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Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van onderstaande, stedelijke bepalingen inzake evenementenveiligheid gelden
volgende definities:
- Publiek toegankelijk: iedere activiteit waarbij publiek onder bepaalde voorwaarden, hetzij kosteloos, tegen betaling
of op vertoon van een lidkaart wordt toegelaten.
- Evenement: een publieke toegankelijke manifestatie of gebeurtenis met een tijdelijk karakter.
Voorbeelden: fuiven, wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderijen, jaarmarkten, markten,
sportmanifestaties, … .
- Evenementterrein: het terrein of de locatie waar het evenement plaatsvindt.
- Openbare plaats: de openbare weg met inbegrip van de bermen en voetpaden, de openbare pleinen en terreinen en de
niet-openbare terreinen op het ogenblik dat zij voor één of meerdere personen vrij toegankelijk
kunnen zijn.
- Openbare weg: een openbare of private plaats, toegankelijk voor alle weggebruikers.
- Organisator: de publieke, private rechtspersoon of natuurlijke persoon die een evenement organiseert.
- Opstellingsplan: een grondplan van de evenementenlocatie waarop de indeling, (tijdelijke) opstellingen en (tijdelijke)
constructies die deel uitmaken van het evenement worden aangeduid en weergegeven.
- Evacuatieplan: een grondplan van de evenementenlocatie waarop alle nooduitgangen, evacuatie- en vluchtwegen,
evacuatietrajecten en locaties van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen worden aangeduid en
weergegeven.
- Intern noodplan: een, door de organisator, vooropgesteld document dat het geheel van alle preventieve en
curatieve maatregelen inzake veiligheid en overlastpreventie weergeeft voor het evenement.
- Veiligheidscontrole: controle op de naleving van het stedelijk reglement evenementenveiligheid door een bevoegd
persoon van de veiligheidsdiensten van de stad Sint-Niklaas, aangeduid door het College van
Burgemeester en Schepenen.
- Veiligheidsvergadering: een overleg dat plaatsvindt tussen organisator, de stedelijke overheid, de politie en de
brandweer. Tijdens dit overleg worden alle veiligheidsvoorwaarden overlopen en besproken.
Het is de stedelijke overheid die dergelijk overleg ten laatste vier weken voor aanvang van het
evenement organiseert.
- EHBO-post: een hulppost bemand door een (geaccrediteerde) medische organisator die instaat voor
het toedienen van eerste hulp bij ongevallen.
- Commandopost: multidisciplinair orgaan met als algemene opdracht de operationele sturing en coördinatie van een
evenement inzake veiligheid met mogelijke volgende samenstelling: brandweer, politie, medische
hulpverlening, veiligheidsverantwoordelijke organisator.
- Tijdelijke constructies: podia, tenten (met uitzondering van partytentjes), tribunes, stellingen en lichtbruggen.
- EDTC: Externe Dienst voor Technische Controle. Dit is een professioneel keuringsbedrijf of orgaan.
- Stedelijke veiligheidscel: veiligheidsorgaan van de stad dat zich o.a. bezig houdt met de detectie en de analyse van
allerhande risico’s op het grondgebied van de stad.

Artikel 2: Toepassingsgebied
§1 Onderstaande, stedelijke veiligheidsbepalingen zijn van toepassing op alle evenementen met een
publiek toegankelijk karakter die georganiseerd worden op het grondgebied van de stad SintNiklaas.
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Hoofdstuk II: Algemene bepalingen en voorwaarden
Artikel 1: Bepalingen inzake voorafgaande schriftelijke voorwaarden
§1. Evenementen op het grondgebied van Sint-Niklaas zijn onderworpen aan een voorafgaande
schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen in de volgende gevallen:
plaats op het openbaar domein;
uw dat eigendom is van of beheerd wordt door de stad;
en nodig zijn.
§2. Behoudens bovenstaande gevallen behoudt het College van Burgemeester en Schepenen zich het
recht voor omwille van de aard, de omvang of de omstandigheden van de voorgenomen activiteit,
deze afhankelijk te stellen van een voorafgaande schriftelijke toelating.
§3. De organisator dient vóór het houden van de activiteit een aanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen aan de hand van het “aanvraagformulier voor evenementen,
(buurt)feesten en fuiven” en dit ten laatste twee maanden voor de activiteit. Wanneer de activiteit
plaatsvindt op de Grote Markt, het Sint-Nicolaasplein of het Stationsplein moet de aanvraag drie
maanden op voorhand worden ingediend.
Artikel 2: Risicoclassificatie evenement
§1. De risicoclassificatie van evenementen bestaat uit 3 klassen: laag, middelhoog- en hoog.
§2. De risicoklasse wordt bepaald via een analyse van het evenement door de stedelijke dienst
publieke veiligheid en noodplanning. Die risicoklasse, alsook de algemene voorwaarden hieraan
verbonden, worden via adviesverlening medegedeeld aan het college van burgemeester en
schepenen.
§3. De organisator wordt van de risicoklasse, alsook de hieraan verbonden algemene voorwaarden, in
kennis gesteld na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3: Bepalingen inzake verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
§1 Iedere organisator van een evenement met een publiek, toegankelijk karakter, op het grondgebied
van Sint-Niklaas, wordt ten stelligste aangeraden om een verzekering af te sluiten ter dekking van
hun burgerlijke aansprakelijkheid.
§2 Voor een evenement vanaf risicoklasse middelhoog, houdt het college van burgemeester en
schepenen zich het recht voor om de afsluiting van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
op te leggen.
Artikel 4: Bepalingen inzake opstellingsplannen, evacuatieplannen en veiligheidsdossiers
§1. De organisator van een middelhoog risico evenement dient na goedkeuring een opstellings- en
een evacuatieplan in te dienen bij de stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning.
§2. De organisator van een hoog risico evenement dient na goedkeuring een intern noodplan in te
dienen bij de stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning.
§3. Opstellingsplannen, evacuatieplannen of veiligheidsdossiers dienen ten laatste 15 werkdagen voor
aanvang van het evenement aan de stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning te
worden bezorgd, bij voorkeur in digitale versie.
§4. Een model veiligheidsdossier werd door de stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning
ter beschikking gesteld via de website van de stad. Organisatoren kunnen met bijkomende vragen
over de opmaak van een opstellingsplan, evacuatieplan en een veiligheidsdossier terecht bij de
stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning.
Artikel 5: Bepalingen inzake veiligheidscontroles,-vergaderingen, medische hulpposten en
commandoposten
§1 Het College van Burgemeester en Schepenen neemt zich het recht voor om te allen tijde een
bevoegd persoon controle te laten uitoefenen op de naleving van de voorwaarden zoals
omschreven in dit document. Het geen gevolg geven aan de opmerkingen, geformuleerd door een
bevoegd persoon, wordt door het College van Burgemeester en Schepenen als nalatig beschouwd.
Dit kan leiden tot het vertraagd of niet van start gaan van het evenement.
§2 De organisator van een middelhoog of hoog risico evenement wordt automatisch één of meerdere
keren uitgenodigd voor een veiligheidsvergadering met de lokale hulpdiensten.
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§3 De organisator wordt steeds geacht om de medische risico’s verbonden aan het evenement
adequaat te kunnen opvangen. Afhankelijk van de risicograad kan het College van Burgemeester
en Schepenen opleggen om al dan niet te voorzien in een EHBO koffer, opgeleide 1e hulpverleners
of een EHBO-post, dit in onderstaande gradatie:
- laag risico evenement: minimaal een goed uitgeruste EHBO-koffer op locatie;
- middelhoog risico evenement: minimaal een EHBO-post, op een vaste locatie, voorzien van een
goed uitgeruste EHBO-koffer en met permanente bemanning door de organisatie;
- hoog risico evenement: minimaal een EHBO-post uitgebaat door geaccrediteerde vereniging.
Afhankelijk van de specifieke kenmerken van het evenement kan het College van Burgemeester
en schepenen steeds strengere maatregelen opleggen. Inzake medische risicoanalyse neemt u
contact op met de stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning.
§4 Vanaf de organisatie van een middelhoog risico evenement houdt het College van Burgemeester
en Schepenen zich het recht voor om een commandopost op te richten. De samenstelling van
dergelijke commandopost wordt nader door de verantwoordelijke veiligheidsdiensten bepaald.
Artikel 6: Interne veiligheidscoördinatie
§1 Iedere organisatie is het verplicht om minimaal een permanent te bereiken verantwoordelijke op
het terrein te hebben. Deze persoon controleert voor en tijdens het evenement dat alle
preventiemaatregelen zijn genomen (o.a. aanwezigheid blusmiddelen, ontgrendeling nooddeuren,
obstakelvrije doorgang in- en (nood)uitgangen, functioneren noodverlichting, …).
§2 De organisator van een middelhoog risico evenement is verplicht om een veiligheidscoördinator
aan te stellen. Deze persoon staat in voor zowel de samenstelling van een opstellings- en
evacuatieplan, alsook de terreincoördinatie inzake veiligheid tijdens het evenement.
§3 De organisator van een hoog risico evenement is verplicht om een erkend veiligheidscoördinator
aan te stellen. Deze organisatie staat in voor zowel de samenstelling van een intern noodplan,
alsook de terreincoördinatie inzake veiligheid tijdens het evenement.
Artikel 7: Bepalingen inzake vrijwilligers met toezichthoudende functie en bewakingsOndernemingen
§1 De organisator wordt steeds geacht om de risico’s verbonden aan massabeheersing te kunnen
opvangen. Afhankelijk van de risicograad, kan het College van Burgemeester en Schepenen
opleggen om al dan niet te voorzien in vrijwilligers met toezichthoudende functie, professioneel
erkende bewaking of een combinatie van beide. Inzake analyse van massabeheersing neemt u
contact op met de lokale politie (politie.evenementen@sint-niklaas.be).
§2 Vrijwilligers met toezichthoudende functie mogen geen toezichtopdrachten uitvoeren zonder een
machtiging van de burgemeester. Om dergelijke machtiging te verkrijgen , dienen alle namen en
geboortedata van de vrijwilligers minimaal 14 dagen voor aanvang van het evenement te worden
doorgeven aan de cel evenementen van de lokale politie (politie.evenementen@sint-niklaas.be).
§3 Vrijwilligers met toezichthoudende functie mogen voor hun eigen organisator onbezoldigd tot 4
keer per jaar worden ingezet.
§4 Vrijwilligers met toezichthoudende functie zijn verplicht om signalisatiekledij te dragen, dit onder
de minimale vorm van fluorescerende hesjes.
§5 Bij inzet van een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende bewakingsonderneming, is
het verplicht om de naam en de contactgegevens van de onderneming door te geven aan de cel
evenementen van de lokale politie (politie.evenementen@sint-niklaas.be)
Artikel 8: Bepalingen inzake afbouwscenario
§1 Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde aan de betrokken organisatie een
afbouwscenario opleggen, waarbij de organisator een aantal “eindpunten” inbouwt.
§2 Een afbouwscenario omvat mogelijks volgende elementen: einde verkoop drankbonnen/drank,
zachter zetten/stopzetten muziek, aanzetten algemene verlichting, volledig afsluiten locatie.
§3 Een afbouwscenario dient steeds kenbaar te worden gemaakt aan het publiek.
Artikel 9: Bepalingen inzake bewonersbrieven
§1. Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde aan de betrokken organisatie
opleggen om een bewonersbrief op te stellen. In dergelijke brief wordt de lokale omgeving
geïnformeerd omtrent het geplande evenement.
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Artikel 10: Bepalingen inzake inbreuken
§1 Bij vaststelling van inbreuken tegen één of meerdere bepalingen op genomen in dit stedelijk
reglement, kan het stadsbestuur, volgend het Gemeentedecreet, Nieuwe Gemeentewet, Titel II,
Hoofdstuk III, art. 135, passende maatregelen nemen om rampen en plagen, zoals brand te
voorkomen.
Artikel 11: Bepalingen inzake (negatieve) evaluatie
Wanneer een evenement door de stedelijke veiligheidsdiensten negatief wordt geëvalueerd, kan een
nieuwe aanvraag voor het organiseren van het evenement door het College van Burgemeester en
Schepenen worden geweigerd.
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Hoofdstuk III: Algemene veiligheidsbepalingen
Artikel 1: Bepalingen inzake toegang tot de evenementzone
§1 De evenementzone dient steeds vlot bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten. Dit betekent dat er te
allen tijde een obstakelvrije doorgang van minimaal 4 meter breed en hoog in rechte lijn dient
gewaarborgd te worden op de rijbaan en op de toegangswegen die naar het evenement leiden.
§2 Hou ook rekening met de brede draaicirkel van brandweervoertuigen. (buitencirkel van 15 meter
en binnencirkel van 11 meter).
Artikel 2: Bepalingen inzake parkeren en parkeergelegenheid
§1 Een evenementorganisator dient steeds voldoende parkeergelegenheid te voorzien, dit om de
hinder naar de omgeving toe zoveel als mogelijk te beperken (bv. foutparkeerders).
§2 Voorzie hierbij aansluitend ook stallingen voor fiets- en bromfietsen.
Artikel 3: Bepalingen inzake toegankelijkheid binnen de evenementzone
§1 Het is verboden om tijdelijke opstellingen voor een ingang of (nood)uitgang te plaatsen.
§2 De toegang tot hydranten en gasafsluiters dient te allen tijde te worden gevrijwaard.
§3 Alle tijdelijke opstellingen en constructies dienen in die hoedanigheid opgesteld en opgebouwd te
worden, dat er te allen tijde binnen de evenementzone een vlotte circulatie mogelijk is;
§4 Niet gebruikt materieel dient veilig te worden opgeborgen en mag niet tussen opstellingen worden
gestapeld.
§5 Daar waar nodig wordt het evenementterrein behoorlijk gemarkeerd (bv. verraderlijke opstapjes).
§6 (Elektriciteits)Kabels dienen afgeschermd (bv. kabelgoot) of minimaal geïmmobiliseerd te worden,
zeker ter hoogte van ingangen, (nood)uitgangen en in evacuatiewegen.
§7 Bij het inrichten van consumptiezones met staan- of zitgelegenheid gelden volgende bepalingen:
- Staantafels mogen de vlotte circulatie van bezoekersstromen binnen de evenementzone niet
hinderen en dienen onmiddellijk te worden weggenomen in geval van hinder of bij evacuatie.
- Tussen rijen tafels en stoelen dient er steeds een vrije doorgang van ongeveer 1 meter te
worden gelaten. Deze doorgangen dienen steeds naar de ingang, (nood)uitgang(en) te leiden.
§8 Toegangen tot podia en tribunes dienen steeds obstakelvrij te zijn. Trappen op podia en tribunes
dienen gemakkelijk begaanbaar te zijn.
§9 Rondom podia dient steeds een obstakelvrije veiligheidszone van minimaal 1 meter breedte te
worden voorzien. Deze zone wordt fysiek afgesloten. Afhankelijk van de risicobepaling, kan
hiervoor het gebruik van crashbarrières worden opgelegd (verzwaarde nadar).
Artikel 4: Bepalingen inzake algemeen gebruik van toestellen en materialen
§1 Enkel toestellen die het Europese CE-label dragen, mogen in gebruik genomen worden.
§2 Toestellen en materialen die sporen van gebrekkig onderhoud, instabiliteit of een ander technisch
mankement, mogen niet in gebruik genomen worden.
§3 Klemtoonprojectie, d.w.z. niet bewegende laserprojectie, is enkel toegelaten op voorwaarde dat
de projectie gericht is op een gebouw of een constructie zodanig de rechtstreeks contact met de
ogen van mensen wordt uitgesloten.
§4 Het gebruik van nevelmachines (rookmachines) is toegelaten, maar wordt afgeraden.
Artikel 5: Bepalingen inzake glasgebruik
§1 Het College van Burgemeester en Schepenen geeft voorkeur aan het gebruik van (herbruikbare)
plastic recipiënten.
§2 Het College van Burgemeester en Schepenen kan, indien aangewezen, het gebruik van plastic
recipiënten opleggen.
Artikel 6: Bepalingen inzake alcoholgebruik -16 en -18-jarigen
§1 Het is verboden alcoholische dranken te schenken aan -16 jarigen;
§2 Het verboden sterke dranken, inclusief alcoholpops, te schenken aan -18 jarigen;

7

Artikel 7: Bepalingen inzake overlast
§1 De organisator dient voldoende afvalbakken te voorzien, dit om rondslingerend vuil zoveel als
mogelijk te beperken.
§2 Zwerfvuil, ten gevolge van het evenement, dient te worden vermeden en door de organisator
naar behoren te worden opgeruimd en afgevoerd.
§3 Het is verboden om flyers en publiciteitsfolders op de openbare weg te verspreiden, tenzij het
College van Burgemeester en Schepenen hier expliciete toelating voor geeft.
§4 De organisator dient voldoende sanitaire voorzieningen te voorzien, waarbij het aantal
voorzieningen minimaal het verwacht aantal bezoekers kan dragen.
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Hoofdstuk IV: Bepalingen inzake brandveiligheid
Artikel 1: Bepalingen inzake brandgedrag van niet-vastbevestigde bekledingen
§1 Bepalingen inzake brandgedrag van doeken:
- Het is verboden velums en andere horizontale doeken op de evenementlocatie aan te brengen.
- Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het
gebruik ervan bemoeilijken.
- Doeken dienen te voldoen aan een reactie bij brand van materialen conform aan NF P 92-501-7
(=A2 (M2 en cl2)) of NBN 13773 (C) . Desbetreffende attesten dienen steeds te kunnen worden
voorgelegd.
§2 Bepalingen inzake brandgedrag van versieringen:
Het is verboden gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors,
papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen als versiering aan te wenden.
§3 Bepalingen inzake brandgedrag van tentzeilen:
- Het tentzeil van feesttenten dient steeds uit brandvertragend weefsel te zijn vervaardigd. Dit
komt overeen met een reactie bij brand van materialen conform aan NF P 92-501-7 (=A2 (M2
en cl2)) of NBN 13773 (C). Desbetreffende attesten dienen steeds te kunnen worden
voorgelegd.
- Indien u zelf geen eigenaar bent van de tent, dient de leverancier u dit attest bij levering en
ingebruikname te bezorgen. Vergeet dit dus zeker niet na te vragen.
Artikel 2: Bepalingen inzake het gebruik verwarmingselementen bakken, braden, frituren
§1 Bepalingen inzake opstelling:
- Verwarmingselementen dienen steeds op een stabiele en veilige wijze worden opgesteld op een
vaste, effen ondergrond.
- Verwarmingstoestellen dienen steeds op een stenen vloerplaat of op een ondergrond van
onbrandbare en slecht warmtegeleidend materiaal te worden opgesteld.
- Verwarmingselementen die sporen van gebrekkig onderhoud, instabiliteit of een ander
technisch mankement vertonen, mogen niet gebruikt worden.
§2 Bepalingen inzake voedingsbronnen:
- Het College van Burgemeester en Schepenen raadt ten stelligste het gebruik van elektrische
voedingsbronnen aan. Indien hierop wordt afgeweken, mogen enkel vloeibaar gemaakte gassen
als voedingsbron worden gebruikt.
- Het is verboden om petroleumverwarmingselementen of elementen waarvan de vlam niet is
afgeschermd te gebruiken.
- Bijkomende veiligheidsbepalingen voor installaties op propaan en butaan met soepele leidingen:
1. Het type slang dient steeds overeen te komen met het type gas waarvoor ze gemaakt is.
2. Slangen mogen geen barsten en kreuken vertonen.
3. Slangen zijn maximaal 2 meter lang en dienen over de totale lengte controleerbaar te zijn.
4. Op de slang dient steeds de waarde van de maximale werkdruk, het merk of logo van de
fabrikant, het type gas waarvoor de slang gemaakt is en het fabricagejaar vermeld te staan.
Slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.
5. Er dient steeds een ontspanner te zijn voorzien tussen de fles en de slang.
6. De slang dient steeds te zijn bevestigd aan de fles en aan het bekken/brander met voorziene
spanbeugels/spanbandjes.
- Bijkomende veiligheidsbepalingen gasflessen:
1. Gasflessen dienen in goede staat te zijn (geen deuken, roestvorming).
2. Gasflessenflessen dienen steeds een keuringsetiket te bevatten, waarop steeds de datum
van de laatste keuring staat vermeld. Deze keuring mag, afhankelijk van het type van de
fles, maximaal 10 tot 15 jaar oud zijn.
3. Gasflessen dienen steeds een veiligheidsetiket zwarte vlam op rode achtergrond te bevatten.
4. Gasflessen dienen steeds rechtop staan met omvalbeveiliging (bv. kettingen).
5. Gasflessen dienen steeds buiten te worden opgesteld. Let hierbij op dat ze afgeschermd zijn
tegen directe zonnestralen en het publiek.
6. Het is verboden gasflessen op hoogte te plaatsen(hoger dan de onmiddellijke omgeving).
7. Er mag maximum één reserve gasfles per toestel aanwezig zijn.
8. Het type gas dient steeds geschikt zijn voor de gebruikte installatie.
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§3 Bepalingen inzake professionele cateringkramen
- Professionele cateringkramen dienen steeds in het bezit te zijn van een attest van keuring
gasdichtheid niet ouder dan 5 jaar, afgeleverd door een EDTC.
- Professionele cateringkramen dienen steeds in het bezit te zijn van een attest van keuring van
de elektriciteit niet ouder dan één jaar, afgeleverd door een EDTC.
- Frituurtoestellen moeten uitgerust zijn met een stopthermostaat.
§4 Bepalingen inzake het gebruik van barbecues
- Barbecues dienen in een open ruimte te worden geplaatst, zodanig dat er voldoende afstand is
tussen de vuurhaard en mogelijks brandbare materialen en/of constructies in de omgeving.
- Het is verboden barbecues in een binnenomgeving aan te steken.
- Barbecues dienen op een stevige, stabiele ondergrond te worden geplaatst die niet kan branden
(bv. beton, asfalt).
- Barbecues dienen afgeschermd te worden van derden, zodoende geen rechtstreeks contact met
het hete toestel mogelijk is.
- Het is verboden om barbecues in werking onbewaakt achter te laten.
- Het is verboden om barbecues in werking te verplaatsen.
- Het is verboden brandspiritus, petroleum of een gelijkaardige vloeistof te gebruiken als
aanmaakmiddel.
- Het College van Burgemeester en Schepenen raadt het gebruik van barbecues op gas af.
§5 Bepalingen inzake blusmiddelen
- Het is verplicht om bij ieder verwarmingselement minimaal 1 brandblusapparaat type ABC te
voorzien van 6kg. Brandblussers dienen steeds voorzien te zijn van een keuringslabel, waaruit
blijkt dat het laatste controlemoment het jaar niet overschrijdt.
- De gebruikers van verwarmingselementen dienen een brandblusser te kunnen hanteren.
- Voor frituurtoestellen dient er bijkomend een blusdeken of een afsluitdeksel aanwezig te zijn.
Artikel 3: Bepalingen inzake het gebruik van open vuur (korven, schalen, kampvuren)
§1 De exacte locaties van open vuren dienen aan de stedelijke dienst publieke veiligheid en
noodplanning te worden voorgelegd.
§2 Open vuren dienen steeds stabiel te worden opgesteld, niet te dicht bij de rijbaan of bij enig
brandbaar materiaal.
§3 Het is verboden open vuren binnenin of in de nabijheid van een tent te plaatsen.
§4 Open vuren dienen steeds fysiek volledig omsloten te zijn (bv. nadar).
§5 Het is verplicht om bij ieder open vuur minimaal 1 brandblusapparaat type ABC te voorzien van
6kg. Brandblussers dienen steeds voorzien te zijn van een keuringslabel, waaruit blijkt dat het
laatste controlemoment het jaar niet overschrijdt.
§6 Het is verboden behandelde materialen (bv. behandeld hout), plastiek en rubber te gebruiken als
aanmaakmiddel.
§7 Het is verboden een reeds brandend open vuur te verplaatsen (vuurkorf, vuurschaal).
§8 Bij het einde van het evenement wordt er voldoende aandacht geschonken aan het doven van de
vuurkorf (en de asresten).
§9 Het gebruik van theelichtjes in glazen recipiënten is toegelaten.
Artikel 4: Bepalingen inzake kleinschalige vuuracts (bv vuurspuwers)
§1 Iedere organisatie is verplicht om de stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning in
kennis te stellen van het exacte programma, de gebruikte producten (+hoeveelheid) en de
beoogde locatie van de act(s).
§2 Vuuracts worden enkel toegelaten op een locatie waarbij de toeschouwers op ruim voldoende
afstand achter een afsluiting worden gehouden. De afstand tussen het publiek en de act wordt
bepaald in functie van de act. Bij de keuze van locatie(s) dient niet enkel rekening te worden
gehouden met beschikbare vrije ruimte, maar ook met andere factoren zoals bv. aanwezigheid
van dieren in de onmiddellijke omgeving.
§3 Het is verboden om in de onmiddellijke omgeving van de act brandbaar materiaal te stapelen.
§4 Het is verplicht om bij iedere vuuract minimaal 1 brandblusapparaat type ABC te voorzien van
6kg. Brandblussers dienen steeds voorzien te zijn van een keuringslabel, waaruit blijkt dat het
laatste controlemoment het jaar niet overschrijdt.
§5 Het is ten strengste verboden pyrotechnische producten te gebruiken.
§6 Een vuuract dient steeds verzekeringstechnisch in orde te zijn.
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Artikel 5: (Spektakel)Vuurwerk
§2 Volgend hoofdstuk II, art. 23 van het Algemeen Politie Reglement (APR) van de stad Sint-Niklaas,
is het te allen tijde verboden om zowel op openbare als private plaatsen vuurwerk te ontsteken,
tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 6: Bepalingen inzake brandveiligheid in zalen, tenten en op podia
§1 Het is verboden binnen een zaal of tent verplaatsbare verwarmingstoestellen, flessen met
vloeibaar gemaakte gassen, brandbare vloeistoffen en lichtontvlambare vaste stoffen te plaatsen.
§2 Er dient binnenin een zaal of tent per 150 vierkante meter minimaal 1 snelblusser type ABC van 6
kg aanwezig te zijn. Brandblussers dienen steeds voorzien te zijn van een keuringslabel, waaruit
blijkt dat het laatste controlemoment het jaar niet overschrijdt.
§3 Bepalingen inzake roken:
- Het is verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Dit
impliceert dat er ook een algemeen rookverbod geldt in afgesloten tenten.
- Aan de ingang van elke gesloten, publiek toegankelijke plaats dienen verbodstekens te worden
aangebracht, zodanig dat iedereen kennis kan nemen van het geldend rookverbod alvorens de
plaats te betreden.
- Het plaatsen van asbakken binnen een gesloten, publiek toegankelijke plaats wordt als een
overtreding aanschouwd.
§4 Bijkomende bepalingen inzake tenten, met uitzondering van partytenten
- Het tentzeil van feesttenten dient steeds uit brandvertragend weefsel te zijn vervaardigd
conform aan reactie bij brand van materialen M2 NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN 13773.
- Het reactie bij brand van materialen attest dient steeds te kunnen worden voorgelegd. Indien
de organisator zelf geen eigenaar van de tent is, dient de leverancier dit attest bij levering en
ingebruikname te bezorgen aan de organisator.
§5 Het is verplicht om op een podium minimaal 1 brandblusapparaat type ABC te voorzien van 6kg.
Het gebruik van CO₂–blussers wordt echter aangeraden. Bijkomend dienen CO₂-blussers tegen
omvallen te worden verankerd (blusser op druk).
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Hoofdstuk V: Bepalingen inzake evacuatie en noodwendigheden
Artikel 1: Maximale capaciteit evenementzone
§1 De brandweer en de stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning leggen het maximum
aantal personen vast dat gelijktijdig op de evenementlocatie mag aanwezig zijn op basis van
volgende criteria:
- het aantal uitgangen.
- de nuttige breedte van de uitgangen.
- evacuatiewegen en trappen.
Het kleinste resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten
personen voor zover het maximum van 3 pers/m² netto-oppervlakte niet wordt overschreden.
§2 De organisator dient alle nodige maatregelen te nemen om overschrijding van dit aantal te
voorkomen.
Artikel 2: Evacuatie
§1 Iedere overdekte locatie (gebouw, tent, loods, …) dient over een volgend minimum aan
nooduitgangen te beschikken:
- 1 nooduitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt.
- 2 nooduitgangen indien de bezetting tussen de 100 en 500 personen bedraagt.
- 2+”n” uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij ”n” het
gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1.000 van de maximale bezetting van het
compartiment.
§2 Bovengrondse of ondergrondse delen van het evenementlocatie die voor het publiek toegankelijk
zijn, moeten via vaste trappen bereikbaar zijn.
§3 Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer in haar advies verhoogd worden in functie
van het risico en de configuratie van de evenementlocatie.
§4 Rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10 % komen niet
in aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen.
§5 Bijkomende bepalingen inzake (nood)uitgangen, signalisatie en (nood)verlichting:
- Nooduitgangen dienen steeds minimum 80 cm breed en 200 cm hoog zijn. Vanaf 500 personen
moeten de evacuatiewegen minstens 240 cm breed zijn
- Nooduitgangen dienen steeds over de gehele breedte obstakelvrij te zijn
- Schuifdeuren mogen niet als nooduitgang beschouwd worden als ze niet over een antipaniekbeslag (bij lichte druk draaien ze open in de vluchtrichting) beschikken
- Niveauverschillen in en aan nooduitgangen- en wegen dienen te worden weggewerkt
- Nooduitgangen dienen steeds met één handeling over de volle breedte te openen en draaien in
de richting van de vluchtroute
- De plaats van elke nooduitgang moet aangegeven worden door reglementaire pictogrammen
voor evacuatie. Deze pictogrammen moeten bovendien belicht worden door de normale
elektrische verlichting en door veiligheidsverlichting. Enkel elektriciteit is toegelaten als
algemene verlichtingsbron. De veiligheidsverlichting dient conform te zijn aan de norm NBN EN
1838, dient onmiddellijk en automatisch in werking treden bij het uitvallen van de normale
verlichting en dient een autonomie te bezitten van minstens één uur.
§6 Bijkomende bepalingen inzake trappen en verdiepingen:
- Trappen dienen van het rechte type te zijn en dienen rechtstreeks te toegang geven tot het
evacuatieniveau. De optrede van een trap mag hoogstens 18 cm bedragen, terwijl de aantrede
minstens 20 cm moet zijn.
- Trappen dienen een totale breedte te hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het
aantal personen dat ze moet gebruiken vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de
uitgang, 2 indien ze er naar opstijgen.
- Trappen dienen minstens één leuning te hebben. Trappen dienen aan beide zijden van een
stevige leuning te zijn voorzien indien ze meer dan 1,20 m breed zijn. Indien de trapbreedte
gelijk of groter is dan 2,40 meter, moet een stevige leuning zijn aangebracht in hun as.
- Treden van trappen dienen te zijn vervaardigd van of bekleed zijn met een stroef materiaal.
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Hoofdstuk VI: Bepalingen inzake tijdelijke constructies
Artikel 1: Begripsomschrijving
§1 Volgende elementen worden beschouwd als tijdelijke constructies:
 Podiumconstructies
 Tribuneconstructies
 Stelling- en steigerconstructies
 Lichtbrugconstructies
 Tentconstructies.
Artikel 2: Algemene bepalingen
§1 Er wordt een onderscheid gemaakt in de voorwaarden tussen tijdelijke constructies in
buitenomgeving (openbaar en privaat buitendomein) en in binnenomgeving (gebouwen).
§2 Tijdelijke constructies dienen steeds conform aan de voorschriften van de fabrikant te worden
opgebouwd en afgebroken. Hiervoor dient men de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te volgen.
§3 Het is verboden om tijdelijke constructies te plaatsen, waarbij de onderbouw van de constructie
uit hout is vervaardigd.
§4 Tijdelijke constructies dienen steeds op een stevige, effen ondergrond te worden opgebouwd.
§5 Tijdelijke constructies dienen steeds voorzien te zijn van minimale vormen van collectieve
beschermingsmaatregelen ter preventie van vallen, struikelen en vormen van manipulatie.
(bv: bescherming tegen inklimmen, plinten, leuningen, kantlijsten).
§6 Tijdelijke constructies dienen steeds te zijn voorzien van voldoende, stabiele toegangsmiddelen.
(bv: ladders, trappen)
§7 Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde een bijkomende visuele controle
op geraamte en gebinte, uitgevoerd door een EDTC, opleggen.
Artikel 3: Specifieke bepalingen inzake tijdelijke constructies in buitenomgeving
§1 Bij opbouw en afbraak van tijdelijke constructies in buitenomgeving, is het verplicht om een
tijdelijke werfzone te voorzien. Deze tijdelijke werfzone voldoet aan volgende voorwaarden:
 De werfzone wordt aangeduid en afgebakend met nadar, heras of rood/wit signalisatielint.
 Er worden signalisatieborden “verboden toegang tot de tijdelijke werfzone” aangebracht.
§2 Voor iedere tijdelijke constructie opgesteld in buitenomgeving, dienen volgende documenten te
kunnen worden voorgelegd:
 Gebruiksaanwijzing fabrikant
 Sterkte- en stabiliteitsberekening
 Indienststellingsverslag, opgesteld door de verantwoordelijke opbouwer
§3 De onderbouw van tijdelijke constructies die worden opgesteld in buitenomgeving, dient steeds te
steunen op een stabiel voetstuk. (geen rechtstreekse plaatsing op ondergrond).
§4 Voor de stabiliteit van stellingen en steigers die worden opgesteld in buitenomgeving en die
gedeeltelijk of volledig gebruikt worden als reclametoren (bevestiging spandoeken, …), dient extra
rekening te worden gehouden met de factor wind.
Artikel 4: Specifieke bepalingen inzake tijdelijke constructies in binnenomgeving
§1 Voor iedere tijdelijke constructie opgesteld in binnenomgeving, dient een indienststellingsverslag,
opgesteld door de verantwoordelijke opbouwer, te kunnen worden voorgelegd.
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Checklist
Risicobepaling

Welke classificatie heb je
meegekregen?

Laag risico
evenement

Middelhoog risico
evenement

Hoogrisico
evenement

Algemene voorwaarden

Welke algemene voorwaarden zijn er aan een bepaalde risicoklasse verbonden?

(Er kunnen steeds, naargelang het karakter van het evenement nog bijkomende maatregelen worden
opgelegd)

1. Het is aangeraden een verzekering burgerlijk aansprakelijkheid af te sluiten;
2. Aanstellen van een te bereiken verantwoordelijke gedurende de gehele
duurtijd van het evenement;
3. Voorzien in een goed uitgeruste EHBO koffer op locatie;
4. Het wordt ten zeerste aangeraden om tijdens het evenement een opgeleide
EHBO-medewerker te voorzien;
5. In acht nemen van de veiligheidsbepalingen omschreven in dit document;
6. Een voorafgaandelijke terreincontrole is steeds mogelijk.
1. Afsluiten van een verzekering burgerlijk aansprakelijkheid;
2. Aanstellen van een permanent te bereiken veiligheidscoördinator gedurende
de gehele duurtijd van het evenement;
3. Aanstellen van minimaal x aantal vrijwilligers met specifiek opdrachten
aangaande toezichtshouding;
4. Opstellen en indienen van een grond- en evacuatieplan bij de stedelijke dienst
publieke veiligheid en noodplanning;
5. Voorzien in een EHBO-post. De aard, grootte en uitbating van de inzet wordt
bepaald op in overleg met de stedelijke dienst publieke veiligheid en
noodplanning;
6. In acht nemen van de veiligheidsbepalingen omschreven in dit document;
7. Bijwonen van een veiligheidsvergadering, waarop alle bovenstaande punten,
alsook bijkomende en specifieke veiligheidsvoorschriften, worden besproken;
8. Een voorafgaandelijke terreincontrole wordt standaard voorzien.
1. Afsluiten van een verzekering burgerlijk aansprakelijkheid;
2. Aanstellen van een permanent te bereiken en erkende veiligheidscoördinator
gedurende de gehele duurtijd van het evenement;
3. Aanstellen van minimaal x aantal professioneel erkende bewakingsagenten
met specifiek opdrachten aangaande toezichtshouding;
4. Opstellen en indienen van een intern noodplan bij de stedelijke dienst publieke
veiligheid en noodplanning;
5. Voorzien in een EHBO-post, verzorgd door een erkende (geaccrediteerde)
vereniging. De aard en grootte van de inzet wordt bepaald in overleg met de
stedelijke dienst publieke veiligheid en noodplanning.
6. In acht nemen van de veiligheidsbepalingen omschreven in dit document;
7. Bijwonen van meerdere veiligheidsvergaderingen, waarop alle bovenstaande
punten, alsook bijkomende en specifieke veiligheidsvoorschriften, worden
besproken.
8. Een of meerdere terreincontroles worden standaard voorzien.
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