
Algemene Veiligheidsvoorschriften

EVENEMENTEN

Elk evenement heeft veiligheidsrisico’s. Deze risico’s zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om tot 
een goed veiligheidsniveau te komen is het verstandig om breder te kijken naar uw activiteit(en) 
op uw evenement.. Neem de volgende drie gouden regels in acht:

Locatieprofiel
1. Zorg dat u de risico’s van uw evenementenlocatie kent en wegneemt: 
 U maakt tijdens het evenement gebruik van de openbare ruimte. Bent u bekend met de (on)mogelijkheden?  
 Vragen die u onder andere moet kunnen beantwoorden: 
 • Hoeveel mensen kunt u kwijt en wanneer is het vol?
 • Is uw evenementenlocatie goed te bereiken?
 • Zijn er (brand)veiligheidsrisico’s voor uw omgeving?
 • Zijn er in uw omgeving evenementen die uw evenement kunnen beïnvloeden?

Publieksprofiel
2. Kent u de risico’s van en voor uw bezoekers en hoe gaat u met deze risico’s om?
 Zorg dat u naast het aantal bezoekers ook weet wie er op uw feestje komen. 
 Vragen die u onder andere moet kunnen beantwoorden zijn:
 • Wie is de doelgroep? (bijvoorbeeld, ouderen, jeugd, volwassenen,supporters, etc) 
 • Zijn er risico’s bij uw doelgroep (bijvoorbeeld imago, drankgebruik, kwetsbaar, etc.) 
 • Waar moet u rekening mee houden? (bijvoorbeeld, zelfredzaamheid, onenigheid, etc.)
 • Maakt u gebruik van toegangskaarten of is het vrije inloop?
 • Heeft u invloed op de in- en uitstroom van de bezoekers?

Activiteitenprofiel
3. Kent u de risico’s die passen bij uw evenement / activiteit? 
 Bedenk scenario’s voor uw evenement en activiteit die mogelijk kunnen plaatsvinden. Hoe gaat u hiermee om? 
  (bijvoorbeeld, onenigheid, ongeval, brand, extreemweer: storm, kou, warm, waterongeval, mogelijk 
 dreigingsniveau  etc.) Zorg dat u deze risico’s en de regels kent om uw evenement / activiteit veilig te laten verlopen. 
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Algemene regels voor een veilige evenementenlocatie:
 • Voorkom brand! Neem preventieve maatregelen en zorg voor passende blusmiddelen.
 • Voorkom ongevallen en onveilige situaties! 
 • Voorkom teveel mensen op een te klein oppervlak!  (Maximaal 4 personen per 1 m2 .)
 • Houd vluchtwegen vrij!  (daardoor kunnen bezoekers onbelemmerd het evenement verlaten.)
 • Zorg dat hulpdiensten het evenement(enterrein) altijd kunnen bereiken! (houd daarbij rekening met de 
  volgende minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een 
  minimale doorgangshoogte van 4,2 meter.)
 • Zorg dat de obstakels / hekwerken, die de doorgaande route blokkeren, snel en gemakkelijk 
  kunnen worden verwijderd.
 • Zorg dat de aanwezige bluswatervoorzieningen, brandkranen, worden vrij gehouden. 

Maatwerk
Elk evenement vraagt zijn specifieke aanpak en is nooit hetzelfde. Dat vraagt elke keer om maatwerk waardoor de risico’s in 
beeld worden gebracht.. In samenwerking met de gemeente en de adviseurs van de (hulp) diensten probeert u deze 
veiligheidsrisico’s voor uw evenement te beperken. Vul het aanvraagformulier evenementen bij uw gemeenten volledig in. 
Dit formulier kunt  u vinden op de gemeentelijke website bij evenementen. Het formulier helpt u welke aanvullende stukken u 
moet toevoegen om uw aanvraag compleet te maken. Wij wensen u een veilig evenement!

Contact
Meer weten over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen of over andere 
brandveiligheidsvoorschriften? Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html 


