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10. ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT - WIJZIGING.

DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, voornamelijk titel II;

Gelet op het algemeen politiereglement, vastgesteld door de gemeenteraad op lg.O2.lgSl,goedgekeurd
door de Bestendige Deputatie op 12.03.1981 en op de latere wijzigingen;

Overwegende dat op initiatief van het provinciaal bestuur van Oost-Vlaanderen, een modelreglement
werd ontworpen toepasselijk op alle inrichtingen die gewoonlijk voor de voor het publiek toegankelijk zijn, ook
al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten
personen 50 ofmeer bedraagt;

. Overwegende dat het provinciebestuur suggereert om dit reglement in alle gemeenten van de provincie
toepasselijk te maken;

Gelet op het feit dat het doel van deze reglementering erin bestaat minimale eisen vast te stellen
waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen om
onder meer :

l. het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen
L de veiligheid van de aanwezigen en eventuele andere gebruikers van het gebouw te waarborgen
1. het preventief ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken;

Overwegende dat ondanks het feit dat het politiereglement van de stad Ninove reeds een identieke
regeling bevat in afdeling 3 van Hoofdstuk 4, het evenwel past deze afdeling te vervangen door de bepalingen
van het modelreglement van de Provincie, weliswaar aangepast aan de bestaande indeling van het algemeen
politiereglement;

Overwegende dat het niet noodzakelijk is een overgangsregeling te voorzien, daar de bepalingen
opgenomen in het bestaande algemeen politiereglement reeds een overgangsperiode voorzagen van I jaar vanaf
hun invoering in 1990;



Overwegende dat anderzijds het hoofdstuk 2 "Reinheid op de Openbare Weg" een aantal wijzigingen
dient te ondergaan ingevolge de gewijzigde methoden van ophaling en verwerking van afual, qnder meer de l4-
daagse ophaling van PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons), het opnemen van voorschriften inzake de bedeling
van drukwerken, het opnemen van verplichtingen ten aanzien van begeleiders van honden en de verplichting tot
het plaatsen van afvalrecipiënten door exploitanten van inrichtingen die voedingswaren en dranken verkopen
bestemd om te worden verbruikt buiten de inrichting;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

In het algemeen politiereglement van de stad Ninove worden volgende wijzigingen aangebracht

I. In Hoofstuk2 : REINHEID VAN DE OPENBARE WEG :

1. In artikel 48 wordt volgende defìnitie van PMD toegevoegd:

PMD:
Plasticverpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons, hierna PMD genoemd:
Plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van
papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding.

2, In arlikel 48 worden bij de definities van gewoon huisvuil en grof huisvuil in fine de letters ooPMD"

toegevoegd.

II. Er wordt een artikel 52 bis ingevoegd, als volgt geformuleerd

Artikel 52 bis :

B e del en r e c I am e dr u kw er ken :

Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in leegstaande panden of ze achler te laten op andere plaatsen dan
in de brievenbus.
Door de stad wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst "geen folders enlofgeen regionale pers",
die op de brievenbus kan worden gekleefd. Het is verboden folders en/of regionale pers te bedelen in de

brievenbussen die voorzien zijnvan deze zelfklever.

m. Er wordt een artikel 52 ter ingevoegd, als volgt geformuleerd

Artikel 52 ter :

P I aa t s en v a n afv al recipiënten :

De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle uitbaters van inrichtingen
die voedingswaren ofdranken verkopen bestemd om buiten hun inrichting te gebruiken, dienen er voor te zorgen
dat behoorlijk en goed bereikbare afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar zijn geplaatst. Zij dienen de recipiënten
zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van hun inrichting rein te
houden.

IV In artikel 54. tweede alinea, eerste regel, wordt het woord "gescheidt" vervangen door het woord
"geschiedt".

V,

VI.

VII.

In artikel 55 punt 4, tweede regel, wordt het cijfer "20" vervangen door het cijfer "15"

In artikel 55 punt 6 worden in fine de letters "PMD" toegevoegd.

Na artikel 55 en voor artikel 55.1 wordt volgende titel ingevoegd : "III GLAS" en worden de erop
volgende Romeinse cijfers III tot en met V met één eenheid verhoogd.



VIII. In aftikel 5JJ worclt in de eerste alinea, tweede regel, het woord "ontwikkelingen" vervangen door het
woord"omwikke lin gen".

IX. In artikel 55.4 wordt in $ 1, eerste zin,het woord "glas" vervangen door de woorden oohol glas"

X In artikel 56 punt 2 .eerste alinea, worden de eerste'twee zinnen geschrapt, te weten : "Wanneer de
afmetingen van het grof huisvuil het toelaten, moet het geborgen worden in huisvuilzakken van de Stad.
Grotere stukken mogen per voorwerp ofper pak worden aangeboden.".

XI.

XII.

In artikel 56 punt 4 worden in fine de letters "PMD" toegevoegd

In artikel 58.2 $ 2 tweede alinea. eerste 2in, worden de woorden "mits een jaarlijkse retributie"
geschrapt.

XIIL In afiikel 58.2 S 4 wordt de laatste zin als volgt geformuleerd "Op deze GFT-container is een jaarlijkse
retributie verschuldigd", geschrapt.

XIV. Er wordt tussen artikel 59 en de rubriek DIVERSEN een rubriek toegevoegd, als volgt geformuleerd en
bestaande uit de artikelen 59 bis en 59 ter :

..VIII SELECTIEVE INZAMELING
VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS (PMD)

VAN PLASTIÇVERPAKKINGEN, METALEN

Artikel 59 bis :

$ L De plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) worden l4-daags huis-aan-huis
opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de door het College van
Burgemeester en Schepenen bepaalde dagen. De plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
worden ook ingezameld op het containerpark.

$ 2. De plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet meegegeven worden met het
huisvuil, het grof vuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze voor plasticverpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons.

Artikel 59 ter

$ 1. Het PMD moet worden aangeboden in de voorgeschreven transparante blauwe zak.

$ 2. Btj het PMD mogen geen kunststof voorwerpen andere dan plastic flessen en flacons (dus bijvoorbeeld geen

botervlootjes, yoghurtbekers, piepschuim, plasticzakken, folie, speelgoed, bloempotten,...) worden aangeboden.
Er mag geen GFT, papier, karton, glas, klein gevaarlijk afval, stenen, restfractie van het huisvuil worden
aangeboden of ander afval waarvoor dit politiereglement een afzonderlijke bestemming voorschrijft.

$ 3. De verschillende fracties van de plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen
gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.

$ 4, Het gewicht van elke gevulde blauwe zak is beperkt tot 5 kg. De PMD-zak moet degelijk gesloten worden
aangeboden zodat de inhoud niet.op de openbare weg kan terechtkomen

$ 5. De intercommunale heeft het recht de aangeboden PMD dat niet voldoet aan de hoger vermelde eisen te
laten staan, mits markering van deze zak met een zelfklever waardoor de aanbieder wordt gewezen op de foute
aanbieding.
De aanbieder dient de geweigerde PMD-zak nog dezelfcle dag van de openbare weg te verwijderen.'

XV, DÞ rubriek DIVERSEN wordt hemummerd in IX.
XVI. In de rubriek IX DIVERSEN wordt na artikel 64 volgende tekst toegevoegd

"Hondenpoeþ



Artikel 64 bis

Hondenbegeleiders moeten er voor zorgen dat hun hond het openbaar domein (wegen, voetpaden, parken,
plantsoenen, bermen, sportvelden....) en de private eigendommen niet bevuilt met zijn uitwerpselen of moeten
ervoor zorgeî dat de honden hun behoefte doen in daartoe bestemde hondentoiletten.
De eigenaars of begeleiders van honden moeten steeds in het bezit zijnvan een zakje waarmee ze hondenpoep
buiten hondentoiletten onmiddellijk moetgn verwijderen. Dit zakle moet gesloten zijn of dichtgeknoopt kunnen
worden en mag in de vuilbakjes van de stad of in de vuilzak gedeponeerd worden. Een zakje voor het
verwijderen van hondenpoep moet op het eerste verzoek van de politie vertoond kunnen worden. De bepalingen
van dit artikel ontslaan de aangelanden niet van hun verplichting de bepalingen inzake het rein houden van de

stad na te leven.
De bepalingen van onderhavig artikel 64 bis gelden niet voor mindervaliden met geleidehonden,"

2. IN HOOFDSTUK 4 DE OPENBARE VEILIGHEID:

Afdeling 3 getiteld Gebouwen en lokalen - Brandvoorkoming wordt door volgende tekst vervangen

.,

in richtinsen

1 - DOELSTELLING - TOEPASSINGSGEBIED -DEFINITIES

Artikel 96

De hierna vermelde bepalingen van afdeling 3 bepalen de minimumnormen inzake brandpreventie, waaraan het
concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen,
tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en op de publiek toeþankelijke inrichtingen waarvoor een

specifieke reglementerin g inzake brandveiligheid van toepassing is,

Artikel 97

Voor de toepassing van deze afcleling wordt verstaan onder :

brandpreventie : het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli
1979 betreffende de preventie van brand en ontþloffing en betreffende de verplichte verzekering van de

burgerechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

publiek toegankelijke inrichting : gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk
zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon
van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 ofmeer bedraagt

basisnormen : de basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994,met latere wijzigingen, tot
vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen
moeten voldoen

netto-oppervlakte : de oppervlakte die beschikbaar,is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van het

vast meubilair, vestiaires en sanitair

stappenplan : het door de burgemeester op advies van de bevoegde brandweerdienst goedgekeurde voorstel van
de exploitant tot regularisatie van de door de brandweer vastgestelde gebreken of tekoÍkomingen met betrekking



tot deze reglementering, dat tevens de. bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de

noodzakelijke aanpassingswerken dient te bevatten.
Voor het overige gelden, voor de toepassing van deze afdeling, de defrnities van bijlage I en bijlage 5 van
voornoemd het koninklijk besluit vanT júi 1994

2. VEREISTE ATTESTEN

Artikel 98

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de

binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de

brahdveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan belnvloeden, dient voorafgaandelijk door de exploitant een

brandveiligheidverslag aangevraagd aan de burgemeester. Dit verslag wordt door de burgemeester afgeleverd op

advies van de brandweer

Het verslag bevat een beschrijving van de bestaande toestand en desgevallend de maatregelen, die door de

exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming Ie zijn met onderhavige reglementering. Indien
noodzakelijk wordt toepassing gemaakt van het stappenplan.
Het openhouden, openen ofheropenen van een publiek toegankelijke inrichting is eveneens afhankelijk van een

gunstig brandveiligheidverslag, af te leveren door de burgemeester, na advies. van de brandweer Bij vaststelling
van inbreuken wordt desgevallend toepassing gemaakt van het stappenplan.

Artikel99

Inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 ju'li 1979 betreffende de

preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de burgemeester bovendien een duplicaat van het door de

verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het koninklijk
besluit van 5 augqsius 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30juli 1979 betreffende
de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Artikel 100

, De exploitant legt op eenvoudige vraag geldige attesten inzake materiaalklasse voor

3 . ALGEMEEN BEVEILIGINGSPRINCIPE-AANTAL TOEGELATEN PERSONEN
TOEGANG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Artikel 101

$ I Onverminderd de verdere bepalingen van dit reglement dient de exploitant alle nodige maatfegelen te nemen
om brand te voorkomen eî de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek.

$ 2 Onderhavige reglementering doet, voor de eraan onderworpen inrichtingen, geen afbreuk aan de

voorschriften inzake toegang, het binnenverkeer en de nooduitgang(en), zoals bepaald in het koninklijk besluit
van 9 mei 1977 genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot
gebouwen toegankelijk voor het publiek,



$ 3 De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, moeq op eigen verantwoordelijkheid, het maximum
aantal personen vaststellen dat gelijktijdig binnen de inrichting magaanwezig zijn, op basis van volgende criteria
: de netto-oppervlakte, het aantal uitgangen, de nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. Het kleinste
resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten personen.

De respeçtieve berekeningswijze is als volgt

de netto-oppervlakte :

Het aantal toegelaten personen bedraagt 1 per m'znetto-oppervlakte.
In inrichtingen waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair,
wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld aan het aantalzifplaafsen.

het aantal uitgangen :

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die overeenstemt met het aantal uitgangen
zoals bepaald in Hoofdstuk IV, Afdeling 3, artikel 14, g 1 van dit reglement.

de vereiste nuttige breedte van de uitgangen eh evacuatiewegen

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig punt 5.6 van
bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.
In de inrichtingen die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt
het aantal toegelaten personen maximaal 80.

Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het stads- of gemeentebestuur betreffende dit
maximum aantal gel ij ktijdig aanwezige personen.

Dit aantal dient vermeld in het veiligheidsregister, bepaald in Hoofdstuk IV, Afdeling 8, artikel 4 van

onderhavig reglement, dat in iedere inrichting voor handen moet zijn. Het wordt tevens aangeduid op een bordje
dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de zorgen van de exploitant bij de ingang(en) van de

inrichting is aangebracht. Dit bordje, uit harde materialen vervaardigd, heeft volgende afmetingen :

- lengte :400 mm
- breedte :200 mm
De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om overschrijding van dit
aantal te voorkomen.

4.-.BOUW- EN ANDBRB TECHNISCHE VEREISTEN

4.1 - Reactie bij brand van de materialen

Artikel 102 - beproevingsmethoden en onderverdeling in klassen
Voor de beproevingsmethoden en de onderverdeling van de materialen in klassen wordt verwezen naar

bijlage 5 van de basisnormen.

Aftikel 103 - vast bevestigde bekledineen

Voor vast bevestigde bekledingen gelden de minimumklassen volgens onderstqqnde tqbel

vloer
bekleding

bekleding van plafonds en valse
verticale wanden plafondslokaal



AI

Artikel 104 - Niet-vastbevestigde bekledingen en meubilair

De bekledingen en de vullingen van het mêubilair evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en gordijnen
hebben een minimale classificatie 42. Geldige attesten hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen
voorgelegd worden.

De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van
stof of afval achter de bekledingen.

Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden

Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan
bemoeilijken

Artikel 105 - versieringen

Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen.

Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en overgordijnen,
tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier ofstoffering rechtstreeks op de wanden aangebracht.
Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk
brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend. \

4.2 - Inplanting en toegangswegen

Artikel 106

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de territoriaal bevoegde brandweei, onverminderd de

toepassing van de basisnormen terzake.

Aftikel 107

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkagende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel
toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de

brandweer in het gedrang komen.

Afdeling 4.3- Compartimentering en evacuatie

Artikel 108 - delen van het gebouw,niet behorend tot de uitbating

De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van deze delen van het gebouw die niet tot
de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater enlof derden.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.
Een compartiment mag zich evenwel uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een

binnenverbindingstrap (duplex) op voorwaarde dat de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter
is dan 2500 m'z,

technische lokalen,
stookplaatsen, keukens A0

evacuatiewegen,
publiektoegankelijke lokalen A3

A1



Artikel 109 - evacuatie van de compaftimenten

$ I Aantal uitgangen * trappen

Elk compartiment heeft minimum :

-één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
-twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
-2+n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het geheel getal is
onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het comparliment

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de
configuratie van de lokalen.
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals de compartimenten.
W'anneer de inrichting op bovengrondse of ondergrondse verdiepingen lokalen heeft die gewoonlijk voor het
publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust zijn.
Verdiepingen waar minstens 100 personen, maar ten hoogste 499 personen gelijktijdig toegelaten zijn, moeten
beschikken over minstens 2 afzonderlijke en van elkaar onaftrankelijke trappen.
Verdiepingen waar 500 of meer personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, moeten met het gelijkvloers
verbonden zijn door tenminste 3 alzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen.
Rol- en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan l0 % komen niet in aanmerking
voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen.
Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé
lokalen voor de exploitant, mag de uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, is

voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

$ 2 Uitgangen en trappen - verdere vereisten

De nuttige breedte van elke uitgang bedraagt minstens 0,80 m.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De
evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare weg bereikbaar is.

De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen en uitgangswegen moeten een snelle en
gemakkelijke evacuatie te allen tijde verzekeren.

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een

snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk rnaken.

4.4 - Voorschriften voor sommige bouwelementen

Arlikel 110 - doorvoerínsen door wanden

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet
nadelig beïnvloeden.

Artikel l1l - structurele elementen
De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig volgende tabel

aantal

structuur van het gebouw

bovengrondse dakstructuur
structuur

%h 1/,h

t/z h t/z h*

lh %h*

ondergrondse
structuur * *

th
lh
th

lagenbouw

I

2

>2



* Dit voorschrift is niet van toepasSing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een

bouwelement met weerstand tegen brand vanYrh.xx Met inbegrip van de vloe. uan het laagste evacuatieniveau,

Artikel I 12 _- plafonds en valse plafonds
Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk
brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als bouwmateriaal voor wanden, plafonds en valse plafonds worden
aangewend.
In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij
brandvanVzh.
De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale
wanden die ten minste een weerstand tegen brand van %hbeziften.
Indien de ruimte tussen het plafond en het valse plafond niet is uitgerust met een sprinklerinstallatie, dient deze
ruimte derwijze onderbroken te worden met verticale scheidingen met een Rf : % h dat er ruimten ontstaan
waarvan de horizontale projectie kan ingeschreven worden binnen een vierkant met zijden 25 x25 m.
In de verborgen ruimten tussen het plafond en het vals plafond die hoger ztln dan 0,80 m dienen rookdetectoren
voorzien.

4.5 - Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen

Artikel I l3 - comparlimenten

De wanden tussen de compaftimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen

Artikel 114 - Evacuatie

$ I Evacuatiewegen

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand van de structurele elementen.
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze delen minimum I m verwijderd zijn van de beglaasde delen

van andere buitenwanden
De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen bedraagt 0,80 m.
De evacuatie*eg* worden zo kort en rechtlijiig rnog.tî¡t gehouden. Ze mogen geen gedeelten in zigzag
vertonen.

De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.

De af te leggen afstand vanaf elk punt va4 de publiek toegankelijke inrichting tot aan de dichtstbijzijnde uitgang
bedraagt maximaal :

;3 i iiåi:i :i î:iffiåä:l'"ïf;Jil*"",ij,'

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

In de evacuatiewegen mogen geen spiegels worden aangebracht op plaatsen waar het publiek zich daardoor zou
kunnen vergissen in de richting naar de trappen en de uitgangen.

Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen

weerstand tegen brand van Vzh hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen
verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.

$ 2 - Trappenhuizen



De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. Op een evacuatieniveau leidt'iedere traþ naar
buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg

$ 3 - Trappen

De trappen hebben de volgende kenmerken

evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van tA h of dezelfde opvatting van constructie als
een betonplaat met een weerstand tegen brand van %h ;

ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20
m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen ;

de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 cm;

de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen ;

hun helling mag niet meer dan 75 Yobedragen (mâximale hellingshoek 37') ;

de treden moeten slipvrij ,i¡n, d.*.r. ten minste uitgerust zijn met een antislipneus ;

ze zijn van het o'rechte" type maar wenteltrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo
hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 7,2, 4 en 5, ten minste 24 cm aantrede hebben op de

looplijn.

Trappen die de verdiepingen onder of boven het evacuatieniveau bedienen en deel uitmaken van het

evacuatietraject hebben een totale nuttige breedte (in cm) gelijk aan ofgroter dan het aantal personen die geacht

worden ervan gebruik te maken om de uitgang(en) van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 voor
dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen. De minimale nuttige breedte bedraagt 0,80 m.

Roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het uiteinde kunnen ¡tilgelegd worden.

$ 4 - Uitgangsdeuren

De deuren in de uitgangen en uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofuel in de richting van de

uitgang opendraaien over een minimale hoek van 90o.

Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één

uitgangsdeur in beide richtingen ofuel in de richting van de uitgang opendraaien.
Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in
de richting van de uitgang opendraaien.

Automatische schuifdeuren komen enkel in aanmerking voor het afsluiten van een uitgang of nooduitgang indien
ze, onder een lichte druk van binnenaf, opendraaiend kunnen worden in de vluchtzin (: schuifdeuren met anti-
paniekbeslag).

Uitgangsdeuren die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open maar
moeten bij aanwezigheid van publiek in vergrendelde stand opengehouden worden. Dit geldt niet voor
uitgangsdeuren die bij gewone druk alleen naar binnen draaien maar bij sterkere druk ook naar buiten kunnen
draaien,

Deuren die niet naar een uitgang leiden moeten - in het rood op een witte achtergrond of vice versa - een

duidelijke vermelding ooGeen uitgang" dragen.

Draaideuren, draaipaaldes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun
aanwezigheid.

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet
uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer :

- de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt
- de rookdetectie geactiveerd wordt. 

1



g 5 - Signalisatie

Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid worden met
pictogrammen zoals bepaald in bijlage II van het KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en
gezondheids-signalering op het werk. Deze pictogrammen.moeten zichtbaar zijn bij nood-evacuatieverlichting.
Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang
zichtbaar zijn.

$ 6 - Verlichting

De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als

kunstmatige verlichtingsbron.

In de inrichting moet nood-evacuatieverlichting aangebracht zijn met een voldoende lichtsterkte om een veilige
en snelle ontruiming te verzekeren. Deze nood-evacuatieverlichtìng moet conform de norm NBN EN 1838 zijn.
Zebestaat minstens uit een vluchtrouteverlichting om een veilige evacuatie van het gebouw te verzekeren en het
gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen mogelijk te maken.

Lokalen met een bezettingscapaciteit van 100 of meer personen dienen tevens met een anti-paniekverlichting
uitgerust om de verplaatsing van de aanwezigen naar de vluchtroutes mogelijk te maken en de kans op paniek te
verkleinen.

De vereiste verlichting dient geleverd door nood-evacuatieverlichtingsarmaturen volgens de norm EN 60958-2-
22, aan te brengen in de nabijheid van de uitgangen, in de evacuatiewegen en de trappen, bij elk onderdeel van
de brandbestrijdingsuitrusting en op elke plaats waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar.

4.6 - Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten

Artikel I l5 - compartimenterine

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compaftiment.

Artikel 116 : verwarmin&¡n brandstof
Alle nodige veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking
en andere ongevallen te voorkomen.

De stookinstallatie en een niet-ingegraven brandstofvoorraad moeten elk in een afzonderlijk, goed verlucht
lokaal zijn geplaatst. Hun binnenwanden hebben een weerstand tegen brand van minimaal I uur. De deuren
hierin aangebracht sluiten automatisch en hdbben een brandweerstand van minstens % uur (RÈl 12 h). Deze
deuren dienen in alle omstandiþheden in gesloten stand gehouden te worden.

Zowel de stookruimte als de brandstofopslagplaats mogen uitsluitend voor het betreffend doel worden
aangewend.

De stookuimte moet beschikken over een ruim bemeten, permanente onder- en bovenverluchting, rechtstrçeks
naar buiten toe.

Niet-ingegraven houders voor vloeibare brandstoffen moeten binnen een vloeistofdichte inkuiping geplaatst zijn
derwijze dat de volledige tankinhoud erin kan opgevangen worden. Dit voorschrift geldt niet voor
dubbelwandige houders.

Indien de brander van de stookinstallatie voorzien is van een automatische blusinstallatie is er geen

compartimentering vereist. Gasbranders mogen evenwel niet uitgerust zijn met een automatische blusinrichting.
De brandstoÍÌoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de stookruimte,



De gastoevoer moet op een gemakkelijk bereikbare plaats buiten het gebouw door de hulpdiensten afgesloten
kunnen worden. Deze plaats moet op een duidelijke wijze gesignaleerd zijn.

De gasmeter(s) dien(t)(en) opgestdld in een goed verluchte ruimte waaruit alle brandrisico geweerd is. Deze
ruimte is gelegen buiten de publiek toegankelijke delen van de inrichting.

Een stookruimte met een centrale verwarmingsinstallatie op gas dient uitgerust te zijn met een gasdetector,
gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas en een capaciteit van 30 kW of meer, dienen in een stookplaats
ondergebracht.

lerwarmingsinstallaties met een vermogen > 70 kV/, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht
in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN 86l -001 en

niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek.

Brandstofleidingen moeten stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn.Ze dienen zodanig geplaatst te zijn
dat de kans op beschadiging minimaal gehouden is. De nodige schikkingen moeten worden genomen om ieder
gevaar voor hevelwerking bij breuk aan brandstofleidingen te voorkomen.

Artikel 117 - lokale verbrandingstoestellen

De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een
speciale inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen. Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn niet
toegelaten.

De verwarmingstoestellen dienen van het hermetisch type te zijn en halen hun verbrandingslucht rechtstreeks
van buiten.

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege recipiënten, moeten op een veilige plaats in open lucht worden
ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

Artikel I I9-verwarmingsinstallaties met warme lucht

Deze installaties moeten aan volgende voorwaarden voldoen :

- de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80o C niet overschrijden ;

- de kanalen of leidingen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn ;

- doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand Rf= I h mogen deze brandweerstand niet reduceren
ofteniel doen;
- bij abnormale stijging van de'temperatuur, legteen veiligheidstoestel automatisch de ventilatoren stil en dooft
de warmtebron (of zet het op waakvlam) of snijdt de elektrische stroom af van de groepen voor de

luchtbehandeling. Dit automatisch mechanisme moet ontdubbeld zijn door handbediening, duidelijk gesignaleerd

en te voorzien buiten de stookruimte ;

- de te verwarmen lucht mag niet aangezogenworden in de stookruimte of zijn aanhorigheden;
- de openingen voor het aanzuigen van de lucht moeten voorzien zijn van doeltreffende stoffilters die geen

brandbare dampen kunnen vrijmaken.

Artikel 120 - rookkanalen

De afroer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare leidingen die steeds een stijgend
verloop kennen en waarvan de trek niet negatief beihvloed kan worden door de atmosferische omstandigheden.



De gebruikte materialen bezitten een voldoende mechanische weerstand, ziin bestand tegen temperaturen
waaÍaan zij onderworpen worden en weerstaân aan de inwerking van de verbrandingsproducten.

Aluminium rookkanalen mogen enkel voor gasvormige brandstoffen worden aangewend.
De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsaßtand van 15 cm
moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is aangebracht.

Artikel 121 - keukens

Elk vast bak- en braadtoestel is voorzien van een vaste, automatisch werkende blusinstallatie die gekoppeld is

aan een toestel dat de toevoer van de energie naar het toestel automatisch onderbreekt.

4,7 - Uitrusting van de gebouwen

Artikel 122 - principe van goed vakmanschap

De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle
geldende regels van goed vakmanschap.

Artikel 123 - Elektrische laagspqnningsinstallaties voor drüfl<racht. verlichting en signalisatie

De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een vanwege het Ministerie van Economische
Zaken en Energie erkend controleorgaan :

- bij hun in bedrijfstelling
- bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen
- om de vijfjaar (met uitzondering van de neonverlichting die conform het AREI moet gekeurd worden)

Artikel I 24 - nood-evacuatieverlichting

Volgende plaatsen worden voorzien van nood-evacuatieverlichting

de evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen oflokalen die
toegankelijk zijn voor het publiek en ook in het bijzonder in de onmiddellijke omgeving van de blusmiddelen en

op de plaatsen waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar.

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 126 - installaties voor melding. alarm en detectie

$ I Algemeen

Deze installaties worden bepaald op advies en in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

$ 2 Melding

Elke inrichting moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel met duidelijke vermelding van de

oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de betreffende
inrichting.

$ 3 Alarm



In de inrichtingen moet een auditief en visueel alarmsysteem beschikbaar zijn waarmee de aanwezigen er op een
duidelijke wijze kunnen toe aaîgezet worden de inrichting onmiddellijk te verlaten.
Een dergelijk alarmslsteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek
toegankelijk lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn.
Het auditief alarmsignaal moet hoorbaar zijn in gans het gebouw,

Bij activering van dit alarm moet de muziekinstallatie automatisch worden stopgezet.

$ 4 - automatische branddetectie

Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen lokalen bevat voor
nachtverblijf of welke vorm van bewoning ook, of indien de inrichting zelf hetzij:

-gewoonlijk voor 100 of meer personen toegankelijk is
-lokalen of inrichtingen vertoont met een bijzonder brandrisico
-beschikt over tusseffuimtes tussen de plafonds en valse plafonds van meer dan 0,80 m
dient in de publiek toegankelijk gedeelten automatische branddetectie conform de geldende normen voorzien,
gekoppeld aan het alarmsysteem

Artikel I 27 - brandbestrijdingsmiddelen

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de territoriaal bevoegde
brandweer,

De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in verband met de

taakverdeling bij brand en evacuatie, evenals over het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, doelmatig
gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking
kunnen gebracht worden.

Artikel 128 - andere technische installaties (o.m. verluchting" R.\V.4.-installaties)

De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat, in geval van brand, de rook zo snel mogelijk uit de

inrichting verdwijnt. Desgevallend kan het aanbrengen van ventilatieluiken en/of rookafvoerkanalen worden
opgelegd.

De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's verbonden aan het roken te weren.
Daartoe dienen een voldoend aantal veilige asbakken ter beschikking gesteld te worden.

In functie van de risico's kunnen bijkomende eisen worden opgelegd met betrekking tot andere technische
installaties dan deze beschreven in de artikelen 122 tot en met 127 van rubriek 4.7.

4.8 - Onderhoud en periodieke controles

Artikel 129 - onderhoud

De technische uitrustingen in de inrichting moeten steeds in staat van goede werking gehouden worden.

Artikel 130 - controle door de exploitant

De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat de nood-
evacuatieverlichting en de alarminstallatie in staat van goede werking zijt, de elektrische installatie en de



verwarmingsinrichting geen zichtbare gebreken vertonen en dat alle uitgangs- en nooduitgangsdeuren goed

zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.

De dagelijkse en periodische verificaties dienen te gebeuren aan de hand checklists te bekomen bij de

brandweerdienst.

Artikel l3l - controle door derden

De exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan de burgemeester en zijn afgevaardigden.
De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij
door een bevoegd installateur (BI), hetzij door de externe dienst voor technische controles (EDTC) :

Installatie controleorgaan
personenliften EDTC

goederenliften EDTC

cv en schouwen BI/BP

alarm * BI/BP
branddetectie * BI/BP

brandbestrijdingsmiddelen x BI/BP

individuele BYBP
gasverwarmingstoestellen *

dichtheidsproef gasinstallatie * EDTC

gashouders (tanks > 300 l) * EDTC

laagspanning + EDTC
werking nood-evacuatieverlichting *

neonverlichting, werkend op EDTC
hoogspanning

periodiciteit
3-maandelijks
jaarlijks
- ..:-

J aarlU ks

jaørlijks
jaarlijks

JaartUl$
jaarlijks

5-jaarlijks

5-jaarlijks

5-jaarlijks

jaarlijks

Installaties aangeduid met een "*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant; bij
transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte,
bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beihvloeden, aan een controle
onderworpen.

Artikel l3 1.1 - het veiligheidsregister

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn afgevaardigde.
Dit register bevat informatie met betrekking tot de b¡j dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en

verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning, stappenplan, aantal toegelaten
personen, verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van
toepassing) e.d.
De informatie heeft betrekking op een tijdspanne van I jaar. De exploitant dient de gegevens van het
veiligheidsregister op te volgen en, indien nodig te actualiseren.

5 - Slotbepalingen

Artikel l3 1.2 - strafbepalingen

Overtredingen van onderhavige afdeling 3 worden gestraft met politiestraffen, onverminderd de bevoegdheid
van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en

ontplofflrng en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen."



Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad en aan de
griffies van de politierechtbank en de rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde.

Voormelde bepalingen treden in voege vijf dagen na bekendmaking conform de artikelen lI2 en l14 van de
nieuwe gemeentewet.

Gedaan inzitting, datum als ten hoofcle,

De Secretaris,
get. H. DE GROOT

De Burgemeester,
get. L. DURANT

Voor eensluidend afschrifi,
Ninove, 6 oktober 2003

De gedelegeerde ambtenaar,

H. DE GROOT,
Stadssecretaris.


