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Brandveiligheid tijdens feestdagen en 
festiviteiten

Brandveiligheid tijdens feestdagen en 
festiviteiten
Versiering maakt feestelijk, maar brandbare materialen zijn een extra risico. U bent verantwoordelijk voor uw gasten en 
personeel. Tref daarom de nodige maatregelen om hun veiligheid te waarborgen. 

Met deze checklist controleert u of uw organisatie tijdens de feestdagen voldoet aan de essentiële brandveiligheidseisen. 
Hoewel de nadruk ligt op de feestdagen, zijn deze regels ook van toepassing buiten deze periode.

De brandweer controleert en handhaaft op brandveiligheid. Voor de exacte brandveiligheidseisen verwijzen wij u naar het 
Bouwbesluit 2012 (Paragraaf 1.5, hoofdstuk 6 en 7) en uw gebruiksvergunning.

Algemeen

U heeft de zorg voor uw personeel en bezoekers en daaronder valt nadrukkelijk ook hun veiligheid.

�� In uw gebruiksvergunning/melding staat voor hoeveel personen uw pand geschikt is. Houd hiermee rekening en 
overschrijd dit aantal niet.

Versieringen

�� Alle versieringen moeten uit moeilijk brandbare materialen zijn vervaardigd. Dergelijk versieringsmateriaal is 
verkrijgbaar bij de reguliere handel. Vraag hier dus expliciet naar en bewaar de verpakking van versieringsmaterialen 
om dit aan te kunnen tonen.

�� Versiering hangt u uitsluitend op met ijzerdraad met een dikte van tenminste 0,5 mm.

�� Zorg ervoor dat de versieringen de verlichting en andere apparaten die warm kunnen worden niet raakt. 

�� Het versieringsmateriaal langs en aan de plafonds moet op minimaal 2,5 meter boven de vloer hangen, gerekend 
vanaf de onderkant.

�� Bij het versieren van de buitenkant van uw gebouw moet u rekening houden met bovenstaande tips.
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Kaarsen/Vuurwerk

�� Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen houders van brandbaar materiaal zoals 
plastic of hout.

�� Zet kaarsen en kerststukjes op plaatsen waar u die altijd kunt zien en niet te dicht bij andere brandbare materialen 
zoals gordijnen. Zet kaarsen en kerststukjes niet te dicht bij een warmtebron zoals de radiator van de centrale 
verwarming of bijvoorbeeld in de vensterbank. 

�� Zonder speciale vergunning is het afsteken van vuurwerk in een gebouw niet toegestaan.

Kerstbomen

�� Een echte boom is brandbaar. Kies daarom bij voorkeur een kunststof kerstboom die niet makkelijk in brand gaat. 
Neemt u toch een echte kerstboom, laat deze dan altijd impregneren. U moet aan de brandweer kunnen aantonen dat 
de kerstboom is geïmpregneerd met een erkend product door een erkend bedrijf. U moet een gebruiksinstructie en 
certificaat met geldigheidsduur in uw bezit hebben.

�� Kiest u voor een echte boom, kies dan voor een boom met kluit en plaats deze in een stevige kuip of emmer. Houd de 
aarde waarin de boom geplant is goed vochtig, zodat de boom minder snel uitdroogt.

�� Kerstbomen zijn niet toegestaan in vluchtroutes zoals gangen, trappenhuizen en bij nooduitgangen.

�� Plaats kerstbomen niet voor blusmiddelen, meterkasten, brandmeld- of andere schakel- en bedieningspanelen.

�� Clusters van verscheidene kerstbomen in één ruimte vormen een onacceptabel veiligheidsrisico en zijn niet toegestaan. 
Bij grote en hoge ruimtes (zoals kerken) mogen er wel verschillende kerstbomen bij elkaar staan, op voorwaarde dat de 
onderlinge afstand tussen de bomen tenminste 3 maal de hoogte van de grootste boom in meters bedraagt.

�� Zorg dat de boom niet kan omvallen. 

�� Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen.

�� Gebruik geen echte kaarsjes in de boom.

�� Gebruik elektrische verlichting met een CE-markering.

�� Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen. Door het gebruik van 
kerstverlichting die is voorzien van een transformator is het risico voor elektrocutie door beschadigde bekabeling te 
voorkomen. Het brandrisico met dit type kerstverlichting is kleiner.

�� Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen korte tijd te laten branden.

�� Gebruik een niet beschadigd en goed passend verlengsnoer en leg dat zodanig neer dat niemand erover kan 
struikelen. Plak langs vluchtroutes de snoeren af.

�� Doe de kerstboomverlichting uit als het pand gesloten wordt. Haal de stekker uit het stopcontact. Als u alleen een 
lampje losdraait, blijft risico op brand bestaan.

�� Dennengroen mag alleen geïmpregneerd en in beperkte mate worden gebruikt. Kersttakken mogen alleen in kleine 
clusters (1 m2) opgehangen worden, niet aan het plafond, wel aan muren. Deze clusters dienen een onderlinge afstand 
te hebben van tenminste 3 meter en ze moeten opgehangen zijn aan ijzerdraad met een dikte van tenminste 0,5 mm.

Plaats van voorraad

�� Zoek vooraf goede ruimten voor extra voorraden. Plaats niets in gangen, looppaden, doorgangen, trappenhuizen of 
voor/achter (nood)uitgangen.

�� Plaats voorraden niet voor blusmiddelen, meterkasten, brandmeld- of andere schakel- en bedieningspanelen.
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Uitgangen en vluchtwegen

Belangrijke brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw zijn de nooduitgangen. Het is immers noodzakelijk dat iedereen 
het gebouw bij een calamiteit snel en veilig kan verlaten.

�� De ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes dienen over de minimaal 
vereiste breedte vrij van obstakels te zijn. Dit geldt voor de gehele route, dus tot aan de openbare weg.

�� De deuren van de nooduitgangen mogen niet op slot zijn en moeten van binnenuit direct te openen zijn zonder gebruik 
te hoeven maken van sleutels of andere losse voorwerpen.

�� Zorg ervoor dat de nooduitgangen binnen een straal van 2 meter vrij zijn van tafels, stoelen of andere obstakels en 
dat de route naar de nooduitgang vrij is van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het gebouw tot aan de 
openbare weg. Plaats bijvoorbeeld geen fietsen voor de uitgang of in de vluchtroute.

�� Gordijnen in of voor een ingang, doorgang en nooduitgang dienen zodanig aangebracht te zijn, dat deze met de deur 
meedraaien en het zicht op de deuren en de herkenbaarheid van de uitgang niet belemmeren.

Nood- en transparantverlichting

Een duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtroute is van levensbelang voor het vluchten uit een gebouw tijdens een 
calamiteit.

�� In een gebouw kan nood- en transparantverlichting verplicht zijn. Raadpleeg hiervoor uw het bouw- of 
gebruiksvergunning/melding. Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met team Risicobeheersing van 
de Brandweer. Belangrijk is dat alle aanwezige voorzieningen goed functioneren.

�� Zorg ervoor dat alle transparantverlichting (vluchtwegaanduiding) elektrisch verlicht is als er personen in het gebouw 
aanwezig zijn.

�� De transparant- en vluchtwegaanduidingen mogen niet aan het zicht worden onttrokken.

�� Breng de versiering zodanig aan dat de werking van de noodverlichting niet wordt belemmerd en de verlichting niet 
vermindert. Dit betekent: rondom noodverlichtingpunten voldoende ruimte vrijhouden.

Blusmiddelen

�� Zorg ervoor dat brandslanghaspel en draagbare blustoestellen altijd bereikbaar zijn. Hang niets voor blusmiddelen.

�� Laat de blusmiddelen door een erkend bedrijf controleren op een goede werking. De laatste keuringsdatum vindt 
u terug op het keuringsbewijs op het blustoestel. Controleer brandslangen minimaal 1 keer per jaar en controleer 
draagbare handbrandblussers minimaal 1 maal in de 2 jaar.

Interne organisatie

Onwetendheid is de grootste vijand tijdens een calamiteit in uw bedrijf, dus laat u niet verrassen en bereid uw personeel 
voor op hoe te handelen tijdens een calamiteit.

�� Maak gebruik van het ontruimingsplan en zorg ervoor dat alle verantwoordelijken weten hoe te handelen bij 
een calamiteit.

�� Instrueer uw personeel hoe te handelen bij brand of andere calamiteiten.

�� Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies op duidelijk zichtbare plaatsen in uw bedrijf/instelling zijn opgehangen.

�� Zorg ervoor dat uw personeel weet waar de brandblusmiddelen zich bevinden en hoe deze te gebruiken.

�� Zorg ervoor dat uw personeel het ontruimingsplan/vluchtplan kent en dat ermee geoefend is.
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Of neem contact op met het team Risicobeheersing van uw plaatselijke Brandweer.

E-mail: ad.weststeijn@willistowerswatson.com
Telefoon: 088 543 3912
Ad Weststeijn
Willis Towers Watson Risk Engineering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meer informatie?

� Zorg ervoor dat de ruimten waar emballage en afval wordt bewaard zoveel mogelijk zijn opgeruimd.

        brandstichters een mooi gewild doelwit.
� Laat afval regelmatig afvoeren. Ook als het gebouw al dan niet tijdelijk leeg staat. Een leegstaand gebouw is voor

Plaats deze container niet op een brandkraan.
onbrandbaar materiaal. Zet deze, indien mogelijk, 10 meter uit de gevel met een ketting en slot vast aan een paal.  
� Moet emballage en afval toch buiten worden opgeslagen, stop het dan in een met een slot afgesloten container van  

� Bewaar containers niet in vluchtroutes of voor/achter (nood)uitgangen.

        Hiermee voorkomt u dat vandalen de buitenopslag kunnen aansteken.
� Bewaar emballage en afval zoveel mogelijk binnen het gebouw in daarvoor geschikte ruimten. 

Emballage, afval en dergelijke

https://www.facebook.com/willistowerswatson/
https://twitter.com/WTWcorporate
https://www.linkedin.com/company/willis-towers-watson/
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