Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Bijlage C
Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type:
I.

« Tenten »

-

Het betreft tenten van max 10 x 20 m en met een maximumcapaciteit van 300
personen.

-

Zie eveneens de algemene voorwaarden.

-

Rondom de tent moet een ruimte van minimum 5 m vrijgehouden worden (geen
obstakels, spankabels en bevestigingspunten) worden opdat:
o
o

-

de omliggende gebouwen gemakkelijk bereikbaar
hulpvoertuigen,
het publiek eenvoudig de openbare weg kan bereiken.

zijn

voor

de

Geen enkele installatie mag geplaatst worden
o
o

op deksels van ondergrondse hydranten (brandmonden),
voor de aansluitingen van bovengrondse hydranten.

-

De installateur zorgt ervoor dat de montagevoorschriften die eigen zijn aan de
tent nageleefd worden, meer bepaald wat de stabiliteit van de structuur betreft.

-

Bij een hoogteverschil van meer dan 10 cm tussen de plankenvloer van de tent
en de vloerbedekking rondom de tent die als draagstructuur dient, moet er
buiten een hellend vlak of een trap geplaatst worden die stevig genoeg is om het
gewicht van 4 volwassenen per m² nuttige oppervlakte te dragen en breder is
dan de nuttige breedte van de deuren of nooduitgangen. Wij raden aan om de
randen van het hellend vlak of de trapneuzen te voorzien van een witte kleefstrip
of in ieder geval contrasterend met de bekleding van het hellend vlak of van de
trap.
Indien de hellingsgraad van het hellend groter is dan 10 % of indien de trap meer
dan drie treden telt, moeten er leuningen voorzien worden die stevig bevestigd
zijn aan het kader van het hellend vlak of de trap.
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-

De wandpanelen en/of het zeil van de tent moeten minstens van klasse A2 zijn.
Een kopie van de testverslagen van de brandreactie van de gebruikte materialen
moet beschikbaar zijn bij de stand van de organisatie.

-

De decoratiematerialen moeten moeilijk ontvlambaar zijn, en geen giftige gassen
afgeven in geval van brand; materialen die op lage temperatuur smelten, zijn
eveneens uitgesloten.

-

De tent moet minstens twee verschillende uitgangen hebben van elk minimaal
1,20 m breed. De tweede uitgang moet zich aan de overkant van de
hoofdingang bevinden.

-

De totale breedte van de uitgangen moet minstens gelijk zijn, in centimeter, aan
het aantal aanwezige personen. De hoogte van de vrije doorgang moet
minimum 2 m zijn.

-

Gangen met een breedte van minstens 0,80 m moeten een veilige en snelle
evacuatie mogelijk maken; ze moeten naar de uitgangen en nooduitgangen
leiden.

-

De uitgangen en de evacuatiewegen moeten over de hele breedte vrij blijven;
de deuren van de uitgangen moeten altijd in de vluchtrichting opengaan.
Draaideuren of andere toegangsinrichtingen (schuifdeurtjes,…) die de doorgang
hinderen, zijn verboden.
Alle deuren van de nooduitgangen moeten uitgerust worden met een
antipaniekhendel.

-

Indien er zitplaatsen geïnstalleerd worden in de tent, moet er rekening gehouden
worden met de volgende punten:
o De rijen mogen niet meer dan 10 zitplaatsen bevatten indien er slechts één
vluchtweg is aan één kant en maximaal 20 zitplaatsen tussen twee vluchtwegen.
o De stoelen of banken moeten per rij vastgemaakt worden of met elkaar
verbonden zijn.

-

De uitgangen en nooduitgangen moeten aangegeven zijn door middel van
reglementaire pictogrammen (KB van 17/06/1997, bijlage II). De pictogrammen
zijn duidelijk zichtbaar vanop onverschillig welke plaats en worden met normale
verlichting en noodverlichting (indien vereist) verlicht.

-

Alleen elektriciteit wordt als energiebron toegestaan.
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-

Indien er geen beglaasde wanden of doorschijnend(e) zeil(en) zijn enerzijds of
bij gebruik na valavond anderzijds, dient de tent voorzien te zijn van voldoende
veiligheidsverlichting opdat een vlotte evacuatie mogelijk is. De
veiligheidsverlichting springt onmiddellijk en automatisch aan zodra de gewone
verlichting het laat afweten. De veiligheidsverlichting kan ten minste een halfuur
blijven branden.

-

Indien de openbare verlichting rondom de tent ontoereikend is, dient in extra
verlichting (bv. schijnwerpers) voorzien te worden in de omgeving van de
uitgangen en nooduitgangen, evenals langs de toegangs- en vluchtwegen.

-

Brandblussers van 6 liter water van het type AB of met 6 kg poeder ABC moeten
in de tent geplaatst worden a rato van één toestel per 150 m². De controle van
de blustoestellen door een bevoegde instantie mag niet langer dan een jaar
geleden zijn.
In de omgeving van de elektriciteitsverdeelborden en in de "keukenruimtes"
worden bij voorkeur brandblussers van 5 kg CO2 geplaatst.
De brandblussers dienen geplaatst te worden op makkelijk toegankelijke
plaatsen zoals uitgangen, podium, toog, enz. Ze dienen aangeduid te worden
met de gebruikelijke reglementaire pictogrammen.

-

Binnen in de tent is het verboden verplaatsbare verwarmingstoestellen, flessen
met vloeibaar gas, ontvlambare vloeistoffen of licht brandbare materialen te
plaatsen.

-

Verbrandingsmotoren, verwarmingsgeneratoren en de brandstofvoorraad dienen
op een veilige plaats buiten opgeslagen te worden, en op ten minste één meter
afstand van de tent. De brandstoftank dient dubbelwandig te zijn.

Bovendien dienen de volgende voorschriften inzake bezetting nageleefd te
worden:
-

Het publiek dient onmiddellijk geëvacueerd te worden indien de windsnelheid
hoger is dan die vermeld in de bouwtechnische voorschriften voor tijdelijke
inrichtingen (d.w.z. 80, 90 of 100 km/uur), alsmede in alle uitzonderlijke
omstandigheden waarbij de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan
komen.

-

Bij sneeuwval dient een opeenhoping van sneeuw vermeden te worden door
aangepaste middelen (verwarming, sneeuwruimen, enz.) en dient het publiek
geëvacueerd te worden zodra zich een 4 cm dikke laag sneeuw op het zeil
gevormd heeft.

-

Er moet een persoon worden aangesteld als verantwoordelijke van de locatie
tijdens de montage en demontage, alsmede tijdens de bezetting van de tent. Die
persoon dient over een oproepmiddel (gsm) te beschikken en dient de nummers
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van de hulpdiensten te kennen (100/112 brandweer en ziekenwagen – 101
politie).
Hij dient te beschikken over een actiefiche, aangepast aan de reële situatie
waarop alle nuttige inlichtingen staan die moeten worden doorgegeven aan de
centralist van het hulpoproepcentrum.
-

Er dient ten minste één persoon aangesteld worden die zich uitsluitend met de
brandveiligheid bezighoudt opdat die preventief toezicht kan houden in en rond
de circustent. Die persoon moet onmiddellijk met de beschikbare eerstehulpmiddelen kunnen optreden in geval van brand.

Opmerking: indien er tribunes of banken in de tent geplaatst worden, zie eveneens de
bijzondere voorwaarden "Tribunes en banken".
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