Richtlijnen voor winterterrassen_Corona

Aanvullend op het Ontwerpbesluit Zitting van 28 september 2020:
2020_CBS_04526 - Lokale maatregelen en initiatieven in het kader van het
coronavirus – Covid-19. Mogelijk tijdelijk winterproof maken van terrassen op
openbaar domein
1. Een uitbreiding of winterterras is enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie,
noch de veiligheid van personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
2. Het aantal toegelaten personen wordt bepaald conform politiereglement.
3. Het aantal uitgangen wordt bepaald conform het politiereglement.
4. De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen
moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen
moeten verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.
Minstens 1 zijde, parallel aan de gevel (ingang terras), moet steeds open blijven.
5. De uitbater zorgt voor degelijke, veilige en gekeurde verwarmingstoestellen:
a) Verwarmingstoestellen moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en
materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of
aanraking voorkomen wordt.
b) De verwarmingstoestellen moeten vast opgesteld worden en bevestigd worden op een
hittebestendig materiaal.
c) Geldige keuringsattesten waaruit blijkt dat de verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn
door een onafhankelijk keuringsmechanisme moeten te allen tijde voorgelegd kunnen
worden. Verplaatsbare verwarmingstoestellen of houders met vloeibaar gemaakte
petroleumgassen zijn niet toegestaan. Toestellen die werken met een open/zichtbare
verbranding zoals open gloeidraden e.d., zijn ten strengste verboden.
6. Indien er een tent of tentzeil >50m² geplaatst wordt dient deze onderworpen te
worden aan een keuring door een erkend organisme in functie van de stabiliteit van de
tent. De maximale windbelasting van de tent dient schriftelijk bevestigd te worden.
7. De uitbater legt tevens een attest voor waaruit blijkt dat het tentzeil vervaardigd is uit
moeilijk ontvlambaar materiaal. (M2 of A2) Het materiaal dient deugdelijk en goed
onderhouden te zijn.
8. De uitbater zorgt voor voldoende blusmiddelen. Het aantal wordt in overleg met de
brandweer bepaald. Minimaal dienen navolgende eisen worden nageleefd:
a. Minimaal dienen er 2 snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC, of van het
type 6 l water/schuim, voorzien te worden in de winterterrassen. Snelblustoestellen
van het type CO2 kunnen slechts in supplement getolereerd worden. Deze blustoestellen
dienen te voldoen aan de NBN EN3, het attest hiervoor wordt afgeleverd door APRAGAZ.
Deze toestellen moeten tevens een sticker dragen met het BENOR kenmerk en van
NVBB. Voor de aankoop en onderhoud van de blustoestellen wendt men zich best tot

firma's welke aangesloten zijn bij de vakorganisatie FEBELMI. Het onderhoud van deze
toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens TN
117 van het NVBB.
b. De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn en op een goed zichtbare en gemakkelijk
bereikbare plaats worden opgesteld. Elke medewerker moet deze blusmiddelen kunnen
gebruiken en moet ingrijpen bij het minste gevaar.
c. De blusmiddelen worden aangeduid met een bijhorend pictogram dat op een minimale
hoogte van 2 m wordt bevestigd
9. Hydranten, gasafsluiters en andere nutsvoorzieningen dienen ten alle tijden
gemakkelijk bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten.
10. Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet lopen op of over de openbare weg.
11. Alle gebouwen/inrichtingen moeten ten alle tijden bereikbaar blijven voor de
hulpdiensten.
12. De uitbater stelt alles in het werk om: a. het ontstaan, de ontwikkeling en de
voortplanting van brand te voorkomen;
b. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
c. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.
13. Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen,
e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.
14. Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of
het gebruik ervan bemoeilijken.
15. Indien de uitbreiding of het winterterras grenst aan de horecazaak en/of de
evacuatiewegen van de horecazaak door de uitbreiding of het winterterras lopen en of
groter is dan 50m², moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds
overeenkomstig zijn aan bijlage 5 van het KB van 07.07.1994 en zijn wijzigingen omtrent
de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.
16. Indien de uitbreiding of het winterterras kleiner is dan 50m² en op een behoorlijke
afstand van de horecazaak wordt geplaatst en de evacuatiewegen van de horecazaak
NIET door de uitbreiding of het winterterras lopen, moeten de bekledingsmaterialen van
vloeren, wanden en plafonds hier niet aan voldoen gezien het tijdelijke karakter van de
uitbreiding of het winterterras.

17. De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname,
bij veranderingen en uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische
controle. Keuringsattesten moeten voorgelegd worden.
18. De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en
uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle.
Keuringsattesten moeten voorgelegd worden.
19. De terrassen dienen permanent sneeuw- en ijsvrij gehouden te worden.
20. Deze richtlijnen zijn niet limitatief. In functie van de risico’s kan de
hulpverleningszone nog bijkomende eisen opleggen naargelang de situatie/opstelling van
de uitbreiding of het winterterras.

