Volgende veiligheidsmaatregelen moeten uitgevoerd worden:
Bij het kampvuur:
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Er mag enkel onbewerkt hout gebruikt worden. De hoeveelheid dient beperkt gehouden te
worden. Het verbranden van goederen (autobanden, rubber enz.) die giftige dampen en een
enorme rookontwikkeling tot gevolg hebben is verboden.
Het gebruik van brandversnellers (benzine e.d.) voor het aansteken van het vuur wordt
verboden.
De persoon die het vuur aansteekt mag geen snel brandbare kledij dragen.
Rond het vuur wordt een zone van tenminste 2 meter vrijgemaakt van alle takken, twijgen, dode
bladeren en van ieder brandbaar materiaal.
Overdrijf niet met de grootte van een houtvuur. Hou het geheel overzichtelijk en veilig.
De voorraad te verbranden hout of bomen wordt opgeslagen op minimum 8 meter, voldoende
afstand van de vuurhaard om overslag van het vuur te vermijden.
De organisator dient alle maatregelen te nemen zowel in de hem toegewezen ruimte als in de
onmiddellijke omgeving teneinde te voorkomen dat het publiek getroffen zou worden door
gensters van de hout- of kerstboomverbranding.
De toeschouwers dienen normaliter op een veilige afstand te blijven van de houtverbranding.
De organisator dient de verbranding af te lasten indien de weersomstandigheden niet gunstig
zijn en indien de verbranding een te groot gevaar betekent voor het publiek en de omgeving (vb.
neerkomen van vuurgensters op daken of in het publiek).
Een voldoende aantal poederblustoestellen type ABC van 6 kg of schuimblustoestellen
(minimaal 2 toestellen van 6 kg) en enkele emmers gevuld met water of een waterslang dienen
voorhanden te zijn. Best wordt een blusploeg opgericht zodat op een correcte en veilige manier
met de blustoestellen wordt omgegaan.
De verbranding staat permanent onder toezicht van de verantwoordelijke organisator tot
volledige uitdoving van het vuur. Na de uitdoving van het vuur worden de vuurresten zorgvuldig
met aarde of zand bedekt of overvloedig met water overgoten.
De organisator dient eveneens te beschikken over een telefoontoestel (of GSM) voor een
eventuele melding aan de brandweer.
De openbare weg wordt vrijgehouden zodat het optreden van de brandweer niet kan worden
gehinderd indien ze een tussenkomst ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving dient te
verrichten.
De hout- of kerstboomverbranding mag geen enkele invloed hebben op de evacuatie van de in
de omgeving liggende gebouwen.
De toegangen tot de verbranding moeten een vlotte en veilige benadering van hulpwagens
(ziekenwagens en brandweervoertuigen) toelaten.
De brandkranen moeten steeds vrijgehouden worden (ligging te controleren voor aanvang van
de activiteit).
De omwonenden van het terrein waarop de verbranding plaatsvindt, worden door de organisator
tijdig in kennis gesteld van de activiteit.

Bij eventueel tentgebruik:
1. de toegangswegen voor de brandweer en de medische dienst moeten tijdens het evenement
steeds over een vrije breedte en hoogte van 4 meter beschikken.
2. de aanwezige hydranten en waterwinplaatsen moeten steeds vrij bereikbaar zijn voor
interventievoertuigen.
3. het maximum aantal toegelaten personen in de evenementenruimte bedraagt 1,4 per 1m²
4. tenten moeten bestaan uit moeilijk ontvlambaar materiaal klasse M2 (attest voor te leggen).
5. rondom feesttenten moet zich steeds vanaf de tentharingen een vrije doorgang van 1,2m
bevinden.
6. tenten mogen zich niet verder dan 60m bevinden van de plaats waar de brandweervoertuigen
zich kunnen opstellen.
7. signalisatie van de vluchtwegen dient aangebracht. Deze signalisatie dient te beantwoorden aan
de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering (KB van 17 juni 1997)
pictogrammen van uitgang en nooduitgang.
8. de (nood)uitgangen in de evenementenruimte moeten een totale breedte hebben die tenminste
gelijk is aan 1,25 centimeter per persoon die mag aanwezig zijn. Bij meer dan 250 deelnemers is
een derde (nood)uitgang vereist bij 500 deelnemers vier (nood)uitgangen.
9. een reglementaire veiligheidsverlichting dient aangebracht te worden aan de in- en
uitgangswegen. Deze verlichting (min. 5 lux) moet een voldoende zichtbaarheid garanderen om
een veilige ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren.

10. alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich
meebrengen. Geen brandbare versiering in de feesttenten en gebouwen.
11. de aanwezige blusmiddelen, minimum één snelblusser van 6 kg ABC poeder(2x5kg CO2) per
150 m² , moeten goed onderhouden (jaarlijkse keuring), gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig
geplaatst zijn.
12. alle medewerkers moeten duidelijke instructies ontvangen over de taakverdeling bij brand en over
het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Best wordt een blusploeg opgericht zodat op een
correcte en veilige manier met de blustoestellen wordt omgegaan.
13. opslagplaatsen voor brandstoffen zoals gasflessen dient steeds buiten de tenten te gebeuren,
gegroepeerd, tegen omvallen beschermd, afgesloten van het publiek en voor de hulpdiensten vlot
bereikbaar.
14. bij het gebruik van gasflessen moeten volgende maatregelen gerespecteerd worden:
- gasflessen dienen gekeurd te zijn (gangbare geldigheid van een gasfles is 10 jaar) en worden
voorzien van een ontspanner. Gasflessen moeten steeds rechtop staan en worden
vastgemaakt zodat omvallen onmogelijk is.
- gasflessen worden steeds buiten opgesteld (uit de zon). Niet gebruikte flessen worden steeds
in openlucht en in een afgebakende zone opgesteld.
- in een tent is het verboden van gasflessen te plaatsen.
- gastoevoerleidingen moeten zich in goede staat bevinden, mogen maximaal 5 jaar oud zijn,
hebben een maximum lengte van 2 meter en dienen met spanbeugels bevestigd te worden.
15. het gebruik van gassen voor “special effects” mag geen aanleiding geven tot bijkomende
veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de aanwezigen.
16. een positief recent keuringsattest van de elektrische installatie, afgeleverd door een erkende
dienst voor technische controle, dient aan de brandweerdienst voorgelegd te worden.
17. bij elektriciteitsafname vanuit een private woning dient deze woning over een keuringsattest van
een erkende dienst voor technische controle te beschikken.
18. de verlichting van de tenten en/of kramen mag alleen elektrisch gebeuren.
19. al de elektrische toestellen en verlengdraden moeten een CEBEC-keuringslabel dragen.
20. verwarmings-, kook-, bak- en/of braadtoestellen moeten buiten het bereik van personen worden
opgesteld (afschermen).
21. verwarmingstoestellen met vloeibare brandstoffen mogen niet worden opgesteld.
22. elke (promo)tent/podia/stand dient voorzien te worden van de nodige en aangepaste
blusmiddelen (per tent en per 150 m² oppervlakte dient minstens één jaarlijks gekeurd blustoestel
van 6 kg universeel bluspoeder aangebracht te worden). Frituren dienen bijkomend te beschikken
over een branddeken.
23. elke (promo)tent/podia/stand met een vaste elektriciteit- en gasinstallaties dient in bezit van een
keuringsattest van een erkende dienst voor technische controle (jaarlijkse keuring).
24. van de stroomgroepen (inclusief aarding), elektrische verdeelkasten en podia dient een positief
keuringsattest van de elektrische installatie afgeleverd door een erkende dienst voor technische
controle voorgelegd te worden (in veiligheidsdossier).
25. metalen frames voor de opbouw van verlichting moeten voorzien zijn van een
equipotentiaalverbinding
26. een stabiliteitsattest van het podium dient voorgelegd te worden (in veiligheidsdossier).
27. een geldige verzekering tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden
(evenementenpolis) dient te zijn afgesloten.
28. lokalen, in- en uitgangen in diverse gebouwen dienen gebruikt te worden conform de
bestemming, het eventueel politiereglement en de brandweeradviezen die er werden voor
uitgebracht.
Advies:
-

De brandweer geeft gunstig advies, inzake brandveiligheid en evacuatie, voor de organisatie van
een kampvuur, als wordt voldaan aan de gestelde brandveiligheidseisen en voorwaarden.
De organisatie is verantwoordelijk voor de correcte opvolging en uitvoering van bovenstaande
veiligheidsmaatregelen.
Best wordt er door uw diensten een conforme kopie bezorgd aan de organisator en de politie.

