Tijdelijke inrichtingen – algemene voorwaarden
INFO: Als twee of meer tijdelijke inrichtingen (kramen, tenten, containers, wagens,
kermisexploitaties, podia, tribunes of gelijkwaardig) met elkaar worden verbonden om
een geheel te vormen dan is de totale oppervlakte gelijk aan de samengestelde (som)
oppervlakte van de individuele inrichtingen.
1. Tijdelijke inrichting die wordt gebruikt als nachtverblijf (woonwagen):
•
•

Sluit aan op een evacuatieweg (evacuatieweg heeft een vrije doorgang van
minstens 120 cm en 200 cm hoog en moet naar een veilige plaats leiden)
Open vuur is verboden in een tijdelijke inrichting die dienst doet als nachtverblijf
(woonwagen)

2. Uitgangen:
•
•
•

•
•

Leiden steeds rechtstreeks naar een veilige plaats en mogen andere ruimten,
gebouwen of inrichtingen doorlopen.
De uitgangen zijn gespreid over de ganse evenementensite/tegenover
elkaar gelegen wanden van de inrichting.
Hebben een vrije doorgang van minstens 120 cm breed en 200 cm hoog (de
breedte dient aangepast aan de te verwachten hoeveelheid en concentratie
van het publiek)

Meetpunt uitgangsbreedte tent (zijaanzicht)
Moeten volledig vrij zijn.
Deuren draaien open in de vluchtzin en moeten in geopende stand kunnen
worden geblokkeerd. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden.

Voorbeeld hoe in een tent met zeildoekwanden ook een goede
nooduitgang gemaakt kan worden.
3. Trappen:
•
•
•
•
•

Zijn van het rechte type.
Zijn minimum 80 cm breed (a rato van 1,25 cm per persoon die er gebruik
van maakt).
Hebben minimum 1 leuning1
Aantrede van elke trede = minimaal 20 cm en is gelijk.
Optrede van elke trede = maximaal 18 cm en is gelijk.

Min 80 cm

Max 18 cm

Min 20 cm

4. Gangen:
•
•

Zijn minimum 80 cm breed (a rato van 1 cm per persoon die er gebruik van
maakt)
Lengte van doodlopende gangen mag niet meer dan 15 m bedragen.

Uit een rij komen naar een trap met 2 leuningen is niet zo evident, daarom één zijleuning voorzien – voor een
trap die vanuit 2 richtingen bereikbaar is een middenleuning voorzien.
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5. Uitzondering:
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer worden verhoogd op
basis van de risico’s, de bezetting, de bestemming, de bereikbaarheid of de
inplanting van het evenement
6. Verplichtingen
De exploitant dient een schriftelijke verklaring in bij de Burgemeester
betreffende het maximum aantal personen dat op de site/in de tijdelijke
inrichting aanwezig mag zijn.
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Doorgangen
1. Voorwaarden vrije doorgang publiek:
•
•
•
•

Minimumbreedte van 120 cm en 200 cm hoogte (de breedte dient aangepast
aan de te verwachten hoeveelheid en concentratie van publiek).
Breedte en hoogte worden gemeten vanaf de uiterste delen van de opstelling
(bv. vanaf tentharingen).
Rijen gevormd door meerdere inrichtingen worden minstens elke 30 m
onderbroken door een vrije doorgang. Deze vrije doorgang heeft een nuttige
breedte van minimaal 1 m.
Vrije doorgangen moeten altijd rechtstreeks naar een veilige plaats leiden.

2. Voorwaarden vrije doorgang brandweer:
De vrije doorgang wordt bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de
volgende leidraad:
• Vrije doorgang van minimaal 4 m hoogte en breedte voorzien.
• Opstelling op straat:
Vrije doorgang van 4 m voorzien voor de voertuigen van de hulpdiensten op
de rijbaan. Deze breedte is niet enkel om de voertuigen van de brandweer
door te laten, maar ook om ze te kunnen opstellen.
• Opstelling op een plein:
Gebouwen rond het plein moeten bereikbaar zijn voor de voertuigen van de
hulpdiensten, hier ook 4 m vrije doorgang voorzien.
• Opstelling in een park:
- Kleine2 tijdelijke inrichting < 60 m2:
Op maximum 60 m (loopafstand) van de openbare weg plaatsen
- Grote tijdelijke inrichting > 60 m2:
Moet bereikbaar zijn via een toegangsweg die geschikt is voor de
hulpdiensten
• Aandacht moet besteed worden aan attracties waarbij, ingeval van defect,
personen kunnen komen vast te zitten op een hoogte hoger dan 3 m. Een
opstelplaats van minimum 10 m x 5 m3 moet hierbij voorzien worden
zodanig dat de ladderwagens van de brandweer deze toestellen rechtstreeks
kunnen bereiken.
3. Voorwaarden toegangsweg voor de hulpdiensten:
De toegangsweg wordt bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de
2
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Zelfde terminologie als in ‘Gebruikte / Geplaatste materialen of tijdelijke opstellingen’
Is de helft van hetgeen voorzien wordt als opstelplaats voor brandweervoertuigen in Bijlage 6.

volgende leidraad:
• Alle gebouwen moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor eventuele evacuatie
van personen.
• Heeft draaistralen van minimaal 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de
buitenkant (zodat brandweervoertuigen en de overige hulpdiensten kunnen
in- en uitdraaien en de nodige manoeuvres kunnen uitvoeren).
• Parkeer- en opstelverbod instellen en handhaven tijdens de volledige duur
van het evenement.
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Blusmiddelen
•
•
•
•
•
•

•
4.7

Moeten jaarlijks gekeurd zijn.
Worden op goed zichtbare, gemakkelijk bereikbare en goed verdeeld
opgesteld.
Worden duidelijk gesignaleerd d.m.v de juiste pictogrammen.
Moeten gebruikt kunnen worden door medewerkers die een taak hebben in
of nabij de tijdelijke inrichting (zij moeten kunnen ingrijpen bij het minste
gevaar)
Een tijdelijke inrichting die enkel bestaat uit een tribune dient geen
blusmiddelen te hebben.
Eén snelblustoestel conform EN 3 (BENOR) met minimaal 1 bluseenheid
(bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder, 6 l water/schuim of gelijkwaardig) dient voorzien
te worden:
- Tenzij anders vermeld per begonnen schijf van 150 m2
grondoppervlakte van de inrichting.
- Tenzij anders vermeld per niveau en per inrichting.
- In de nabijheid van een techniekentoren of belangrijke elektrische
installaties.
- In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel,
stroomaggregaat, koelmachine of een gelijkaardige installatie.
- In de nabijheid van elke vuurmand.
In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.

Brandvoorkoming
1. Gemakkelijk brandbare materialen als decoratie (stro, hooi of gelijkaardige
materialen) in of tussen de tijdelijke inrichtingen is verboden
2. Brandbare en brandende4 versieringen zijn niet toegestaan in tenten en kramen.
3. Brandbaar afvalmateriaal (papierresten, verpakkingsmateriaal of gelijkaardig)
moet onmiddellijk worden verwijderd en verzameld in vuilnisemmers5 of –
containers.
4. Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer:
• Mogen geen brandbare materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen
worden opgeslagen of opgesteld.
• Is open vuur enkel toegelaten na overleg met de brandweer en onder strikte

voorwaarden

5. Voorraden vloeibare brandstof dienen beperkt gehouden te worden tot:
4
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Vb. kaarsen
Vuilnisemmers voorzien van een zelfdovend deksel (trechtervormig of dichtklapbaar)

•
•
•

Maximum 50 l licht ontvlambare vloeistoffen (vb. benzine)
Maximum 500 l ontvlambare vloeistoffen (vb. petroleum)
Maximum 3000 l brandbare vloeistoffen (vb. diesel)

