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Artikel 1 Algemene voorschriften 

1.1 Gedurende het gehele evenement moet een voor de naleving van de vergunningvoorschriften 
verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die goed in de Nederlandse taal kan communiceren. 
Deze persoon moet tijdens het evenement op ieder moment telefonisch bereikbaar zijn. De 
organisator dient hiervoor minimaal 2 telefoonnummers op te geven. 

1.2 Onverminderd bijgevoegde voorschriften dienen voorts alle maatregelen getroffen te worden 
om ontstaan en uitbreiding van brand, het ontstaan van ongevallen of onveilige situaties zo 
goed als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen. 

1.3 De aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en andere overheidsdiensten 
inzake de veiligheid moeten stipt en direct worden opgevolgd. 

1.4 Afwijkingen van bijgevoegde voorschriften kunnen uitsluitend door het college van 
burgemeester en wethouders worden verleend. 

1.5 Onverminderd bijgevoegde voorschriften blijven alle voorwaarden bij de gebruiksvergunning 
van het gebouw waar het evenement gehouden wordt van toepassing. 

  

Artikel 2 Terrein en omgeving 

2.1 Op het evenemententerrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en 
losplaatsen en plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, 
zodanig zijn gelegen dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere 
hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. 

2.2 De opstelling van alle tijdelijke bouwwerken en voertuigen op het terrein dient zodanig te zijn, 
dat deze door de hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden. 

2.3 De afstand van een tijdelijk bouwwerk tot ieder ander tijdelijk bouwwerk dient dusdanig te zijn 
dat redelijkerwijs bij brand, overslag kan worden voorkomen. Bij tenten dient deze afstand 
minimaal 5 m te bedragen. 

2.4 Indien de totale oppervlakte van een tijdelijk bouwwerk/tent eventueel in combinatie met een 
ander bouwwerk meer bedraagt dan 2000 m² moet de afstand tussen een tent en een ander 
bouwsel minimaal 10 m bedragen, echter bij een hoge vuurbelasting in de tent (meer dan 
55 kg/m²) en ten opzichte van brandgevaarlijke of monumentale bebouwing moet de afstand 
15 m zijn. 

2.5 Automobielen, trekkers, aanhangwagens, aggregaten, containers e.d. mogen op het terrein 
van de inrichting uitsluitend zijn opgesteld op een door de commandant van de brandweer 
goedgekeurde tekening. 

2.6 Het is verboden voorwerpen of stoffen in het bouwwerk of op het terrein  op te slaan of neer te 
zetten indien daardoor het gebruik van telefoons, blusmiddelen, vluchtwegen nood- en 
uitgangen bemoeilijkt wordt. 

2.7 Het opslaan van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen 
mogen slechts op die plaats(en) worden bewaard zoals deze op de door de brandweer 
gewaarmerkte tekening(en) is aangegeven. 

  

Artikel 3 Bereikbaarheid 

3.1 Indien de toegang van een (tijdelijk) bouwwerk of terrein meer dan 40 m is verwijderd van een 
openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet 
aanwezig zijn die geschikt is voor ambulances, brandweerauto’s en het overige te verwachten 
verkeer, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het terrein of bouwwerk dat niet 
vereisen. 

3.2 Grote terreinen moeten voorzien zijn van een of meerdere geschikte rijpaden, zodat (tijdelijke) 
bouwwerken bereikbaar zijn. 

3.3 Nabij ieder bouwwerk moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto’s aanwezig zijn, 
dat een doeltreffende verbinding tussen die auto’s en de bluswatervoorziening kan worden 
gelegd, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van de inrichting dat niet vereisen. 

3.4 Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient duidelijk de (brandweer)ingang te zijn 
aangegeven en het toegangshek gemakkelijk door de brandweer te openen dan wel door een 
(eventuele) bewaking geopend te worden. 

  

Artikel 4 Doorgang en afsluiten openbare weg 
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4.1 In overleg met de hulpverlenende diensten (brandweer, politie, ambulance) moet een 
doorgaande route vrijgehouden worden met een vrije breedte van ten minste 3,50 m, over een 
breedte van minimaal 3,25 m zijn verhard en een vrije hoogte van 4,20 m. Dit geldt ook voor 
de in artikel 3 genoemde verbindingswegen en rijpaden. Bij toepassing van luifels e.d. geldt 
de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels. 

4.2 Het uitstallen van goederen, al dan niet verrijdbaar, en het aanbrengen van borden, vlaggen 
e.d. aan de luifels binnen de hiervoor genoemde 3,50 m is verboden. 

4.3 Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden. 

4.4 Er moeten voldoende maatregelen genomen worden om parkeren voor de hekken te 
voorkomen. 

4.5 Voorafgaand aan en gedurende het evenement moet de gehele route gecontroleerd worden 
op naleving van deze voorschriften.  

4.6 Een straat mag over een afstand van maximaal 40 meter geblokkeerd worden, met 
uitzondering van een doodlopende straat. 

4.7 Een doodlopende straat mag geblokkeerd worden over een afstand van maximaal 40 meter 
vanaf de voordeur van het verstgelegen huis in het doodlopende stuk. 

4.8 Straten die van twee zijden voor brandweervoertuigen en ambulances bereikbaar zijn mogen, 
met inachtneming van de overige voorschriften, op elk willekeurig deel van de straat 
geblokkeerd zijn over een afstand van maximaal 40 meter. 

4.9 Het afsluiten van een openbare weg of weggedeelte voor het verkeer mag slechts op een 
zodanige wijze plaatsvinden dat de afzetting eenvoudig te verwijderen is, zodat de doorgang 
voor voertuigen van de hulpdiensten mogelijk blijft, bijvoorbeeld door middel van 
dranghekken. 

4.10 De vergunninghouder geeft middels een duidelijke situatietekening bij de vergunningaanvraag 
aan welk gedeelte van de straat geblokkeerd wordt. 

  

Artikel 5 Vrijhouden van bluswaterwinplaatsen en vluchtwegen 

5.1 Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten voldoende worden vrijgehouden voor 
blusvoertuigen en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 

5.2 Rond brandkranen, geboorde putten en andere waterwinplaatsen (met uitzondering van open 
water) moet een werkruimte met een straal van minimaal 2 meter beschikbaar zijn. 

5.3 De tuien van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en uitgangen 
hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd. 

5.4 De vergunninghouder moet zich tevoren op de hoogte stellen van de ligging van de 
brandkranen en geboorde putten. 

5.5 Brandkranen en geboorde putten (en eventueel waterwinplaatsen aan open water) moeten te 
allen tijde bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen, ook in een ten behoeve van het 
evenement afgesloten weggedeelte. 

  

Artikel 6 Tenten 

6.1 De constructiematerialen van een tent inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d. moeten: 
- Voor het beperken van ontwikkeling van brand, bepaald overeenkomstig NEN 6065, ten 
minste behoren tot klasse 4 van de in die norm bedoelde bijdrage tot brandvoortplanting. 
- Voor het beperken van het ontstaan van rook, bepaald overeenkomstig NEN 6066 geen 
grotere rookdichtheid hebben dan 10m-1. 
Indien minimaal voldaan wordt aan de klasse B1 van de duitse DIN 4102-1 of klasse M2 van 
de franse NF P92-503,mag verondersteld worden dat het tentdoek ook aan bovengenoemde 
eisen voldoet. 

6.2 De constructie van de tent dient voldoende stabiliteit te bezitten. 

6.3 De ligging van de tent moet met inbegrip van eventuele scheerlijnen enz. zodanig zijn, dat 
voldoende ruimte beschikbaar is (minimaal 3,50 m bij aanwezigheid van scheerlijnen) voor 
een snelle en veilige ontvluchting vanuit de tent naar de openbare weg. 

6.4 Houten vloeren, vloerdelen en/of podia dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen open 
naden tussen de vloerdelen ontstaan. 

6.5 De tent moet een door of vanwege de commandant van de brandweer goedgekeurd 
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opstellingsplan bezitten. 

  

Artikel 7 Uitgangen en vluchtroutes 

7.1 Een deur(opening) in de vluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk of 
tent uitsluitend zodanig gesloten, dat de deur(opening) van binnen uit ogenblikkelijk over de 
minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden 
gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp. De deur moet daarbij in de vluchtrichting 
draaien. 

7.2 Een deur die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zullen 
verblijven en een deur in een doorgang of uitgang bestemd voor ontvluchting van meer dan 
100 personen wordt niet anders gesloten dan door middel van: 
- een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur, in de  
vluchtrichting gezien; 
- een sluiting waarvan de bedieningsinrichting bestaat uit een op de deur, in de vluchtrichting 
gezien, op minimaal 1 m boven de vloer, over de volle breedte van de deur aangebrachte 
stang, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen deze stang (panieksluiting 
conform de NEN-EN 1125). 

7.3 Het minimum aantal (nood)uitgangen per tent moet twee bedragen. 

7.4 De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 0,90 m bedragen. 

7.5 De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 2 m bedragen. 

7.6 De vrije hoogte van een gangpad waarvan meer dan 50 personen gebruik moeten kunnen 
maken, moet over de benodigde uitgangsbreedte ten minste 2 m bedragen. 

7.7 Voor iedere 100 personen is 0,90 m aan vrije (nood)uitgang breedte vereist. 

7.8 De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de 
loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 m mag zijn. 

7.9 De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van ten minste 2 m worden 
vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van de tent. 

7.10 Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer lopen met goede plakstrips worden 
afgeplakt, en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. 

7.11 Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m  tussen de vloer en de tent  en het aansluitende 
terrein ter plaatse van de uitgangen, moet worden overbrugd door een trap of hellingbaan; de 
breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,50 m. 
De trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn. 

  

Artikel 8 Vluchtroute-aanduiding, nood- en transparantverlichting 

8.1 De vluchtrouteaanduiding dient altijd goed zichtbaar te zijn. 

8.2 Indien een tijdelijke inrichting in de avonduren wordt gebruikt, of ruimtes in het kader van het 
evenement verduisterd moeten worden, dient in het publiekstoegankelijke gedeelte nood- en 
transparantverlichting aanwezig te zijn. De installatie moet voldoen aan de NEN-EN 1838 en 
de NEN 6088 (pictogrammen). 

8.3 Nood- en transparantverlichting moet zodanig zijn aangebracht dat deze voor een ieder te 
allen tijde zichtbaar is. 

8.4 Defecte lampen van de noodverlichting moeten direct worden vervangen. 

8.5 Transparantverlichting moet gedurende de aanwezigheid van personen permanent branden. 

8.6 De noodverlichtingsinstallatie moet ten hoogste 12 maanden tevoren door een ter zake 
kundige onderhouden en gecontroleerd zijn op een goede werking. 

  

Artikel 9 Elektrische installaties 

9.1 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel te gebruiken, indien dat 
gebruik door de eigenschappen van die installatie of dat toestel gevaar oplevert voor het 
ontstaan van brand. 

9.2 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te 
gebruiken, dat het gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of 
aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. 
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9.3 Naast de bovengenoemde voorschriften moet de elektrische installatie nabij verwarming- 
en/of gasinstallaties: 
a. op plaatsen waar gevaar voor ontploffing kan heersen voldoen aan de norm NEN-EN 
50021 (elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen) en NEN-EN-
IEC 60079-14 (veiligheidsbepalingen voor hoog-  en laagspanningsinstallaties in ruimten met 
gasontploffingsgevaar). 
b. zijn voorzien van een groepszekering en een aardlekschakelaar met een nominale 
aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA. 
c. de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van de wagen naar het aansluitpunt moet ten 
minste 3-aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2,5 mm², beschermd door een 
neopreen ommanteling. De lengte van deze leiding mag ten hoogste 20 m1 bedragen en geen 
beschadigingen of gebreken vertonen. 

9.4 Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de 
kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden. 

9.5 Kabels die bovengronds via palen e.d. naar de tijdelijke inrichting voeren dienen bij het 
kruisen van een toegangspad tot de tent of vluchtweg op een minimale hoogte van 2,50 m 
boven het pad te worden aangebracht. Indien de kabels over een toegangs- of 
verbindingsweg of rijpad (als bedoeld in artikel 3) hangen, dan moet de hoogte minimaal 
4,20 m bedragen. 

  

Artikel 10 Bereiden van voedsel 

10.1 Het bereiden van voedsel dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat hierdoor geen 
brandgevaar ontstaat en bij een brand de uitbreiding beperkt blijft. 

10.2 Het is verboden een kooktoestel te gebruiken, indien dat gebruik door de eigenschappen van 
die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand. 

10.3 Het is verboden een kooktoestel te gebruiken, indien dat gebruik door de wijze waarop die 
installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar oplevert voor het ontstaan van 
brand. 

10.4 Het is verboden een kooktoestel dat bedoeld is te functioneren met een rookgasafvoer te 
gebruiken zonder een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook. 

10.5 Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet onbrandbaar zijn (NEN 6065 klasse 2), 
dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. De 
wanden in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 m buiten het toestel op 
dezelfde wijze zijn bekleed. 

10.6 De filters van de luchtreinigingsinstallatie dienen zo vaak gereinigd of vervangen te worden als 
dit voor een goede werking noodzakelijk is. 

  

Artikel 11 Bakwagens, bakkramen 

11.1 Voor de opstelling van bakwagens gelden de volgende opstellingseisen: 
a. Frituren in oliën en vetten in bakwagens voor geheel blinde gevels is toegestaan. 
b. Frituren in oliën en vetten in bakwagens voor gevels met ramen is slechts toegestaan bij 
een minimale afstand van  5,00 m uit de gevel, zowel naar links als naar rechts. 
c. Kook- en bakactiviteiten in kramen is voor geheel blinde gevels toegestaan. 
d. Kook- en bakactiviteiten uitgezonderd het frituren in oliën en vetten, in kramen is voor 
gevels met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2,00 m uit de gevel, zowel 
naar links als naar rechts. 

11.2 In de mobiele bakwagen/kraam mogen niet meer dan 2 butaan- of propaanflessen aanwezig 
zijn, elk met een waterinhoud van maximaal 26 liter. 

11.3 Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet 
boven 200°C kan oplopen. Nabij een frituurtoestel is voor iedere frituurbak een passend 
metalen deksel aanwezig waarmee de bakken in  
geval van brand worden afgedekt. 

11.4 De bakinstallatie moet zodanig zijn geconstrueerd dat door overkoken, over de rand of door 
kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen. 
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11.5 Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en 
slecht warmte geleidend materiaal. Deze plaat dient schoon en vrij van vet en/of olie te zijn. 

11.6 Het draagvlak onder de baktoestellen moet ten minste 0,10 m buiten de toestellen 
onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidende 
materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 m buiten 
het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed. 

11.7 In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed passende 
deksels of een blusdeken aanwezig zijn om het toestel in geval van brand te kunnen 
afdekken. 

  

Artikel 12 Verwarmings-, kook- en stookinstallaties op gas of vloeibare brandstoffen 

12.1 Een flessengasinstallatie moet voldoen aan de eisen in NEN 3324 en NEN 2920. 

12.2 Een kooktoestel, dat gebruik maakt van niet op de centrale distributienetten aangesloten 
installaties voor het stoken met vloeibaar gas, moet voldoen aan de eisen in NEN 1078:1999. 

12.3 Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen 
gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter, tenzij bij of krachtens enig wettelijk voorschrift 
anders is bepaald. 

12.4 Een gasfles moet zijn voorzien van een door Lloyd’s Register – Stoomwezen erkend geldig 
keurmerk en mag slechts 10 jaar oud zijn. 

12.5 De afsluit/reduceerventiel van een gasfles moet van een door Lloyd’s Register -  Stoomwezen 
goedgekeurd type zijn en mag slechts 3 jaar oud zijn. 

12.6 Tussen gasfles en verbruikstoestel moet een buigzame verbinding voldoen aan de richtlijnen, 
vermeld in de NPR 3378 en: 
- zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren; 
- vrij en ongespannen zijn aangelegd; 
- zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of 
mechanische beschadiging wordt voorkomen; 
- de gasslang mag maximaal 2 jaar (oranje of bruine slang) of 10 jaar (zwarte slang) oud zijn 
en moet zo kort  mogelijk zijn. De maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling bedraagt 
10 m. 

12.7 Tussen de opslag voor gasflessen en een besloten ruimte wordt een weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten minste 60 minuten gerealiseerd, bepaald 
overeenkomstig NEN 6069:2005. 

12.8 Afsluiters in vaste gasleidingen zijn goed bereikbaar en aangebracht: 
a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw; 
b. aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel; 
c. in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met 
een inert gas. 

12.9 Flessen en tanks mogen slechts tot 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met 
gesloten afsluiter worden bewaard. 

12.10 Afsluiters moeten worden beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare 
kop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn afgeschroefd. 

12.11 De ruimte waarin de gasfles(sen) staan: 
- moeten op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van ten minste twee, zover mogelijk 
uit elkaar liggende, niet-afsluitbare ventilatieopeningen nabij, of in de vloer. De netto doorlaat 
van de ventilatieopeningen dient 1/40 van het vloeroppervlak te zijn met een minimum van 
100 cm² per opening; 
- moet gasdicht zijn gescheiden van de gebruiksruimte; 
- mag slechts van buitenaf door middel van een deur of luik bereikbaar zijn, en moet 
afsluitbaar zijn. 

12.12 Het leidingnet moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk 
aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden. 

12.13 Het gebruik van een slang is alleen toegestaan voor een aansluiting van een verbruikstoestel 
op het leidingnet, als koppelslang tussen tank/fles en het leidingnet en als koppelslang tussen 
tank/fles en manifold. 
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12.14 Het leidingnet en de toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe 
aanleiding (zoals bijvoorbeeld bij wijzigingen en reparaties) worden gekeurd en beproefd. Van 
de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruiker 
aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend. De keuring en 
beproeving moeten omvatten: 
- controle op de vereiste beveiligingen van het leidingsysteem en controle op de goede 
werking van deze beveiligingen; 
- controle op de toepassing van goedgekeurd toebehoren; 
- beproeving met lucht of inert gas. 

12.15 Binnen een inrichting worden geen andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas 
of gasolie verstookt of verbrand. 

12.16 Verwarming- en stookinstallaties zijn zo afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt. 
Binnen een inrichting worden geen andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas 
of gasolie verstookt of verbrand, met uitzondering van hout in een open haard, dat uitsluitend 
is bedoeld voor bij- of sfeerverwarming. 

12.17 Verwarmings- en stookinstallaties die buiten een stookruimte zijn opgesteld dienen vrij te 
worden gehouden van brandbare goederen. Brandbare goederen in de onmiddellijke 
omgeving mogen geen hogere temperatuur krijgen dan 90 °C. 

12.18 Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel te gebruiken, indien dat 
gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar 
oplevert voor het ontstaan van brand. 

12.19 Het is verboden een verwarmingstoestel dat bedoeld is te functioneren met een rookgasafvoer 
te gebruiken zonder doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook. 

12.20 Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht mag niet worden afgesloten. 

12.21 Bij het toepassen van direct gestookte verwarmingsinstallaties moet er steeds voldoende 
toevoer van verse lucht zijn. 

12.22 Binnen een afstand van 0,30 m van de afvoerleiding voor de bakdampen en de afvoerleiding 
voor verbrandingsgassen, mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed 
zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidende materiaal. 

12.23 De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van 
afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- of 
dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus. 

12.24 Een afvoer van bakdampen en verbrandingsgassen in 1 leiding is toegestaan, mits de 
verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur 
hebben dan 200 °C. 

  

Artikel 13 Overnachten 

13.1 Indien tijdens een evenement in een tent of tijdelijk bouwwerk overnacht wordt, anders dan 
recreatieve overnachting, dan moet voorzien worden in een vorm van bewaking. (Toelichting: 
Dit is onder meer het geval als er in het tijdelijk bouwwerk of de tent geslapen wordt als 
bewaking voor de daarin aanwezige goederen.) 

13.2 Indien tijdens een evenement overnacht wordt in een niet daartoe bestemd permanent 
gebouw (sporthal, bijeenkomstgebouw), moet voldaan worden aan de voorschriften uit het 
regionaal beleidsdocument “Overnachten in niet daartoe bestemde gebouwen”. 

  

Artikel 14 Ontruiming 

14.1 Indien een (tijdelijk) bouwwerk of tent bestaat uit meerdere ruimten, waardoor het geheel niet 
meer beroepbaar is, moet een ontruimingsinstallatie met luid alarm aanwezig zijn. 

14.2 De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. 
Het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie wordt geregeld 
in NEN 2654-2:2004. 
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14.3 De gebruiker van de inrichting, stelt een ontruimingsplan op ten behoeve van de in de 
inrichting aanwezige personen. Het ontruimingsplan wordt opgesteld volgens de relevante 
delen van de NTA 8112. 

14.4 Er moet doorlopend worden toegezien, indien van toepassing, dat: 
- vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn; 
- vluchtwegen goed bereikbaar zijn; 
- blusmiddelen goed bereikbaar zijn; 
- het sluiten van rook- en brandwerende deuren niet wordt belemmerd en dat deze 
voortdurend gesloten zijn; 
- elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren; 
- geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of 
elektriciteit; 
- geen brandgevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van de toegepaste (kerst)versieringen; 
- meldpunten ten behoeve van de ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn. 

14.5 Het personeel dient geïnstrueerd te zijn hoe te handelen bij brand. 

  

Artikel 15 Blusmiddelen 

15.1 In de inrichting moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Uitgangspunt hierbij is 
per 200 m

²
 gebruiksoppervlakte, 1 handbrandblusser met een blusequivalent van 6 kg 

bluspoeder. 

15.2 Een blusmiddel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn 
aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. 

15.3 Een slanghaspel moet voldoen aan de norm NEN-EN 671-1 en moet onderhouden worden 
overeenkomstig de norm NEN-EN 671-3. 

15.4 Een klein blusmiddel moet zijn verzegeld en voorzien van een geldig Rijkskeurmerk met 
rangnummer en moet overeenkomstig de norm NEN 2559 worden onderhouden en gekeurd. 
Een blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is 
aangegeven. 

15.5 Een klein blusmiddel mag worden vervangen door een ander draagbaar blustoestel met een 
andere blusstof indien de bluscapaciteit en het toepassingsgebied ten minste gelijkwaardig 
zijn. 

  

Artikel 16 Roken en open vuur 

16.1 Het is verboden te roken of vuur te hebben: 
- in een ruimte bestemd voor de opslag van een of meer stoffen genoemd in de Regeling 
Bouwbesluit 2003; 
- bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of 
gassen kunnen veroorzaken; 
- bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas. 

16.2 Niemand mag roken of vuur bij zich hebben op plaatsen waar een zodanig verbod, ter 
voldoening aan wat bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor een ieder 
kenbare wijze is aangegeven. 

16.3 Het rookverbod c.q. open vuur verbod wordt op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar 
aangegeven door middel van het opschrift “VERBODEN TE ROKEN” of “VERBODEN VOOR 
OPEN VUUR”, dan wel door middel van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het 
gestelde in de norm NEN 3011:2004. 

16.4 Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaards zijn 
vastgezet. 
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16.5 Sfeervuren, bijvoorbeeld vuurkorven, zijn uitsluitend toegestaan onder de volgende 
voorwaarden: 
- Uitsluitend in een vuurkorf met een inhoud van maximaal 50 liter  
- Het branden van open vuur mag uitsluitend plaatsvinden door een volwassen persoon en op 
de door de  brandweer geaccepteerde plaats. 
- Er mogen alleen stoffen worden verbrand die geen zware rookontwikkeling produceren. Het 
verbranden van afvalstoffen is niet toegestaan. 
- De verantwoordelijke volwassen persoon dient ervoor zorg te dragen dat het vuur goed blijft 
branden zodat er zo min mogelijk rookontwikkeling ontstaat. 
- De verbranding mag slechts plaatsvinden op minimaal 15 m van enig bouwwerk. De afstand 
tot een gebouw met een rieten dak, voor ontbranding vatbare gewassen (riet, graanproducten) 
of de opslag van hooi, stro, riet, et cetera moet minimaal 50 meter bedragen. 
- Sfeervuren mogen alleen worden gestookt bij windstilte of kalme wind en dan zodanig dat 
omwonenden en het verkeer op de aangrenzende wegen geen hinder ondervinden van rook, 
as en/of vliegvuur. 
- Tijdens het branden moeten steeds schoppen c.q. blusmiddelen aanwezig zijn om het vuur 
onmiddellijk te kunnen doven. 
- Na het beëindigen van het branden, moeten de overgebleven nog smeulende resten met 
water worden geblust of met zand worden afgedekt. 

16.6 Voor het toepassen van grotere sfeervuren wordt verwezen naar de Algemene Plaatselijke 
Verordening en het gemeentelijk beleid ten aanzien van vreugdevuren. 

  

Artikel 17 Bekleding, stoffering en versiering 

17.1 Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende 
apparatuur. De temperatuur ter plaatse van de versiering is niet hoger dan 90 °C. 

17.2 Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte 
over van minimaal 2,50 m. 

17.3 De versiering als bedoeld in het vorige lid is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar, 
in geval van brand vindt geen druppelvorming plaats. 

17.4 Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn binnen een bouwwerk niet aanwezig. 

17.5 De toe te passen materialen en aankledingsproducten hebben in vluchtroutes een navlamduur 
van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. 

17.6 De toegepaste bekleding, stoffering en versiering voldoen ten minste aan de eisen ten 
aanzien van de brand- en rookklassen zoals gesteld in afdeling 2.12 en 2.15 van het 
Bouwbesluit 2003 die op die locatie gelden voor constructieonderdelen. 

17.7 Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen 
gelijktijdig kunnen verblijven, moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen 
verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, 
struikelen of vallen kunnen veroorzaken. 

17.8 De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan: 
- NEN 1775:1991, klasse T1, ten behoeve van vloeren en trappen; 
- NEN 6065:1991, klasse 2, ten aanzien van stoffering en versiering; 
- NEN 6066:1991, optische rookdichtheid < 2,2 m-1, maar niet voor vloeren en trappen. 

  

Artikel 18 Opstelling van inventaris 

18.1 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten 
minste 0,40 m, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van 
de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije 
ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen. 
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18.2 In rijen opgestelde zitplaatsen, waarbij sprake is van: 
- meer dan 4 stoelen in een rij, en 
- meer dan 4 rijen, en 
- een ruimte waarin meer dan 100 stoelen aanwezig zullen zijn, zijn zo gekoppeld dan wel aan 
de vloer bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of  
omvallen. 

18.3 Een rij zitplaatsen, die slechts aan 1 einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer 
dan 8 zitplaatsen bevatten. 

18.4 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten 
hoogste bevatten: 
- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 m1. 
- 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 m1. 
- 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 m1, en er bovendien 
aan beide einden van 
  de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 m1 aanwezig is. 

18.5 De inrichting van een ruimte, met inbegrip van door personen bezette stoelen, neemt tot een 
hoogte van 2,5 m

1
 slechts zodanige oppervlakten in beslag, gemeten in loodrechte projectie 

op de vloer, dat ten minste: 
- 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats 
aanwezig is. 
- 0,30 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats 
aanwezig is die zodanig is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan 
verschuiven of omvallen. 
- 0,50 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats 
aanwezig is die niet zodanig is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan 
verschuiven of omvallen. 

18.6 Inrichtingen in een ruimte waarin personen verblijven zijn, indien de vrije vloeroppervlakte 
minder dan 0,5 m² per persoon bedraagt, zodanig aangebracht dat zij ten gevolge van 
gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. 

18.7 Een tribune heeft een bouwconstructie die bestand is tegen de daarop werkende krachten. Te 
controleren door de constructeur van de gemeente. 

18.8 Er moet een door of vanwege de commandant van de brandweer goedgekeurd 
opstellingsplan aanwezig zijn. 

Artikel 19 Afval 

19.1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van 
moeilijk brandbaar materiaal. 

19.2 Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare 
asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. 

19.3 De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel 
zijn voorzien, worden gedeponeerd. 

19.4 De aanwezige asbakken moeten vlamdovend en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. 

19.5 Voor iedere voorstelling moet de ruimte onder de tribunes van papier en ander afval zijn 
ontdaan. 

  

Artikel 20 (Brand)wacht- en bewakingsdiensten 

20.1 In verband met de brandveiligheid kan de commandant van de brandweer bepalen dat tijdens 
bijzondere festiviteiten een wachtdienst wordt ingesteld. Deze bewaking dient te geschieden 
door gediplomeerde en ter zake geïnstrueerde brandwachten, waaronder minimaal één 
gediplomeerd hoofdbrandwacht. 

 


