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Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in 
inrichtingen toegankelijk voor het publiek, brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten en 
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Deel I - Algemene bepalingen 
Artikel 1:- Definities 

Voor de toepassing van deze politieverordening gelden volgende definities: 

1.1. Onder openbare plaats verstaan we het openbare domein, de terreinen en inrichtin-
gen die publiek toegankelijk zijn zoals verduidelijkt in artikel 1.2., en de niet-openbare 
terreinen die publiek toegankelijk zijn. 

1.2. Een inrichting is een gebouw, constructie of lokaliteit. De constructie en lokaliteit zijn 
van tijdelijke aard te beschouwen indien zij geen permanent karakter hebben of in tijd 
beperkt zijn in gebruik in functie van een welbepaald doel zoals tenten of een 
camping bij evenementen. 

1.3. Publiek toegankelijke plaatsen: een bijeenkomst is voor het publiek toegankelijk wan-
neer ook andere personen worden toegelaten dan diegene die nominatief werden 
uitgenodigd. 

1.4. Evenementen zijn festiviteiten zoals fuiven, optredens, feesten die iedereen kan bij-
wonen, al dan niet met betaling van een toegangsprijs ongeacht of de organisator 
toegangskaarten heeft verspreid op voorwaarde dat de kaarten worden uitgedeeld of 
verkocht aan een ieder die erom verzoekt en ook ongeacht of de deelname gekop-
peld wordt aan een inschrijving op voorwaarde dat de inschrijving voor iedereen 
openstaat. 

Een publieke oproep om zich nominatief te laten uitnodigen, maakt van het evene-
ment een publiek toegankelijk evenement. 

Privé-evenementen zijn festiviteiten waar de toegang afhankelijk is van de persoon-
lijke en individuele uitnodiging van de organisator en waar de toegang wordt 
gecontroleerd door een lijst van genodigden bij de ingang. 

1.5. Organisator van een evenement: de organisator van een evenement is elke natuur-
lijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die een evenement organiseert. 

1.6. Open lucht: een evenement in open lucht is een evenement dat plaatsvindt op een 
plaats die zodanig open is dat elke toevallige voorbijganger kan waarnemen dat er 
een evenement aan de gang is. 

1.7. Niet-ingedeelde muziekinrichtingen zijn ruimtes die niet onder rubriek 32.1 van het 
Vlarem I-decreet ressorteren. Evenementen in tenten zijn in dit reglement evenemen-
ten in niet-ingedeelde muziekinrichtingen. 

1.8. Terreinen van een evenement zijn alle publieke en private eigendommen in open 
lucht die van de organisatie van het evenement deel uitmaken. 

1.9. De exploitant van een inrichting: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens 
rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat. 

1.10. Een installatie: uitrusting van apparatuur, leidingen enzovoort voor technische doel-
einden die een of meer functies vervullen die verband houden met het gebruik dat 
van de inrichting zal worden gemaakt. 

1.11. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, wordt aan de in deze verordening gebruikte 
terminologie zoals brandweerstand, bouwmateriaal, bouwelement, wand, veiligheids-
verlichting, zelfsluitende deur, waarschuwing, melding, alarm, plafond, looplijn en vals 
plafond, de betekenis toegekend die eraan gegeven wordt 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), zoals gewijzigd. 

1.12.  Voor de definities van de termen: ontvlambaarheid van een bouwmateriaal en voort-
plantingssnelheid van de vlammen aan het oppervlak van een bouwmateriaal en voor 
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de indeling van de materialen wordt verwezen naar bijlage 5 (reactie bij brand van de 
materialen) van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basis-
normen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen (Belgisch staatsblad van 26 april 1995), zoals gewijzigd. 

1.13. Aan de termen: inrichten, herinrichten, oprichten en uitbreiden van lokalen toeganke-
lijk voor het publiek, wordt de volgende betekenis toegekend : 
Inrichten: 

  - in een pas opgericht gebouw een lokaal een openbare bestemming geven 
  - een lokaal dat niet onderworpen is aan onderhavige verordening, van bestemming 

en/of van aard wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt aan de verordening. 
Herinrichten: 
Een bestaand lokaal, dat onderworpen is aan onderhavige verordening, zodanig 
wijzigen dat van de oude inrichting weinig of niets overblijft. 
Oprichten: 
Een lokaal bouwen met het doel er een openbare bestemming aan te geven. 
Uitbreiden: 
Een lokaal dat toegankelijk is voor het publiek, in oppervlakte vergroten. 

1.14.   De aantrede en optrede van een trap worden als volgt gedefinieerd: 
Optrede: 
De verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen. 
Aantrede: 
De horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen. 

1.15.   Reddingsborden en borden in verband met brandblusmiddelen. 
Voor de definitie van de reddingsborden voor het signaleren van uitgangen, nood-
uitgangen 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). 

Artikel 2- Toepassingsgebied. 
De hierna volgende bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op de inrichtingen 
waar het publiek toegang heeft en publiek toegankelijke plaatsen zijn 
- waar het maximum aantal aanwezige personen 50 of meer kan bedragen; 
- op de inrichtingen van tijdelijke aard van 50 m² of groter  
- op installaties in open lucht  
Zij geldt niet voor: 
- publiek toegankelijke inrichtingen waarop in hoofde van brandveiligheid een andere 

reglementering van toepassing is met uitzondering van de basisnormen voor de preventie 
van brand en ontploffing en het A.R.A.B. artikel 52 

- gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten 
- musea 
- bibliotheken 
- kantoren 
- scholen 
Voor de inrichtingen waar het publiek toegang heeft en waar het maximum aantal aanwezige 
personen 10 tot 49 kan bedragen, gelden de voorschriften van bijlage 1. 
Artikel 3:- Capaciteitsbepaling 
De exploitant van een inrichting of organisator van een evenement stelt op eigen verantwoor-
delijkheid het maximum aantal aanwezige personen vast, binnen de hieronder aangegeven 
verhoudingen: 
- in winkels, één per 3 m² totale verkoopsoppervlakte; 
- in zalen, waar uitsluitend vaste of aan elkaar gekoppelde zitplaatsen zijn aangebracht, het 

aantal vaste of aan elkaar gekoppelde zitplaatsen. Indien deze vaste zitplaatsen niet 
genummerd zijn, dient rekening gehouden met een zitplaatsbreedte van 50 cm per 
persoon; 
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- in de andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek: één per 1 m² totale oppervlakte 
van de inrichting. Onder de oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de 
voor het publiek toegankelijke lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet 
inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, 
tapkasten en ander meubilair of 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 totale oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek 
toegankelijke lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) 
gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en 
ander meubilair of goederen; 

- in publiek toegankelijke tenten: drie per 1 m² oppervlakte van de tent. Onder de opper-
vlakte dient verstaan deze die binnen de tentzeilen (aanhorigheden zoals toiletten, 
vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet 
door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen; 

- in de publiekszones van de terreinen in open lucht van een evenement: drie per 1 m² 
oppervlakte. 

Artikel 4:- Aanduiding maximum aantal toegelaten personen 
Het maximum aantal toegelaten personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een 
bordje dat duidelijk leesbaar en goed zichtbaar bij de ingang(en) wordt aangebracht door de 
exploitant of organisator, die maatregelen neemt om overschrijding van dit aantal te voor-
komen. 
Door de exploitant dient een schriftelijke verklaring ingediend bij het bestuur betreffende het 
maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn. Hetzelfde geldt voor de 
organisator van een evenement voor de tent(en) en/of het terrein. 
Artikel 5:- Verlichting 
De lokalen en de tent moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als 
kunstmatige verlichtingsbron. 
Artikel 5.1 - Veiligheidsverlichting  
In de inrichting en tent moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht met een voldoen-
de lichtsterkte om een veilige ontruiming te verzekeren, om hindernissen zichtbaar te stellen 
en die voldoet aan de geldende Belgische normen terzake. 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, in alle evacuatiewegen (gangen en 
trappen), in de nabijheid van brandblusmiddelen en in alle lokalen die uitsluitend door kunst-
licht bediend worden. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking 
kunnen functioneren. 
Artikel 6:- Bouwmaterialen en versieringen 
Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet als versiering noch als bouwmateriaal voor 
wanden en (valse) plafonds aangewend worden. 

Zijn verboden: 
1. gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors; 
2. materialen die bij lage temperatuur smelten; 
3. versieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals o.a. netten, losse doeken e.d. 

De versieringen moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum 
klasse A2 of M2 conform bijlage 5 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.  

Prijslijsten die uitgehangen worden, reclameaffiches, verplichte pictogrammen en andere 
evidente opschriften zijn geen papieren versieringen zoals bedoeld in dit artikel. 

Onder “versieringen” dient niet verstaan de normale, functionele stoffering (gordijnen en 
overgordijnen aan ramen, vaste muurbekleding, tafellinnen, vloerbekleding e.d.). 
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Artikel 7:- Evacuatiewegen 
Evacuatiewegen, met een minimale breedte die gelijk is aan de breedte van de uitgang of 
nooduitgang waarop ze uitgeven, moeten steeds geheel vrij gehouden worden van belem-
meringen of voorwerpen en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken. Zij moeten 
rechtstreeks naar de uitgangen en nooduitgangen leiden en mogen hiervoor in geen geval 
andere bezette ruimten doorlopen.  
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DEEL II  - Specifieke voorwaarden voor inrichtingen toegankelijk voor het publiek 
Artikel 8:- Uitgangen en trappen 
Artikel 8.1 
De trappen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term “uitgang” 
aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. 
Artikel 8.2 
De inrichtingen of gedeelten van inrichtingen hebben minimum:  
1. één uitgang indien de maximale bezetting minder dan honderd personen bedraagt. 
2. twee afzonderlijke uitgangen indien de maximale bezetting meer dan honderd bedraagt. 
3. drie afzonderlijke uitgangen indien de maximale bezetting meer dan vijfhonderd bedraagt. 
Artikel 8.3 
De uitgangswegen en -deuren hebben een totale nuttige breedte die tenminste gelijk is - 
gemeten in centimeter - aan het aantal in de instelling toegelaten personen, bepaald in 
overeenstemming met artikel 3. 
Elke uitgang, inclusief de wegen en trappen die ernaartoe leiden, moet evenwel een vrije 
breedte hebben van minimum 70 cm en een minimum vrije hoogte van 2 m. 
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. 
Artikel 8.4 
Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek 
toegankelijke lokalen heeft moeten deze door vaste trappen bediend worden. 
Verdiepingen waar het maximum aantal personen honderd of meer bedraagt, moeten over 
minstens twee afzonderlijke trappen beschikken. 
Verdiepingen waar het maximum aantal personen vijfhonderd of meer bedraagt moeten over 
minstens drie afzonderlijke trappen beschikken. 
Artikel 8.5 
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. 

Artikel 8.6 
Om aan de eisen van artikel 8.5 te voldoen: 
- komen rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien 

procent niet in aanmerking 
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20 

centimeter  
- draaitrappen kunnen toegestaan worden mits de aantrede op de looplijn minimum 20 

centimeter bedraagt. 
Artikel 8.7 
De trappen dienen op de gepaste plaats(en) voorzien van stevige leuningen. 
De treden moeten slipvrij zijn. 
Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden. 
Artikel 9:- 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 verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die 
een vlotte evacuatie kunnen in gevaar brengen of vertragen. 
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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. 
Artikel 10:- Deuren 
De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin open-
draaien. Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of 
met een sleutel gesloten worden. 
Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar 
binnen open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld 
openblijven. 
Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren 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 openings-
uren van de inrichting. 
Deuren die uitsluitend gebruikt worden in geval van nood, mogen boven de openbare weg 
opendraaien. 
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen 
opendraaien. 
Trommeldeuren, draaipaaltjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren 
die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten. 
Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die 
rechtstreeks naar buiten uitgeven, met inbegrip van de bijhorende sasdeuren mits zij bij het 
uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect vanzelf in open stand worden 
gebracht en mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbeslag) kunnen open-
draaien in de vluchtzin. 
Artikel 11:- Glazen wanden 
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen. 
Artikel 12:- 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) 
gespecificeerd in artikel 1.15. De zichtbaarheid van de reddingsborden wordt verzekerd 
zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Zij moeten vanuit alle 
delen van de voor het publiek toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn. 
Artikel 13:- Verwarming en brandstof 
Artikel 13.1 
In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen 
worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. 
Artikel 13.2 
De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aan-
gesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. 
De schoorstenen en rookkanalen worden opgetrokken in niet ontvlambare materialen. 
Artikel 13.3 
Verplaatsbare verwarmingstoestellen en recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toe-
gelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen. 
Artikel 13.4 
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. 
De binnenwanden moeten een brandweerstand hebben van minstens een uur en de binnen-
deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een brandweerstand van minstens 
een half uur. 
Artikel 13.5 
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De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad zich bevindt en de 
stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Zij moet minstens één 
afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats, buiten deze lokalen. 
Artikel 13.6 
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 stookplaats. 
Op de gastoevoerleiding moet buiten het gebouw een afsluiter aangebracht zijn. Indien dit 
niet het geval is zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. 
De afsluiter moet op de voorgevel doeltreffend worden gesignaleerd met een coördinaten-
plaatje. 
Artikel 13.7 
Recipiënten 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. 
Artikel 14:- Brandblusmiddelen 
Artikel 14.1 
De exploitant moet, op advies van de brandweer, voldoende brandblusmiddelen aanbren-
gen. 
In de lokalen toegankelijk voor het publiek, moeten snelblussers van het type 6 kg ABC 
poeder (of een gelijkwaardig alternatief in overleg met de brandweer) goed verdeeld 
aangebracht worden a rato van 1 stuk per 150 m² met een minimum van twee snelblussers. 
In de nabijheid van de stookplaats met 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. 
Frituurketels moeten voorzien zijn van een blusdeken. 
Winkels voor kleinhandel waarvan de oppervlakte groter is dan 500 m² moeten worden 
uitgerust met minstens één haspel. Ieder punt van het publiek toegankelijke deel moet 
bereikbaar zijn met de waterstraal van de haspel. 
Artikel 14.2 
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. 
Artikel 14.3 
Het gebruik van blustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of andere producten, 
waardoor giftige uitwasemingen kunnen ontstaan, is verboden. 
Artikel 14.4 
De inrichting moet op het openbare telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabij-
heid van het telefoontoestel, dat rechtstreeks te bereiken en te gebruiken is, moeten de 
oproepnummers van de hulpdiensten goed zichtbaar aangeduid worden. 
Artikel 14.5 
Al het personeel moet over de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden. 
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. 
Artikel 14.6 
De maatregelen dienen getroffen om brandrisico's, verwekt door het roken, te weren. 
Asbakken moeten in voldoende getal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn. Zij dienen te 
worden leeggemaakt in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen 
deksel of van het type "vlamdovend". 
Artikel 14.7 
Er mag geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten vergaard of opgeslagen 
worden in de inrichting. 
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Artikel 15:- Bijkomende voorschriften inzake het inrichten en herinrichten van lokalen toegan-
kelijk voor het publiek en inzake het oprichten van deze lokalen 
Artikel 15.1 
De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen en 
hun aanhorigheden met gedeelten van het gebouw die een andere functie bezitten, dienen 
een brandweerstand van een uur te hebben. Plafonds bestaande uit een houten roostering, 
bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is 
voor een getest plafond met een brandweerstand van tenminste een uur, kunnen toegestaan 
worden. 
Verbindingsdeuren in deze binnenwanden dienen een brandweerstand van een half uur te 
hebben. Het moeten Benor/ATG-deuren zijn en ze dienen geplaatst door plaatsers 
gecertificeerd door het geaccrediteerde organisme ISIB.  
Wat betreft de gemeenschappelijke keuken:  
1. Deze moet gecompartimenteerd zijn ten opzichte van de lokalen toegankelijk voor publiek 

met wanden die een brandweerstand van één uur bezitten. 
2. Elke doorgang naar de keuken wordt afgesloten door een deur met een brandweerstand 

van een half uur die zelfsluitend is of zelfsluitend bij brand. 
3. Wanneer de gemeenschappelijke keuken niet gecompartimenteerd is ten opzichte van de 

lokalen toegankelijk voor het publiek, is elk vast frituurtoestel voorzien van een vaste 
automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van 
energie naar het frituurtoestel onderbreekt. 

4. De keukendeuren draaien open in de vluchtrichting vanuit de keuken. 
Artikel 15.2 
De valse plafonds dienen een stabiliteit bij brand van 30 minuten te bezitten. 
Artikel 15.3 
Het zichtbare oppervlak van (valse) plafonds en van balken moet niet-ontvlambaar of van het 
type met zeer trage vlamvoortplanting zijn. Voor de toepassing van dit artikel dienen dak-
lichten, koepels of lichtstraten niet beschouwd als plafonds of valse plafonds. 
Artikel 15.4 
Het zichtbare oppervlak van de (valse) verticale wanden en van kolommen en van de 
trappen moet moeilijk ontvlambaar of van het type met trage vlamvoortplanting zijn. 
Het zichtbare oppervlak van de (valse) vloeren moet gemiddeld ontvlambaar of van het type 
met gemiddelde vlamvoortplanting zijn. 
Artikel 15.5 
De minimum breedte van de uitgangen, uitgangswegen en uitgangstrappen is 80 cm. 
Artikel 15.6 
De trappen gebouwd na het in voege treden van onderhavig reglement dienen gemaakt uit 
niet brandbare materialen; zij hebben een aantrede van tenminste 25 cm. De optrede mag 
niet meer dan 18 cm bedragen. De trappen moeten uit rechte delen bestaan. 
Artikel 16:- Controle, afwijkingen, administratieve maatregelen 
Artikel 16.1 
De elektrische installatie(s) inclusief de veiligheidsverlichting, alsmede de gasinstallatie(s) en 
de verwarmingsinstallatie(s) inclusief warmwatertoestellen, de schoorstenen en rookkanalen 
en de brandblusmiddelen moeten jaarlijks aan een grondige controle onderworpen worden. 
Deze controles zullen, in zoverre van Rijkswege agenten of organismen erkend werden, aan 
één of meer van deze worden toevertrouwd. Bij ontstentenis daarvan, zal een beroep 
gedaan worden op bevoegde technici. 
Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controles, moet de exploitant onmiddellijk het 
passende gevolg geven met een maximum termijn van 15 dagen. 
De exploitant moet op verzoek van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaren op 
ieder ogenblik gedateerde en ondertekende attesten van de controlerende agenten, organis-
men of bevoegde technici kunnen voorleggen. 
Artikel 16.2 
De exploitant zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens ervan te 
hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is. 
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Artikel 16.3 
De exploitant zal te allen tijde toegang tot de inrichting verlenen aan de burgemeester en de 
bevoegde ambtenaren. Op hun vraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de voor-
schriften van artikel 6, 13.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 en 15.6 van onderhavige verordening zijn 
nageleefd wat betreft de reactie bij brand van de bouwmaterialen en de weerstand tegen 
brand van de bouwelementen. 
Artikel 16.4 
De exploitant is ertoe gehouden, zo spoedig mogelijk en tenminste een 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. 
Artikel 16.5 
In verband met de voorschriften van onderhavige verordening kan de burgemeester steeds 
afwijking verlenen. 
De vraag tot het verkrijgen van een afwijking moet ingediend worden aan de hand van een 
gedetailleerd verslag, dat de redenen vermeldt, waarom een afwijking als noodzakelijk voor-
komt. 
Bij het verlenen van een afwijking is de exploitant ertoe gehouden de aanvullende voorzorgs-
maatregelen, die eventueel door de burgemeester worden opgelegd, uit te voeren. 
Artikel 16.6 
Onverminderd de voorschriften van onderhavige verordening, 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. 
Artikel 16.7 
De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen.  
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Deel III  - Specifieke voorwaarden voor de brandveiligheid in publiek toegankelijke 
tenten en de terreinen van het evenement 
 
Artikel 17:- De kennisgeving van een evenement 
Artikel 17.1 
Het is verboden om evenementen en niet-ingedeelde muziekinrichtingen van tijdelijke aard 
die toegankelijk zijn voor het publiek, open te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toela-
ting van de burgemeester. 
Artikel 17.2 
De aanvraag dient schriftelijk zo snel mogelijk en alleszins ten laatste dertig kalenderdagen 
voor aanvang toe te komen bij de burgemeester. De gemeente licht meteen de brandweer-
commandant in na het afleveren van de toelating. 
Artikel 18:- Weigering en voorwaardelijke toelating  
Artikel 18.1:-  Weigering 
- Onverminderd de bepalingen van dit reglement kan de burgemeester op gemotiveerde 

wijze een vergunning voor een evenement in open lucht of voor een tentfuif weigeren 
wanneer de gekozen locatie of inrichting onvoldoende garanties biedt op het vlak van 
veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of om ernstige overlast voor de buurt te voorkomen. 

- Met uitzondering van hoogdringendheid wordt de beslissing van de burgemeester ten 
laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement aan de organisator over-
gemaakt. 

Artikel 18.2:- Voorwaardelijke toelating bij evenementen in open lucht en tentfuiven 
- Onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen kan de 

burgemeester de naleving van de voorwaarden opleggen die hij inzake veiligheid, 
gezondheid of zindelijkheid of ter vermijding van ernstige overlast voor de buurt nood-
zakelijk acht. 

- De beslissing wordt ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement 
aan de organisator overgemaakt. 

Artikel 19:- De controle van een evenement 
De burgemeester kan de plaats van het evenement en de tijdelijke inrichtingen onderwerpen 
aan een voorafgaande keuring inzake brandveiligheid, veiligheid van de algemene opstelling 
van het terrein en eventuele speciale constructies, en inzake stormbestendigheid conform 
artikel 59 en 60 van de GAS-codex goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 oktober 2010. 
Voor de aanvang van het evenement dient er een controle te gebeuren door de brandweer 
voor zover het een inrichting van tijdelijke aard betreft met een bruto-oppervlakte van 500 m² 
of meer. 
De organisator verleent steeds zijn medewerking zowel voor als tijdens het evenement bij 
keuringen en controles verricht in het kader van deze verordening aan de bevoegde bestuur-
lijke overheid, de brandweer en de politie. 
Artikel 20:- Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen 
- De ruimte rond de tent(en) en eventuele andere tijdelijke constructies moet steeds een 

vrije doorgang, dus zonder obstakels, waarborgen van 4 meter. 
- Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen, toiletvoorzieningen, 

bevestigingspunten van spantouwen, noch andere hindernissen opgesteld staan. 
- De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens volgende lei-

draad. 
- De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 meter van één zijde van de 

inrichting kunnen naderen. Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangs-
mogelijkheid en opstelplaats: 
- ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg; 
- ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg 

en die de volgende karakteristieken vertoont: 
- minimale vrije breedte: 4 m; 
- minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant; 
- minimale vrije hoogte: 4 m; 
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- 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 vervor-
men; 

- De organisator zorgt voor voldoende parking voor auto’s en fietsen alsook voor een 
ordentelijk parkeren van deze voertuigen. 

Artikel 21- Veiligheidseisen inzake de opbouw en evacuatie 
Artikel 21.1  
Het zeil en/of de eventuele harde zijwanden van tijdelijke constructies moeten uit materialen 
gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 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. 
Artikel 21.2 
De tent moet minimum 2 uitgangen hebben. Indien de bezetting in de tent meer dan 500 
personen bedraagt, dienen minimaal 2 + N uitgangen te worden voorzien waarbij N het 
geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting. Voor 
het openluchtterrein wordt dezelfde berekening gemaakt. 
De uitgangen moeten verder zodanig over de tent 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. In de open lucht van het evenemententerrein wordt elke uitgang binnen 
de 60 meter zo gelijkmatig mogelijk gespreid. 
Artikel 21.3 
Iedere uitgang van de tent moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van de uitgan-
gen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal aanwezigen. 
Artikel 21.4 
Iedere uitgang van de tent blijft zowel in de breedte als in de hoogte over minstens 2 meter 
volledig vrij (voor een uitgang via een opening met schuin weghangend deel van een tentzeil 
wordt enkel dat deel van de uitgang in rekening gebracht dat minimum 2 m hoog is). Span-
touwen en hun bevestigingspunten mogen de evacuatie zo weinig mogelijk hinderen. 
In de open lucht van het evenemententerrein is elke nooduitgang minimum 2 meter breed. 
Artikel 21.5 
De uitgangsdeuren moeten openen in de richting van de ontruiming. 
Artikel 21.6 
De tafels en stoelen, en in de open lucht andere opstellingen, moeten zodanig opgesteld 
worden dat de doorgangen naar de uitgangen, nooduitgangen en brandblustoestellen volle-
dig vrij blijven. 
Artikel 21.7 
De plaats van elke uitgang en nooduitgang zowel in de tent als op het terrein moet aan-
gegeven zijn door de reddingsborden zoals gespecificeerd in artikel 1. De verlichting van de 
pictogrammen wordt zowel door de normale elektrische verlichting als door de veiligheids-
verlichting verzekerd. Op het terrein kan een uitzondering worden toegestaan omwille van 
bijvoorbeeld voldoende openbare of alternatieve verlichting. 
Artikel 22:-  Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties 
Artikel 22.1 
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. 
Artikel 22.2 
Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de tent(en) gezorgd worden voor 
verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen. 
Artikel 22.3 
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 erkend organisme. 
Artikel 23:-  Veiligheidseisen inzake verwarmingsinstallaties 
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Artikel 23.1 
In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen 
worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. De afvoerkokers 
voor verbrandingsgassen moeten grondig geïsoleerd worden zodat zij geen brandgevaar 
opleveren. 
Artikel 23.2 
Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren evenals de brandstofvoorraad (in 
metalen recipiënten) moeten op een veilige plaats ondergebracht worden, buiten de tent en 
buiten de andere tijdelijke inrichtingen, op een afstand van ten minste 1 meter van de buiten-
wand. 
Artikel 23.3 
De aanwezigheid van verplaatsbare verwarmingstoestellen, recipiënten met vloeibaar 
gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige gassen, brandbare vloeistoffen en licht 
brandbare vaste stoffen, is verboden in de tent en in andere tijdelijke inrichtingen. 
Artikel 23.4 
Indien vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, moeten de flessen en houders 
geplaatst worden op een voor de hulpdiensten gemakkelijk bereikbare, goed verluchte 
veilige plaats buiten de tent en buiten de eventuele andere tijdelijke constructies. 
De verbindingen moeten gemaakt worden conform de vigerende normen inzake gas-
installaties. Dit dient gestaafd door een proces-verbaal van een erkend organisme. 
Artikel 23.5 
Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine of petroleum 
is streng verboden. 
Artikel 23.6 
Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toege-
staan in stands of tenten die daarvoor speciaal zijn uitgerust. Nabij deze verwarmings- of 
kooktoestellen moeten, bijkomend, één of meerdere geschikte en bedrijfsklare draagbare 
blustoestellen opgesteld worden. 
Artikel 24:- Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen 
Artikel 24.1 
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 toegangswe-
gen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. 
Artikel 24.2 
In de tent en de andere tijdelijke inrichtingen moeten draagbare snelblustoestellen met mini-
mum 6 kg ABC-poeder aanwezig zijn. Er moet minstens 1 bluseenheid per 150 m² voorzien 
worden, met een minimum van twee snelblustoestellen, voor de algemene beveiliging. Bij 
bepaalde risico's kunnen bijkomende blustoestellen noodzakelijk zijn op advies van de 
brandweer (specifieke objectbeveiliging). 
De snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen aange-
bracht worden (nabij de uitgangen, nabij een podium of een toog, enz.). Deze snelblus-
toestellen moeten door een bevoegde firma jaarlijks nagezien en op deugdelijkheid beproefd 
worden. 
Artikel 24.3 
In de tent of in de andere tijdelijke inrichtingen mogen geen ballonnetjes gevuld met een 
brandbaar en/of giftig gas aanwezig zijn. 
Artikel 24.4 
Minstens één persoon wordt door de organisatie belast met de veiligheid; hij oefent preven-
tief toezicht uit en grijpt onmiddellijk in in geval van brand of andere onregelmatigheid. Indien 
het maximum aantal aanwezigen tussen 500 en 2000 bedraagt, zijn er twee toezichters en 
bij meer dan 2000 aanwezigen drie. 
Artikel 24.5 
Bij afloop van het evenement moet een afgevaardigde die belast is met de veiligheid, een 
rondgang binnen en buiten de tent en de andere tijdelijke inrichtingen uitvoeren. 
Artikel 25:-  Afwijkingen 
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Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze politiever-
ordening, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, in zijn vergunning 
afwijkingen toestaan voor zover deze afwijkingen niet in strijd zijn met hogere wetgeving en 
een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze 
politieverordening. Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk 
gemotiveerd te zijn. 
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Deel IV - Slotbepalingen 
 
Artikel 26:-  Sluiting van een inrichting 
De burgemeester kan, ter vrijwaring van de openbare veiligheid, tot sluiting van de inrichting 
overgaan, krachtens artikel 134ter of artikel 134quater van de nieuwe gemeentewet. 
Artikel 27:- Preventieve sluiting van een evenement 
Onverminderd de bevoegdheden die de burgemeester krachtens artikel 134ter of artikel 
134quater van de nieuwe gemeentewet heeft, kan hij de gehele of gedeeltelijke stopzetting 
gelasten van een evenement dat plaatsvindt in strijd met de bepalingen van onderhavig 
reglement of met de voorwaarden die in uitvoering van dit reglement werden opgelegd. 
De hieraan verbonden kosten zijn verhaalbaar op de organisator van het evenement. In 
voorkomend geval kunnen deze kosten verhaald worden op de uitbater van de ingedeelde 
muziekinrichting die heeft nagelaten om de organisator van het evenement de voorwaarden 
in de vergunning mee te delen. 
Indien de identiteit van de organisator niet bekend is of indien de organisator een feitelijke 
vereniging is, worden al diegenen die op om het even welke wijze aan de organisatie of aan 
het verloop van de activiteit hebben meegewerkt, als organisator beschouwd, en zij zijn allen 
hoofdelijk voor deze kosten aansprakelijk. 
Artikel 28:- Sancties 
Voor zover door de wet, het decreet, het besluit, de verordening, geen andere straffen voor-
zien zijn, en onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet 
van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de ver-
plichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, worden 
de overtredingen van deze verordening gesanctioneerd met een gemeentelijke administratie-
ve sanctie conform artikel 119 bis en ter van de Nieuwe Gemeentewet. 
Artikel 29:- Inwerkingtreding 
Onderhavige verordening wordt verbindend vanaf de vijfde dag na de bekendmaking. 
Artikel 30:- Kennisgeving 
In toepassing van het decreet van 28 april 1993 op het administratieve toezicht dit besluit ter 
kennis te brengen van het publiek en een beknopte omschrijving van het besluit over te 
maken aan de heer Gouverneur van de Provincie Antwerpen. 
Een afschrift, ter kennisgeving, zal overgemaakt worden aan de heer Procureur des Konings, 
aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Griffie van de Politierechtbank, de 
Zonechef van de Politiezone. 
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Deel V - Bijlagen 
 
Bijlage 1: Inrichtingen toegankelijk voor het publiek waar het maximum aantal personen 10 
tot 49 kan bedragen. 
Voor de inrichtingen waarvan het maximum aantal personen 10 tot 49 kan bedragen gelden 
volgende maatregelen: 
- de uitgang dient minstens 60 cm breed te zijn. 
- minstens één snelblusser van het type 6 kg ABC poeder moet aangebracht worden 
- frituurketels moeten voorzien zijn van een blusdeken 
- de voorschriften in deze verordening vervat in de artikels 6, 7, 8.7, 11, 12.2, 13.1, 13.7, 

14.2, 14.3, 14.5, 14.6, 14.7 en 16.1;  
- de elektrische installatie(s) waarvan sprake in artikel 16.1, moet(n) slechts vijfjaarlijks aan 

een grondige controle onderworpen worden. 


