
 
 

 
 
 
 

Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan het college van 
burgemeester en schepenen. Grote evenementen in openlucht worden minstens 6 maanden vooraf gemeld. 

Een antwoord volgt binnen de maand na het inwinnen van de adviezen van de bevoegde diensten. Uitzonderingen 
ten aanzien van de aanvraagtermijn kunnen door de burgemeester toegestaan worden. Dit formulier wordt steeds 

overgemaakt aan de politie voor advies. 
 

GEGEVENS EVENEMENT: wat wordt er georganiseerd 

Naam evenement:  

Omschrijving:  

Locatie (adres):  

Datum:  Aanvangsuur:  Einduur:  

 

GEGEVENS ORGANISATIE: wie organiseert 

Vereniging: Naam  

 Adres  

 Naam en polisnr. verzekering   

 Verantwoordelijke: Vervanger verantwoordelijke: 

 Meerderjarig, aanwezig en bereikbaar tijdens evenement 

Naam   

Geboortedatum   

Adres   

GSM    

e-mail   

 

DETAILGEGEVENS EVENEMENT: extra informatie nodig voor gemeente, politie en brandweer 

 
Gegevens over locatie 

Evenement op/in:   openbaar domein  open lucht 

  privé terrein  tent (plaatsingsattest– grondplan/schets van terrein noodzakelijk) 

   zaal 

   tuin 

   andere (specifieer)  

 bij gebruik van privé terrein is een akkoord van de eigenaars van dat terrein noodzakelijk. 
 

Openbare weg versperd:  nee Omleiding nodig:  nee 

  ja, gedeeltelijk    ja (voorgestelde omleiding aanduiden op 
stratenplan)   ja, volledig   

Aankondigingborden:  nee 

  ja, op privé domein 

  ja, op openbaar domein (aanduiden op omgevingsplan) 

 gelieve uw vraag tot politieverordening door te geven via mobiliteit@bekkevoort.be  
 

Gegevens over inrichting - drank en eten - geluid en licht 

Warmtebronnen:   nee 

  stralers  

  heteluchtkanon 

  andere (specifieer)  
 
 
 

EVENTNR. 2017/ ….. ….. ….. 

MELDINGSFORMULIER 
EVENEMENTEN 

in te dienen bij de gemeente 

minimum 2 maanden voor evenement 

mailto:mobiliteit@bekkevoort.be


 
 

Elektriciteit:   nee 

  stroomgroepen (keuringsattest erkend controleorganisme) 

  noodverlichting (keuringsattest erkend controleorganisme) 

  andere (specifieer)  

Gasflessen:   nee  

  ja, geef aantal, inhoud en gebruik  
 

Drank:   enkel niet alcoholische dranken 

  gegiste dranken (<22°)  

  geestrijke dranken (>22°)  
 

Eten  nee of enkel voorverpakt 

  vers (specifieer)  
 

Licht:  veiligheidsverlichting (keuringsattest erkend controleorganisme) 

  discolichten op statief of brug   

  laser   
 

Vuurwerk:  nee  

  ja (specifieer)  
 

Reclame:  nee  

 

 ja  regionaal 
 nationaal 
 mediakanalen (TV, radio…) 
 andere: …………………………………………. 

 

Ticketverkoop:  nee  

 
 ja  voorverkoop 

    Totaal aantal gedrukte kaarten: ……………… 
 

Muziek:  nee  

  ja, live  van  tot  Vermogen boxen:  

  groep(en): ……………………………………………. 

  ja, discobar van  tot  Vermogen boxen:  

  naam: ………………………………………………… 

  muziekgenre: ………………………………………… 
 
 

Geluidsnormen Muziekactiviteiten worden ingedeeld op basis van het maximale geluidsniveau. De volledige 
regelgeving is opgenomen in hoofdstuk 4.5, hoofdstuk 5.32 en hoofdstuk 6.7 van de Vlaamse 
milieureglementering (VLAREM). Het voortgebrachte geluidsniveau voor muziekactiviteiten is 
ingedeeld in 3 categorieën. Duid aan binnen welke categorie de activiteit valt: 

 categorie 1: 

      85 dB(A) Laeq, 15min 

Van …………..uur tot …………..uur 

Vereiste maatregelen Geen 

 categorie 2: 

      85 dB(A)Laeq, 15min en  95 dB(A)Laeq, 15min 

Van …………..uur tot …………..uur 

Vereiste maatregelen - Gedurende de hele activiteit wordt het geluidsvolume gemeten 

- Het gemeten geluidsniveau is zichtbaar voor de persoon die het 
volume bedient 

 categorie 3: 

      95 dB(A)Laeq, 15min en  100 dB(A)Laeq, 60min 

Van …………..uur tot …………..uur 

Vereiste maatregelen - Gedurende de hele activiteit wordt het geluidsvolume gemeten en 
geregistreerd 

- De geregistreerde meetgegevens worden gedurende 1 maand 
bewaard 

- Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume 
bedient 

- Er worden gratis oordopjes ter beschikking gesteld van het 
publiek 

Laeq, 15min (= energetisch gemiddelde geluidsniveau over 15 min) 
Laeq, 60min (= energetisch gemiddelde geluidsniveau over 60 min) 
De toelating door het schepencollege dient aanwezig te zijn op het evenement. 

 

 



 
 

Gegevens over bezoekers 

Het evenement is toegankelijk voor:   iedereen  

  enkel genodigden 

Verwacht aantal:  Max. tegelijk:  Gemiddelde leeftijd:  
 

Gegevens over seingevers / beveiliging (per 150 bezoekers minimum 1 meerderjarige persoon voorzien) 

Seingevers:  geen   

  vrijwilligers Herkenbaar aan:  

  Verantwoordelijke naam  

   adres  

Security:  geen   

  firma (kopie contract aan politie) naam  

  adres  

 erkenning  

  vrijwilligers Herkenbaar aan:  

  Verantwoordelijke naam  

   adres  
 

Vrijwilligers security  

Naam + geboortedatum Adres + telefoon 

  

  

  

  

 

Brandveiligheid:  bestaande voorzieningen  

  bijkomende brandblussers (aanduiden op grondplan tent/terrein)  

  evacuatieplan (in bijlage toevoegen)  
 
 

Communicatie:  alle noodnummers zijn gekend, er is een telefoontoestel voorhanden 

  telefoon in de zaal, nr:  
 
 

Extra veiligheidsmaatregelen (in zaal, tent, parking…):  

  

 

De organisatie en haar verantwoordelijken bevestigen aan alle voorschriften en wettelijke verplichtingen 
i.v.m. de bovengenoemde activiteit te voldoen en na te leven. 

 
Naam, handtekening en datum 
 
 

 

Aandachtspunten bij invullen van een meldingsformulier: 

 volledig inrichtingsplan en omgevingsplan met aanduiding locatie van de tent(en), eetkramen, 
warmtebronnen, elektrische installaties, gasflessen, … 

 Vluchtwegen en toegang voor de nooddiensten 

 Vereist plaatsingsattest van tenten, vereiste keuringen door een erkend controleorganisme van 
stroomgroepen, noodverlichting, … . Attesten worden opgevraagd tijdens de brandweerinspectie. 

 Vergeet Sabam en billijke vergoeding niet aan te vragen (www.sabam.be en www.bvergoed.be) 

 Voedselveiligheid (www.afsca.be) 
 

Evenementen die onder de veiligheidsconvenant vallen, krijgen bijkomende richtlijnen. 



 
 

VOORBEHOUDEN VOOR GEMEENTE 
 
Ingediend op: 

 

 
Doorgestuurd: 

 
 politie t.a.v. Florent Eyletten, Mario Scheys, Luc Liboton 

  brandweer  
  federaal voedselagentschap, de Lijn, Rode Kruis,   
  de Lijn 

  Rode Kruis 
  andere:   

 
Schepencollege gepland: 

  
voorstel: 

 
 toelating 

  toelating volgens veiligheidsconvenant  
 politieverordening 
 toelating na advies PZ 
 toelating na advies brandweer 

    

Schepencollege akkoord: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hilde Goedhuys 
Secretaris  

 
 
 
 
Hans Vandenberg 
Burgemeester 

Controle aantal bezoekers: voorzien door organisator   

 capaciteit zaal  

  
 
 

ADVIES VAN DE POLITIE (indien van toepassing): 
 

 positief advies 
 

 negatief advies 
 
Opmerkingen:  
 
 
 
 

ADVIES VAN DE BRANDWEER (indien van toepassing): 
 

 positief advies 
 

 negatief advies 
 
Opmerkingen:  
 
 
 
 

KEURING VAN TENT/TERREIN DOOR BRANDWEER NOODZAKELIJK: 

 
 ja 

 
 nee 

 
Opmerkingen:  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN INGERICHT IN 
PUBLIEK TOEGANKELIJKE TENTEN 

 

Informatie voor de brandweer 
 
 
Kenmerken van de tent(en): 

 
 

Tent 1 Tent 2 Tent 3 

Afmetingen 
 
 

  

Totale oppervlakte 
 
 

  

Publiek toegankelijke oppervlakte () 
 
 

  

 
() Dit is de totale oppervlakte, verminderd met de oppervlakte van toog, podium, vestiaire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 



 
 

 
 
 
 

BRANDVEILIGHEID IN 
PUBLIEK TOEGANKELIJKE TENTEN 

 

Checklist 
 
 

ALGEMEEN 
- Het gemeentelijk reglement brandveiligheid tijdelijke inrichting (markten, tenten en kermissen) bepaalt de 

eisen waaraan de opstelling en inrichting van tenten moeten voldoen om de brandbestrijding en evacuatie 
op een vlotte wijze te laten verlopen, en om interventies van de brandweer te vergemakkelijken. 

 

- Deze reglementering is van toepassing voor alle tenten die toegankelijk zijn voor het publiek, en die 
minstens 100 personen kunnen bevatten. In de praktijk wil dat zeggen dat deze reglementering van 
toepassing is, van zodra er in de tent waarin de activiteit plaatsvindt, 50 m² oppervlakte toegankelijk is voor 
het publiek. 
 

- In onderstaande checklist vind je de belangrijkste minimumeisen die door de reglementering worden 
opgelegd. Zo kan je zelf al eens nagaan waar je overal rekening mee moet houden bij de opstelling en de 
inrichting van de tent. 
 

- Let wel: afhankelijk van de risico’s kan de brandweer bijkomende eisen opleggen! 
 

 

INPLANTING, TOEGANGSWEGEN EN OPSTELLING 
 Brandweer kan rijden tot op minder dan 60m van de tent? 

 Brandweer kan rijden tot op minder dan 60m van de gebouwen rondom de tent? 

 Openbare weg en toegangswegen naar de tent hebben vrije breedte van minstens 3 meter en vrije hoogte 
van minstens 4 meter? 

 Minstens 1,20m vrije doorgang rondom tent, gemeten vanaf tentharingen? 

 Tent niet opgesteld boven ondergrondse hydranten (brandkranen)? 

 Tent niet opgesteld op minder dan 1m van bovengrondse of ondergrondse hydranten? 

 

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 
 Totale tentoppervlakte < 150 m²: 2 snelblussers (elk ± 6 kg). 

 Totale tentoppervlakte > 150 m²: 1 snelblusser (± 6 kg) per 150 m² of deel van 150 m²? 

 Snelblussers aangeduid met pictogrammen? 

 Snelblusser (± 6 kg) in elke kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel? 

 Branddeken (goed bereikbaar opgehangen) in elke frituur? 

 

BRANDSTOFFEN 
 Brandstoffen opgeslagen buiten de tent? 

 Gasflessen beveiligd tegen omvallen en gegroepeerd opgesteld in opslagplaats die afgesloten is voor het 
publiek (liefst met hoge hekken), geen doorgangen belemmert? 

 Opslagplaats gasflessen vlot bereikbaar voor de brandweer? 

 Flexibele gasleidingen max. 2m lang en max. 5 jaar oud (zie productiedatum op slang)? 

 Gasinstallaties degelijk verlucht? 

 Gasinstallaties uitgevoerd volgens geldende reglementering en regels der kunst? 

 Kook-, bak- en braadtoestellen en verwarmingstoestellen werken op elektriciteit of gas? 
BBQ of afgeschermde verwarmingstoestellen mogen ook op vaste brandstoffen werken. 

 



 
 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
 Alle verdeelborden max. 13 maanden geleden geldig gekeurd door externe dienst voor technische 

controle? 

 Installaties aangesloten op de verdeelborden uitgevoerd volgens de geldende reglementeringen en de 
regels der kunst? 

 

UITGANGEN 
 Maximaal aantal personen: 

netto-oppervlakte tent x 2 = …………………………..m² x 2 pers/m² = ……………………… personen 
 
Minimum aantal uitgangen: 
tot 250 personen                              : 2 uitgangen 
van 250 tot 500 personen                : 3 uitgangen 
van 500 tot 1.000 personen:            : 4 uitgangen 
van 1.000 tot 1.500 personen          : 5 uitgangen 
per 500 bijkomende personen telkens 1 bijkomende uitgang 
 
Totale minimumbreedte van alle uitgangen samen: 
maximaal aantal personen x 1,25 cm = ………… personen x 1,25 cm/pers = ……………….. cm 

 Minimum aantal uitgangen zoals hierboven berekend is aanwezig? 

 Uitgangen in tegenovergestelde zones van de tent (d.w.z verspreid over hele tent)? 

 Totale breedte (gemeten op 1,50 boven de grond) van alle uitgangen samen is minstens de 
minimumbreedte zoals hierboven berekend? 

 Tentzeil niet dichtgevlochten ter plaatse van uitgangen? 

 Uitgangen aangeduid met pictogrammen? 

 Uitgangen en pictogrammen voldoende verlicht met veiligheidsverlichting? 

 

VERSIERINGEN 
 Aangebrachte versieringen of georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen…) vormen geen bijzonder 

risico voor de brandveiligheid? 

 Geen ballonnen gevuld met een brandbaar gas? 

 

ATTESTEN/VERSLAGEN 
 Tentzeil minimum brandklasse A2? 

 Tent opgebouwd volgens richtlijnen en plaatsingsvoorschriften van fabrikant/leverancier? 

 Attest met vermelding maximale windsnelheid waarbij tent nog mag gebruikt worden? 

 


