
Voor elk evenement, zij het een
buurtfeest, festival, circus, brade-
rie of manifestatie, gelden regels
voor de organisatie. Vaak is een
vergunning van uw gemeente no-
dig. Bij de aanvraag zijn in ieder
geval gegevens nodig over het
soort evenement, het aantal te
verwachten bezoekers en de even-
tuele plaatsing van tenten en tri-
bunes dergelijke. 
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In de serie ‘Brand-veiligheidsinfo’ 

zijn folders over de volgende 

onderwerpen beschikbaar:

Particulier

1. Rookmelders en brandblussers

2. Vluchten bij brand

3. Brandwonden: voorkomen en 

eerste hulp

4. Een veilige schoorsteen

5. Voorkom Koolmonoxide-

vergiftiging (CO)

6. Doe het zelven en brandveilig-

heid

7. Op kamers en brandveiligheid

8. Brandpreventie voor ouderen  

9. Brandpreventie op vakantie

10. Veilig omgaan met flessengas,

barbecue en vuurkorf

11. Controlelijst brandveiligheid in

woningen

12. Hulp na brand

Bedrijf – instelling

15. Gebruiksvergunningen 

16. Bedrijfshulpverlening: veiligheid 

op de werkplek

17. Brand in uw bedrijf: het ontruimings-

plan

18. Feestversiering? Het kan en moet 

veilig

19. Brandblussers op uw werkplek

20. brandveiligheid op evenementen 

Dit is een uitgave van de NVBR m.m.v. het

Netwerk Communicatie Brandweer en

Rampenbestrijding (COBRA) in samenwerking

met het Netwerk Preventie (LNB)



Het is gebruikelijk dat de gemeente de vergun-
ningaanvraag voor advies doorstuurt naar de
brandweer, die hem toetst op de brandveilig-
heidseisen. Eisen waarop de brandweer een aan-
vraag toetst zijn onder andere:
- De doorrijbreedte voor brandweervoertuigen is

tenminste drie en een halve meter.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, ge-

beurt dit in overleg.
- De minimale doorrijhoogte is vier meter.
- Rond brandkranen wordt een meter vrijgehou-

den.
- Brandkraanbordjes blijven zichtbaar.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen worden

vrijgehouden.
- Toegangen tot belendende percelen worden

niet geblokkeerd.
- Gewone uitgangen en nooduitgangen van bios-

copen, cafés en dergelijke worden vrijgehouden.
- De begin- en eindtijd van het evenement wor-

den op aanvraag aangegeven.
- Voor de doorvaart van de blusboot (als van toe-

passing) wordt vijf meter vrijgehouden.
- Containers en dergelijke staan minimaal tien

meter van gevels vandaan. Bij bijzondere ge-
bouwen van cultuurhistorische waarde is deze
afstand vijftien meter. 

Het kan zijn dat de brandweer tijdens het
evenement komt controleren of aan alle
brandveiligheidseisen wordt voldaan. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl


