Wet en regelgeving

Brandveiligheid grote tenten

Sinds 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van
kracht. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen,
voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Hierbij kun je denken aan grote tenten en
evenementen. Daarnaast bevat dit besluit regels over de zogenoemde basishulpverlening op die
plaatsen. Voor Scouting heeft de wetgeving in bepaalde situaties vooral betrekking op het
(brandveilig) gebruik van grotere tenten waarin wordt geslapen of waarin activiteiten worden gedaan.
Dit is nieuwe landelijke regelgeving die voor alle gemeenten gelijk is.
Bij welk gebruik van grote tenten hebben we binnen Scouting te maken met deze wetgeving?
1. Bij tentengebruik (verblijfsruimte) waarbij in 1 tent meer dan 10 personen overnachten
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overnachten van meer dan 10 personen in een grote(re) tent
zoals een vendeltent. Dit doe je bijvoorbeeld met de welpen, of de explorers gebruiken samen
een grote slaaptent.
2. Bij een tent waarin meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of
verstandelijk gehandicapte personen verblijven
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keukentent of een grote tent die je gebruikt om met jouw
speltak of groep bij elkaar te komen, te eten & te drinken of een spelprogramma te doen
3. Bij een tent bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk
Dit zal bij Scouting bijvoorbeeld kunnen gebeuren bij een groot spelprogramma van de groep
of de regio
4. Bij een tent die als bijeenkomsttent wordt gebruikt bij kamperen zoals vermeld in punten 1, 2
en 3 en die groter is dan 25m2
Dit kan bijvoorbeeld de vendeltent zijn die je op jouw kamp gebruik als grote tent om bij elkaar
te komen, samen in te koken of te eten, die groter is dan bijvoorbeeld vijf bij vijf meter.
5. Aanvullende eisen bij verblijfsruimtes
In bepaalde situaties moet je aanvullende zaken regelen in of bij je tent
Let op: heb je een kamp of een evenement waarvoor een evenementenvergunning is vereist, dan
blijft deze wet gelden, maar wordt het doen van een melding vervangen door de
evenementenvergunning.
De evenementenvergunning wordt gevraagd door je gemeente en die zal daarvoor per evenement de
eisen vaststellen.
Ad 1,2,3 wat vereist de wet van jou als gebruiker
 Er dient ten minste vier weken voor het gebruik (lees: het kamperen of de activiteit) een
melding te worden gedaan bij de gemeente (waar het kampeerterrein of veld ligt) waar je gaat
kamperen.
 Deze gebruikersmelding kun je doen via het daarvoor beschikbare formulier dat je op de
website van die gemeente kunt verkrijgen.
 Deze wet is ingegaan in 2018 en zal nog niet overal bekend kunnen zijn. Vraag daarom bij het
kampeerterrein waar je gaat verblijven na of dit in de betreffende gemeente waar je gaat
kamperen ook al zo geregeld is dat je een melding kunt doen of dat er via het kampeerterrein
aanvullende afspraken zijn gemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kampeerterrein
doorlopende afspraken heeft voor al hun gasten, zodat niet steeds apart een melding gedaan
hoeft te worden. Als het kampeerterrein niet met de wetgeving bekend is, of je gaat op een
niet regulier kampeerterrein staan, dan kun je op de website van de gemeente waar je gaat
kamperen nagaan of er een melding gedaan kan worden.
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Ad4. Wat moet je hiervoor doen volgens de wet
 Je bijeenkomsttent moet voldoen aan de in de wet gevraagde NEN norm (8020-41).
 Deze NEN norm stelt dat de tent die je gebruikt moet zijn voorzien van een tentboek. Dit is de
documentatie van de tent met gedetailleerde informatie over gebruikte materialen,
constructiemethode en constructieberekening behorende bij de tent, aangeleverd door de
eigenaar of verhuurder. Zorg er dan voor dat je op kamp dit tentboek (on in ieder geval zoveel
mogelijk tent informatie) beschikbaar hebt voor als dit wordt gevraagd.
 Wat staat er ten minste in een tentboek:
a.
naam van leverancier, fabrikant en, indien de tent buiten de EU is
geproduceerd, importeur;
b.
naam van eigenaar of verhuurder (dit is de degene die de tent plaatst);
c.
een constructieve berekening van de tent;
d.
vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke
plaats en op welke manier;
e.
vermelding tot welke weerssituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig
is;
f.
tekening van de tent in de maximale vorm;
g.
kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek;
h.
openingsrichting en materiaal van de nooduitgangen zoals harde deuren of
tentdoek;
i.
bij gebruik van tritiumborden als vluchtwegsignalering: een rapport met de
herkenningsafstand volgens NEN 6088, de bepaling van de zichtbaarheid en
de vervangingsdatum (‘replace-date’);
j.
een document waarin staat dat de constructie van de tent nooit zo mag
worden aangetast dat de constructieve veiligheid in het geding komt.
Bijvoorbeeld dat dwarsverbanden, grondankers, ballasten, palen en spanten
niet mogen worden verwijderd.
OPMERKING
Keuringsrapporten voor tentdoek zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze
datum heeft alleen betrekking op het productieproces en niet op het product. Het zegt
niets over het (brand)verloop van de kwaliteit van het materiaal. Tentdoek dat voldoet
aan de eisen blijft zelfdovend. Een keuringsrapport met een verlopen datum is dus
nog steeds geldig.
Een tentboek wordt gemaakt en geleverd door de eigenaar of verhuurder. Het
tentboek is in het Nederlands opgesteld. Berekeningen en certificaten die bij het
tentboek horen mogen in het Duits, Frans of Engels zijn opgesteld. De toelichting op
de berekening en certificaten moet in het Nederlands zijn opgesteld.



Ad5.

Bij de ScoutShop is een certificaat verkrijgbaar voor grotere tenten zoals die
nu verkocht worden door de ScoutShop.
Heb je een andere tent of een tent die al wat ouder is, dan kun je het
voorbeeld tentboek gebruiken om voor jouw groepstent een op maat gemaakt
tentboek in te vullen.

Aanvullende eisen
 Een tent gebruikt als verblijfsruimte is goed verlicht zodat deze veilig kan worden
gebruikt.
 Bij een tent bestemd voor meer dan 75 personen moet je in de tent noodverlichting
hebben.
o Deze noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de
voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 60 minuten een verlichting
van ten minste 1 lux.
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Voor een in de tent gebruikt gasttoestel geldt dat deze veilig is, zie hiervoor het informatieblad
Gas


In een tent bedoeld als verblijfsruimte, bestemd voor meer dan 50
personen, is een adequate brandblusvoorziening aanwezig om een
beginnende brand te bestrijden.
o In de directe nabijheid van een opslag voor brandbare goederen of
een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren is een
geschikte brandblusser aanwezig.



Degene die het tentgebruik organiseert, treft tevens maatregelen gericht op:
a. het verlenen van eerste hulp;
b. het ontruimen;
c. het bestrijden van een beginnende brand, en
d. het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten.
o Voor een grote tent bestaat een ontruimingsplan.
o Degene die het gebruik van een grote tent organiseert, draagt er zorg voor dat er
voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen onder a.,
kunnen uitvoeren, en dat het ontruimingsplan bij hen bekend is.

Meer informatie

Wetgeving BGBOP
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html
Veiligheid bij het gebruik van gas
www.scouting.nl
Gas
www.scouting.nl
Tentboek huidige Scoutshop grote tenten
www.scoutshop.nl
Voorbeeld Scouting Tentboek
www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/regelgeving
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