MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 17 DECEMBER 2002 INSTRUCTIES BETREFFENDE DE
EINDEJAARSFEESTEN – BRANDPREVENTIE. (ref. VI/RDI/02-33109)
Aan Mevrouw de Provinciegouverneur
Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief Arrondissement van Brussel Hoofdstad
Aan Mijne Heren de Provinciegouverneurs
Ter informatie: Aan Mevrouwen en Mijne heren Burgemeesters en Schepenen
De organisatie van de eindejaarsfeesten brengt elk jaar een toename van de brandrisico's met zich
mee, in het bijzonder in de voor het publiek toegankelijke gelegenheden. De hoge concentratie van
personen in die plaatsen is ook een verhoogde risicofactor.
Ik vraag u dus om de burgemeesters van uw provincie aan te bevelen te waken over de naleving van
een aantal elementaire veiligheidsvoorwaarden die hieronder worden opgesomd.
Hoewel deze instructies geen reglementair karakter hebben is het desalniettemin zeer wenselijk dat
die aanbevelingen in de gemeenten worden toegepast, te meer daar het, in toepassing van artikel 135
van de Nieuwe Gemeentewet, de taak is van lokale overheden alle nodige voorzorgsmaatregelen te
treffen teneinde onheil, zoals brand, te vermijden.
De volgende elementaire veiligheidsmaatregelen moeten genomen en nageleefd worden in voor het
publiek toegankelijke plaatsen om te vermijden dat het feest een tragische wending neemt:
1° Kerstbomen
Gezien kerstbomen zeer gemakkelijk vuur vatten en zeer snel opbranden, dient men ze in een stabiel
recipiënt met vochtig zand of aarde te plaatsen en ze vochtig te houden door ze regelmatig te
begieten. Kerstbomen met wortels drogen minder snel uit, vooral wanneer ze regelmatig worden
begoten. De uitgedroogde takken aan de voet van de kerstboom moeten regelmatig verwijderd
worden.
De kunstsneeuw die gebruikt wordt om de natuurlijke kerstbomen te versieren is bijzonder gevaarlijk.

2° Versiering
Voor de versiering mag enkel gebruik gemaakt worden van moeilijk ontvlambaar materiaal. Papier,
watten of voorwerpen op basis van celluloïde worden sterk afgeraden.
De versiering moet ver van elektrische lichtjes en kaarsen worden gehouden.
Het gebruik van kaarsen om een sfeerverlichting te creëren moet tot een minimum worden beperkt en
is uitgesloten in de nabijheid kerstbomen. Het is in ieder geval beter om drijfkaarsen te gebruiken.
3° Verlichting
De verlichting, met inbegrip van de versiering, mag enkel elektrisch zijn. Ze moet beantwoorden aan
ter zake geldende reglementering.
Vooraleer ze geïnstalleerd worden moeten de elektrische slingers worden nagezien op mogelijke
beschadiging van het isolatiemateriaal.
De elektrische leidingen mogen niet overbelast worden.
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De kerstboom moet ver van de uitgang en van elke warmtebron worden geplaatst.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Het is raadzaam geen lak op de kerstbomen te spuiten om het uitvallen van de naalden tegen het
gaan. Immers, deze lak en de naalden vormen een zeer ontvlambare combinatie.

4° Schoorsteen
Wanneer vuur gemaakt wordt in de schoorsteen, dient er een vuurscherm voor geplaatst te worden
teneinde zich tegen de vonken te beschermen en te vermijden dat er gloeiende kooltjes op de grond
zouden vallen.
5° Rokers
In plaatsen waar er gerookt mag worden moeten, moeten voldoende asbakken voorzien worden.
6° Keuken
In keukens moeten alle uitrustingen in goede staat verkeren en degelijk onderhouden worden
(vetfilters, afzuigsysteem van de dampkappen, kooktoestellen,...)- Elektrische toestellen worden
verspreid over verschillende stopcontacten die op afzonderlijke zekeringen aangesloten zijn. Er dient
te worden gewaakt over de goede staat van de elektrische draden.
7° Blusmiddelen
Blusmiddelen moeten perfect functioneren en duidelijk aangegeven worden.
Ze moeten bovendien aangepast zijn aan de risico's, oordeelkundig gespreid, goed zichtbaar en
perfect bereikbaar zijn.
8° Evacuatie
Het meldings- en alarmsysteem moet perfect werken.
Geen enkel voorwerp mag de vlotte doorgang van het publiek in gangen, trappen en overlopen
belemmeren.
Deuren in evacuatiegangen mogen in geen geval vergrendeld zijn.

Het personeel moet attent gemaakt worden gevaren voor brand. Het moet op de hoogte worden
gebracht van de evacuatiewegen en de hulp die moet worden verleend in geval van een evacuatie.
Het moet de beschikbare blusapparaten kunnen hanteren.
10° Nooodoproep
In geval van brand, dient de brandweerdienst onmiddellijk te worden opgeroepen via de
oproepnummers 100 of 112. Deze nummers moeten op elk telefoontoestel worden aangebracht.
De bovenvermelde aanbevelingen kunnen gemakkelijk toegepast worden. De lijst is echter niet
volledig. De lokale besturen kunnen zich daarop inspireren en kunnen ze aanvullen met andere
specifieke voorschriften.
Al deze aanbevelingen moeten zowel ter kennis gebracht worden van het publiek als van de
verantwoordelijken en het personeel van de betrokken instellingen.
De burgemeesters worden verzocht na te gaan of in de voor het publiek toegankelijke instellingen
waar eindejaarsfeesten georganiseerd worden alle brandpreventienormen gerespecteerd worden.
Indien dit niet het geval zou zijn, vraag ik aan de burgemeesters om ten aanzien van hen de grootste
striktheid in acht te nemen om elk risico op brand te voorkomen.
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9° Opleiding van het personeel

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

De ligging van uitgangen en nooduitgangen moet op duidelijk zichtbare plaatsen worden aangegeven
door de groenwitte pictogrammen opgelegd door artikel 54, quinquies van het Algemeen Reglement
inzake arbeidbescherming.

