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Elektrische installaties

a) De elektrische installaties voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en
reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
(politiereglement RIHO, specifiek gedeelte, Hoofdstuk 9, artikel 9.10)
b) Van de tijdelijk geplaatste elektriciteitskasten en verdeelkasten, moet een recent keuringsattest
ter beschikking zijn tijdens de veiligheidsrondgang en op het evenement.
c) Alle elektrische bedradingen en toestellen moeten conform zijn en de beschermende mantel van
de kabels of draden mag geen beschadiging of onderbreking vertonen. Ze zijn rechtstreeks
aangesloten op het hoofdverdeelbord. De kabels mogen enkel bevestigd worden aan andere
constructies door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.
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Inrichtingen voor bakken en braden en barbecue

a) Voor kooktoestellen, barbecues en frituren moeten volgende maatregelen genomen worden met
betrekking tot de brandveiligheid: (politiereglement RIHO, artikel 2.3.9 )
- Zij moeten zodanig worden opgesteld dat deze geen hinder vormen voor een vlotte en
veilige ontruiming van de achterliggende gebouwen, noch gevaar opleveren voor de
gebruikers en voorbijgangers op de openbare weg en de in de omgeving gelegen gebouwen.
Het straatgedeelte in de onmiddellijke omgeving moet steeds rechtstreeks bereikbaar blijven
voor de wagens van de hulpdiensten.
- Zij moeten op ten minste 1,20 m van alle brandbare materialen en gebouwen worden
geplaatst EN er zodanig van afgezonderd zijn, dat alle brandgevaar voorkomen wordt.
- Zij moeten voldoende stabiel worden geplaatst, zij mogen niet worden opgesteld onder een
tent, luifel of ieder ander object uit gemakkelijk brandbaar materiaal.
- Tijdens de uitbating moet steeds een verantwoordelijk persoon in de onmiddellijke
omgeving aanwezig zijn, zodat onmiddellijk kan ingegrepen worden bij enig gevaar.
- Toestellen werkend op vloeibaar gas moeten voorzien zijn van de nodige voor het gebruikt
gas geschikte afsluitkranen, de toevoerleidingen zijn met staaldraad gewapend of geschikt
voor het gebruikte gas; de totale inhoud van de recipiënten van gas wordt per verkooppunt
beperkt tot 100 liter.
b) Indien bovenstaande infrastructuren opgesteld worden naast inrichtingen (zalen, tenten,
loodsen,…) waar meerdere personen gelijktijdig aanwezig zijn, dienen ze op 4m van andere
infrastructuren geplaatst te worden en op voldoende wijze te zijn afgeschermd.
c) Bij het aanmaken van een barbecue met vaste brandstof is het gebruik van vloeibare brandstoffen
verboden.
d) Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel of er moet
voor elk toestel een voldoende groot branddeken ter beschikking zijn.
e) Ze moeten op onbrandbare en slecht warmtegeleidende ondergrond geplaatst worden over de
hele oppervlakte van de werkzone.
f) Enkel de dagvoorraad gasflessen mag in de omgeving van de installatie geplaatst worden.
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g) Bewaring reserveflessen en lege flessen gas:
- De flessen mogen NOOIT bij een warmtebron of in de zon staan.
- De lege flessen moeten fysisch gescheiden zijn van de volle flessen.
- De recipiënten mogen niet hardhandig gehanteerd te worden en moeten steeds rechtop
staan.
- De recipiënten dienen op minstens 3m afstand te staan van kelderopeningen, rioolmonden
en ander lager gelegen delen.
- De gasflessen, inclusief de lege, staan buiten veilig opgesteld op minstens 6 meter afstand
van de inrichting (gebouw, tent, …)
h) Alle gasflessen (dagvoorraad en reserve) moeten zo opgesteld worden (eventueel in een
constuctie), dat het omkantelen ervan onmogelijk wordt . Deze flessen zijn tevens onbereikbaar voor
het publiek.
i) De gebruikte slangen en aansluitingen mogen maximum 2 meter lang zijn, moeten visueel zichtbaar
zijn over de volledige lengte en mogen maximaal 5 jaar oud zijn. De slangen mogen geen zichtbare
scheurtjes, barsten of enige andere vorm van abnormale vervormingen vertonen. Alle slangen zijn
bevestigd met metalen knelfitting en ze mogen geen lekken vertonen.
j) De richtlijnen voor het gebruik van gasinstallaties moeten voldoende gekend zijn: opstelling,
manipulatie, attesten, gasleidingen, gasontspanners, gasafsluiters.
k) In de voor het publiek toegankelijke gedeelten van de instelling, zijn keukens of soortgelijke
installaties onderworpen aan een expliciete goedkeuring van de hulpdiensten. Het gebruik van deze
keuken of installaties wordt VOORAF gemeld.
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Brandbestrijdingsmiddelen

a) De instelling zal voorzien zijn van brandbestrijdingsmiddelen aangepast aan de belangrijkheid en
de aard van het aanwezige risico. Iedere handelszaak gelegen binnen de omloop van de Izegemse
Batjes heeft een bluseenheid ter beschikking, die voldoet aan de eisen van de Belgische norm NBN S.
21.014.
b) Om een begin van brand te kunnen bestrijden moet in de frituur of in de nabijheid van de
kooktoestellen of barbecues een draagbare snelblusser met 6kg ABC poeder worden opgesteld, die
voldoet aan de eisen van de Belgische norm NBN S.21.014. (politiereglement RIHO, artikel 2.3.9 )
c) Per inrichting voor bakken en braden moet 1 blusdeken aanwezig zijn.
d) Voor elk bijkomend of verzwarend risico dient eveneens een extra en aangepaste bluseenheid
voorzien te zijn (bv. extra brandlast, …)
e) Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst,
doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld te zijn. Het moet steeds
onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht. (politiereglement RIHO, specifiek gedeelte,
Hoofdstuk 9, artikel 9.14)
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f) Het materiaal voor de brandbestrijding moeten minstens éénmaal per jaar door de leverancier van
deze installaties aan een speciaal nazicht onderworpen worden. De data van deze onderzoekingen en
de dan verrichte vaststellingen worden, wat de blusmiddelen betreft, op een aan het toestel
bevestigde controlekaart genoteerd. Deze controlekaart moet steeds ter beschikking van de
burgemeester en van de bevoegde ambtenaren worden behouden. (politiereglement RIHO, specifiek
gedeelte, Hoofdstuk 9, artikel 9.16)
g) Het is verboden de toegang tot de brandblusmiddelen te verhinderen door het stapelen van
goederen of het aanbrengen van andere versperringen.
h) De blusmiddelen worden aangeduid met de universele pictogrammen (KB 19 augustus 1980). Ze
worden op een goed zichtbare plaats en hoogte (tussen 2 en 3m) aangebracht. Het is verboden de
identificatie- en herkenningstekens van de blustoestellen onherkenbaar te maken of weg te nemen.
i) De hydranten aangesloten op het openbaar waterleidingsnet gelegen in de onmiddellijke nabijheid
van het evenement dienen rondom 90 cm vrij gehouden te worden, zichtbaar te zijn en onmiddellijk
bruikbaar voor de hulpdiensten (parkeerverbod, nadar, …)

4

Alcoholgebruik en verantwoord schenken

a) Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over de
leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging werd
van kracht op 10/01/2010. De leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik werden vastgelegd op 16 en 18
jaar.
b) Afdeling 6 – Art. 14 – Artikel 6 - § 6. Het is verboden om elke drank of product waarvan het
effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol (o.a. bier, wijn, ….), te verkopen, te schenken
of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis
van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien. Het is
verboden om sterke drank (alcopops inbegrepen), zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7
januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken,
te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minachttienjarigen. Van elke persoon, die sterke
drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.
c) Als je alcohol schenkt, ben je verplicht om affiches met de leeftijdsgrenzen voor het gebruik van
alcohol uit te hangen EN om een systeem uit te werken, waarbij volgens deze leeftijdsgrensen
verantwoord kan geschonken worden. (bv. verschillende kleuren van bandjes) d) Aan de hand van
een goed doordacht prijzenbeleid, een aantrekkelijk assortiment niet-alcoholische dranken en
alcoholvrije cocktails kan je dronkenschap ontmoedigen Ook een kritische blik op ‘happy hours’,
zuipkaarten, gratis vaten, ‘all-inn’-formules en promotieacties kunnen het verschil maken.
e) Openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de
beteugeling van dronkenschap. Dezelfde wet verbiedt onder andere ook het opdienen van
'dronkenmakende' dranken aan iemand die kennelijk dronken is, iemand doen drinken tot hij
dronken wordt, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen met ziekte, werkonbekwaamheid of de
dood tot gevolg, uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.
f) Het is niet altijd gemakkelijk om de wet correct toe te passen met verschillende barmedewerkers
aan het werk of om zicht te hebben op wie wat allemaal drinkt. Wanneer bijvoorbeeld rondjes
worden getrakteerd, is het steeds een andere persoon uit de groep die komt bestellen aan de toog.
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Goede afspraken en een vorming voor de barmedewerkers betreffende ‘verantwoord schenken’
kunnen het verschil maken.
g) Het sluitingsuur voor tijdelijke evenementen wordt opgelegd in de geluidsvergunning, die
afgeleverd wordt door de gemeente.
h) In het kader van verantwoord schenken is het belangrijk dat rond het sluitingsuur duidelijke
afspraken gemaakt worden zoals: wordt er alcohol geschonken tot het sluitingsuur of stopt men
hiermee al vroeger en tot welk uur worden bonnetjes verkocht. Het grote voordeel van vroeger te
stoppen met alcohol schenken, is dat er een ‘cooling down’-periode (ook wel wind down of chill out
genoemd) ingelast wordt. Tragere en stillere muziek zet de uitgaanders aan tot vertrekken. Zo kan
men tijdens deze periode ook geleidelijk aan meer licht maken. Positief neveneffect is dat niet
iedereen tegelijk de locatie verlaat met de daarmee gepaard gaande buurtoverlast tot gevolg. Wie
met een vast sluitingsuur werkt, heeft er alle belang bij om dit duidelijk te afficheren.
i) Barbeleid: Glazen en plastic bekers hebben allebei voor- en nadelen. Bij gebruik van glazen,
vergroot de kans op verwondingen aangezien men zich kan snijden aan gebroken of gescheurde
glazen. Ook kunnen glazen tijdens een conflict gemakkelijker gebruikt worden als wapen. Plastic
bekers hebben dan weer het nadeel dat men hier nonchalanter mee omgaat: bekertjes worden
sneller op de grond gegooid, waardoor de vloer vol afval ligt. Een alternatief zijn bekers van
polycarbonaat. Deze bekers zijn gemaakt van hard en duurzaam plastic. Ze zien er hetzelfde uit als
glas, maar zijn nagenoeg onbreekbaar. Hiervoor kan bijvoorbeeld gewerkt worden met statiegeld.
Wie de beker terugbrengt krijgt zijn betaald statiegeld terug.
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Geluidsoverlast

a) Hou rekening met buurtbewoners.
b) Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid
gehinderd worden. Elk geluid of rumoer dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of dat te wijten is
aan een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te storen, is
verboden. (politiereglement RIHO, artikel 2.11.1)
c) De burgemeester en de bevoegde ambtenaren kunnen verbod opleggen tot het maken van
elektronisch versterkt geluid onder meer: (politiereglement RIHO, artikel 2.11.6; §1)
- Bij het niet kunnen voorleggen van de vereiste toelating
- Bij niet-naleving van de opgelegde voorwaarden en preventieve maatregelen opgelegd in
de toelating
- Bij vaststelling van abnormale geluidshinder
- Bij overschrijding van het maximaal toegelaten geluidsniveau
- Bij de vaststelling dat de afstelling van de geluidsinstallatie werd gewijzigd of de verzegeling
verbroken.
d) De optredende bestuurlijke politieofficier of de door hem gedelegeerde politieambtenaar kan bij
één van de in ‘c’ genoemde gevallen, eveneens de geluidsinstallatie preventief in beslag nemen ter
voorkoming van verdere geluidshinder, dit alles onverminderd gerechtelijke vervolging.
(politiereglement RIHO, artikel 2.11.6; §2)
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e) De bevoegde ambtenaren kunnen bij één van de in ‘c’ genoemde gevallen het geluidsniveau
ambtshalve verlagen. (politiereglement RIHO, artikel 2.11.6; §3)
f) De burgemeester of de optredende bestuurlijke politieofficier kan bij niet-naleving van de
wettelijke voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder of desgevallend van de
voorwaarden vermeld in de toelating: (politiereglement RIHO, artikel 2.11.9; §1 en §2)
- De openbare plaats doen ontruimen
- De toegelaten muziekactiviteit geheel of gedeeltelijk doen stopzetten, teneinde de
openbare orde en rust te herstellen.
g) Het volledige politiereglement betreffende ‘Bestrijding van geluidshinder’, is terug te vinden in het
politiereglement RIHO, gemeenschappelijk gedeelte, afdeling 2.11.
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Bewaking en security

Wanneer een bewakingsfirma ingeschakeld wordt, moeten alle gegevens (vergunningsnummer,
adres, gegevens verantwoordelijke tijdens het evenement, namenlijst aanwezige stewards, …) van de
bewakingsonderneming doorgegeven worden aan de organisatie van de Izegemse Batjes. De
organisatie geeft deze gegevens door aan politiediensten RIHO. Op de plaats van de bewaking dienen
tevens twee exemplaren (origineel en kopie) van de voorafgaandelijk afgesloten
bewakingsovereenkomst ( het contract m.a.w. ) aanwezig te zijn (volgens model voorzien in het BS
van 02 april 2010, KB van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking). Deze
overeenkomst dient twee maanden te worden bewaard. De bewakingsonderneming kan geen
opdrachten uitvoeren op de openbare weg, tenzij in een afgesloten zone en op voorwaarde dat de
bewaking aangegeven is met het wettelijk voorziene pictogram (Vigilis).
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Vuur en wensballonnen

a) Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 2.6.2 is het verboden vuur te maken in open lucht.
Barbecues, tuinhaarden, vuurkorven en vuurschalen zijn toegelaten. (politiereglement RIHO, artikel
2.6.1; §1)
b) Kampvuren zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toelating van de burgemeester.
(politiereglement RIHO, artikel 2.6.1; §2)
c) Het is verboden op het openbaar domein en op privéterreinen wensballonnen op te laten. Onder
wensballonnen wordt verstaan: een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met
hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam. (politiereglement RIHO, artikel 2.6.1; §3)
d) Een vuurmand of -schaal
- MOET steeds buiten worden opgesteld!
- Moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten
- Moet op voldoende afstand – ten minste 120cm – van brandbare materialen en gebouwen
worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
- De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen
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- Moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen –
en in het bijzonder kinderen – met de vuurmand of -schaal of het vuur onmogelijk is
- Mag niet worden opgesteld in de vrije doorgang
- Is verboden in een tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie,
podium, tribune of gelijkaardig).
e) Brandstof
- Slechts onbehandeld hout, steenkool of houtskool zijn toegestaan. De verbranding van afval
is verboden (politiereglement RIHO, artikel 2.6.3; §1 en §2)
- Opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren
- Opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
f) Sfeerverlichting op basis van verbranding
- Moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd dat onopzettelijk contact van personen –
en in het bijzonder kinderen – met de houder of het vuur onmogelijk is.
- Mag niet worden opgesteld in de vrije doorgang.
- Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden.
g) Elke dag bij sluitingstijd moet alle sfeerverlichting worden gedoofd en moeten de houders of de
resterende brandstof worden verwijderd.
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