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Richtlijnen; plaatsen van tenten 

Bij het plaatsen van de tent (vanaf 50 personen), moet vooraf rekening worden gehouden met de 

volgende veiligheidsprincipes: 

 Plaatsing: 

Tenten moeten min. 3 m van elk gebouw geplaatst worden. Rondom de tent moet steeds 

een vrije doorgang blijven met een breedte van min. 1,20 m.  Deze doorgang zal gemeten 

worden vanaf de tentharingen. 

Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand 

van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten. 

 Stabiliteit: 

De brandweer kan een attest betreffende de stabiliteit van de tent vragen.  Hierin moet 

vermeld worden tegen welke windsnelheid deze tent bestand is.  Dergelijk attest kan je 

krijgen bij je tentenverhuurder. 

 Toegang brandweer: 

De normale toegang voor brandweervoertuigen moet maximaal beschikbaar blijven.  De 

minimumbreedte van de doorgang is 4m en 4 m hoog.  Geen enkele tent mag zich verder 

bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen. 

 Evacuatiewegen: 

Er mogen geen dode hoeken ontstaan van meer dan 15 meter! Geen enkel punt in de tent 

mag zich verder bevinden dan 20 m van de dichtstbijzijnde uitgang of evacuatieweg of 30 

m van de tweede of andere uitgang(en). 

 Max. bezetting: 

Voor de tenten is het maximum aantal toegelaten personen gelijk aan 1,4 personen per 

vierkante meter totale nuttige oppervlakte (kleedkamers, toiletten, togen worden hierin niet 

meegerekend). 

De dienst Veiligheid of de Brandweer Bilzen bepaalt het totaal aantal toegelaten personen 

en het aantal uitgangen per tent. 

 Aantal (nood)uitgangen: 

Elke tent moet minstens:  

o één uitgang hebben bij een bezetting van minder dan 50 personen 

o twee uitgangen (diagonaal) hebben bij een bezetting van 50 tot 250 personen 

o 3 uitgangen hebben bij een bezetting vanaf 250 tot 500 personen 

o per 500 personen extra moet er een extra uitgang voorzien worden 

 Nuttige breedte van (nood)uitgangen en evacuatiewegen: 

o De werkelijke nuttige breedte moet een veelvoud zijn van 60 cm en moet tenminste 

80 cm. bedragen voor evacuatiewegen en -deuren. 

o Uitgangswegen en -deuren moeten in totaal een nuttige breedte hebben die tenminste 

gelijk is, in centimeters, aan het maximum aantal in de tent toegelaten personen maal 

1,25. 

 

 



  
 
  Dienst Veiligheid en Preventie  

  Gemeentebestuur Riemst 

 

Dienst Veiligheid & Preventie  E-mail: veiligheid@riemst.be 
Gemeentebestuur Riemst  Tel: 012 440 388  
  2/3 

 

 Noodsignalisatie: 

De uitgangen en nooduitgangen moeten duidelijk gesignaleerd worden.   Op de deuren 

die niet naar een uitgang leiden, moet het opschrift 'GEEN UITGANG' aangebracht 

worden. 

 Evacuatie-alarm: 

In tenten met een capaciteit vanaf 100 personen moet er een alarmsysteem beschikbaar 

zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de tent zo 

spoedig mogelijk te verlaten.  In de meeste gevallen wordt hiervoor een megafoon 

gebruikt. 

 Tentzeilen: 

Tentzeilen moeten uit zelfdovend of onbrandbaar materiaal bestaan (brandklasse A2 - 

M2). 

Attesten moeten kunnen voorgelegd worden aan de dienst Veiligheid of de Brandweer 

Bilzen. 

 Brandblustoestellen: 

Er moeten bijkomende brandblustoestellen geplaatst worden (1 poeder/schuimblusser per 

150 m2, met een min. van twee toestellen). In functie van de risico's kan de bevoegde 

ambtenaar bijkomende blusmiddelen eisen. 

Deze toestellen kunnen aangevraagd worden bij dienst Veiligheid of de Uitleendienst. 

(min. 14 dagen op voorhand)! 

 Veiligheidsverlichting: 

In de tent moet er overal voldoende veiligheidsverlichting zijn (min. lichtsterkte van 1 lux). 

De uitgangen en de nooduitgangen moeten voorzien zijn van veiligheidsverlichting, die 

duidelijk de uitgangen verlichten. Deze moet onmiddellijk werken na stroomuitval.. 

 Vloerbekleding: 

Vloerbekleding (ook eventueel tapijt) van de tent moet een moeilijke 

vlamvoortplantingssnelheid (brandklasse A3 - M3) hebben.  Attesten moeten kunnen 

worden voorgelegd aan de dienst Veiligheid of de Brandweer Bilzen. 

 Textielstoffen: 

Textielstoffen in de tent en op de evacuatiewegen zijn VERBODEN, met uitzondering van 

de stoffen die een brandvertragende behandeling hebben ondergaan (brandklasse A1).   

Horizontaal aangebrachte doeken zijn volledig verboden. 

 Ballonnen: 

Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden. 

 Vuur: 

Open vuren zijn verboden! (zoals kaarsen, fakkels, ...). 

 Roken: 

Indien roken wordt toegestaan moeten er voldoende zelfdovende asbakken ter 

beschikking worden gesteld. 

 Toiletten: 

Er moeten voldoende dames en herentoiletten zijn en van elkaar gescheiden. 

(1 toilet heren/dames per 25 m² nuttige oppervlakte) 

 Elektriciteit: 

De bijkomende elektrische installatie die aangebracht wordt, moet voldoen aan de huidige 

wetgeving (A.R.E.I.). 
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 Verwarming: 

Het gebruik van extra verwarmingstoestellen met vloeibaar gemaakte petroleumgassen en 

andere gassen is verboden. 

 Gasflessen: (steeds goedkeuring vragen aan de dienst Veiligheid of Brandweer Bilzen) 

Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt moeten worden, dienen deze 

gasflessen opgesteld te worden buiten de tenten.  Deze gasflessen moeten gegroepeerd 

worden, terwijl de opslagplaats dient afgesloten te worden voor het publiek, bij voorkeur 

met hoge hekkens.  Daarnaast dient deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar te zijn door de 

brandweer.  Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementering ter zake en 

aan de regels van goed vakmanschap.  Flexibele leidingen mogen max. 5 jaar oud zijn en 

moeten voorzien zijn van de EN 559  normering. De slang mag niet langer zijn dan 2m. 

 Koken, bakken en braden: 

Voor de voeding van kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de 

verwarmingstoestellen wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan.  De opslagplaats van 

deze brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden.  De gasinstallaties moeten 

voldoen aan de geldende reglementering ter zake en aan de regels van goed 

vakmanschap. 

 Muziek: 

Het is verboden in tenten muziek te maken zonder voorafgaandelijk een 

muziekvergunning aan de Gemeente Riemst aan te vragen. 

De wettelijke voorschriften en uitvoeringsbesluiten betreffende de bestrijding van 

geluidshinder moeten stipt nageleefd worden.  Er moeten maatregelen genomen worden 

ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en rust. 

 Afval: 

In de onmiddellijke omgeving van, en in de tent moeten er voldoende afvalbakken 

beschikbaar zijn.  Het moet mogelijk zijn dit afval selectief in te zamelen. 

 

 
 


