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plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg,
openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein
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INFO: Openbare weg: De openbare weg is elke plaats die onder gewone omstandigheden, vrij toegankelijk
is voor iedereen, b.v. de rijweg, het voet- en fietspad, een plein, een park, een weg, een pad … inclusief
sloten, bermen, hellingen, waterafvoergeulen, plantsoenen, bomen, … ongeacht wie de eigenaar is.
Openbaar domein: Tot het openbaar domein behoren alle plaatsen en goederen die eigendom zijn van, of
worden beheerd door, een bestuurlijke overheid (gemeente, provincie, Vlaamse gemeenschap, federale
overheid, ...) en die bestemd zijn voor het gebruik door iedereen. Het openbaar domein is veel ruimer dan de
openbare weg.
Publiek toegankelijk terrein: Een publiek toegankelijk terrein is een plaats waar iedereen - namelijk
andere personen dan die op naam zijn uitgenodigd - permanent of tijdelijk en al dan niet tegen betaling
toegang heeft. Een publieke oproep om zich op naam te laten uitnodigen maakt een evenement publiek
toegankelijk. In deze voorwaarden is een publiek toegankelijk terrein een plaats in openlucht.
Tijdelijke opstelling, inrichting of activiteit: Een opstelling, inrichting of activiteit is van tijdelijke aard
als deze voor maximaal drie maanden op dezelfde locatie staat of plaats heeft.

Altijd een vrije doorgang van minimaal 4 m hoogte en 4 m breedte voorzien:
Opstelling in de straat:


Altijd 4 m vrije doorgang voorzien voor de voertuigen van de hulpdiensten op de
rijbaan. Deze breedte is niet enkel bedoeld om de voertuigen van de brandweer door te
laten maar ook om ze te kunnen opstellen.

Opstelling op een plein


Gebouwen rond het plein moeten bereikbaar zijn voor de voertuigen van de
hulpdiensten, hier ook 4 m vrije doorgang voorzien

Opstellingen in een park:



Tijdelijke inrichting < 150 m²: op 60 m (loopafstand) van de openbare weg plaatsen



Tijdelijke inrichting > 150 m²: moet bereikbaar zijn voor de voertuigen van de
hulpdiensten , vrije doorgang van 4 m breed en 4 m hoog
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publiek toegankelijke activiteit in een vaste inrichting (gebouw) die uitzonderlijk wordt
gebruikt als locatie voor een evenement
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INFO: Publiek toegankelijke activiteit: Een publiek toegankelijke activiteit is een activiteit waar iedereen
- namelijk andere personen dan die op naam zijn uitgenodigd - permanent of tijdelijk en al dan niet tegen
betaling toegang heeft. Een publieke oproep om zich op naam te laten uitnodigen maakt een activiteit
publiek toegankelijk.
Een evenement is niet publiek toegankelijk als alle deelnemers en bezoekers een persoonlijke uitnodiging
ontvingen. Alle andere evenementen zijn publiek toegankelijk. Een publieke oproep om zich op naam te
laten uitnodigen maakt een activiteit of evenement publiek toegankelijk.
Publiek toegankelijke inrichting: Een inrichting toegankelijk voor het publiek is een inrichting waar
iedereen - namelijk andere personen dan die op naam zijn uitgenodigd - permanent of tijdelijk en al dan niet
tegen betaling toegang heeft. Een publieke oproep om zich op naam te laten uitnodigen maakt een
evenement publiek toegankelijk. In deze voorwaarden is een publiek toegankelijke inrichting zoals bedoeld
in het gemeentelijk politiereglement niet tijdelijk en dus meestal een gebouw.

Een bestaande inrichting waarin een tijdelijke publieke activiteit wordt ingericht, en die niet is
ingericht en vergund als een inrichting toegankelijk voor het publiek zoals bepaald in het
gemeentelijk politiereglement, dient voor de duur van het evenement te voldoen
aan de voorwaarden van het gemeentelijk politiereglement.
Een publiek evenement inrichten in een industriegebouw, een magazijn, een kantoorgebouw,
een sporthal, een school, een kerk, een parkeergarage, een werf, een verlaten gebouw, e.d. is
daarom zeker niet evident. Op zijn minst zullen een aantal (bouw)technische
ingrepen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden. In sommige gevallen kan men
onmogelijk aan deze voorwaarden voldoen of heeft dit een enorme impact op de kosten.
INFO: De burgemeester kan de organisator vrijstellen van sommige artikels van het gemeentelijk
politiereglement en kan indien nodig bijkomende voorwaarden opleggen.
Als u een afwijking wenst op het gemeentelijk politiereglement, dan dient u een opsomming te maken van
alle artikelnummers waarvoor u een afwijking wenst met voor elk artikel een grondige motivering en een
beschrijving van de alternatieve compensatiemaatregelen die u voorstelt. U stuurt deze informatie naar:
Samen Leven
3 de verdieping
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
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wand of omheining van uitsluitend volledig losse en met de hand verplaatsbare
elementen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dit type wand of omheining mag tegen gebouwen, in vluchtwegen of in de vrije doorgang
worden opgesteld op voorwaarde dat deze:





Uitsluitend bestaat uit losse elementen die in minder dan één minuut met de hand
kunnen worden verplaatst of verwijderd
Er niets aan wordt bevestigd dat de elementen rechtstreeks of onrechtstreeks aan
elkaar verbindt
Mag niet gebruikt worden als fietsen- of bromfietsenrek of als bevestigingsplaats voor
'wildgehangen' spandoeken, e.d. (dit kan je best aangeven door op de elementen een
bericht te bevestigen dat hierop wijst)

INFO : Verscheidene modulaire wand- en omheiningtypes kunnen in dit kader worden toegepast: Heras
hekken (ca. 2 m hoog), Nadar hekken (ca. 1 m hoog), niet met water gevulde Chicago blokken (ca. 60 cm
hoog), en andere ... voor zover de elementen onderling niet worden vastgemaakt of aan elkaar worden
geklikt. Het bevestigen van een vlaggenmast, spandoek of iets gelijkaardigs mag alleen op een manier die
deze voorwaarden niet nadelig beïnvloedt.
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kleine tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, podium,
tribune of gelijkaardig) met uitsluitend een gelijkvloers niveau en een totale oppervlakte
tot 60 m² (maximaal 100 personen) of - voor een tribune - tot 100 zit- of staanplaatsen
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INFO: Als twee of meer tijdelijke inrichtingen (kramen, tenten, containers, wagens, kermisexploitaties,
podia, tribunes of gelijkaardig) met elkaar worden verbonden om een geheel te vormen dan is de totale
oppervlakte gelijk aan de samengestelde oppervlakte (som) van de individuele inrichtingen.

Voorwaarden vrije doorgang:






Minimumbreedte van 120 cm en 200 cm hoogte (de breedte dient aangepast aan de te
verwachten hoeveelheid en concentratie van publiek)
Breedte en hoogte wordt gemeten vanaf de uiterste delen van de opstelling (vb. vanaf
tentharingen)
Rijen gevormd door meerdere inrichtingen: minstens elke 30 m onderbroken door een
vrije doorgang
Vrije doorgangen: altijd rechtstreeks naar de openbare weg of een gelijkaardige,
veilige plaats leiden
Lengte van doodlopende doorgangen ≠ meer dan 30 meter

Voorwaarden tijdelijke inrichtingen (met uitsluitend een gelijkvloers niveau en een
totale oppervlakte tot 60 m²):


Voorwaarden aantal uitgangen:
o Tijdelijke inrichting < dan 30 m² (maximaal 50 personen): minstens één uitgang.
o Tijdelijke inrichting > dan 30 m²: minstens twee uitgangen.



Uitgangen (openingen of deuren) voor het publiek:
o hebben een vrije breedte van minstens 80 cm en een vrije hoogte van minstens
200 cm,
o worden in tegenover elkaar gelegen wanden van de inrichting voorzien
o Eventuele deuren draaien open in de vluchtzin en geven rechtstreeks uit op een
vrije doorgang buiten de inrichting.



Trappen voor het publiek:
o
o
o
o
o

zijn van het rechte type
breedte van maximum 80 cm: één leuning is voldoende
breedte > 80 cm: aan beide zijden leuningen
aantrede van elke trede = minimaal 20 cm en is gelijk
optrede van elke trede = maximaal 18 cm en is gelijk



Open vuur is verboden in een tijdelijke inrichting die publiek toegankelijk is of die
dienst doet als nachtverblijf (woonwagen).



Een tijdelijke inrichting die wordt gebruikt als nachtverblijf (woonwagen):
o sluit aan op een evacuatieweg (evacuatieweg heeft een vrije doorgang van
minstens 120 cm breed en 200 cm hoog en moet naar een veilige plaats leiden)
o bevindt zich op minder dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen
zich kunnen opstellen
o wordt gescheiden van andere tijdelijke inrichtingen door een vrije doorgang
van minstens 60 cm breed of een scheidingswand met een vlamdichtheid van
minstens ½ uur
o bevat minstens één ABC-type (poeder of waterig schuim) snelblusser van 1
bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014)



Kleine tijdelijke inrichting met kook- of verwarmingstoestel:

o bevindt zich op minder dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen
zich kunnen opstellen
o wordt gescheiden van andere tijdelijke inrichtingen door een vrije doorgang
van minstens 60 cm breed of een scheidingswand met een vlamdichtheid van
minstens ½ uur
o bevat minstens één ABC-type (poeder of waterig schuim) snelblusser van 1
bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014).
In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.


Kook- of verwarmingstoestel:
o
o
o
o

enkel in tijdelijke inrichting die hiervoor is uitgerust
moet voldoen aan de voorwaarden voor kook- en verwarmingstoestellen
enkel gas of elektriciteit is toegestaan voor de voeding van het toestel
opslag van brandstoffen moet steeds buiten de tijdelijke inrichtingen gebeuren



Nabij elke techniekentoren moet ten minste één BC-type (CO2) snelblusser van
½ bluseenheid (conform de norm NBN S 21.015) beschikbaar zijn.
In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.



Blusmiddelen:
o
o
o
o




zijn bedrijfsklaar
worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld
worden duidelijk gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen
moeten gebruikt kunnen worden door medewerkers die een taak hebben in of
nabij de tijdelijke inrichting (zij moeten kunnen ingrijpen bij het minste
gevaar)

De organisator moet op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de
blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.
Een snelblusser is niet vereist voor een kleine inrichting die uitsluitend is ingericht als
toileteenheid.



Alle elektrische installaties (zowel van de terreinverlichting, de tijdelijke inrichtingen
en andere opstellingen) moeten zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en
de regels van goed vakmanschap.



Opslag van gemakkelijk brandbare materialen (stro, hooi of gelijkaardige
materialen) in of tussen de tijdelijke inrichtingen is verboden.



Brandbaar afvalmateriaal (papierresten, verpakkingsmateriaal of gelijkaardig) moet
onmiddellijk worden verwijderd en verzameld in vuilnisemmers of -containers.



Op een tribune en onder een podium- of tribunevloer:
o worden geen brandbare materialen, materieel, apparatuur of warmtebronnen
opgeslagen of opgesteld
o mag enkel geluids- of verlichtingsapparatuur tot maximaal 1 m diep vanaf de
rand van een podium–of tribunevloer onder een podium– of tribunevloer staan.
o is open vuur verboden
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kooktoestel (bak- & braadtoestel, frituurpan, barbecue, waterkoker, grill, spit of
gelijkaardig), verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of een gelijkaardige
installatie en haar brandstofvoorraad
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Een kook- of verwarmingstoestel moet zodanig worden opgesteld dat het niet kan
worden omgestoten.



Een kook- of verwarmingstoestel, stroomagreggaat, koelmachine of een gelijkaardige
installatie:
o moet op voldoende afstand – ten minste 120 cm - van brandbare materialen en
gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat
brandgevaar wordt voorkomen
o moet zich op minder dan 60 m bevinden van de plaats waar de
brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
o moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed
vakmanschap



Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel
of er moet voor elk toestel een voldoende groot branddeken ter beschikking zijn.



In een tijdelijke inrichting waar publiek wordt toegelaten of die dienst doet als
nachtverblijf:
o is een kook- of verwarmingstoestel met open vlam of een installatie met
verbrandingsmotor verboden
o is een verwarmingstoestel of een andere installatie, waarbij de
verbrandingsgassen in de ruimte worden geblazen verboden

o voor de voeding van een kooktoestel in een tijdelijke inrichting wordt slechts
elektriciteit of gas toegestaan


Een frituurpan moet zijn uitgerust met een stopthermostaat.



Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare brandstoffen verboden.



In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of
een gelijkaardige installatie moet ten minste één ABC-type (poeder of waterig schuim)
snelblusser van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014) beschikbaar zijn.
In functie van het risico kan de brandweer bijkomende blusmiddelen opleggen.



Blusmiddelen:
o
o
o
o

zijn bedrijfsklaar
worden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld
worden duidelijk gesignaleerd d.m.v. de juiste pictogrammen
moeten gebruikt kunnen worden door alle medewerkers (zij moeten kunnen
ingrijpen bij het minste gevaar)



De organisator moet op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de
blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.



Het gebruik van gas dient te voldoen aan de bepalingen vervat in de code van
gemeentelijke politiereglementen van de stad Antwerpen, Hoofdstuk 3, Afdeling
6bis—Reglement voor het gebruik van gasflessen voor vloeibaar gemaakte
petroleumgassen op de openbare ruimte.

INFO: In Artikel 153. – Terminologie vindt u de nodige begrippen en hun omschrijving terug.

_______________________________________________________________________________________________________

spandoeken, vlaggen(masten), elektrische sfeer- of feestverlichting, kerstbomen of
gelijkaardige versieringen die op vaste plaatsen worden opgesteld
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Versieringen mogen nergens de vrije doorgang beperken (noch in de breedte, noch in
de hoogte).
o Vrije doorgang voor personen = 120 cm breed en 200 cm
o Vrije doorgang voor de hulpdiensten = 4 m breed en 4 m hoog



De gebruikte materialen mogen bij brand geen aanleiding kunnen geven tot
vlamoverslag naar naast-, boven-, onder-, of tegenovergelegen gebouwen,
compartimenten of tijdelijke inrichtingen.
Daarom moeten ze:
o minstens 60 cm verwijderd blijven van de gevels van bewoonde of uitgebate
panden
of

o vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij de (reactie-bij-brand) klasse
A2 (gemiddeld ontvlambaar)
o voor de benedenverdiepingen vervaardigd zijn uit materialen die behoren bij
klasse A3.
INFO: Voor meer informatie over materialen raadpleeg het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling
van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
(gewijzigd bij KB van 19 december 1997 en 04 april 2003); bijlage 5 - reactie bij brand van materialen.



Echte kerst-, paas– of andere bomen ter versiering:
o tot maximaal 2 m hoog: mag tegen de (niet-beglaasde delen van een) gevel
geplaatst worden
o hoger dan 2 m: moet een veiligheidszone van minimaal 3 m breed worden
vrijgehouden.
o steeds in een stabiel recipiënt met vochtig zand of aarde plaatsen



De organisator moet op eenvoudige vraag de vereiste attesten met betrekking tot
reactie bij brand van de gebruikte materialen kunnen voorleggen.



De bevestiging van de versieringen moet degelijk en volgens de regels van goed
vakmanschap zijn uitgevoerd. De gebruikte koorden of spandraden moeten met een
eenvoudige schaar of kabeltang kunnen worden doorgeknipt.



De elektrische installaties moeten zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften
en de regels van goed vakmanschap.
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schuimfuif
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De organisator maakt een risicoanalyse die de mogelijke gevaren verbonden aan dit
evenement en haar nevenactiviteiten beschrijft en evalueert. Op basis van deze
risicoanalyse bepaalt de organisator de te nemen preventieve en acute maatregelen en
acties, de nodige middelen, en de taken van de verschillende medewerkers. In deze
risicoanalyse krijgen de gevaren voor menselijk letsel de absolute prioriteit. De
risicoanalyse kan resulteren in een beknopt veiligheidsplan.

INFO : Een schuimfuif houdt zeer specifieke risico's in die overwegend te maken hebben met de locatie en
de inrichting van de schuimzone en met het gedrag van de deelnemers.
Bij de risicoanalyse verdienen de volgende punten bijzondere aandacht :










gezondheidsrisico's t.g.v. het gebruikte schuimvormend middel en het gebruikte water
verstikkend effect van de schuimlaag
afbakening van de schuimzone
maximale hoogte (op het hoogste punt) van de schuimlaag
vermijden of afschermen van hindernissen en uitstekende of scherpe delen
maximaal aantal personen in de schuimzone
leeftijdsgrens en toezicht op de naleving ervan
toezicht op de schuimzone
verwijderen van personen uit de schuimzone die door hun gedrag of toestand (bv: dronkenschap)
een merkbaar risico betekenen voor zichzelf of anderen







onmiddellijke actie om een deelnemer die wordt vermist in de schuimzone snel terug te vinden
en te bevrijden
een degelijke vloer en voldoende afwatering voor het water dat vrijkomt wanneer het schuim
afbreekt zodat in en rondom de schuimzone geen modderpoelen ontstaan
bereikbaarheid van het evenement voor de hulpdiensten

Met het oog op het melden van een ongeval moet nabij de schuimzone een vast of
mobiel telefoontoestel op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare vaste
plaats worden opgesteld:
o duidelijk worden gesignaleerd d.m.v. een pictogram
o voorzien van de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (100 of 112),
politie (101), en eventuele andere hulpdiensten (EHBO-post van het
evenement)
o alsook de locatie van het evenement (straat, plein, huisnummer) moet duidelijk
worden vermeld

