
Voorwaarden grote tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, wagen, kermis-
exploitatie, podium, tribune of gelijkaardig) met meer dan een 
gelijkvloers niveau of een totale oppervlakte groter dan 60 m2 (meer dan 
60 personen) of – voor een tribune – met meer dan 60 zit- of 
staanplaatsen. 

1. De tent dient opgebouwd te worden conform de plaatsingsvoorschriften van de 
tentverhuurder qua stabiliteit en maximale windbelasting.  
 

2. De structurele elementen van een tijdelijke inrichting met meer dan een gelijkvloers 
niveau dienen een stabiliteit bij brand R 30 te hebben. 

 
3. De tijdelijke inrichting is minimaal op 1 punt bereikbaar voor de brandweervoertuigen. 

 
4. De tijdelijke inrichting heeft volledig rondom een vrije doorgang die leidt tot aan de 

openbare weg 
 

5. Daken, plafonds en valse plafonds moeten van het type B-s1, d0 (of lager) of A1 of 
A2-s1, d0 (of lager) zijn. 
 

6. De verticale wanden, bekledingen tentzeilen moeten van het type C-s1, d0 (of lager) 
zijn of zijn van een hogere klasse. 

 
7. De vloer en vloerbedekking mag van het type Dfl-s1 (of lager) of  Efl zijn of zijn van 

een hogere klasse. 
 

8. Wordt gescheiden van andere tijdelijke inrichtingen door een vrije doorgang van 
minstens 60 cm breed of een scheidingswand met een vlamdichtheid van 
minstens E 30. 
 

9. Materialen, gebruikt voor de opbouw en in het bijzonder de inrichting ervan (banken, 
trappen, vloeren, wanden), dienen in een degelijke1 staat te worden gehouden. 
 

10. Banken en stoelen moeten stevig bevestigd zijn, met uitzondering voor de stoelen in 
een verbruiksruimte. 

 
11. Een tribune mag niet meer dan 10 zitplaatsen per rij bevatten als er slechts aan één 

zijde doorgang is.  Als er 2 doorgangen zijn, mag een rij 20 zitplaatsen omvatten. 
                                      

12. Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet in een grote tijdelijke 
inrichting op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats het volgende 
voorhanden te zijn: 

• De oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en 
eventuele andere hulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement). 

• Een infoblad met de locatie van de tijdelijke inrichting of evenement (straat, 
plein, huisnummer). 

 
13. Elke dag en bij sluitingstijd wordt door de organisator een rondgang binnen en buiten 

de inrichting uitgevoerd.  In omvangrijke inrichtingen voert de organisator een 
waakdienst uit. 
 

                                                             
1 Geen houten spieën onder pijlers tribunes, … 



14. Voor een tijdelijke inrichting met meer dan een gelijkvloers niveau of met een 
samengestelde oppervlakte groter dan 60 m2, moet de organisator een attest 
betreffende de stabiliteit kunnen voorleggen.  Hierin moet o.a. worden vermeld tegen 
welke windsterkte de inrichting bestand is.2 

 

                                                             
2 Voor kleine tijdelijke inrichtingen (< 60 m2) is dit niet van toepassing. 


