
Toelichting evenementen A,B,C categorie 

 

Wanneer is een evenement een a-b-, of c-evenement? 

Als uw evenement niet voldoet aan de criteria voor meldingsplicht dan is een vergunning 

nodig.  

 

Een a-evenement heeft een relatief laag risico en een beperkte impact op de omgeving. 

De gevolgen voor het verkeer zijn ook beperkt. Denk aan een optreden, voorstelling op 

een winkelplein met muziekgeluid, een braderie, of een wandeltocht. 

 

Een b-, of c- evenement heeft een hoger risico en de gevolgen zijn dan ook groter. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

  

- Veel bezoekers (meer dan 2000) 

- Risicogroepen (jongeren/jong volwassenen) 

- Grootschalige afsluitingen 

- Risicovolle activiteiten (autoraces, wielerrondes) 

 

Bij dergelijke evenementen is zorgvuldig vooroverleg met gemeente, politie en 

brandweer noodzakelijk. 

 

Alcohol 

Als tijdens een evenement alcohol wordt geschonken, moet u rekening houden met het 

volgende: 

-  er moet een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet zijn. Die 

ontheffing maakt het mogelijk om bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke 

aard zwak alcoholische dranken te schenken voor maximaal 12 aaneengesloten 

dagen; 

-  tijdens evenementen is alleen het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken 

toegestaan (max. 15% vol.); 

-  de locatie waar de activiteit / festiviteit wordt gehouden moet duidelijk herkenbaar 

zijn afgescheiden van de openbare weg; 

-  alcohol mag niet worden meegenomen naar de openbare weg buiten het 

evenemententerrein. 

 

Schoonmaak 

Na afloop van een evenement moet het evenemententerrein schoon worden gemaakt. U 

bent hier zelf voor verantwoordelijk. 

 

Bewonersbrief / omwonenden (en evt bedrijven) 

Om vooraf te informeren over uw evenement, stuurt u ze een brief. U geeft daarin aan: 

 

- datum en tijd(en); 

- datum en tijd(en) opbouw en afbouw; 

- parkeerbeperkingen (locaties en tijden); 

- telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook op de 

dag zelf); 

- mogelijke overlast veroorzakende activiteiten. 

 

  



Vuurwerk 

Vuurwerk afsteken buiten de Nieuwjaarsviering is wettelijk verboden. Als u tijdens een 

evenement vuurwerk wilt afsteken moet u toestemming krijgen van de provincie Noord-

Brabant: https://www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=6303 

Zowel het aanvragen van toestemming om vuurwerk af te steken als het afsteken zelf 

kan alleen door een professioneel vuurwerkbedrijf worden gedaan. 

 

Verkoop van waren 

Zie voor meer informatie de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit: 

http://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voorondernemers-eten-en-

drinken/dossier/haccp/overzicht-hygienecodes/detailhandel 

 

Voorbeelden van A-evenementen 

 

Muziek- of theatervoorstelling 

Voor kleinschalige muziekoptredens of theatervoorstellingen zonder versterkte muziek in 

de openbare ruimte heeft u meestal geen vergunning nodig, maar is een melding 

voldoende. Als een podium gebouwd wordt of het geluid versterkt wordt weergegeven 

(door luidsprekers of boxen moet u wel een evenementenvergunning aanvragen. 

 

Sport- en spelactiviteiten 

Een voorbeeld is een straatspeeldag. Houd er rekening mee dat het afsluiten van straten 

en wegen in sommige gevallen veel maatregelen vereist (zoals omleidingen, plaatsen van 

verkeersborden, etc.).Wilt u een sportwedstrijd organiseren bij uw sportvereniging of op 

het terrein van een sportvereniging en is dit voor een amateurcompetitie? Dan heeft u 

geen vergunning nodig. Voor sporttoernooien die extra organisatie en maatregelen 

vragen, bijvoorbeeld het parkeren van auto's rond het toernooi en huisvesting van 

deelnemers of het bouwen van extra tijdelijke faciliteiten zoals tribunes, is meestal wel 

een vergunning noodzakelijk. 

 

Evenementen in gebouwen 

Wilt u een evenement organiseren op een locatie die binnen is gelegen, dan heeft u 

meestal geen evenementenvergunning nodig. De meeste geschikte locaties 

(horecagelegenheden) beschikken over een exploitatievergunning. Dit kunt u navragen 

bij de eigenaar of beheerder van de locatie. Voor evenementen binnen die niet over een 

exploitatievergunning beschikken, zoals (tijdelijk) leegstaande panden, moet u een 

evenementenvergunning aanvragen. U heeft ook een vergunning nodig als u een 

binnenlocatie anders gaat gebruiken dan gebruikelijk (bijvoorbeeld een sporthal voor een 

evenement). Houd er rekening mee dat niet alle locaties geschikt zijn om groepen 

mensen te ontvangen. Mogelijk moeten er aanpassingen worden gedaan of zijn andere 

maatregelen nodig op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid (blusmiddelen, 

nooduitgangen, etc.) om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. 

  

https://www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=6303


Voorbeelden van B- en C- evenementen 

 

Voorbeelden van jaarlijkse B- en C-evenementen zijn: 

 

 de jaarlijkse carnaval/lichtjesoptocht in Standdaarbuiten 

 de Vendetta in Fijnaart 

 de profwielerronde van Zevenbergen 

 

Kenmerken is dat er hoge risico’s zijn aan het evenement.  

 


