Leuk. U organiseert een bedrijfsfeest. Staat u ook
stil bij de risico’s op brand? Jaarlijks krijgt de
brandweer nog steeds duizenden meldingen van
brand en gaan bijna 10.000 mensen met (ernstige)
brandwonden naar de spoedeisende hulp.
Versieringen, vluchtroutes, het aantal feestgangers
en het gebruik van kaarsen en vuurwerk. Het zijn
allemaal factoren om rekening mee te houden.
Met eenvoudige maatregelen kunt u ervoor
zorgen dat uw kerstfeest, sinterklaasfeest, nieuwjaarsfeest of welk feest dan ook in ieder geval
(brand)veilig verloopt.

Praktische zaken

Vergunningen

Regelgeving

•

Indien u een feest of evenement organiseert, kan het mogelijk
zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen of het moet
melden bij uw gemeente.
• Organiseert u een feest in een gebouw?
Houd dan toezicht op het aantal personen dat aanwezig is,
zodat veilig vluchten altijd mogelijk blijft. Raadpleeg in
voorkomend geval de verleende vergunning of melding met
betrekking tot het brandveilig gebruiken van het gebouw.
Of informeer hierover bij uw gemeente.
• Organiseert u een feest in een tent op uw terrein
en komen er meer dan 50 personen?
Informeer dan uw gemeente en houdt u aan de
plaatselijke richtlijnen.
• Organiseert u een feest of evenement in openbare
ruimte, bijvoorbeeld op een plein, openbare weg
of in een park?
Vraag dan een evenementenvergunning aan bij
uw gemeente op basis van de plaatselijke APV.

Bij brandveilig feestvieren hoort een stukje kennis van de
huidige regelgeving. Aan te raden is om een en ander na
te lezen in het Bouwbesluit 2012, afdelingen 7.1 en 7.2.
De meest belangrijke zaken op een rij.

•

•

Houd toezicht op het aantal personen dat gelijktijdig
aanwezig is, zodat veilig vluchten altijd mogelijk blijft.
Raadpleeg in voorkomend geval de vergunning of melding
met betrekking tot brandveilig gebruik.
Zorg dat brandblussers, vluchtrouteaanduidingen, handbrandmelders, brandmeldpanelen en dergelijke altijd
zichtbaar zijn en gebruikt kunnen worden.
Zorg dat automatische voorzieningen als noodverlichting,
sprinklerinstallaties en rook-/ brandmelders ongehinderd
kunnen werken.

Vluchten
•
•
•
•
•

Zorg dat de vluchtroutes bruikbaar zijn en houd deuren in
de vluchtroutes vrij van obstakels.
Zorg dat er geen spullen staan in de gangen en trappen
huizen die leiden naar een nooduitgang.
Laat versieringen aan deuren meedraaien met de deuren
zodat ze niet het openen van de deuren verhinderen.
Zorg dat vloer- en trapbedekkingen in gangen en trappenhuizen niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen.
Houd buitentrappen vrij van begroeiing, sneeuw,
ijs et cetera.
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Geen enkel voorwerp, stof, middel of voorziening mag
brandgevaar opleveren of bij brand een gevaarlijke
situatie veroorzaken.
Niets mag een belemmering vormen om:
- een melding en alarmering te kunnen doen bij brand;
- een brand te kunnen bestrijden;
- te kunnen vluchten bij brand;
- personen of dieren te kunnen redden bij brand.
De aankleding tijdens een feest mag geen brandgevaar
opleveren.
In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde
ballonnen aanwezig.

In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands,
kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare
inrichtingselementen zijn brandveilig. Gangpaden zijn ten
minste 1,1 m breed.
In het gebouw zijn voldoende personen aangewezen om
de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.
Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van
personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien die
deur tijdens het vluchten zonder gebruik van een sleutel
onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan
worden geopend.
In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zit
plaatsen aan elkaar gekoppeld of aan de vloer bevestigd,
zodat ze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg
van gedrang.

Een brandveilig bedrijfsfeest
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Sta stil bij
risico’s op
brand

Ook tijdens een feest zit een ongeluk in een
klein hoekje. Daarom is het noodzakelijk dat
u de tijd neemt om kritisch te kijken naar de
brandveiligheid. In deze folder leest u hoe u
een (brand)veilig bedrijfsfeest viert.

Deze folder vervangt folder 118 Feestver
siering? Het kan en moet veilig! uit de serie
Brandveiligheidsinfo. Het bouwbesluit
verwijst hiernaar.

www.brandweer.nl

Bedrijfshulpverlening

Versieringsmateriaal

Eenvoudige brandproef

www.brandweer.nl

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om
doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van
bedrijfshulpverlening. Dat kan door een of meerdere mede
werkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener. Zij helpen bij
ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Nadere toelichting
is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de
Stichting van de Arbeid.

•

U kunt de brandveiligheid van versieringen met een eenvoudige
proef zelf testen. Neem een monster (± 25 centimeter) van het
materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het
materiaal minimaal 5 seconden in een vlam van een aansteker
of lucifer. Houd het materiaal daarbij vast met bijvoorbeeld een
metalen tang en let op dat u zich niet brandt. Als het monster
heeft vlamgevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neemt u
de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen
(al of niet brandend of druipend);
• tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen;
• het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en
gloeit maximaal 60 seconden na.

Er is veel gedetailleerde informatie over brandveiligheid te
vinden op internet. Op de website www.brandweer.nl staat
informatie over onder andere de volgende onderwerpen:
• Openhaard
• Kaarsen
• Koken
• Fonduen en gourmetten
• Barbecue en vuurkorf
• Vuurwerk
• Versieringen (in het gebouw en op straat)
• Feestverlichting
• Gordijnen en ander textiel
• Gastoeters
• Impregneren

•
•
•
•

Kies altijd voor moeilijk brandbare versieringen;
dit staat op de verpakking aangegeven met NEN 6064
of NEN-EN 13501-1.
Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen
komen met verlichting en apparaten die warm worden.
Hang versiering op tenminste tweeënhalve meter hoogte
zodat niemand er tegenaan kan lopen.
Hang versieringen op met ijzerdraad zodat ze bij brand niet
snel naar beneden vallen.
Gebruik geen natuurlijk dennengroen want dit is zeer
brandbaar.

Deskundig personeel

Kerstbomen

En dan is er ineens toch brand

Het is van groot belang dat uw personeel weet hoe te handelen
bij brand. Iedereen moet op de hoogte zijn van het ont
ruimingsplan. Zorg ervoor dat al het personeel minimaal één
keer per jaar een ontruiming oefent. Tijdens feesten en partijen
moet er een verantwoordelijk team aanwezig zijn, dat er
doorlopend op toeziet dat:
• vluchtroutes en aanduidingen daarvan goed zichtbaar zijn;
• vluchtroutes goed bereikbaar en vrij van obstakels zijn;
• vloeren en traptreden stroef zijn;
• blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
• rook- en brandwerende deuren steeds worden gesloten;
• elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat
verkeren;
• er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig
gebruik van vuur, gas of elektriciteit;
• er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door versier
ingen;
• meldpunten van de brand- en/of ontruimingsalarminstal
latie goed bereikbaar zijn.

•

Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur
breidt een brand zich snel uit. Let op: tot de brandweer er is,
bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat u weet wat u
moet doen bij brand.

•

•
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Kunstkerstbomen zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen.
Kies bij een natuurlijke kerstboom voor een boom met kluit
en geef deze dagelijks water. Een natuurlijk boom die vocht
kan vasthouden, is minder brandbaar.
Zet een natuurlijke boom bij voorkeur in de verste hoek van
de kamer; gezien vanaf de toegangsdeur. Zo raakt u bij een
calamiteit niet ingesloten.
Zorg ervoor dat de boom stevig staat en niet omvergelopen
kan worden.
Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere
gemakkelijk brandbare materialen.
Koop een boom die niet te groot is voor de ruimte waarin
deze staat.
Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom.

Wat te doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf kalm.
Waarschuw alle aanwezigen.
Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
Verlaat het pand via de kortste weg.
Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of
iedereen buiten is.
Bel 112 en vertel uw naam en het volledige adres.
Wacht op de komst van de brandweer en meld bijzonder
heden.

Een brandveilig
bedrijfsfeest
Tips voor brandveilig feestvieren

