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Met de eindejaars eesten 
in het vooruitzicht 

Werken uw rookmelders nog goed 
en zijn ze nog in goede staat? Dit is 
het moment om ook eens te kijken 

hoe het met de batterij zit (druk hiervoor op de 
testknop). Als het nodig is, moet u de batterij 
vervangen. 
Uw kerstboom vochtig houden en kiezen voor 
brandbestendige kerstdecoratie zijn maar een 
aantal maatregelen om te voorkomen dat uw 
kerst uitdraait op een groot drama.

DE BLIKVANGER IN UW WOONKAMER: 
DE KERSTBOOM  
HIJ MOET FONKELEN, NIET BRANDEN!

Koop een natuurlijke spar met wortels en een voldoende 
grote kluit, o  een kunstboom (uit de categorie van moei-
lijk ontvlambare bomen).
Koop nooit een natuurlijke spar die zijn naalden al begint 
te verliezen.
Houd de wortels vochtig. Giet regelmatig wat water over 
de kluit aarde.  
Zorg dat uw boom stevig rechtop staat, zodat hij niet kan 
omvallen. Zorg ervoor dat de doorgang niet in de weg 
staat op plaatsen waar vaak heen-en-weer gelopen wordt 
en zorg voor voldoende a stand ten opzichte van deurope-
ningen (want dat zijn uw nooduitgangen).

Plaats hem op een veilige a stand van warmtebronnen, 
lampen, open vuren en mobiele verwarmingselementen. 
Kaarsen, kandelaars en Bengaals vuur in de buurt van de 
kerstboom moeten te allen tijde worden vermeden.
Plaats de kerstboom ook niet te dicht bij het behang en 
de gordijnen.
Slingers, kerstballen en engelenhaar zijn gemaakt van 
brandbaar materiaal. 
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DECORATIE - DE BLIKVANGER 
TIJDENS DE FEESTDAGEN

Uw woonkamer baadt in de nep sneeuwvlokken, knippe-
rende verlichting zorgt voor een gezellige s eer en mooie 
bloemstukjes euren het vertrek op. Gezelligheid troe , 
maar het mag geen vlamvatten!

Verschillende decoratie-artikelen zijn echter van brand-
baar materiaal! Opgelet met adventskransen, bloem-
stukken en kersttakken.

Kies voor onbrandbare decoratiestukken. Ook op ta el!
Hang bijvoorbeeld ook geen kersttakken op en houd ze 
ook uit de buurt van kaarsen. Brandende kersttakken zijn 
net zo gevaarlijk als een brandende kerstboom.
Vermijd kaarsen! Er zijn ook led-kaarsen verkrijgbaar die 
aanzienlijk minder gevaarlijk zijn omdat ze geen echte 
vlam hebben.

Steekt u toch kaarsen aan, houd dan minstens 30 cm 
a stand van brandbaar materiaal o  andere kaarsen. 
De kaarshouder moet stevig, stabiel en onbrandbaar zijn. 
Plaats hem op een stabiele ondergrond, niet te dicht op 
elkaar en houd kaarsen ver weg van elke doorgang, maar 
ook van de kerstboom en elk ander brandbaar decoratie-
stuk. Een verkeerde beweging is gauw gemaakt.
Laat kaarsen ook niet volledig opbranden. Sommige 
kaarshouders zijn brandbaar o  hebben geen opvangbakje 
voor het druipende kaarsvet.
Laat brandende kaarsen nooit onbewaakt achter en plaats 
ze altijd buiten bereik van kinderen.

HET IS MIDDERNACHT!

Wensballonnen zijn zo mooi!
De zwevende lantaarns verplaatsen zich op de lucht-
stromen maar zijn daardoor onvoorspelbaar.
De brandende lantaarns kunnen op gebouwen, voer-
tuigen o  beplanting neerkomen en zo een beginnende 
brand veroorzaken.

Vuurwerk: Zorg ervoor dat u geen beroep hoe t te doen op 
de brandweer o  ambulance.
Vuurwerk is geen speelgoed!
Vraag bij uw gemeente naar de voorwaarden en de 
verplichtingen voor het opsteken van vuurwerk. 
In heel wat gemeenten is vuurwerk verboden.
Koop enkel vuurwerk met een gebruiksaanwijzing in uw taal 
en koop het alleen in een gespecialiseerde vuurwerkzaak. 
Vraag aan de verkoper om de nodige toelichtingen, en 
voordat u het vuurwerk gaat opsteken herlees nog eens 
de gebruiksaanwijzing.

Behandel uw kerstboom niet met ontvlambare producten 
(let op met producten die het uitvallen van naalden tegen-
gaan o  kleurspuitbussen bijvoorbeeld). 
Gebruik bij voorkeur led-verlichting: led-lampen geven 
minder warmte a  en zijn bovendien ook energiezui-
niger. Controleer de draden van de lampjes op mogelijke 
beschadigingen.
Onder de kerstboom legt u uw cadeaus. Waarom gee t u 
uw naasten niet eens een cadeautje dat hun veiligheid ten 
goede komt? Wat bijvoorbeeld te denken van een rook-
melder, een draagbare brandblusser o  een blusdeken? 
En voor u naar buiten gaat, mag u uiteraard niet vergeten 
om de lichtslingers uit te schakelen.

Opgelet: een droge kerstboom vat meteen vlam. Als hij 
verdroogd is, is het dan ook beter om hem meteen te 
verwijderen. 

RONDOM DE HAARD - BEREID DE KOMST VAN 
SINTERKLAAS OF DE KERSTMAN GOED VOOR!

Zorg ervoor dat de schoorsteen proper en niet verstopt is. 
Zo voorkomt u schoorsteenbranden én zorgt u ervoor dat 
Sinterklaas en de Kerstman veilig kunnen a dalen. 
Verwijder alle brandbare decoratie rondom de haard en 
hang de ‘kerstsokken’ op een veiligere plaats.
Plaats altijd een haardscherm voor een open haard.
Laat het vuur nooit onbewaakt branden en laat het ook 
nooit smeulen.

DECORATIE - ONTVANGST VAN DE GASTEN

Wilt u uw naasten en vrienden op een warme en gezellige 
wijze welkom heten? 
Versier dan de gevel, de tuin en het balkon met prachtige 
decoratie, maar houd rekening met de veiligheidsmaatre-
gelen voor werken op hoogte.

Controleer de decoratieverlichting vooraleer u ze 
ophangt: het is veel makkelijker om lampjes te vervangen 
op de grond dan op het dak.

Opgelet: een de ecte elektrische installatie kan elektri-
sche schokken veroorzaken en zel s brand.
Gebruik enkel decoratie die bedoeld is voor gebruik 
buitenshuis.
In de kerstperiode is het ongetwij eld heel verleidelijk 
om de verplichtingen met betrekking tot uw woning uit 
het oog te verliezen, maar wij willen er hier toch even op 
wijzen dat de eventuele eisen rondom brandgedrag van 
de decoratie op uw gevel en de veiligheidsa standen 
moeten worden nagelee d. 

BRANDPREVENTIE
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Wij wensen u jne eestdagen
En heel veel plezier onder 
 en naast de Kerstboom!
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Praktische richtlijnen: 
 � Sla het vuurwerk thuis op een droge en a gesloten plaats op, buiten bereik van kinderen.
 � Lees alle gebruiksinstructies voordat u het vuurwerk opsteekt.
 � Kies een geschikte plaats. Dit moet een plaats zijn die vrij is van obstakels en bij voorkeur een vlak, hori-

zontaal en hard oppervlak hee t. De a steekplaats moet zich ver genoeg van de woningen en in de nabije 
omgeving geparkeerde voertuigen bevinden en mag zeker niet te dicht bij woekerende begroeiing 
liggen, vooral niet wanneer het om droge begroeiing gaat. 

 � Er kunnen immers smeulende stukjes naar beneden vallen.
 � Houd ook de toeschouwers op een voldoende grote a stand van de a steekplaats.
 � Breng dieren naar een veilige plaats: met name honden en paarden zijn bang van het geluid van vuur-

werk en zullen bij de eerste knallen angstig worden.
 � Houd ook water en een brandblusapparaat binnen handbereik.
 � Blij  nuchter als u het vuurwerk a steekt: geen alcohol vóór en tijdens het a steken!
 � Bescherm tijdens het a steken uw ogen met een beschermbril. 
 � Draag geen wijde en makkelijk brandbare kledij.
 � Voor het a steken van vuurpijlen moet u een lanceerbuis stevig in de grond steken en daarin de vuur-

pijl plaatsen. Steek nooit meer dan één vuurpijl tegelijkertijd a . Wacht tot de vuurpijl zich in de lucht 
bevindt vooraleer u een nieuwe in de buis steekt.

 � Stabiliseer vuurwerkbatterijen door er bijvoorbeeld zware blokken omheen te leggen.
 � Steek de lonten alleen aan met een ontstekingslontje dat u van de leverancier hebt gekregen. 
 � Als u er geen hebt gekregen, mag een sigaar o  sigaret ook. Maar gebruik zeker geen luci ers o  aanste-

kers: de kans dat de pijl op de verkeerde plaats vlam vat is reëel en u zal niet voldoende tijd hebben om 
weg te lopen.

 � Zodra de lont is aangestoken, moet u zich zo snel mogelijk van de pijl verwijderen, tot op een veilige 
a stand.

 � Richt nooit een aangestoken vuurwerkproduct naar een persoon.
 � Houd altijd voldoende a stand van vuurwerk en steek de lonten altijd aan met de gestrekte arm.
 � Hang niet met uw lichaam boven de lanceerbuis als u het vuurwerk (batterij, ontein, vuurwerkkaars, 

enz.) aansteekt.
 � Loop nooit terug naar het vuurwerkproduct zodra de lont is aangestoken. Gaat het vuurwerk niet de 

lucht in, wacht dan minstens 30 minuten.
 � Probeer nooit een niet-werkende lont opnieuw aan te steken.
 � Controleer o  er geen gloeiende resten op de grond liggen en doo  ze indien nodig.
 � Annuleer bij sterke wind het a steken van de vuurpijlen.

Bron: FOD Economie


