
VLAREM II
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Afdeling 5.32.3. Schouwspelzalen

Artikel 5.32.3.1.
§ 1.
Deze afdeling is van toepassing op schouwspelzalen als vermeld in rubriek 32.1.2° van de
indelingslijst en de volgende schouwspelzalen, vermeld in rubriek 32.2 van de indelingslijst:
1° bioscopen;
2° schouwburgen, variététheaters en feestzalen met een speelruimte;
3° zalen voor sportmanifestaties;
4° polyvalente zalen waarin een activiteit als vermeld in punt 1°, 2° en 3°, plaatsvindt.
 
Artikel 5.32.3.10 is van toepassing op muziekactiviteiten in polyvalente zalen als vermeld in rubriek
32.2.2° van de indelingslijst.
 
§ 2.
Geen enkele vertoning mag worden gegeven of voortgezet zo om het even welke van de door dit
hoofdstuk voorgeschreven veiligheidstoestellen niet in staat is om te werken.
 
Artikel 5.32.3.2. Bouw
§ 1.
Moeten uit metselwerk of beton opgetrokken worden:
1° de muren van de zaal, van het toneel en van de toe- en uitgangswegen;
2° de zolderingen en vloeren die de zaal, het toneel en de toe- en uitgangswegen van om het even

welke andere lokalen scheiden;
3° de balkons;
4° de trappen welke door het publiek kunnen gebruikt worden;
5° de stutten van voormelde zolderingen, vloeren, balkons en trappen, tenzij zij uit metalen

bestanddelen bestaan.
 
 
§ 2.
Alleen voor inrichtingen die voor 1 juli 2014 vergund zijn, mogen de treden en de vloeren van de zaal
in hout zijn voor zover ze geplaatst zijn op vaste grond of op een doorlopend schotwerk uit
metselwerk of uit beton dat op stutten rust met een brandklasse A1. Voor inrichtingen vergund vanaf
1 juli 2014 mogen de treden en de vloeren van de zaal, de tribune en het toneel, slechts in hout zijn
voor zover het hout, eventueel na een behandeling, minimaal in brandklasse B wordt geclassificeerd.
De ledige ruimte welke eventueel tussen deze treden of deze vloeren eensdeels, en de vaste grond of
het schotwerk anderdeels, bestaat, moet zo klein mogelijk zijn.
 
§ 3.
De eindlaagmaterialen van de dakbedekking behoren tot brandklasse A1 of zijn conform aan de
beschikking 2000/553/EG van de Commissie van 6 september 2000 tot uitvoering van Richtlijn
89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandgedrag aan de buitenzijde van
dakbedekkingen. Als de eindlaagmaterialen niet voldoen aan de vereiste, vermeld in het eerste lid,
vertonen de producten of materialen voor dakbedekking de eigenschappen van de brandklasse Broof
(t1), vermeld in de beschikking 2001/671/EG van de Commissie van 21 augustus 2001 tot uitvoering
van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en
dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde.
 
Artikel 5.32.3.3. Inrichting van de zaal
§ 1. Zitplaatsen
Om een vlotte circulatie bij gebruik en eventuele evacuatie te garanderen, worden volgende eisen
gesteld aan de zaalindeling:
1° iedere zitplaats is minstens 50 cm breed en minstens 75 cm lang. Deze afmetingen worden

respectievelijk genomen van as tot as tussen de zitplaatsen van dezelfde rij en van as tot as
tussen de rijen zitplaatsen;

2° elke rij zitplaatsen wordt verdeeld door armleuningen of door elke andere inrichting die het
plaatsen van meer dan één persoon per 50 cm breedte verhindert;

3° de vrije ruimte tussen de stoelenrijen bedraagt minimaal 45 cm. Die breedte mag beperkt worden
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tot 40 cm als de zitplaatsen geplaatst zijn op treden van ten minste 15 cm hoogte. Bij
automatische klapstoelen geldt als vrije ruimte de kleinste van de ruimte tussen enerzijds de
achterzijde van de voorgaande stoelenrij en anderzijds de dichtgeklapte stoel of de armleuning;

4° de zitplaatsen zijn stevig verankerd in de vloer of aan elkaar, met uitzondering van de zitplaatsen
van de loges en de benedenloges;

5° voor het personeel wordt er altijd een voldoende aantal zitplaatsen gereserveerd;
6° de rijen zitplaatsen mogen niet meer dan tien zitplaatsen omvatten, als er maar één gang voor

bestaat. Ze mogen twintig zitplaatsen omvatten als er twee gangen voor bestaan.
 
Een afwijkende indeling van de zitplaatsen kan worden toegestaan door de vergunningverlenende
overheid als de exploitant kan aantonen dat de effectiviteit van de ontruiming minimaal gelijkwaardig
is. Hij toont dat aan door middel van simulatieberekeningen.
 
§ 2. Staanplaatsen
De staande toeschouwers worden alleen tot de daarvoor speciaal bestemde wandelgangen toegelaten.
De plaats die gereserveerd is voor staande toeschouwers, bedraagt minstens een halve vierkante
meter per staande toeschouwer.
 
§ 3. Trappen.
De trappen, uitgezonderd tribunetrappen, zijn aan beide kanten van stevige leuningen voorzien. Als
de trappen, uitgezonderd tribunetrappen, breder dan 2,40 meter zijn, worden ze bovendien door een
of meer leuningen in verscheidene delen gescheiden, zodat de breedte van elk van die delen 2,40
meter niet overtreft en niet minder dan 0,80 meter bedraagt. Tribunetrappen zijn aan de zijde die niet
naast de zitplaatsen gelegen is ook van een stevige leuning voorzien.
 
De trappen hebben geen wenteltrapvormige delen. De trappen worden verdeeld door trapbordessen
van minstens 1 meter zodat elke traparm niet meer dan zeventien treden telt.
 
De trappen hebben volle stootborden. Voor trappen voor dalende evacuatie geldt deze verplichting
niet. Elke trede is minstens dertig cm breed en hoogstens achttien cm hoog. Geen enkele trede mag
meer dan vijf cm buiten haar stootbord uitsteken.
 
De helling van de trappen bedraagt maximaal 75 %. Voor inrichtingen die voor 1 juli 2014 vergund
zijn, geldt deze verplichting vanaf 1 juli 2017.
 
De voorwaarden van deze paragraaf gelden ook voor uitschuifbare of tijdelijke tribunes. Met behoud
van de toepassing van andere wettelijke bepalingen ter zake worden de uitschuifbare tribunes jaarlijks
onderworpen aan een keuring door een bevoegd persoon of een onafhankelijke keuringsorganisatie.
Het keuringsattest wordt bijgevoegd in het veiligheidsdossier.
 
Een tijdelijke tribune wordt voor ingebruikname in dienst gesteld door een bevoegd persoon of een
onafhankelijk keuringsorganisatie.
De toegang onder uitschuifbare of tijdelijke tribunes wordt onmogelijk gemaakt voor publiek en
onbevoegden. Elke vorm van opslag onder de tribune is verboden.
 
§ 4. Inrichtingen voor toegangscontrole.
De inrichtingen voor toegangscontrole zijn stevig verankerd en zodanig opgesteld dat voldaan blijft
aan de minimaal vereiste breedte van de toegangs- en uitgangswegen. De aanwezigheid van
bezoekers bij de inrichtingen voor toegangscontrole mag evenmin een belemmering vormen in geval
van evacuatie.
 
Artikel 5.32.3.4. Elektrische installatie - Verlichting
[...]
 
Artikel 5.32.3.5. Signalisatie
[...]
 
Artikel 5.32.3.6. Verwarming en luchtverversing
§ 1.
De lokalen worden behoorlijk verwarmd en verlucht.
 
§ 2.
Worden slechts toegelaten, de verwarmingsinstallaties:
1° met warm water;
2° met stoom onder lage druk;
3° met warme lucht, voor zover:

a) de warme lucht zich in de generator voortdurend onder een hogere drukking bevindt dan de
gassen die doorheen de vuurhaard trekken;
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b) de generator uitgerust is met een doeltreffende stoffilter;
c) de verse lucht rechtstreeks in de open lucht aangezogen wordt;
d) de aanvoerkanalen van warme lucht uit metaal zijn, of gebouwd in metselwerk;
e) de temperatuur van de warme lucht in de kanalen, waar deze in de zaal of haar

aanhorigheden binnendringen, in geen enkele omstandigheid 80°C overschrijdt;

4° met elektriciteit, voor zover de temperatuur van de verwarmingsbestanddelen niet boven 100° C
stijgt.

 
§ 3.
De stookinstallaties worden geplaatst in een goed verlucht lokaal dat uitsluitend voor dat gebruik is
gereserveerd, en zijn volledig gebouwd uit materiaal van brandklasse A1. De lokalen voor
stookinstallaties komen niet rechtstreeks uit op de zaal of het toneel .
 
Artikel 5.32.3.7. Rookverbod
[...]
 
Artikel 5.32.3.8.
§ 1. Blusmiddelen
De exploitant brengt een uitrusting aan die bestemd is om een begin van brand te bestrijden. Als
minimum geldt één bluseenheid per 150 m². De blusmiddelen zijn doelmatig gesignaleerd, makkelijk
bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Voor de benodigde brandbestrijdingsmiddelen raadpleegt de
exploitant de bevoegde brandweer.
 
§ 2. Noodplanning en eerste interventieploeg
De exploitant stelt een intern noodplan op om adequaat te kunnen reageren bij brand of een andere
calamiteit. Het noodplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde brandweer. Het
goedgekeurd noodplan wordt in het veiligheidsdossier bewaard.
 
De exploitant richt een eerste interventieploeg op. De betreffende ploeg bestaat uit twee teams: een
team van interventieleden die de brand proberen te controleren in afwachting van de komst van de
brandweer en een team van evacuatieverantwoordelijken die toezien op een vlotte evacuatie van
personeel en publiek. Voor de samenstelling en het functioneren van deze dienst raadpleegt de
exploitant de bevoegde brandweer.
De lijst van het personeel waaruit deze dienst bestaat, wordt aan het veiligheidsdossier toegevoegd.
De interventieploeg houdt minstens eenmaal per jaar een oefening.
 
§ 3. Detectie, waarschuwing en alarmering
Iedere inrichting is voorzien van een adequaat branddetectiesysteem.
 
Voor inrichtingen met meer dan driehonderd toegelaten aanwezigen wordt het branddetectiesysteem
bijkomend voorzien van brandmeldknoppen.
 
Voor inrichtingen met meer dan duizend toegelaten aanwezigen wordt het branddetectiesysteem
verbonden met een brandcentrale. De brandcentrale geeft minimaal aan in welke zone de brand
gedetecteerd wordt. De locatie van de brandcentrale wordt bepaald in overleg met de bevoegde
brandweer. De exploitant beschikt daarnaast over een autonoom oproepsysteem van de interne
interventieploeg.
 
Iedere inrichting beschikt over een autonome alarmeringsinstallatie die het personeel en publiek
waarschuwt als bij een incident de inrichting ontruimd moet worden.
 
Voor inrichtingen met meer dan driehonderd toegelaten aanwezigen wordt de vertoning automatisch
stopgezet en de verlichting aangestoken voordat het ontruimingsalarm afgaat. Het ontruimingsalarm
wordt periodiek onderbroken met een vooraf ingesproken ontruimingsinstructie.
 
Voor de uitrusting van branddetectie, -melding en alarmering raadpleegt de exploitant de bevoegde
brandweer.
 
§ 4. Evacuatieplannen
Een grondplan van de inrichting met aanduiding van de evacuatiewegen en de locatie van de
brandbestrijdingsmiddelen wordt correct georiënteerd opgehangen in de nabijheid van elke in- en
uitgang van de publiek toegankelijke ruimten.
 
§ 5. Onderhoud en periodieke controle
Alle delen van de inrichting, de toestellen en de installaties worden goed onderhouden. Het materiaal
voor brandbestrijding en de elektrische installaties worden maandelijks gecontroleerd op de goede
staat door de exploitant of zijn aangestelde. Het waarschuwings- en alarmsysteem worden
maandelijks getest. Het brandbestrijdingsmaterieel wordt jaarlijks gecontroleerd door een daarvoor

VLAREM II

Geconsolideerde versie van 07-12-2018 Pagina 3/5



bevoegde instantie. Van die controles en vaststellingen wordt een verslag opgemaakt. Dat verslag
wordt bijgevoegd in het veiligheidsdossier.
 
§ 6.
De inrichting is uitgerust met ten minste één gemakkelijk te bereiken vast telefoontoestel.
 
§ 7.
Voor inrichtingen die voor 1 juli 2014 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in paragraaf 2
en in paragraaf 3, het tweede, derde en vijfde lid, vanaf 1 juli 2017.
 
Artikel 5.32.3.9. Maatregelen tegen lawaai
Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. dienen de nodige maatregelen getroffen om te
beletten dat het gerucht dat uit de zaal voortkomt de buren kan hinderen.
 
Artikel 5.32.3.10. Maximaal geluidsniveau van muziekactiviteiten in de inrichting
§ 1.
Het maximaal geluidsniveau in inrichtingen vermeld in rubriek 32.2.2° van de indelingslijst mag
LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau gemeten als LAmax,slow 102
dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
 
§ 2.
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage 5.32.2.2bis.
 
§ 3.
Bij muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)
LAeq,15min wordt op initiatief van en op kosten van de exploitant ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow
continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2
van bijlage 5.32.2.2bis. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en
wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon. Als de
geluidsnormen overschreden worden, wordt in afwijking van artikel 4.1.5.3 het maximale
geluidsniveau in de inrichting onmiddellijk verlaagd tot een niveau waarbij de geluidsnormen niet
meer overschreden worden.
 
De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een
geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid,
gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van
bijlage 5.32.2.2bis;
 
§ 4.
Paragraaf 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 32.2.2° van de
indelingslijst, op voorwaarde dat :
1° de muziekactiviteit voorafgaand is aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen

van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsgrijpt; en 
2° het college, vermeld in punt 1°, de muziekactiviteit toelaat. Die toelating kan evenwel alleen

gegeven worden indien het geluidsniveau in de inrichting LAeq,60min ≤ 100 dB(A) en de
muziekactiviteit :  
a) doorgaat tussen 12 u. en 0 u. en maximaal 3 u. duurt; per dag kan maximaal 1 periode van 3

u. toegelaten worden; of 
b) gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid en doorgaat in een schouwspelzaal waarin

cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan : 
1)  maximaal 12 gelegenheden per jaar;  
2) maximaal 2 gelegenheden per maand; 
3) de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar

spreiden (ingeval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop
volgende kalenderdag omvat, worden twee kalenderdagen geteld). 

 
Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit toelaat, zijn de bepalingen,
vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 2, van toepassing met uitzondering van de verplichting tot het
opmaken van een geluidsplan.
 
Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit toelaat overeenkomstig punt 2°,
b), zijn de bepalingen vermeld in hoofdstuk 4.5 niet van toepassing.
 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt,
kan beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of
voor de duur van de muziekactiviteit.
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§ 5.
Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting > 100 dB(A) LAeq,60min zijn verboden.
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