Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Bijlage A
Evenementen waar advies van de DBDMH niet noodzakelijk
is
Voorafgaande opmerkingen:
Opgelet, alle evenementen (zelfs individuele of van een beperkte omvang) moeten
altijd beantwoorden aan de Algemene Voorwaarden in bijlage toegevoegd.
Deze gemerkt met een asterisk moeten bovendien beantwoorden aan de
Bijzondere Voorwaarden, eveneens toegevoegd in bijlage.
Gelieve te noteren dat deze tijdelijke opstellingen bijna op elke evenement aanwezig
zijn.
Zelfs indien het evenement in zijn geheel niet onderworpen is aan een advies van de
DBDMH, dient men toch na te gaan bij de toelatingsaanvraag of bepaalde installaties
moeten beantwoorden aan bijzondere voorwaarden.

LIJST van evenementen waar geen advies van de DBDMH nodig is
(niet-limitatieve lijst en periodiek herzienbaar)


Evenement met niet meer dan in het totaal 15 tijdelijke opstellingen (tenten,
kraampjes, chalets, kermiskramen, party-tentjes,…) en dit met inbegrip van :
Buurtfeest
Wijkfeest
Braderij
Brocante
Beurs
Handelskermis - Kermis – Markt - Meeting.



Straatartiesten(*)



Barbecue(*)



Vuurmand(*)



Frietkraam(*)



Kooktoestellen op gas(*)



Kraamwagens en ingerichte containers met kooktoestellen (*)
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Podium, indien het verwacht aantal toeschouwers voor het evenement
< 300 personen (*)



Tribune voor < 100 personen (*)



Feesttent indien < 200m² en zonder verdieping (*)



Speelplein – Klimmuur



Oplaten van kinderballonnen /Opblazen van ballonnen indien gebruik van niet
ontvlambaar gas



Verankerde kabelballon



Death Ride



Kerstmarkt en levende kribbe

Opmerking :
Indien een dansfeest / bedrijfsfeest / feestelijke of culinaire receptie ….
georganiseerd wordt in een gebouw waarvan de zaal over een algemeen advies
beschikt van de DBDMH en waarin beschreven wordt dat deze zaal geschikt is voor
dit type evenementen, dan moet er niet systematisch een nieuw preventieadvies
gevraagd worden bij de DBDMH.
Volgende punten worden in het bestaand advies nagekeken:
-

de maximale capaciteit van personen (verenigbaar met het voorgesteld
evenement)

-

de geldigheidsdatum van het rapport (minder dan 5 jaar, op voorwaarde dat er
geen wijzigingen werden aangebracht)

en wij herinneren eraan dat de bezettingsvoorschriften moeten gerespecteerd
worden.
De eigenaar of zaalverantwoordelijke zal dit document aan de organisator bezorgen
die het zal voorleggen aan de gemeentelijke autoriteit indien nodig.

In geval van twijfel: is het evenement onderhevig aan advies van de DBDMH of niet?
Contacteer de DBDMH per tel : 02/208.81.11 en vraag naar:
Cdt De Smedt - Cdt Sauvage - Kpt Roseleth - Lt Baudhuin
Of via het e-mail adres : prev@firebru.irisnet.be
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