheid van de aanwezigen of een veilige uitbating in het gedrang kunnen 

brengen. 

- Indien een persoon in het bezit blijkt te zijn van een wapen, verwittigt men onmiddellijk de 

politiediensten. 

- Indien een persoon aan wie de toegang is ontzegd, toch probeert binnen te geraken, 

verwittigen ze er hem van dat hem de toegang zal verhinderd worden. 

- Indien de betrokken persoon de toegangsweigering blijft negeren, kunnen ze hem, zonder 

gebruik te maken van geweld of dwang, de toegang tot de plaats verhinderen. 

- Men mag de toegang tot een plaats niet weigeren of verhinderen op basis van een directe of 

indirecte discriminatie. 
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- Ze kunnen personen die ze op heterdaad betrappen bij het plegen van feiten die een 

wanbedrijf of een misdaad uitmaken, vatten en in afwachting van de komst van de 

politiediensten, verhinderen dat ze weglopen op voorwaarde dat ze de politiediensten na de 

betrapping op heterdaad onmiddellijk hebben verwittigd. 

- Tot de aankomst van de politiediensten blijft de gevatte persoon permanent onder het 

rechtstreekse toezicht van de bewakingsagenten. 

o Het is verboden om de gevatte persoon op te sluiten of hem door enig middel ergens 

aan vast te maken. 

- De gevatte persoon dient onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld: 

o Indien de politiediensten laten weten niet ter plaatse te zullen komen. 

o Van zodra blijkt dat hij de feiten niet heeft begaan of dat de begane feiten geen 

wanbedrijf of een misdaad uitmaken. 

o Indien de politiediensten binnen twee uur, te rekenen vanaf het moment van 

verwittiging, niet ter plaatsezijn gekomen. 

- Ze onttrekken de gevatte persoon, zo mogelijk, aan het zicht van het publiek. 

- Ze kunnen alleen volgende bewakingsactiviteiten uitoefenen op de openbare weg: 

o Elke vorm van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek in een 

occasionele dansgelegenheid (evenementenbewaking). 

Zij voeren hun opdrachten uit conform de bepalingen van deze wet zonder echter te moeten 

beschikken over een identificatiekaart. 

Voor de volledige tekst: Belgisch Staatsblad  

2 OKTOBER 2017. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.   

Publicatie: 31-10-2017 

Numac: 2017031388 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017100208&table_name=wet
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Bijlage 8: Checklist  
 

 

 

 

Evenement:…………………………………….          Open lucht: Ja / Neen 

 

Datum: …../…../201…  Beginuur: …..u…..  Einduur: …..u…..  
 

RICHTLIJN NVT NAZICHT 
OK / NOK 

OPMERKING 

     

1. Aansprakelijkheid / Verzekeringen    Polisnummer 

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid     

Verzekering Objectieve aansprakelijkheid     

     

2. Maximaal aanwezige personen     

Voorziene oppervlakte (binnen)     

Voorziene oppervlakte (buiten)     

Maximaal toegestane capaciteit     

     

3. Uitgangen - evacuatie     

Evacuatiecapaciteit (in cm)     

Aantal uitgangen     

Verdeling uitgangen      

Draairichting deuren     

Pictogrammen (nood)uitgangen     

Toegankelijkheid/bereikbaarheid evacuatie     

Omheining bestaat uit lossen elementen     

Veiligheidsverlichting     

     

4. Inplanting en toegangswegen     

Vrije doorgang hulpdiensten (4m)     

Inplantingsplan op schaal     

Parkeerverbod     

Parkeergelegenheid     

     

5. Inrichting     

Brandbare materialen - versieringen     

Attesten brandklasse gebruikte materialen     

Attesten tentzeilen     

Veiligheid podium     

Elektrische bedrading     

Rookverbod     

Aard verwarmingsinstallatie     

Opstelling en uitlaatgassen verwarming     

Beveiliging / afscheiding toestellen     

Keuringsattesten     

     

6. Inrichtingen bakken en braden en BBQ     

CHECKLIJST VEILIGHEIDSRONDGANG 
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Opstelling / locatie open vlam / BBQ      

Afstand tot andere infrastructuren     

Opstelling / locatie kook- verwarmingstoestel     

Afstand tot andere infrastructuren     

Brandveiligheid opstelling      

Beveiliging / afscheiding voor publiek     

Locatie (voorraad) gasflessen/ beveiliging     

Toestand gasleiding en aansluiting     

     

7. Brandbestrijdingsmiddelen     

1 Bluseenheid/150m²     

1 Bluseenheid per bak- en braadinrichting of 
bij gebruik gas 

    

 1 Blusdeken per bak- en braadinrichting     

Blusmiddelen verzwarende risico’s     

Nazicht / keuring blustoestellen     

Bereikbaarheid blusmiddelen     

Pictogrammen blusmiddelen     

Hydranten     

     

8. Alcoholgebruik     

Bekendmaking en affichering     

Aanwezigheid procedure leeftijd     

     

9. Geluid     

Machtiging / kennisgeving burgemeester     

Preventieve geluidsmeting     

     

10. EHBO     

Medische hulpdienst / Locatie     

Contract / overeenkomst hulpdienst     

Aanwezigheid verbandkoffer     

Locatie GN / VMP     

     

11. Bewaking en security     

Getekende lijst met vrijwillige stewards     

Bewakingsovereenkomst (contract)     

Melding / kennisgeving Politie     

     

12. Alarmering     

Veiligheidsverantwoordelijke     

Briefing medewerkers (op papier)     

Procedure DJ (op papier)     
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14. Tijdelijke tentconstructies     

Bereikbaarheid gevel     

Evacuatiecapaciteit (gebouw + tent)     

Evacuatietraject en - richting     
 

15. Inplanting markten     

Vrije doorgang om de 30m     

Doodlopende doorgangen max 30m     

Afstand tijdelijke inrichtingen bakken en 
braden 

    

Locatie en bereikbaarheid tijdelijke 
inrichting bakken en braden 

    

 

16. Vuurmanden of -korven en 
sfeerverlichting 

    

Opstelling buiten!     

Beveiliging tegen omstoten     

Afstand brandbare materialen/locatie     

Afscherming publiek en vrije doorgang     

Brandstof     

Opslag brandstof     
 

Opmerkingen: 

 
 
 
 
 
 
 
Er kan geen verantwoordelijkheid genomen worden voor wijzigingen of onregelmatigheden die zich 
zouden voordoen na de veiligheidsrondgang. De organisatie is verantwoordelijk voor het opvolgen en 
uitvoeren van de bovenstaande opmerkingen. 
 

Evaluatieverslag:     JA     NEEN 

 
Voor organisatie      Voor brandweer 
 
 
    
 
 
Voor politie        Voor noodplanning 
 
   
 
 
 
Burgemeester       Geluidsmeting 
 

 

Enkel voor commerciële activiteiten in open lucht! 


