Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en
bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens
publiek toegankelijke evenementen
Goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2018.

De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de artikelen 119 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en
ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid
in dergelijke gevallen;
Gelet op het besluit van onze raad van 25 oktober 2010 houdende goedkeuring van het
politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in
inrichtingen toegankelijk voor het publiek;
Overwegende dat in het kader van de zonevorming 15 gemeenten sinds 1 januari 2015 één
hulpverleningszone Kempen vormen en dat eenzelfde politiereglement houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen
wenselijk is om als brandweer-preventiedienst op een uniforme manier te handelen en te
adviseren;
Overwegende dat de brand-preventiedienst van hulpverleningszone Kempen een zonaal
politiereglement heeft uitgewerkt en tevens een procedure heeft opgesteld met betrekking
tot controle, hercontrole en attestering van de publiek toegankelijke inrichtingen;
Overwegende dat een dergelijk politiereglement alle brandpreventiemaatregelen omvat voor
publiek toegankelijke inrichtingen die van toepassing zijn binnen de gemeente;
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 23 september 2017 met betrekking tot de
goedkeuring van het ontwerp van politiereglement publiek toegankelijke gebouwen en
evenementen;
Gelet op het advies van het Beheersorgaan van het GC Ter Voncke d.d. 8 december 2017;
Gelet op het advies van de Cultuurraad d.d. 8 december 2017;
Gelet op het advies van de GECORO d.d. 13 december 2017;
Gelet op het advies van de Jeugdraad d.d. 18 december 2017;
Gelet op het advies van de Raad voor Lokale Economie d.d. 24 januari 2018;
Gelet op het advies van de Sportraad d.d. 7 december 2017;
Gelet op het advies van de Toerismeraad d.d. 8 december 2017;
Overwegende dat de adviezen op 18 januari 2018 door ons bestuur aan de hulpverleningszone
Kempen werden overgemaakt;
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 20 januari 2018 met betrekking tot de
goedkeuring van het aangepast ontwerp van politiereglement publiek toegankelijke
gebouwen en evenementen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit: met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1. Het besluit van onze raad van 25 oktober 2010 houdende goedkeuring van het
politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in
inrichtingen toegankelijk voor het publiek, wordt met ingang van 1 maart 2018 opgeheven.
Artikel 2. Het politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van
brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen wordt
goedgekeurd als volgt:
“Hoofdstuk I - Algemene bepalingen
1. Definities
Voor de toepassing van dit politiereglement gelden volgende definities:
1.1
Aanhorigheid: ruimte die in functie staat van het publiek toegankelijk gedeelte.
Het privéwoongedeelte van de exploitant maakt eveneens deel uit van de aanhorigheden.
1.2

ANP: ambtenaar noodplanning van het gemeentebestuur.

1.3
Automatische schuifdeur type 1: de opengaande schuifpanelen zijn uitgevoerd
met anti-paniekbeslag zodat ze opendraaien in vluchtzin wanneer er een lichte druk wordt
uitgeoefend. Signalisatie duidt aan op welke manier de bediening moet geschieden.
1.4
Automatische schuifdeur type 2: de opengaande schuifpanelen zijn voorzien
van fail-safe veiligheidsfuncties zodat ze bij stroomuitval, storing van de veiligheidssystemen,
de aandrijving en de noodstroomvoorziening, automatisch openen over de volledige
doorgangsbreedte en in open stand blijven staan.
De aandrijving van de schuifpanelen beschikt over een noodstroomvoorziening.
Defecten
en
storingen
aan
de
veiligheidssystemen,
de
aandrijving
en
de
noodstroomvoorziening worden automatisch vastgesteld door een zelfbewakingssysteem.
1.5
Begrippen inzake brandvoorkoming: hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1
(terminologie) van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
(Belgisch Staatsblad van 26 april 1995), zoals gewijzigd tot op heden. De in dit reglement
gehanteerde klassen inzake reactie bij brand zijn beschreven in bijlage 5 van de basisnormen;
de overeenstemmende klassen volgens tabel V en tabel VI van bijlage 5/1 van de basisnormen
zijn eveneens toegelaten.
1.6
Bevoegd persoon: een persoon die door de exploitant wordt aangeduid om
bepaalde taken uit te voeren. Deze persoon beschikt daartoe over de nodige kennis en
vaardigheden, alsook de noodzakelijke middelen om deze taken uit te voeren.
1.7
Bevoegd technicus: een persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige
materiaal, de nodige erkenning enz. om dergelijke controles uit te voeren.
1.8
Capaciteit: evacuatiecapaciteit: het aantal personen dat kan toegelaten worden
in de lokalen, rekening houdend met de evacuatiemogelijkheid van alle evacuatiewegen,
trappen, uitgangen en nooduitgangen.
1.9
Capaciteit: theoretische capaciteit: het aantal personen dat kan toegelaten
worden in de lokalen of evenementen, rekening houdend met de oppervlakten van de
gebruikte ruimte (bij louter staanplaatsen of bij het ontbreken van vaste zitplaatsen) en/of
het aantal vaste zitplaatsen.
1.10
Capaciteit: veiligheidscapaciteit: mag niet meer bedragen dan de kleinste
waarde van de theoretische capaciteit en de evacuatiecapaciteit, zoals voorlopig vastgelegd
door de exploitant en definitief vastgelegd door de brandweer.

1.11
Disciplines: de vijf disciplines zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 16
februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen: 1) hulpverleningsoperaties
(brandweerdiensten en Civiele Bescherming) 2) medische hulpverlening (diensten der
dringende geneeskundige hulp) 3) lokale en federale politie 4) logistieke steundiensten
(Civiele Bescherming en brandweerdiensten 5) informatie (communicatieambtenaar).
1.12
EDTC: externe dienst voor technische controle. Keuringsorganismen, die voor
erkenning en werking beantwoorden aan het Koninklijk besluit van 29 april 1999 en instaan
voor technische controles op de werkvloer.
1.13
EO: erkend organisme. Keuringsorganisme erkend door FOD Economie voor het
uitvoeren van controles op elektrische installaties.
1.14
Evacuatie: nooduitgang: uitgang gelegen aan een andere zijde dan de normale
ingang, en specifiek bestemd voor de evacuatie van het gebouw of lokaal, de tijdelijke
constructie of het terrein van een evenement in geval van nood; is specifiek bestemd om de
evacuatie te vergemakkelijken.
1.15
Evacuatie: uitgang: de plaats waar men het gebouw of lokaal, de tijdelijke
constructie of het terrein van een evenement gewoonlijk verlaat, dikwijls is dit ook de ingang.
1.16
Evacuatieweg: een weg voor normale circulatie die gebruikt wordt voor de
evacuatie van personen. Deze evacuatieweg moet doorlopend zijn en mag niet belemmerd
worden of gehinderd worden door obstakels. Deze verplichting is a priori evident, maar haar
uitvoering vraagt een voortdurende waakzaamheid.
1.17
Evenementen: fuiven, optredens of feesten die publiek toegankelijk zijn in publiek
toegankelijke lokalen of in tenten en/of terreinen in open lucht.
1.18
Exploitant van een inrichting: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor
wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.
1.19
GKI: geaccrediteerde keuringsinstantie. Keuringsorganisme, erkend door FOD
Economie en geaccrediteerd volgens ISO-17020.
1.20
Herinrichten: de decoratie en/of bouwelementen van een bestaand lokaal grondig
wijzigen.
1.21
Inrichten: een lokaal klaarmaken om te beantwoorden aan de bepalingen van dit
reglement.
1.22
Inrichting toegankelijk voor het publiek: gebouwen, lokalen of plaatsen, die
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder
bepaalde voorwaarden (bv. tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten.
Private inrichtingen: woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle
plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn.
1.23
Lokalen: ruimten die deel uitmaken van een gebouw zoals gedefinieerd in bijlage
1 (terminologie) van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen
voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
(Belgisch Staatsblad van 26 april 1995).
1.24
Oneigenlijk gebruik: het gebruiken van lokalen of gebouwen voor bepaalde
activiteiten waarvoor het gebouw niet bedoeld of opgericht is.
1.25
Organisator van een evenement: de organisator van een evenement is elke
natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die een evenement organiseert.
1.26
Reddingsborden (pictogrammen) en borden in verband met
brandblusmiddelen: voor de definitie van de reddingsborden voor het signaleren van
uitgangen, nooduitgangen en de borden voor het signaleren van de brandblusmiddelen wordt

verwezen naar de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk volgens Koninklijk
Besluit 17 juni 1997 (Belgisch staatsblad van 19 september 1997).
De reddingsborden moeten vanuit alle delen van de voor het publiek toegankelijke lokalen
goed waarneembaar zijn en hun hoogte dient aangepast te zijn aan de kijkafstand
(verhouding 1/200ste).
1.27
Stookafdeling: een lokaal van centrale verwarming met een totaal nuttig
warmtevermogen van de generatoren groter dan 30 kW of een lokaal waarin slechts
generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met mechanische trek vanaf 70 kW
opgesteld staan.
1.28
Tenten die toegankelijk zijn voor het publiek: overdekte constructies vanaf
50 m², zonder permanent karakter, gedurende een beperkte tijd opgesteld en in functie van
een welbepaald doel.
1.29
Terreinen in open lucht die toegankelijk zijn voor het publiek: vormen de
niet overdekte gedeelten van een evenement waar het publiek plaatsneemt om optredens te
volgen of zich te vermaken.
1.30
Trappen: aantrede: de horizontale projectie van de afstand tussen twee
opeenvolgende trapneuzen.
1.31
Trappen: optrede: de verticale projectie van de afstand tussen twee
opeenvolgende trapneuzen.
1.32

Trappen: wenteltrap: spiraalvormige, rondgaande trap.

1.33
Vaste zitplaatsen: zitplaatsen die in de vloer of wand van de inrichting worden
verankerd.
2. Toepassingsgebied; algemene bepalingen
2.1

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op volgende inrichtingen:

publiek toegankelijke lokalen die een veiligheidscapaciteit van 10 tot en met 49
personen hebben: hoofdstukken I, II en V;
publiek toegankelijke lokalen die een veiligheidscapaciteit van 50 of meer personen
hebben: hoofdstukken I, III en V;
Evenementen met terreinen en/of tenten die een veiligheidscapaciteit van 100 of meer
personen hebben: hoofdstukken I, IV en V.
2.2

De bepalingen van dit reglement gelden niet voor:

Lokalen toegankelijk voor het publiek waarop in hoofde van brandveiligheid een
specifieke reglementering van een hogere overheid van toepassing is (bv. ziekenhuizen,
bejaardenvoorzieningen, toeristische exploitaties, toerisme voor allen, kinderopvangdiensten,
voetbalstadions) - echter met uitzondering van de basisnormen brandveiligheid, het ARAB en
de CODEX inzake brandveiligheid op de arbeidsplaatsen;
evenementen die occasioneel doorgaan in lokalen of gebouwen die niet voor dergelijke
activiteiten werden ontworpen (zgn. oneigenlijk gebruik);
het publiek toegankelijk gedeelte van een woongelegenheid, waarin een vrij beroep
wordt uitgeoefend indien de oppervlakte die bestemd is voor de huisvesting groter is dan deze
bestemd voor het vrije beroep;
scholen, met uitzondering van gedeelten die zelfs tijdelijk voor andere doeleinden
worden gebruikt.
2.3

Dit reglement treedt in werking op 01 maart 2018.

Melding.
Binnen de zes maanden na deze datum dient de exploitant van elke inrichting die onder het
toepassingsgebied valt zijn inrichting aan te melden via een elektronisch formulier op de
website van brandweer zone Kempen
www.brandweerzonekempen.be.
Na correcte aanmelding krijgt de exploitant bericht dat het dossier ontvankelijk is tezamen
met een eerste evaluatie van de risico’s. Afhankelijk hiervan kan de brandweer contact
opnemen voor een controlebezoek met rapportering. De brandweer bezorgt de exploitant een
verslag van het controlebezoek. In dit verslag staat duidelijk vermeld aan welke voorwaarden
de exploitant dient te voldoen en welke voorwaarden nog niet nageleefd worden. Er worden
tevens termijnen, waarbinnen aan de voorwaarden voldaan moet worden, opgenomen in het
verslag.
De exploitant bevestigt binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het verslag te
kunnen voldoen aan de bepalingen van het verslag. Zo niet, bezorgt de exploitant een
stappenplan aan de brandweer.
Stappenplan.
Het stappenplan moet binnen de 6 weken na ontvangst van het brandweerverslag
overgemaakt worden aan de brandweer. Voorwaarden die volgens het brandweerverslag
onmiddellijk nageleefd dienen te worden, kunnen niet opgenomen worden in het stappenplan
(omwille van belang voor de veiligheid). In het stappenplan dient duidelijk vermeld worden
welke maatregelen de exploitant tegen welke termijn gaat nemen om te voldoen aan de
brandweervoorwaarden. Dit stappenplan wordt overgemaakt aan de brandweer. De
brandweer keurt het plan (na eventuele bijsturing) goed en maakt dit voor definitief akkoord
over aan de burgemeester.
Onverminderd de voorschriften van onderhavige reglement, neemt de exploitant de nodige
maatregelen, door de omstandigheden aangewezen om:
-

brand te voorkomen;

-

ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;

in geval van brand een veilige en snelle ontruiming van de aanwezige personen te
verzekeren;
-

en de hulp van de brandweerdienst onmiddellijk in te roepen.

3. Capaciteitsbepaling
3.1
De exploitant van een inrichting of de organisator van een evenement legt de
veiligheidscapaciteit inzake aanwezige personen vast, eventueel gedetailleerd per lokaal of
groep van lokalen, per tent, per terrein. Deze veiligheidscapaciteit mag niet meer zijn dan de
kleinste waarde van 1) de hieronder aangegeven theoretische capaciteiten die zelf afhangen
van de oppervlakte (bij louter staanplaatsen of bij het ontbreken van vaste zitplaatsen) en/of
het aantal vaste zitplaatsen, en 2) van de evacuatiecapaciteit van uitgangen, nooduitgangen,
trappen en evacuatiewegen zoals verder bepaald in dit reglement.
3.2

Theoretische capaciteiten:

In winkels tot en met 149 m², één per 1 m² totale oppervlakte van de lokalen. Onder
de oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek toegankelijke
lokalen gemeten wordt na aftrek van aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires, toonbanken,
tapkasten e.a., maar inbegrepen de oppervlakte bezet door het meubilair en goederen;
in winkels vanaf 150 m², één per 3 m² totale verkoopoppervlakte; onder oppervlakte
wordt verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek toegankelijke lokalen

gemeten wordt na aftrek van toonbanken maar inbegrepen de oppervlakte bezet door het
meubilair en goederen;
in dancings en lokalen waar gedanst wordt: drie per 1 m² dansvloeroppervlakte, plus
één per 1 m² totale oppervlakte van de locatie na aftrek van de dansvloeroppervlakte. Onder
de oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek toegankelijke
lokalen gemeten wordt na aftrek van aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires, toonbanken,
tapkasten e.a., maar inbegrepen de oppervlakte bezet door het meubilair en goederen;
in de andere lokalen toegankelijk voor het publiek zoals cafés, snackbars, zalen,
eetgelegenheden…: één per 1 m² totale oppervlakte van de lokalen. Onder de oppervlakte
dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek toegankelijke lokalen
gemeten wordt na aftrek van aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires, toonbanken,
tapkasten e.a., maar inbegrepen de oppervlakte bezet door het meubilair en goederen; voor
gedeelten van lokalen waar men plaatsneemt op vaste zitplaatsen wordt gerekend met dit
aantal en niet met de oppervlakte; voor vaste banken en dgl. wordt een zitplaatsbreedte van
50 cm per persoon aangenomen;
in publiek toegankelijke tenten: 2,25 per 1 m² oppervlakte van de tent. Onder de
oppervlakte dient hier verstaan de bruto oppervlakte die binnen de tentzeilen gemeten wordt
zonder aftrek van podiums en achterliggende ruimten, toiletten, vestiaires, toonbanken,
tapkasten en ander meubilair of goederen;
in de publiekszones van de terreinen in open lucht van een evenement: drie per 1 m²
oppervlakte.
4. Aanduiding veiligheidscapaciteit aanwezige personen
4.1
De exploitant van een lokaal toegankelijk voor het publiek, en de organisator van
een evenement dient de veiligheidscapaciteit aanwezige personen vooraf te berekenen en
vast te stellen. Hij moet maatregelen treffen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.
4.2
Indien de veiligheidscapaciteit meer bedraagt dan 49 wordt aan de ingang van elke
zaal die verhuurd wordt, dit aantal goed leesbaar en goed zichtbaar aangebracht op een
bordje. Bij polyvalent gebruik kan afhankelijk van het gebruiksdoel de veiligheidscapaciteit
anders zijn (gebruik als dansvloer, gebruik met losse meubelen of zonder meubelen, gedeelte
met vaste zitplaatsen). Het bordje vermeldt dan de verschillende mogelijkheden.
4.3
Bij het eerste controlebezoek van Brandweer zone Kempen aan de inrichting wordt
de veiligheidscapaciteit gecontroleerd en definitief vastgesteld.
5. Verlichting
5.1
Alle publiek toegankelijke lokalen, tenten en terreinen moeten behoorlijk verlicht
zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.
5.2

Veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting die voldoet aan de gangbare normen moet worden aangebracht met
een voldoende lichtsterkte om een veilige ontruiming te verzekeren, om hindernissen en
interventiemiddelen zichtbaar te maken. Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en
onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting en is minimaal op
te hangen boven elke uitgangsdeur en nooduitgangsdeur, in alle evacuatiewegen en trappen,
in de nabijheid van brandblusmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht
bediend worden. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking
kunnen functioneren.
6. Brandwerende deuren geplaatst na het in voege treden van dit reglement
6.1
Brandwerende deuren geplaatst na het in voege treden van dit reglement dienen
Benor-ATG-deuren te zijn of deuren met CE-markering en een prestatieverklaring. Vanaf
1/11/2019 zijn enkel deuren met CE-markering nog toegelaten. Ze worden geplaatst door

plaatsers gecertificeerd door het geaccrediteerde organisme ISIB. De plaatser brengt zijn
label aan in de zijde van de deur en levert een plaatsingsattest af.
6.2
Indien aan de bepalingen van vorig artikel niet kan voldaan worden dient de
brandwerende deur te worden nagekeken door een EDTC dewelke een proces-verbaal van
goedkeuring aflevert.
7. Bouwmaterialen, sfeerverlichting en versieringen
7.1

Bouwmaterialen

Makkelijk brandbare materialen zoals textiel, kunststoffen, rietmatten, stro, karton,
boomschors, … mogen niet als bouwmateriaal worden aangewend.
7.2

Sfeerverlichting

Sfeerverlichting met open vlam is verboden (behalve in restaurants mits veilig geplaatst).
7.3

Versieringen

Makkelijk brandbare materialen zoals textiel, kunststoffen, karton, boomschors, takken ,…
mogen beperkt als versiering gebruikt worden. Deze mogen evenwel geen aansluitend geheel
vormen. Er dient steeds voorkomen te worden dat brand doorgegeven kan worden via deze
versieringen.
Losse plafonddoeken en plafondversieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals o.a.
netten, losse doeken, … zijn niet toegelaten boven de vluchtwegen. Boven de overige ruimtes
is dit beperkt toegelaten. Er dient steeds voorkomen te worden dat brand doorgegeven kan
worden via deze plafondversieringen.
De versieringen, bekledingen en draperingen aan podiums en tijdelijke afbakeningen moeten
uit materialen gemaakt zijn die een reactie bij brand A2 bezitten.
Worden evenwel niet bedoeld als versieringen:
prijslijsten en reglementeringen die uitgehangen worden, reclameaffiches als ze direct
tegen een wand bevestigd en beperkt in aantal zijn (niet meer dan 5 % van de oppervlakte
van de verticale wanden wordt bedekt) en verplichte pictogrammen en andere evidente
opschriften;
de normale, functionele stoffering (gordijnen en overgordijnen aan ramen indien niet
meer dan 10 % van de oppervlakte van de verticale wanden wordt bedekt, vaste
muurbekleding, tafellinnen, vloerbekleding, enz.).
Hoofdstuk II - Specifieke voorwaarden van toepassing op de lokalen toegankelijk
voor het publiek (veiligheidscapaciteit bedraagt 10 tot en met 49)
8. Voorschriften voor sommige bouwelementen; compartimentering
8.1
Gedeelten van het gebouw die bewoond worden door derden, met hun uitgang en
uitgangswegen, dienen van de lokalen toegankelijk voor het publiek brandwerend
afgescheiden met horizontale en verticale wanden met een brandweerstand van één uur. De
doorgangen in deze wanden dienen uitgerust met brandwerende deuren met een
brandweerstand van een half uur.
8.2
Voorgaande bepaling is niet van toepassing op de op 01 maart 2018 bestaande
inrichtingen indien het gebouw wordt uitgerust met een branddetectiesysteem dat er voor
zorgt dat de bewoner onmiddellijk wordt gealarmeerd in geval van brand.
9. Uitgangen en trappen
9.1

De uitgang dient minstens 70 cm breed te zijn.

9.2
De trappen dienen minstens 70 cm breed te zijn en op de gepaste plaatsen
voorzien van stevige leuningen. Indien de trap stijgt naar de uitgang moet er per persoon 2
cm trapbreedte zijn.
De treden moeten slipvrij zijn.
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.
9.3

De helling van de trappen mag niet meer dan 45° bedragen.

10. Evacuatiewegen
10.1
Evacuatiewegen zijn minstens 70 cm breed en moeten steeds geheel vrij gehouden
worden van belemmeringen of voorwerpen en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken.
Zij moeten rechtstreeks naar de uitgang of trap leiden zonder doorheen andere ruimten te
gaan.
10.2
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een
opvallende markering dragen om te voorkomen dat men er tegen loopt.
10.3
Reddingsborden (pictogrammen): de plaats van elke uitgang evenals de richting
van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid
door reddingsborden . De zichtbaarheid van de reddingsborden wordt verzekerd door zowel
de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.
11. Verwarming en brandstof
11.1
Verwarmingsinstallatie: alle normale veiligheidsmaatregelen dienen getroffen om
oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen.
11.2
Houders voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen mogen niet in een
kelderverdieping worden geplaatst. Zij moeten ofwel in open lucht ofwel in een daartoe
bestemd en behoorlijk verlucht lokaal ondergebracht worden.
12. Blusmiddelen
12.1
Er dient minstens één blusapparaat van het type 6 kg ABC poeder of 6 l AB
waterschuim te worden voorzien. De brandweer kan bijkomende blusmiddelen opleggen.
12.2
Frituurketels moeten voorzien zijn van een goed sluitend onbrandbaar en niet
smeltend deksel. Bij ontbreken van een dergelijk deksel dient er in de onmiddellijke omgeving
van de frituurketel een blusdeken ter beschikking te zijn.
12.3
De brandblusmiddelen moeten goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen
de vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd zijn, gemakkelijk bereikbaar (bij voorkeur bij
in- en uitgang) oordeelkundig verdeeld en vast bevestigd zijn. Zij moeten onmiddellijk in
werking kunnen gebracht worden.
12.4

Al het personeel moet over de gevaren van brand in de lokalen worden ingelicht.

Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun
functie, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandblusmiddelen en de ontruiming
van de inrichting.
Bij het verhuren van zalen dient minstens één aanwezige persoon voldoende op de hoogte te
zijn van de mogelijke brandgevaren in de inrichting, en verantwoordelijk te zijn voor het
hanteren van blusmiddelen en de ontruiming.
12.5
De nodige maatregelen dienen getroffen om brandrisico’s verwekt door het roken,
te weren. Asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn in de
rokersruimten. Zij dienen te worden leeggemaakt in een metalen houder die voorzien is van
een goed sluitend metalen deksel of dat van het type “vlamdovend” is.

12.6
Er mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten verzameld of
opgeslagen worden binnen in de inrichting. Het gebruik van een gewoon vuilbakje dat
dagelijks wordt leeggemaakt, is wel toegestaan.
13. Controles van de technische installaties
13.1

Volgende periodieke controles dienen uitgevoerd:

Elektrische installaties
vijfjaarlijks door EO

(veiligheidsverlichting

en

alarminstallatie

inbegrepen):

Veiligheidsverlichting en autonome rookdetectoren: driemaandelijkse test door
exploitant
-

Algemene branddetectie installatie: jaarlijks door bevoegd technicus

-

Gasinstallaties: vijfjaarlijkse dichtheidstest door bevoegd technicus

Centrale verwarmingsinstallaties inclusief warmwatertoestellen: door erkend technicus
(jaarlijks voor stookolie, tweejaarlijks voor aardgas of petroleumgas)
Dampkappen en afzuigkanalen van gemeenschappelijke keukens: jaarlijkse reiniging
door de zorgen van de exploitant of door een bevoegd technicus bij grote installaties
-

Draagbare brandblustoestellen: jaarlijks door gecertificeerd bevoegd bedrijf

-

Muurhaspels met axiale voeding: driejaarlijks door gecertificeerd bevoegd bedrijf

13.2
De exploitant dient een veiligheidsregister aan te leggen waarin de recentste,
gedateerde en ondertekende processen-verbaal of onderhoudsattesten worden verzameld.
Dit register moet op verzoek van de brandweer voorgelegd worden.
13.3
Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controles moet de exploitant onmiddellijk
het passende gevolg geven.
13.4
De exploitant zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens
ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van dit reglement voldaan is.
13.5
De exploitant zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de
burgemeester, de bevoegde ambtenaren en de leden van de brandweer zone die belast zijn
met het onderzoek inzake brandvoorkoming. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te
leveren dat de voorschriften van onderhavige reglement zijn nageleefd wat betreft de reactie
bij brand van de bouwmaterialen en de weerstand tegen brand van de bouwelementen.
Hoofdstuk III - Specifieke voorwaarden van toepassing op de lokalen toegankelijk
voor het publiek (veiligheidscapaciteit bedraagt meer dan 49)
14. Voorschriften voor sommige bouwelementen; compartimentering
14.1
Gedeelten van het gebouw die bewoond worden door derden, met hun uitgang en
uitgangswegen, dienen van de lokalen toegankelijk voor het publiek brandwerend
afgescheiden met horizontale en verticale wanden met een brandweerstand van één uur. De
doorgangen in deze wanden dienen uitgerust met brandwerende deuren met een
brandweerstand van een half uur.
14.2
Voorgaande bepaling is niet van toepassing op de op 1 maart 2018 bestaande
inrichtingen indien het gebouw wordt uitgerust met een branddetectiesysteem dat er voor
zorgt dat de bewoner onmiddellijk wordt gealarmeerd in geval van brand.
15. Uitgangen, nooduitgangen, trappen, evacuatiewegen
15.1
De uitgangen, nooduitgangen, trappen en al de evacuatiewegen die er naar toe
leiden, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken.

15.2
Elke uitgang en nooduitgang, inclusief de evacuatiewegen en trappen die ernaartoe
leiden, moeten een vrije breedte van 70 cm en een vrije hoogte van 2 m bezitten.
16. Aantal en breedte van de uitgangen, nooduitgangen, trappen
16.1

Aantal uitgangen en nooduitgangen.

De lokalen toegankelijk voor het publiek hebben minstens:
één uitgang indien de maximale bezetting minder dan honderd personen bedraagt.
Een tweede uitgang is aangewezen.
één uitgang en één nooduitgang indien de maximale bezetting meer dan honderd
bedraagt;
één uitgang en twee nooduitgangen indien de maximale bezetting meer dan
vijfhonderd bedraagt;
één uitgang en drie nooduitgangen indien de maximale bezetting meer dan duizend
personen bedraagt;
één uitgang en vier nooduitgangen indien de maximale bezetting meer dan
tweeduizend personen bedraagt;
-

en verder telkens één bijkomende nooduitgang per duizend personen meer.

De uitgangen en nooduitgangen dienen voldoende verspreid te zijn over het lokaal.
De brandweer kan bijkomende eisen opleggen indien ze dit noodzakelijk acht.
16.2

Breedte van de uitgangen en nooduitgangen.

De deuren van de uitgangen en de nooduitgangen hebben een totale nuttige breedte die
minstens gelijk is - gemeten in centimeter - aan het aantal personen, door wie zij moeten
gebruikt worden.
De voorafgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen die bestaan tussen de
kassa’s van de winkels voor kleinhandel van het type zelfbediening.
16.3

Aantal trappen.

Wanneer de publiek toegankelijke lokalen op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen
gelegen zijn moeten deze door vaste trappen bediend worden. Zij beschikken over minimum:
één uitgangstrap indien de maximale bezetting minder dan honderd personen
bedraagt;
één uitgangstrap en één nooduitgangstrap indien de maximale bezetting meer dan
honderd personen bedraagt;
één uitgangstrap en twee nooduitgangstrappen indien de maximale bezetting meer
dan vijfhonderd personen bedraagt;
één uitgangstrap en drie nooduitgangstrappen indien de maximale bezetting meer dan
duizend personen bedraagt;
één uitgangstrap en vier nooduitgangstrappen indien de maximale bezetting meer dan
tweeduizend personen bedraagt;
16.4

en verder telkens één bijkomende nooduitgangstrap per duizend personen meer.
Breedte van de trappen.

De trappen hebben een totale breedte - gemeten in centimeter - die tenminste gelijk is aan
het aantal personen, door wie zij moeten gebruikt worden om de uitgangen van de inrichting
te bereiken, vermenigvuldigd met:
-

1,25 indien het om dalende trappen gaat;

-

2 indien het om stijgende trappen gaat.

Het berekenen van deze breedten is gesteund op de veronderstelling dat, bij het verlaten van
het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de naburige verdieping
begeven en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.
17. Verdere vereisten voor de trappen
17.1
De hellende vlakken waarvan de helling groter is dan 10 % en mechanisch bewogen
trappen (roltrappen) worden niet in aanmerking genomen bij het berekenen van het aantal
en de breedte van de trappen die noodzakelijk zijn.
17.2
Roltrappen moeten onmiddellijk kunnen stilgelegd worden door twee
bedieningsinrichtingen, de ene aan de bovenzijde en de andere aan de onderzijde van de
roltrap.
17.3
De traparmen moeten recht zijn. Wenteltrappen kunnen uitzonderlijk toegestaan
worden zo deze verdreven treden hebben.
17.4

De trappen dienen op de gepaste plaatsen voorzien van stevige leuningen.

De treden moeten slipvrij zijn.
17.5

De helling van de trappen mag niet meer dan 45° bedragen.

18. Evacuatiewegen
18.1

De evacuatiewegen leiden naar de uitgangen, nooduitgangen of naar de trappen.

Ze bezitten een minimale breedte die in centimeters minstens gelijk is aan het aantal
personen dat moet gebruik maken van de uitgangen, nooduitgangen en trappen, moeten
steeds geheel vrij gehouden worden van belemmeringen of voorwerpen en moeten een snelle
ontruiming mogelijk maken. Zij moeten rechtstreeks naar de uitgangen, nooduitgangen en
trappen leiden en mogen hiervoor in geen geval andere bezette ruimten doorlopen.
18.2
Geen enkel punt van de lokalen toegankelijk voor het publiek mag verder dan 45
m van de dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang liggen, en 80 m van de tweede
dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang (indien deze vereist is).
18.3
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een
opvallende markering dragen om te voorkomen dat men er tegen loopt.
18.4

Vlotte doorgang en hindernissen:

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen
hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek.
Het is verboden tussen de verkoopstanden of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die
een vlotte evacuatie kunnen in gevaar brengen of vertragen.
De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes die ter beschikking van de klanten
worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet
verhinderen.
18.5

Reddingsborden

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die
naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door reddingsborden (pictogrammen).
De zichtbaarheid van de reddingsborden wordt verzekerd door zowel de normale verlichting
als door de veiligheidsverlichting.
19. Draaizin van de deuren
19.1
De deuren van de uitgangen en nooduitgangen dienen in vluchtzin open te draaien.
Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een
sleutel gesloten worden.
19.2
De deur van de uitgang mag tegen de vluchtzin opendraaien indien het aantal
personen dat via deze deur evacueert, kleiner is dan 50.
19.3
De deuren van de uitgangen, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn
bevinden, mogen niet naar buiten opendraaien. Uitzondering wordt gemaakt voor deuren van
een bijzonder type, welke bij gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij een
sterkere druk naar buiten kunnen draaien. Deze hoeven niet permanent en vergrendeld open
te blijven tijdens de openingsuren van de inrichting.
19.4
Deuren van nooduitgangen mogen boven de openbare weg opendraaien mits
toestemming van de wegbeheerder.
19.5
De deuren in de evacuatiewegen die twee uitgangen verbinden, moeten in beide
richtingen opendraaien.
19.6
Roterende deuren (al dan niet automatisch) en draaipaaltjes zijn in uitgangen
alleen in overtal toegelaten tenzij ze beantwoorden aan de definitie en de bepalingen inzake
automatische schuifdeuren.
19.7
-

Een uitgang mag een automatische schuifdeur type 1 zijn op voorwaarde dat:
deze automatische schuifdeur ook de gebruikelijke ingang en uitgang is;

het aantal personen dat via deze schuifdeur evacueert is kleiner dan of gelijk aan de
helft van de totale nuttige breedte in centimeter uitgedrukt.
19.8
-

Een uitgang mag een automatische schuifdeur type 2 zijn op voorwaarde dat:
deze automatische schuifdeur ook de gebruikelijke ingang en uitgang is;

het aantal personen dat via deze deur evacueert is kleiner dan of gelijk aan de totale
nuttige breedte in centimeter uitgedrukt.
20. Verwarming en brandstof
20.1
In
verband
met
de
verwarmingsinstallaties
moeten
alle
nodige
veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te
voorkomen.
20.2
De verwarmingstoestellen die gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen
verbranden, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor
de afvoer der verbrandingsproducten.
20.3
De schoorstenen en rookkanalen worden opgetrokken in niet brandbare
materialen.
20.4
Verplaatsbare verwarmingstoestellen en houders met vloeibare brandstoffen zijn
niet toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen en in de gemeenschappelijke
keukens.

20.5
De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad
moeten elk in een afzonderlijk en goed verlucht (onder- en bovenverluchting) lokaal worden
geïnstalleerd, dat niet rechtstreeks in verbinding staat met de lokalen toegankelijk voor het
publiek.
20.6
Stookafdelingen van centrale verwarmingen met een totaal
warmtevermogen van de generatoren groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW:

nuttig

De binnenwanden moeten een brandweerstand hebben van minstens een uur en de
binnendeur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een brandweerstand van
minstens een half uur.
Wanneer er slechts generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met mechanische
trek opgesteld zijn, geldt dit punt niet.
20.7
Stookafdelingen van centrale verwarmingen met
warmtevermogen van de generatoren groter dan of gelijk aan 70 kW:

een

totaal

nuttig

De binnenwanden moeten een brandweerstand hebben van minstens twee uur en de
binnendeur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een brandweerstand van
minstens één uur. Zij dienen in vluchtrichting open te draaien.
20.8
De toevoerleiding tussen de brandstoffenvoorraad en de stookinstallatie moet
stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Zij moet minstens één afsluitkraan hebben
op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats.
20.9
De gasmeters zijn opgesteld in een goed verluchte ruimte, waarin alles wordt
geweerd wat het brandrisico verhoogt. Deze ruimte is gelegen buiten de voor het publiek
toegankelijke delen van de inrichting en buiten de stookafdeling.
20.10

Afsluiter op de gastoevoerleiding buiten het gebouw.

Inrichtingen die reeds in gebruik zijn bij het in voege treden van dit reglement: de gasafsluiter
kan om veiligheidsredenen verplicht worden.
Bestaande gebouwen maar nieuwe inrichting in gebruik genomen na het in voege treden van
dit reglement: de gasafsluiter dient binnen de twee jaar na de ingebruikname aangevraagd
te worden bij de gasmaatschappij.
Nieuw gebouw met nieuwe inrichting in gebruik genomen na het in voege treden van dit
reglement: de gasafsluiter dient verplicht geïnstalleerd.
20.11
De afsluiter moet op de voorgevel doeltreffend worden gesignaleerd met een
coördinatenplaatje.
20.12
Houders voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas mogen niet in een
kelderverdieping worden geplaatst. Zij moeten ofwel in de open lucht ofwel in een daartoe
bestemd en behoorlijk verlucht lokaal ondergebracht worden.
21. Melding aan brandweer, alarminstallatie en brandblusmiddelen
21.1
De exploitant moet, op advies van de brandweer, een alarminstallatie en voldoende
brandblusmiddelen aanbrengen.
21.2
In de lokalen toegankelijk voor het publiek, moeten draagbare blustoestellen van
het type 6 kg ABC poeder of 6 l AB waterschuim goed verdeeld aangebracht worden, a rato
van 1 stuk per 150 m² met een minimum van twee snelblussers. Brandweer zone Kempen
kan, afhankelijk van het risico, bijkomende blusmiddelen opleggen.
21.3
In de nabijheid van de branders werkend met vloeibare brandstof, moet een
snelblusser met 5 kg CO2 of 6 kg ABC poeder opgesteld zijn of dient de brander beveiligd te
zijn met een automatische blusinstallatie.

21.4
Frituurketels moeten voorzien zijn van een goed sluitend onbrandbaar en niet
smeltend deksel. Bij ontbreken van een dergelijk deksel is het voldoende dat er in de
onmiddellijke omgeving van de frituurketel een blusdeken ter beschikking is.
21.5
De lokalen toegankelijk voor het publiek waarvan de oppervlakte groter is dan 500
m² moeten bijkomend worden uitgerust met minstens één muurhaspel met axiale voeding.
Ieder punt van de lokalen toegankelijk voor het publiek moet bereikbaar zijn met de
waterstraal.
21.6
De brandblusmiddelen moeten goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen
vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig
verdeeld en vast bevestigd zijn. Ze moeten steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht
worden.
21.7
De oproepnummers van de hulpdiensten moeten goed zichtbaar en duidelijk
leesbaar worden uitgehangen, bij voorkeur in de onmiddellijke nabijheid van een
telefoontoestel.
21.8

Al het personeel moet over de gevaren van brand in de lokalen worden ingelicht.

Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun
functie, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandblusmiddelen en de ontruiming
van de inrichting.
Bij het verhuren van zalen dient minstens één aanwezige persoon voldoende op de hoogte te
zijn van de mogelijke brandgevaren, het hanteren van de blusmiddelen en de ontruiming van
de inrichting.
21.9
De nodige maatregelen dienen getroffen om brandrisico’s verwekt door het roken,
te weren. Asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn in de
rokersruimten. Zij dienen te worden leeggemaakt in een metalen houder die voorzien is van
een goed sluitend onbrandbaar en niet smeltend deksel of dat van het type “vlamdovend” is.
21.10
Er mag geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten verzameld of
opgeslagen worden in de inrichting. Het gebruik van een gewoon vuilbakje dat dagelijks wordt
leeggemaakt is wel toegestaan.
22. Bijkomende voorschriften inzake het inrichten en herinrichten van lokalen toegankelijk
voor het publiek
22.1
De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke
lokalen en hun aanhorigheden enerzijds, met gedeelten van het gebouw die een andere
functie bezitten anderzijds, dienen een brandweerstand van een uur te hebben.
Verbindingsdeuren in deze binnenwanden dienen een brandweerstand van een half uur te
hebben.
22.2
Gedeelten van het gebouw bewoond door derden dienen een aparte evacuatieweg
tot buiten te bezitten, brandwerend afgescheiden van de lokalen toegankelijk voor het publiek
op dezelfde wijze als beschreven in voorgaand artikel.
22.3
De gemeenschappelijke keuken moet gecompartimenteerd zijn ten opzichte van
de lokalen toegankelijk voor het publiek met wanden die een brandweerstand van één uur
bezitten en elke doorgang naar de keuken wordt afgesloten door een deur met een
brandweerstand van een half uur die zelfsluitend is of zelfsluitend bij brand.
Indien hieraan niet kan voldaan worden dient elk frituurtoestel voorzien van een vaste
automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie
naar het frituurtoestel onderbreekt.
De keukendeuren dienen open te draaien in de vluchtrichting vanuit de keuken.
22.4

De valse plafonds dienen een stabiliteit bij brand van 30 minuten te bezitten.

22.5
Het zichtbare oppervlak van (valse) plafonds en van balken moet minstens klasse
A1 bezitten. Voor de toepassing van dit artikel dienen daklichten, koepels of lichtstraten niet
beschouwd als plafonds of valse plafonds.
22.6
Het zichtbare oppervlak van de (valse) verticale wanden en van kolommen en van
de trappen moet minstens A2 bezitten.
22.7

Het zichtbare oppervlak van de (valse) vloeren moet A3 bezitten.

22.8
cm.

De minimum breedte van de uitgangen, uitgangswegen en uitgangstrappen is 80

22.9
De trappen gebouwd na het in voege treden van onderhavig reglement dienen
gemaakt uit niet brandbare materialen. De traparmen moeten recht zijn. Hun hellingshoek
mag niet meer bedragen dan 37° (aantrede minstens 20 cm, optrede hoogstens 18 cm).
Wenteltrappen kunnen uitzonderlijk toegestaan worden zo deze verdreven treden hebben en
naast de maximale hellingshoek van 37° minstens 24 cm op de looplijn.
23. Controles van de technische installaties
23.1

Volgende periodieke controles dienen uitgevoerd:

Elektrische installaties
tweejaarlijks door EO

(veiligheidsverlichting

en

alarminstallatie

inbegrepen):

Veiligheidsverlichting en autonome rookdetectoren: driemaandelijkse test door
exploitant
-

Algemene branddetectie installatie: jaarlijks door bevoegd technicus

-

Gasinstallaties: vijfjaarlijkse dichtheidstest door bevoegd technicus

Centrale verwarmingsinstallaties inclusief warmwatertoestellen: door erkend technicus
(jaarlijks voor stookolie, tweejaarlijks voor aardgas of petroleumgas)
Dampkappen en afzuigkanalen van gemeenschappelijke keukens: jaarlijkse reiniging
door de zorgen van de exploitant of door een bevoegd technicus bij grote installaties
-

Draagbare brandblustoestellen: jaarlijks door gecertificeerd bevoegd bedrijf

-

Muurhaspels met axiale voeding: driejaarlijks door gecertificeerd bevoegd bedrijf

23.2
De exploitant dient een veiligheidsregister aan te leggen waarin de recentste,
gedateerde en ondertekende processen-verbaal of onderhoudsattesten worden verzameld.
Dit register moet op verzoek van de brandweer voorgelegd worden.
23.3
Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controles moet de exploitant onmiddellijk
het passende gevolg geven.
23.4
De exploitant zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens
ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van dit reglement voldaan is.
23.5
De exploitant zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de
burgemeester, de bevoegde ambtenaren en de leden van de brandweer zone die belast zijn
met het onderzoek inzake brandvoorkoming. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te
leveren dat de voorschriften van onderhavige reglement zijn nageleefd wat betreft de reactie
bij brand van de bouwmaterialen en de weerstand tegen brand van de bouwelementen.
Hoofdstuk IV - Specifieke voorwaarden voor de veiligheid en de brandveiligheid bij
de organisatie van evenementen in tijdelijke constructies of in open lucht
24. Blusmiddelen, brandweermiddelen en opzetten van CP-OPS

24.1
Het bepalen van de noodzakelijke blusmiddelen, externe bluswatervoorzieningen
en een eventuele brandweerinzet ter plaatse (brandwacht) gebeurt in overleg met de
brandweer zone Kempen. Het opzetten van een operationele commandopost of CP-OPS
gebeurt in gezamenlijk overleg met de verschillende disciplines.
25. Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen
25.1
Aan de zijden van tent(en) en andere tijdelijke constructies waar uitgangen en/of
nooduitgangen voorzien zijn, moet voldoende vrije doorgang gelaten worden zonder
obstakels. Deze vrije doorgang moet in verhouding staan met het aantal personen dat van
de uitgangen en nooduitgangen moet gebruik maken. De manschappen van de
interventieploegen van de brandweer moeten langs dezelfde weg kunnen hulp bieden.
25.2
Bij het organiseren van evenementen waar bebouwing is dient er steeds een
toegangsweg voor de brandweer te worden gerespecteerd om de bestaande gebouwen en
huizen te kunnen bereiken, inzonderheid met een ladderwagen of hoogtewerker. Hiervoor
wordt eveneens verwezen naar de leidraad van art. 25.6 met dien verstande, dat de rand van
de brandweg moet gelegen zijn tussen de 4 m en de 10 m van het vlak van de gevels.
25.3
Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen,
toiletvoorzieningen, bevestigingspunten van spantouwen, noch andere hindernissen
opgesteld staan.
25.4
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de
leidraad in art. 25.6 beschreven.
25.5
De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 meter van één zijde
van de tenten en tijdelijke constructies kunnen naderen. Daartoe moeten de voertuigen
beschikken over een toegangsmogelijkheid en opstelplaats ofwel op de berijdbare rijweg van
de openbare weg, ofwel via een bijzonder toegangsweg vanaf de openbare weg.
25.6
Indien de toegang moet geschieden via een bijzondere toegangsweg vanaf de
berijdbare rijweg van de openbare weg moet er overlegd worden met de brandweer over het
juiste tracé. Hierbij kunnen volgende richtlijnen gehanteerd worden:
-

minimale vrije breedte: 4 m, echter 8 m indien de weg doodloopt;

-

minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;

-

minimale vrije hoogte: 4 m;

-

maximale helling: 6 %;

draagvermogen: derwijze dat de voertuigen, zonder verzinken, met een maximale
asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs als ze het terrein vervormen.
25.7
De organisator zorgt voor voldoende parking voor auto’s en fietsen alsook voor het
ordentelijk parkeren van deze voertuigen.
26. Veiligheidseisen inzake de materialen gebruikt voor de opbouw van de tijdelijke
constructies
26.1
De zeilen en doeken gebruikt voor de opbouw van tenten, podia en tijdelijke
constructies dienen een brandklasse M2 of beter te bezitten.
26.2
De tenten, podia en tijdelijke constructies dienen opgericht en stabiel gemaakt
conform de bepalingen van het bouwboek. Dit bouwboek moet ter inzage beschikbaar zijn.
Bij gebrek aan een bouwboek moeten de tenten alleszins correct opgebouwd worden volgens
de gebruiksinstructie en de montagehandleiding zodat de stabiliteit verzekerd is tot de bij de
voor die tent berekende maximale windsnelheid. In geval van twijfel kan de brandweer een
controle door een EDTC vragen.

Bij windsnelheden hoger dan de voor de tent berekende maximale windsnelheid mag de tent
niet gebruikt worden.
27. Veiligheidseisen inzake de evacuatie van de tenten
27.1
De tent moet minimum een uitgang en een nooduitgang hebben. Indien de
bezetting in de tent meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + M
uitgangen/nooduitgangen te worden voorzien waarbij M het geheel getal is onmiddellijk groter
dan de deling door 1000 van de maximale bezetting.
27.2
Iedere uitgang van de tent moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van
de uitgangen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal
aanwezigen.
27.3
worden:

Volgende alternatieve berekeningswijze kan in overleg met de brandweer aanvaard

-

benodigd aantal doorgangseenheden U = N/(P x T)

-

benodigd aantal uitgangen E = 1 + U/4.

N is het aantal personen dat moet geëvacueerd worden.
De waarde van P bedraagt ofwel 40 personen/minuut (minder zelfredzaam) ofwel 60
(voldoende zelfredzaam).
De waarde van T bedraagt ≤ 5 minuten bij evacuatie vanuit overdekte constructies die een
gemiddelde hoogte van ≥ 6 m bezitten en waarin zich quasi geen brandbelasting bevindt.
De berekende uitgangen E zijn uitgangen met een breedte van vier doorgangseenheden (2,40
m).
27.4
Maximum de helft van het benodigd aantal uitgangen (volgens normale
berekening) of van het benodigd aantal doorgangseenheden (volgens alternatieve
berekening) mag samengenomen worden om één uitgang of nooduitgang te vormen.
27.5
De uitgangen van de tent moeten verder zodanig verdeeld zijn dat er vanuit gelijk
welke plaats in de tent nooit meer dan 30 meter moet afgelegd worden om een rechtstreekse
uitgang te bereiken.
27.6
De vereiste breedte van iedere uitgang van de tent moet in de hoogte over
minstens 2 meter volledig gevrijwaard blijven zonder enige hindernis.
27.7
Spantouwen en hun bevestigingspunten mogen de evacuatie niet hinderen.
Tentharingen dienen afgedekt te worden met zachte materialen waar deze de evacuatie
kunnen hinderen.
27.8
De plaats van elke uitgang en nooduitgang in de tent moet aangegeven zijn door
reddingsborden. De verlichting van de reddingsborden wordt zowel door de normale
elektrische verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd.
28. Veiligheidseisen inzake de evacuatie van het evenemententerrein
28.1
Het openluchtterrein moet minimum een uitgang en een nooduitgang hebben.
Indien de bezetting van het terrein meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 +
M uitgangen/nooduitgangen te worden voorzien waarbij M het geheel getal is onmiddellijk
groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting.
28.2
worden:
-

Volgende alternatieve berekeningswijze kan in overleg met de brandweer aanvaard

benodigd aantal doorgangseenheden U = N/(P x T)

-

benodigd aantal uitgangen E = 1 + U/4.

N is het aantal personen dat moet geëvacueerd worden.
De waarde van P bedraagt ofwel 40 personen/minuut (minder zelfredzaam) ofwel 60
(voldoende zelfredzaam).
De waarde van T bedraagt ≤ 15 minuten bij evacuatie vanuit overdekte constructies die een
gemiddelde hoogte van ≥ 6 m bezitten en waarin zich quasi geen brandbelasting bevindt.
De berekende uitgangen E zijn uitgangen met een breedte van vier doorgangseenheden (2,40
m).
28.3
Maximum de helft van het benodigd aantal uitgangen (volgens normale
berekening) of van het benodigd aantal doorgangseenheden (volgens alternatieve
berekening) mag samengenomen worden om één uitgang of nooduitgang te vormen.
28.4
De uitgangen van het evenemententerrein moeten verder zodanig verdeeld zijn
dat er vanuit gelijk welke plaats nooit meer dan 60 meter moet afgelegd worden om een
rechtstreekse uitgang te bereiken.
28.5
In de open lucht van het evenemententerrein is elke nooduitgang minimum 2
meter breed.
28.6
De deuren van de uitgangen en de nooduitgangen moeten openen in de richting
van de ontruiming.
28.7
Elke uitgang en nooduitgang moet vlot kunnen geopend worden. Hekwerken op
wieltjes al dan niet vastgezet met kabelbinders, of tentflappen met lichte knoop kunnen
toegestaan worden indien er permanent toezicht wordt uitgeoefend door toedoen van de
organisator.
28.8
De tafels en stoelen, en in de open lucht andere opstellingen, moeten zodanig
opgesteld worden dat de doorgangen naar de uitgangen, nooduitgangen en
brandblustoestellen volledig vrij blijven.
28.9
De plaats van elke uitgang en nooduitgang op het terrein moet aangegeven zijn
door reddingsborden. De verlichting van de reddingsborden wordt zowel door de normale
elektrische verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd. Op het terrein kan een
uitzondering worden toegestaan omwille van bijvoorbeeld voldoende openbare of alternatieve
verlichting.
29. Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties
29.1
Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand
ten opzichte van o.a. het tentzeil of lichte wanden, eventuele versieringen, enz…en stabiele
ophangpunten hebben) zodat geen brand of ander gevaar kan ontstaan.
29.2
Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de tent(en) gezorgd
worden voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen.
29.3
De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de
geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties (AREI). Dit dient gestaafd door een proces-verbaal van een EDTC dat
een controle uitvoert ter plaatse vlak na definitieve opstelling.
Bij afname van elektriciteit van bestaande goedgekeurde laagspanningsinstallaties van
gebouwen of vaste straatkasten hoeft geen proces-verbaal voorgelegd te worden op
voorwaarde dat er maar één verlengkabel per aansluiting wordt aangewend.
30. Veiligheidseisen inzake gashouders, bak- en braadinstallaties en verwarmingsinstallaties

30.1
Alle toestellen én leidingen dienen opgesteld en gebruikt te worden volgens regels
van goed vakmanschap, met in acht name van alle specifieke en algemene
veiligheidsvoorschriften. De organisator dient alle voorzorgen te treffen om brand en
ontploffing te voorkomen.
Alle verbruikstoestellen dienen voorzien van een CE-keurmerk.
Alle verbruikstoestellen en leidingen dienen te beschikken over een keuringsattest bij
indienststelling en van de laatste periodieke keuring indien zij deel uitmaken van een vaste
installatie (type frituur, hotdogkraam,….) Geen enkel toestel mag voor een ander doel worden
ingezet, dan waarvoor het werd gebouwd. De keuring dient te gebeuren door een EDTC.
30.2
Houders voor vloeibare petroleumgassen (butaan, propaan) dienen voorzien van
een vulzegel (enkel niet-lege flessen), een duidelijk etiket en de datum van de laatste keuring.
Ze dienen in open lucht te worden geplaatst, zo laag mogelijk bij de grond en op minstens 3
m van lager gelegen gedeelten. Ze dienen afgeschermd van het publiek, warmte,
zonnestraling en ontstekingsbronnen. Ze dienen vanop een veilige afstand goed bereikbaar
te zijn voor de brandweer. Ze dienen stabiel opgesteld en voldoende beveiligd tegen omvallen.
Lege en volle houders dienen van elkaar gescheiden te worden geplaatst. Houders (leeg of
vol) die niet gebruikt worden, dienen steeds te worden dichtgedraaid. Er mag max. een
dagverbruikhoeveelheid voorzien worden nabij de installatie.
30.3
Bak- en braadinstallaties dienen voorzien van een stopkraan en een
vlambeveiliging (elk toestel). Elke installatie dient voorzien van een poederblusser 6 kg ABC
en een branddeken. Tentjes en kraampjes tot 50 m 2 met deze toestellen dienen te bestaan
uit bouwmaterialen met brandklasse M2, of zijn opgesteld op voldoende afstand van andere
installaties én hebben voor minstens 30 % open zijden. Makkelijk brandbare versieringen
dienen buiten het bereik van de toestellen geplaatst. Er dient voldoende verluchting voorzien
in deze tentjes en kraampjes.
30.4
Mobiele verwarmingstoestellen (terrasverwarmers, straalkannonnen) dienen op
minstens 2 m opgesteld van brandbare elementen. Ze dienen stabiel geplaatst te worden en
dienen voorzien van een valbeveiliging of voldoende tegen omvallen of omverlopen beveiligd.
Ze dienen afgeschermd te zijn voor het publiek. Ze dienen voorzien van een gasafsluitkraan,
een vlambeveiliging, een omvalbeveiliging en een laagstandontsteker.
Deze verwarmingstoestellen, werkend op vloeibare of gasvormige brandstof en/of met open
vlam mogen niet in een gesloten ruimte (tent, blokhut, …) worden geplaatst.
30.5
Op de kunststof slangen dienen leesbare en onuitwisbare markeringen aangebracht
te zijn met maximum een meter tussen elke markering.
Bij deze markeringen staat tenminste de waarde van de maximale werkdruk (minimum 15
bar) alsook het fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas
waarvoor de slang mag gebruikt worden.
Afhankelijk van haar typekenmerken, mag een slang enkel worden gebruikt voor de
aansluiting van een verbruikerstoestel met een fles of voor de verbinding van twee flessen
onderling.
Volgende regels dienen gehanteerd te worden:
Slangen voor ontspannen gas: tussen een tweedetrapsdrukregelaar of een
flesdrukregelaar en een verbruikstoestel: Oranje kleur – max 2 m (0,5 m voor verbindingen
van een fles met vaste leiding of toestel). Slangen mogen niet in serie aangesloten worden
Slangen voor niet ontspannen gas: voor onderlinge verbinding van flessen: Zwarte
kleur – max 1m. Slangen mogen niet in serie aangesloten worden
De slangen voor de aansluiting van apparatuur die op butaan of propaan werken dienen
regelmatig te worden vervangen. De termijn is 5 jaar. De gebruiker moet erop gewezen
worden om steeds de goede staat van de slang in het oog te houden. Op de slangen, gekeurd

volgens EN 559, staat steeds een productiedatum vermeld. Vanaf deze datum is de slang 5
jaar geldig, uitgezonderd als deze zich in een slechte staat bevindt dient deze sneller te
worden vervangen (EUROPESE NORM: EN.559 – 2003).
Houders dienen voorzien te worden van een juiste ontspanner. Je hebt steeds de juiste
ontspanner nodig voor het gas dat je gebruikt.
31. Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen
31.1
De inplanting van de tent en de andere tijdelijke inrichtingen mag het gebruik van
aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen. De hydranten, gelegen nabij de
toegangswegen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk
bereikbaar zijn.
31.2
In de tent en de andere tijdelijke inrichtingen moeten voldoende
poederbluseenheden voorzien worden, a rato van één bluseenheid per 150 m². Bij bepaalde
risico's kunnen bijkomende blustoestellen noodzakelijk zijn op advies van de brandweer
(specifieke objectbeveiliging).
31.3
De snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare
plaatsen aangebracht worden (nabij de uitgangen, nabij een podium of een toog, enz.). Deze
snelblustoestellen moeten door een bevoegde firma jaarlijks nagezien en op deugdelijkheid
beproefd worden.
31.4
In de tent of in de andere tijdelijke inrichtingen mogen geen ballonnetjes gevuld
met een brandbaar en/of giftig gas aanwezig zijn.
31.5
Per tent of deelterrein wordt minstens één persoon belast met de veiligheid; hij
heeft een opleiding in het gebruik van kleine blusmiddelen, oefent preventief toezicht uit en
grijpt onmiddellijk in, in geval van brand of andere veiligheidsincidenten. Indien het maximum
aantal aanwezigen tussen 500 en 2.000 bedraagt, zijn er twee toezichters en bij meer dan
2.000 aanwezigen drie.
31.6
Bij afloop van het evenement moet een afgevaardigde die belast is met de
veiligheid, een inspectieronde binnen en buiten de tent en de andere tijdelijke inrichtingen
uitvoeren.
Hoofdstuk V – Slotbepalingen
32. Afwijkingen, administratieve en bijkomende maatregelen
32.1
Indien het in alle redelijkheid niet mogelijk is om te voldoen aan één of meerdere
vereisten van dit politiereglement, kan de burgemeester, na het inwinnen van een (nietbindend) advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan, voor zover deze
afwijkingen niet in strijd zijn met hogere wetgeving en een aanvaardbaar veiligheidsniveau
bieden. Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn.
32.2
Bij het verlenen van een afwijking is de exploitant ertoe gehouden de aanvullende
voorzorgsmaatregelen, die eventueel door de burgemeester worden opgelegd, uit te voeren.
32.3
De exploitant is ertoe gehouden, zo spoedig mogelijk en tenminste drie maand op
voorhand, aan de burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening of heropening
van een inrichting toegankelijk voor het publiek in de zin van artikel 2.
32.4

De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen.

33. Sancties
33.1
Inbreuken op dit politiereglement kunnen bestraft worden met een administratieve
geldboete van maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders en maximum 175 euro
voor minderjarige overtreders vanaf 16 jaar, krachtens artikel 45 van de Wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

33.2
Het college van burgemeester en schepenen kan een door de gemeente verleende
toelating of vergunning schorsen of intrekken en/of een inrichting tijdelijk of definitief sluiten.
Deze sancties kunnen pas opgelegd worden nadat de overtreder een voorafgaande
verwittiging heeft gekregen. Die bevat een uittreksel van het overtreden reglement of van de
overtreden reglementen. Deze worden ter kennis gebracht door middels van een aangetekend
schrijven, krachtens de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
33.3
Deze sancties kunnen niet opgelegd worden indien voor dezelfde inbreuken door
of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie reeds straffen of administratieve
sancties worden bepaald.
33.4
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de
zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit
reglement voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling,
zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.
33.5
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor
eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling
van de inbreuk.
33.6
Het elektronisch formulier op de website wordt in eer en geweten ingevuld en de
gegevens kunnen te allen tijde worden gecontroleerd.
34. Inwerkingtreding
34.1

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 maart 2018.”

Artikel 3. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van:
- de zonesecretaris van hulpverleningszone Kempen
- de korpschef van lokale politiezone Neteland
- dhr. Griffier van de rechtbank 1e aanleg te Turnhout
- dhr. Griffier van de politierechtbank te Turnhout
- GAS-ambtenaar.

Aldus gedaan in zitting datum als boven.
Bij bevel:
(get.) Annick Van Leemput
Algemeen directeur

(get.) Ann Willems
Voorzitter-schepen

Voor eensluidend uittreksel:
Herenthout, 12 maart 2018

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Patrick Heremans
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