MAAK JE CORONA-TERRAS
BRANDVEILIG

Richtlijnen voor tijdelijke
corona-terrassen

Omwille van de coronapandemie mag je als horecauitbater tijdelijk geen klanten binnen toelaten. De horeca mag van de overheid nu wel buiten terrassen
plaatsen. Wat de regels zijn om dit coronaveilig te laten verlopen, werd al afgesproken met de horeca. Toch is het ook belangrijk dat je nadenkt over brandveiligheid. Niet alleen voor je zaak en de klanten, maar ook bijvoorbeeld voor
de woonst die achter het terras ligt. Kan de brandweer nog aan deze bewoners
wanneer zij in nood zouden zijn?
Onze brandweerzone stelde richtlijnen op die je kunnen helpen om een brandveilig terras te installeren.
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Algemene richtlijnen
» Je stelt als uitbater alles in het werk om:
• het ontstaan, de ontwikkeling en voortplanting van brand te voorkomen
• de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen
• preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken
» Hydranten, gasafsluiters en andere nutsvoorzieningen moeten altijd
bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
» Alle gebouwen en inrichtingen moeten altijd bereikbaar blijven voor de
hulpdiensten.
» Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten,
kunststoffen, e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als
versiering aangebracht worden.
» Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht
onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.
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Tijdelijke inrichting
» Bouw een tent op conform de plaatsingsvoorschriften qua stabiliteit en
maximale windbelasting.
» Hou materialen die je gebruikt voor de opbouw, en in het bijzonder de
inrichting van tijdelijke inrichtingen (zoals banken, trappen, vloeren,
wanden) in degelijke staat.
2

» Voor het melden van brand of een ongeval moet in een tijdelijke inrichting het volgende voorhanden zijn op een goed zichtbare en makkelijk
bereikbare plaats:
• de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie
(101) en eventueel andere hulpdiensten
• EN duidelijke gegevens over de locatie van de tijdelijke inrichting
(straat, plein, huisnummer)
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Uitgangen, gangen en doorgangen
» De geveloppervlakken van de terrassen moeten minimum 30% open
zijn.
» Een uitgang, gang of doorgang moet minimum 80 cm breed en 200 cm
hoog zijn. Per persoon moet er minimum 1 cm doorgangbreedte aanwezig zijn.
» Uitgangen, gangen of doorgangen leiden veilig en vlot naar een veilige
plaats.
» Tot 99 personen is 1 uitgang vereist. Vanaf 100 tot 499 personen moet
je minimum 2 uitgangen hebben. Als er 2 of meer uitgangen aanwezig
moeten zijn, dan moeten deze in tegenovergestelde zones liggen.
» Als de breedte van de evacuatiewegen minder bedraagt dan die van de
uitgangen, dan geldt de breedte van de evacuatiewegen voor de bepaling van het maximaal aantal toegelaten personen.
» Uitgangen, gangen en doorgangen moeten volledig vrij zijn.
» De brandweer kan het aantal uitgangen, gangen en doorgangen verhogen op basis van de risico’s, de bezetting, de bestemming, de bereikbaarheid of de inplanting.
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Machines zoals kooktoestel, stroomaggregaat,...
» Een kooktoestel, verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine,
of een gelijkaardige installatie moet je op een stabiele ondergrond
plaatsen en mag niet omgestoten kunnen worden.
» Deze installaties moeten minstens 120 cm van brandbare materialen
en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden
dat brandgevaar wordt voorkomen. Dit geldt ook voor de opstelling van
de tafels met ingebouwde grill-vuren t.o.v. het tentzeil.
» Ze moeten uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de
regels van goed vakmanschap.
» Zorg ervoor dat de energietoevoer gemakkelijk bereikbaar is en manueel kan afgesloten worden.
» Warme luchtblazers zijn ook toegelaten als de installatie buiten het
terras op een veilige afstand geplaatst wordt.
» Het is ten strengste verboden om verwarmingstoestellen die werken op
gassen zwaarder dan lucht (petroleum e.a.) of toestellen die werken
met een zichtbare verbranding (zoals open gloeidraden e.a.) te gebruiken.
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Gas en gasflessen
» Wanneer je je aardgasinstallatie uitbreidt, moet je dit laten keuren door
een installateur of een controleorganisme met een Cerga-erkenning.
» Opslag gasflessen:
• Plaats gasflessen buiten de publieke zone. Scherm ze af van het
publiek en bescherm ze tegen weersinvloeden.
• Zet buiten de aangesloten flessen slechts één reservefles in de onmiddelijke omgeving van de tent.
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• Er zijn maximum 5 gasflessen per uitgebate inrichting en per batterij
van flessen toegelaten (som van alle volle, lege en in gebruik zijnde
flessen, met totale maximale waterinhoud van 350 liter).
» Drukregelaar:
• moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas
• moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn
» Slangen:
• Voor verbruikstoestellen op butaan of propaan mag je enkel geschikte slangen gebruiken die zich in goede staat bevinden.
• Gasslangen ouder dan 5 jaar zijn niet toegelaten.
• Op de slangen zijn leesbare, onuitwisbare markeringen aangebracht.
Deze markeringen bestaan minimum uit het fabricagejaar en één van
volgende opdrukken: NEN-EN 5654, NEN-EN 1763-1 of NEN-EN 559.
• Je moet slangen vervangen zodra er scheurtjes, barsten of enige
andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn. Let altijd op de goede
staat van de slang (verduring).
• Gebruik voor de verbinding tussen de drukregelaar en het verbruikstoestel enkel slangen die bij voorkeur maximum 2 m lang zijn. In
enkele gevallen mag de lengte groter zijn:
- als hierdoor de flessen op een veiligere en goed bereikbare plaats
staan
- als er geen gevaar is om de slangen te beschadigen of erover te
struikelen
- als de slangen over de volledige lengte kunnen gecontroleerd worden.
• Hecht de slangen aan de uiteinden vast met spanbeugels op slangpilaren die aangepast zijn aan de diameter.
• Gebruik voor de verbinding tussen gasflessen enkel slangen die maximum 1 m lang zijn EN die voorzien zijn van door de fabrikant voorgemonteerde koppelstukken.
• Enkel koperen T-stukken zijn toegelaten.
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» Aansluiting gasflessen:
• Rook niet en gebruik geen open vuur tijdens de aansluiting.
• Open de dienstkraan altijd met de hand, nooit met werktuigen.
• Bij lek in de installatie sluit je onmiddellijk de dienstkraan van de gasfles(sen) tot de lekkage verholpen is.
» Wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan gesloten zijn.
» Je mag gasflessen niet onder het straatniveau opslaan.
» Bewaar volle en lege flessen gescheiden en plaats ze altijd stabiel en
beschermd tegen aanrijding of omvallen.
» De gevulde gasflessen in voorraad moeten steeds verzegeld zijn met
de correcte kraanverzegeling.
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Blusmiddelen
» Plaats een brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid
(bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder, 6 l water/schuim of gelijkwaardig) in
de nabijheid van elk kooktoestel, verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of een gelijkaardige installatie.
» Stel blusmiddelen op op goed zichtbare, makkelijk te bereiken plaatsen.
» Ze moeten duidelijk gesignaleerd worden met de wettelijke pictogrammen.
» Medewerkers die een taak hebben in of nabij de inrichting moeten ze
kunnen gebruiken. Ze moeten kunnen ingrijpen bij het minste gevaar.
» De blusmiddelen moeten jaarlijks gekeurd zijn.
» Hou minstens 1 branddeken bij de hand bij bakken en braden.
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Pictogrammen
» Duid de (nood)uitgangen, evacuatiewegen en brandbestrijdingsmiddelen aan. Dit moet gebeuren volgens het Koninklijk Besluit van 17 juni
1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het
werk of volgens NEN-EN-ISO 7010 betreffende grafische symbolen –
Veiligheidskleuren en –tekens – Geregistreerde veiligheidstekens.
» Plaats de pictogrammen op een passende hoogte en op een manier
dat ze zichtbaar zijn vanuit elke punt van de inrichting. De grootte van
de pictogrammen is aangepast aan de inrichting en bedraagt minimaal
20 cm bij 10 cm.
» Zorg ervoor dat de signalisatie goed zichtbaar en leesbaar is, zowel bij
daglicht als bij duisternis.

Deze richtlijnen zijn niet limitatief. In functie van de risico’s kan de brandweerzone bijkomende eisen opleggen naargelang de situatie of opstelling van de
uitbreiding of het terras.

www.brandweerzonerivierenland.be
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