
 De organisator stelt een beknopt veiligheidsplan op dat: 
o de mogelijke gevaren verbonden aan dit evenement en haar nevenactiviteiten 

beschrijft 
o de te nemen preventieve en acute maatregelen en acties en de nodige middelen 

beschrijft 
o de taken verdeelt onder de medewerkers 

In dit veiligheidsplan krijgen de gevaren voor menselijk letsel (toeschouwers, deelnemers, 
medewerkers, voorbijgangers, omwonenden, ...) de absolute prioriteit. 
Het veiligheidsplan is het resultaat van een risicoanalyse. 

 
 Het veiligheidsplan beschrijft op zijn minst:  

 
o het voorkomen van brand of letsel 
o de snelle en gevaarloze ontruiming van het evenement 
o het waarschuwen en opvangen van de hulpdiensten 
o de organisatie en inrichting van de E.H.B.O. 

 
Er moet in het veiligheidsplan een onderscheid worden gemaakt tussen: 
 

1. zeer beknopte algemene informatie over het evenement op zich; 
2. belangrijkste contactpersonen met hun taken en/of verantwoordelijkheden, en hoe deze 

kunnen worden gecontacteerd tijdens het evenement; 
3. algemene en specifieke preventieve maatregelen in voorbereiding op het evenement; 
4. acuut te nemen acties bij het ontstaan van te voorziene gevaarlijke situaties tijdens het 

evenement; 
5. een eenvoudig grond- en inplantingsplan op schaal (1/50 tot 1/200) waarop minstens alle 

vaste en snel verplaatsbare opstellingen, de vluchtwegen en uitgangen, de blusmiddelen, en 
de vrije doorgang voor interventievoertuigen op een duidelijke manier zijn aangeduid en 
benoemd. 

 
→ Dit veiligheidsplan moet een praktisch werkdocument zijn voor alle medewerkers en betrokken 
partijen. 
 

 
Opmerking:  
 
Een veiligheidsplan is niet : een persmap, een presentatiemap om sponsoring te werven, een 
naslagwerk, een roman, een relaas van de vorige editie, een formaliteit, een manier om 
organisatoren te pesten, het werk van de hulpdiensten, een beveiligingsplan (security), een doordruk 
van het veiligheidsplan van een ander evenement, uitsluitend een grond- en inplantingsplan,... 
 
Een goed veiligheidsplan is wel : een praktisch werkdocument, het resultaat van een degelijke 
voorbereiding en een risicoanalyse, een mini handleiding voor elke medewerker, een taak voor de 
organisator, een voorwaarde voor toelating van het evenement, een bron aan cruciale informatie, een 
houvast wanneer het echt goed mis loopt, ... 
 
 

 Het veiligheidsplan, inclusief grond- en inplantingsplan, moet ten laatste 10 dagen vóór de 
openingsdag van het evenement worden voorgelegd aan de brandweer ter evaluatie. 

 
 De organisator houdt meerdere exemplaren van het veiligheidsplan en/of het grond- en 

inplantingsplan ter beschikking, teneinde de brandweer toe te laten zich tijdig en degelijk voor 
te bereiden. 

 
 


