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Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid 
bij het opstellen van tenten 

Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen  

in vergadering van 2 februari 2005 
 

Bij de plaatsing van een tent moet, wat betreft de veiligheid in verband met brand, 
voldaan worden aan volgende voorschriften : 
 

I. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming in het bijzonder 
omtrent: 
 aanduiding van uitgangen en nooduitgangen; 
 alarmering bij brand en evacuatie; 
 noodverlichting; 

 blusmiddelen; 
 private brandweerploeg; 
 onderrichtingen voor het personeel ... enz. 
 
II. De richtlijnen van december 1967 voor de reglementering van de 
bescherming tegen brand- en paniekrisico's in kermisinrichtingen en andere 

instellingen van tijdelijke aard zoals jaarbeurzen en tentoonstellingen. 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken): 
 
1. TOEPASSINGSGEBIED 
De brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle inrichtingen van tijdelijke 

aard, die voor ten hoogste drie maanden op eenzelfde plaats zijn gevestigd. 
Inrichtingen of instellingen die tot dit gebied behoren, zijn : 
 a/ de kermisbarakken en circussen; 
 b/ de tenten en getimmerten voor het organiseren van vermakelijkheden en het 

geven van vertoningen; 

 c /de jaarbeurzen en tentoonstellingen, die niet  laatsgrijpen in zale n van 
permanente inrichtingen of in gebouwen die gewoon toegankelijk zijn voor het  
publiek. 

 
Deze brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing, onafhankelijk van de wettelijke 

en reglementaire voorschriften waaraan de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde 
inrichtingen onderworpen zijn, zelfs indien zij tijdelijk zijn, alsmede op de installaties en 
apparaten geviseerd door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Zij 
zullen ingelast worden in het lastenkohier, bepalingen en voorwaarden voor het 
toestaan op openbare pleinen van de standplaatsen op verscheidene kermissen of, als 
na te leven voorschriften, opgelegd worden bij het verlenen van de vergunning tot 

oprichten van tenten of getimmerten voor het houden van vermakelijkheden, 
vertoningen, jaarbeurzen en tentoonstellingen. 
 
2. OPSTELLING EN BOUW VAN DE INRICHTINGEN 
 

2.1. De barakken, tenten en getimmerten moeten volgens de aangewezen 
standplaatsen ordelijk opgesteld zijn, op zulke wijze dat zij steeds door de eerste 
hulpwagens kunnen benaderd worden.  De toegangswegen mogen niet gehinderd 
worden door geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging van de 
brandweerwagens zouden kunnen beletten. 
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Dit houdt in dat een liggingsplan dient overgemaakt aan het bestuur en de 
brandweerdienst, waarop de inplanting op het terrein en de toegankelijkheid voor 
brandweerwagens en andere hulpwagens dienen te worden vermeld. Dit moet uiteraard 
vóór de opstelling gebeuren. 
 

2.2. Onder standplaats wordt verstaan de plaats die door een barak of instelling bekleed 
wordt, met inbegrip van de schoorpalen, spandraden, omheining, trappen en uitsprong 
van de kap. 
Een stand is een afgebakend geheel van uitgestalde waren van een fabriek of een 
firma. 
 

2.3. Het kermisplein mag enkel bezet worden door de rijtuigen die onmisbaar zijn voor 
de exploitatie. 
Het gemeentebestuur oordeelt, in laatste uitspraak en zonder mogelijk beroep, over de 
gepastheid van elk rijtuig en over de plaats die het zal innemen. 
 

2.4. Tussen de verschillende inrichtingen zal, voor het vermijden van brandoverslag, 
een ruimte van minstens 50 cm. breedte gelaten worden.  Deze ruimte mag, om het 
doorlopen van het publiek te beletten, desnoods afgesloten worden met een gemakkelijk 
te verwijderen latwerk. 
 

Circ ustenten en gedeelde omvangrijke inrichtingen voor vermakelijkheden, 
jaarbeurzen en tentoonstellingen moeten een afzonderlijke standplaats hebben, 
waarvan de afstand ten opzichte van de andere kermisinrichtingen en de bebouwde 
omgeving vooraf beoordeeld wordt door de bevelhebber van de brandweer of van een 
daartoe door het stadsbestuur aangestelde persoon. 

De afstand kan verschillen naargelang van de brandbelasting en is minimum 6 meter. De 
afstand wordt aangegeven in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld 
door de brandweer. 
 
2.5. De materialen, nodig voor de opbouw van de tenten of barakken en in het 

bijzonder van de inwendige inrichtingen (banken, trappen en vloeren) dienen steeds in 
goede staat te zijn en grondig worden onderhouden.  Banken en stoelen moeten stevig 
op de vloer bevestigd zijn, met uitzondering nochtans voor de stoelen van een 
verbruikssalon. 
Bij de inrichting dient de brandbelasting te worden beperkt door zoveel mogelijk 
brandremmende of onbrandbare materialen te gebruiken. Dit kan worden bewezen aan 

de hand van keuringsattesten welke worden uitgereikt door de leverancier van de 
produkten. Deze attesten dienen opgemaakt te zijn door een Belgisc he 
universitaire instelling. 
 
2.6 De gangen die leiden tot de zit- en/of staanplaatsen en tot de uitgangen moeten 

steeds geheel vrij gehouden worden. 
 
2.7 Kas- en controleloketten dienen stevig vastgehecht te worden  zo dat zij de 
nuttige breedte der gangen en uitgangen niet reduceren. 
 

2.8 De uitgangen van een inrichting moeten rechtstreeks op de openbare weg 
uitgeven en mogen in geen geval andere bezette ruimten of belendende barakken 
doorlopen.  De weg naar de uitgang zal aangeduid worden. 
De deuren moeten in de richting van de vluchtweg opendraaien en in geopende stand 
kunnen vastgezet worden. Trommel- en draaikruisdeuren zijn verboden. 

De aanduiding dient te gebeuren met pictogrammen, overeenkomstig de wetgeving 
terzake, zoals vermeld in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in 
het bijzonder artikel 52.5.11 en 54.qq.2. Dit wordt aangeduid aan de ingangen door 
een duidelijk leesbaar opschrift. 
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2.9 De breedte van gangen, trappen en uitgangen zal, voor de toeschouwers of 
bezoekers die deze bedienen in verhouding zijn van 1,25 cm. per persoon voorziene 
staan-  of  zitplaats,  met  een  minimumbreedte  voor  elk  van  80  cm.    De 
doorgangshoogte zal minimum 2 meter bedragen. 
Voor de ruimten met zitplaatsen geeft dit aantal de maximale bezettingsgraad aan. Ten 

opzichte van de ruimten die voorzien worden als staanplaatsen of voor die welke 
door personen doorlopen worden, bijvoorbeeld de jaarbeurzen en 
tentoonstellingen, is de maximale bezettingsgraad een persoon van 0,6 m2 
grondoppervlakte van deze ruimten. 
De voorziene breedte dient aan de hand van een berekeningsnota gestaafd en 
voorgelegd aan de stedelijke brandweerdienst 

Ingeval van twijfel over de bezetting bepaalt de verantwoordelijke uitbater zelf en 
onder zijn verantwoordelijkheid het aantal toegelaten personen. 
 
2.10 Het aantal uitgangen wordt bepaald in functie van het aantal staan- en/of 
zitplaatsen in een inrichting en wel in deze verhouding : 

 voor minder dan 500 personen : 
 van l tot 50 personen : één uitgang; 
 van 51 tot 250 personen : twee uitgangen; 
 van 251 tot 500 personen : drie uitgangen; 
 voor meer dan 500 personen : 

 een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen of een fraktie van 500 
personen. 

Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van mekaar liggen 
 
2.11 De trappen zijn voorzien van leuningen in overeenstemming met artikel 641 van het Algemeen 

Reglement voor de Arbeidsbescherming. 
 
2.12 Opschriften, goed zicht- en leesbaar, zowel bij  daglicht als bij duisternis, dienen de uitgangen 
en nooduitgangen aan te duiden. 
 

De opschriften kunnen geplaatst worden in combinatie met de te voorziene 
noodverlichting. Hun plaatsing dient zodanig te zijn dat van uit welke plaats ook steeds 
een uitgang en een nooduitgang zichtbaar zijn, hetzij de signalisatie van deze uitgang of 
nooduitgang. 
 
3. ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

 
3.1. Voor de verlichting van de inrichtingen  de stands en de decoratie wordt 

slechts elektrisch licht toegelaten. 
 
3.2. De plaats van de verlichtingsornamenten dient in die aard te zijn dat geen 

brandgevaar kan ontstaan.  De verlichtingslampen mogen niet met papier of 
ander brandbaar materiaal worden omwikkeld. 

 
3.3. De elektrische geleiders moeten op degelijke wijze geïsoleerd zijn en mogen niet 

rechtstreeks vastgehecht worden aan tenten, woonwagens of andere voertuigen, 

tenzij door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal. 
 
3.4. Een noodverlichting moet worden voorzien in de inrichtingen toegankelijk 

voor het publiek.  Deze dient van een zodanige lichtsterkte te zijn dat iedereen zich 
behoorlijk kan oriënteren. 

 
3.5. Alle elektrische installaties, zowel van de terreinverlichting als van de 

onderscheiden  inrichtingen  en  stands,  zullen  uitgevoerd  worden  volgens  de  
wettelijke voorschriften. 
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3.6. De uitbater van een inrichting die een elektrische aansluiting vraagt, moet een 
certificaat van deugdelijkheid van de instelling voorleggen.  De instellingen die niet 
voldoen, zullen niet aangesloten worden. 

 
De deugdelijkheid van. de elektrische en veiligheidsinstallaties die worden gebruikt 

dient te worden bewezen aan de hand van een verslag dat werd opgemaakt door een 
bevoegd erkend keuringsorganisme. Dit verslag dient overgemaakt aan het 
stadsbestuur, zoals voorgeschreven in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften. 
 
3.7. Na dagelijkse sluitingstijd moet de elektrische installatie in elke tent barak of 

getimmerte stroomloos gesteld worden. 

 
4. VERWARMINGSINSTALLATIES 
 
4.1. De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen zo opgesteld dat zij alle 
waarborgen van veiligheid tegen brand bieden.   Zij moeten op een stenen 

vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal 
zijn  aangebracht,  in  een  gemakkelijk  te  bereiken  en  op  de  buitenlucht 
geventileerde ruimte. 
Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gevoed met alcohol, benzine of 
petroleum is streng verboden. 

 
4.2. In het  geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden zijn de 
persflessen  en houders  te  plaatsen buiten  de  inrichting  in  een  volledig 
afgezonderde ruimte met  een bestendige verluchting.   De verbinding met  de 
toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in rood koper, aan elkaar gesoldeerd met 

een zilverlegering. 
Wanneer flessengas wordt gebruikt in een zodanige hoeveelheid (vanaf 300 liter) dat 
hun opstelling onderworpen is aan de wettelijke voorschriften vermeld in artikel 
52.2.1.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, dient een 
keuringsattest, dat werd afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, aan het 

stadsbestuur te worden voorgelegd. 
 
4.3. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- en kookdoeIeinden is 
slechts toegestaan in de  inric htingen en stands die daarvoor speciaal zijn 
uitgerust. 
Naast de verwarmings- en kooktoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar 

draagbaar blustoestel worden opgesteld (CO 2-blusser - 5 kg lading volgens EN 3). 
Het type en de inhoud van deze blustoestellen worden bepaald door de brandweer, in 
overleg met de inrichters. 
 
4.4 De frituurtoestellen moeten voorzien zijn van een stopthermostaat. 

 
5. DRIJFKRACHTTOESTELLEN EN ENERGIEBRONNEN 
Alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen, zowel die welke een vaste plaats innemen 
op een daartoe ingerichte wagen of deze die verplaatsbaar zijn, dienen te voldoen aan 
de wettelijke voorschriften, zo dat hun werking niemand hindert, dat zij geen gevaren 

opleveren voor brand en zij degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen. 
De gebruiker of eigenaar van zulke toestellen dient overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen, de diverse keuringen die nodig zijn voor elk type van toestel te laten 
uitvoeren. Deze keuringsattesten dienen op verzoek aan de bevoegde overheid 
voorgelegd worden. 

 
6. ROOKVERBOD 
 
6.1. Behalve in de verbruikssalons zal het rookverbod opgelegd en aangeduid 
worden. In deze laatste zal een voldoende aantal asbakken worden voorzien. Aan de 
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ingang van de inrichtingen van tijdelijke aard zullen met zand gevulde onbrandbare 
bakjes geplaatst worden om er de smeulende tabaksresten in te werpen. 
De aanduiding dient te gebeuren door de wettelijk voorgeschreven pictogrammen 
conform het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in het bijzonder 
artikel 54qq. 

 
6.2. In circussen en andere spektakelzalen zal het rookverbod voor de vertoning 

en tijdens de pauze, mondeling aan het publiek kenbaar gemaakt worden. 
 
6.3. Tijdens de voorstelling mogen het personeel en de optredende artiesten niet  

roken in de stallen en de belendende ruimte. 

 
7. BRANDBEVEILIGINGSMIDDELEN EN ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN 
 
7.1. De hydranten, gelegen in het bezette terrein en in de toegangswegen moeten 
steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Hiervoor bestaan eveneens politieverordeningen Raadpleeg afdeling 19, gedrag bij brand 
en brandbestrijdingsmaatregelen. 
 
7.2. Opstapeling van stro of hooi binnen of tussen de inrichtingen is verboden, tenzij 
met voorafgaande toelating van de bevelhebber van de brandweer of van de 

afgevaardigde van het stadsbestuur, die daartoe de nodige veiligheidsrichtlijnen zal 
verstrekken. 
Het aanbrengen of opstapelen van divers brandbaar materiaal kan bijkomende 
maatregelen ter voorkoming van brand noodzakelijk maken. Hiervoor dient de 
stedelijke brandweer geraadpleegd. Bijzondere bijkomende maatregelen worden 

dienaangaande vermeld in de bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld door 
de brandweer. 
 
7.3. Papierresten, ledig brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbaar afval moeten 

terstond verwijderd worden en mogen niet onder de vloeren van de 

barakken, getimmerten en stand geborgen of weggeworpen worden. 
 
7.4. In alle inrichtingen en stands moeten draagbare blustoestellen van passende 

soort aanwezig zijn. 
Deze moeten op goed zichtbare en bereikbare plaatsen aangebracht, op 
oordeelkundige wijze opgesteld zijn en jaarlijks door een bevoegde firma nagezien en op 

deugdelijkheid beproefd worden. 
Het bewijs van nazicht zal op verzoek van de bevelhebber van de brandweer of 
afgevaardigde van het stadsbestuur moeten kunnen voorgelegd worden. 
De plaatsing en het aantal blustoestellen worden bepaald door de brandweer in overleg 
met de uitbaters of inrichters. Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de Belgische 

normen. De degelijkheid dient bewezen aan de hand van een keuringsattest of 
label, afgeleverd door de leverancier van de blustoestellen. Het bewijs van nazicht zal op 
verzoek aan het stadsbestuur worden voorgelegd. 
 
7.5. Bij vaststelling van een onvoldoende of gebrekkige brandbeveiliging moeten alle 

bijkomende opgelegde voorzorgsmaatregelen onmiddellijk nageleefd worden. 
 
7.6. Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de 

inrichting aanwezig zijn. 
Enkel niet gevaarlijk inert en onontvlambaar gas mag worden gebruikt voor het vullen 

van ballonnen. De flessen moeten stevig vastgehecht aan de muur, de wanden of de 
kolommen worden opgesteld. 
 
7.7. Versieringen met papierslingers en dergelijke mogen niet in de stands worden 

aangebracht. 
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7.8. Motorvoertuigen tentoongesteld in daartoe bestemde  ruimten mogen geen 

brandstof in hun reservoirs hebben.  De batterijen zullen eruit verwijderd zijn 
 

7.9. Met  het oog op de melding van brand of van een ongeval behoort een 

tentoonstelling,  jaarbeurs  of  vermakelijkheidsinrichting  -  indien  enigszins mogelijk 
- op het telefoonnet te zijn aangesloten, met aanduiding bij het toestel van de 
oproepnummers van brandweer (100),  politie (101)  en eventuele andere 
hulpdiensten. 

 
7.10. Bij elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen en 

buiten de inrichting uitgevoerd.   In omvangrijke instellingen organiseren de 
inrichters een waakdienst. 

 
7.11. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor in de 

inrichtingen een bijzondere waakdienst tijdens de vertoningen of openingsuren uit te 

oefenen en er een (1) of meer brandweerwachten te plaatsen.   Voor elke 
brandweerman zal een bijzondere vergoeding per voorstelling door de exploitant aan 
het stadsbestuur betaald worden. 

 
8. TOEZICHT 

 
8.1. Onverminderd de bijzondere nazicht- en controlemaatregelen welke inzake 
brandvoorkoming mochten uitgevaardigd worden, worden de in dit reglement bedoelde 
instellingen door de stedelijke brandweer geïnspecteerd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 (Staatsblad 18 november 1967) 

houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke 
brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand. 
 
III. De algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen, 
goedgekeurd door de gemeenteraad, in vergadering van 2 september 1982, en 

in het bijzonder : 
 Afdeling l : private ingebruikneming van de openbare weg (artikel 1.7). 
 Afdeling 19 : gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen (artikel 19.1 

tot en met 19.7) . 
 Afdeling 23 : openbare vermakelijkheden (artikel 23.3) 
 

Afdeling 1. : private ingebruikneming van de openbare weg 
 
Artikel 1.7 : De titularissen van de vergunning zijn ervoor aansprakelijk dat de 
ingebruikneming van de openbare weg niet tot gevolg heeft dat een grotere dan de 
toegelaten ruimte wordt  ingenomen, de bereikbaarheid of het  gebruik van 

erfdienstbaarheden van algemeen nut en van nutsvoorzieningen zoals o.m. hydranten, 
mangaten en deksels wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. 
De ingebruikneming mag evenmin tot gevolg hebben dat de evacuatiemogelijkheden van 
de aan de brandpreventieve voorschriften onderworpen gebouwen en lokalen worden 
beperkt of uitgesloten. 

 
Afdeling 19. : gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen 
 
Artikel 19.1 Het is verboden het blussen van branden te hinderen of onmogelijk te 
maken. 

 
Artikel 19.2 : Het is verboden op delen van privé-toegangswegen tot gebouwen, die 
door middel van voldoende zichtbare verkeerstekens of ander tekens voorbehouden 
werden ten einde het optreden van de brandweer of andere hulpverleningsdiensten 
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mogelijk te maken, voertuigen te parkeren of om het even welk voorwerp dat de 
bedoelde tussenkomsten kan hinderen achter te laten. 
 
Artikel 19.3 : Het is verboden door middel van voertuigen, voorwerpen of op een andere 
wijze de bereikbaarheid of het gebruik van de hydranten en de watervoorraden 

voor het blussen van branden te hinderen of onmogelijk te maken of de zichtbaarheid 
ervan in het gedrang te brengen. 
 
Art ikel 19.4  :  Het is verboden de aanduidings- en herkenningstekens van de 
hydranten en van de watervoorraden voor het blussen van branden te beschadigen, te 
doen verdwijnen, te verplaatsen, onzichtbaar of onherkenbaar te maken, de 

zichtbaarheid of de herkenbaarheid ervan te verminderen. 
 
Art ikel 19.5 : De huisbewaarders en bij gebreke van dezen, de bewoners of 
gebruikers van de gelijkvloerse verdieping en bij gebreke van dezen, de bewoners of 
gebruikers van de eerste verdieping enz. zijn verplicht : 

 de zic htbaarheid van de in artikel 19.4 bedoelde tekens, die op of voor de 
bewuste gebouwen werden aangebracht, te vrijwaren; 

 de voor deze gebouwen gelegen bovengrondse hydranten en de deksels of luiken die 
de ondergrondse hydranten en de zuigputten afsluiten vrij te maken van al 
hetgeen ze verspert of aan het zicht onttrekt tengevolge van o.m. onkruid- of 

plantenoverwoekering. 
Dezelfde verplichtingen rusten op de eigenaars van onbewoonde of ongebruikte 
gebouwen en op de eigenaars of de gebruikers van onbebouwde percelen. 
De personen die bij sneeuwval ertoe gehouden zijn de voetpaden voldoende 
begaanbaar te maken, zijn verplicht tevens de deksels of luike n die de 

ondergrondse hydranten en zuigputten afsluiten, vrij te maken. 
 
Artikel 19.6 : Voor het toezicht op en de uitvoering van de vorige artikels van deze 
afdeling heeft de politie vrije toegang tot de bedoelde plaatsen. 
 

Artikel 19.7 : Zij die vuur aansteken op plaatsen waar het niet verboden is, zijn 
verplicht het vuur niet onbewaakt te laten en dienen te zorgen voor de volledige 
uitdoving ervan. 
 
Afdeling 23 : openbare vermakelijkheden 
 

Artikel 23.3 : Het is verboden tijdens de openbare vermakelijkheden de orde te 
verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen. 
 
IV Bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften opgesteld door de brandweer: 
 

De bijzondere brandbeveiligingsvoorschriften kunnen al naar gelang de aard van de 
inrichting verschillend zijn en worden in overleg met de inrichters bepaald door de 
stedelijke brandweer. Hiervoor wenden de inrichters zich vooraf tot de stedelijke 
brandweer, Dageraadstraat 4 te Mechelen - tel. 015/280.280. 
 

1 De opstelling van de tenten en andere tijdelijke gebouwen dient zodanig te zijn dat 
geen hinder kan ontstaan voor de interventie met brandweerwagens en of andere 
hulpwagens, dit zowel wat de tijdelijke manifestatie zelf als de omliggende gebouwen 
betreft. 
Het  doorgaand verkeer, op de openbare weg, dient volledig  te worden 

vrijgehouden, gezien anders geen zekerheid van goede doorgang en werking voor 
hulpwagens kan gegarandeerd worden. 
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2 Tussen de tenten onderling en de aanpalende gebouwen dient, behoudens de 
onderlinge doorgangen, een afstand van ten minste 6 meter te worden voorzien om, in 
geval van brand, mogelijke brandoverslag te verhinderen. 
 
3 De tenten dienen uit onontvlambare materialen te zijn vervaardigd.   Een at test 

hierover dient aan het stadsbestuur te worden overhandigd VOOR DE OPB0UW van 
het geheel. 
 
4 In het  bijzonder  dient  gelet  op  de  totale  breedte  van uitgangen  en 
nooduitgangen en de breedte van de gangen in elke tent.  Dit overeenkomstig het  
A.R.A.B.,  artikel  52,  en de  ric htlijnen van december  1967  (0,6 personen/m2 en 

minimum l cm./persoon doorgangsbreedte voorzien). 
 
5 Ingeval er trappen worden voorzien dienen deze eveneens in overeenstemming te 
zijn met de hierbovenvernoemde reglementering. 
 

6 De volledige elektrische installatie dient te worden goedgekeurd door een 
erkend keuringsorganisme.  Dit goedkeuringsattest dient overgemaakt aan het 
stadsbestuur, alvorens tot de OPENING mag worden overgegaan. 
 
7 In tegenstelling tot gelijk welke andere voorschriften, is voor de verwarming en  het  

koken  het  gebruik  van  open  vuren  in  de  tent  verboden. 
Warmeluchtblazers of andere gelijkaardige systemen dienen opgesteld buiten de tenten.  
De opstelling van deze houders dient van die aard te zijn dat zij geen gevaar vormen 
voor brand.  Alle brandbare materialen in de onmiddellijke omgeving dienen te worden 
verwijderd. , De brandstofhouders mogen niet uitgevoerd zijn  in plastiek. De  

voorkeur  dient  gegeven aan metalen recipiënten. 
 
8 Volgende brandbestrijdingsmiddelen dienen minimum  te  worden voorzien:  
Poederblustoestellen met 6 kg. ABC-poeder conform EN-3. 
- 1 toestel per 150 m2 vloeroppervlakte met een minimum van 2 toestellen. 

Alle blusmiddelen dienen goed zichtbaar en bereikbaar te worden opgehangen in 
gebruiksklare  toestand.    Ze dienen op ondubbelzinnige wijze  te worden 
gesignaleerd. 
 
9 De stoelen of banken welke zijn voorzien moeten stevig op de vloer bevestigd zijn.  
Dit geldt niet voor de verbruikerslokalen. 

 
10 De hydranten in de omgeving dienen steeds vrijgehouden en toegankelijk te 
zijn voor de brandweerdiensten. 
 
11 In de tenten mogen geen brandbare versieringen en zeker geen horizontale doeken 

worden opgehangen 
 
12 Met het oog op melding van brand of ongeval dient  indien enigszins mogelijk, een  
telefoonaansluiting  te  worden  voorzien  met   aanduiding  van  de 
oproepnummers van de brandweer (100), politie (101) en eventuele andere 

hulpdiensten. 
 
13 De nodige maatregelen dienen te worden genomen om brandrisico ten gevolge van 
roken te vermijden. 
 

14 In tegenstrijd met artikel 7.11 van de richtlijnen van het Ministerie van 
Binnenlandse  Zaken,  dienen  de  inrichters  zelf  een  private  waak-  en 
brandweerdienst te voorzien. 
 
V. De aandacht wordt er op gevestigd dat: 
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 voor de aanvang van de manifestatie door de aanvrager of in opdracht van 
de aanvrager op eigen kosten een plaatsbeschrijving moet worden 
opgemaakt die in drie exemplaren bij de dienst openbare werken moet 
worden afgegeven; 

 de aanvrager aan de dienst openbare werken het einde van de manifestatie 

dient mee te delen, alsook de eventuele gemaakte schade; 
 bij de vaststelling van de schade de aanvrager 14 dagen de tijd heeft aan de 

dienst openbare werken zijn keuze bekend te maken, zelf de zaak te 
herstellen of akkoord te gaan met de schaderaming en de herstelling te laten 
geschieden door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager. 

 


