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

Afdeling 5.32.4. Bijzondere voorschriften ten aanzien van schouwburgen,
variététheaters en feestzalen, met een speelruimte langs boven of langs onder
uitgerust met mechanische toestellen.

Artikel 5.32.4.1.
Onverminderd de voorschriften van afdeling 5.32.3. voldoen de schouwburgen, variététheaters en
feestzalen, met een speelruimte langs boven of langs onder uitgerust met mechanische toestellen,
daarenboven [...] aan de bepalingen van deze afdeling 5.32.4.
 
Artikel 5.32.4.2.
§ 1.
De scheidingsmuren tussen de inrichting en de aanpalende gebouwen steken minstens 1,50 m boven
de voeglijn van die muren met het dak der inrichting uit.
 
§ 2.
Het toneel en zijn aanhorigheden liggen binnen een ringmuur van minstens 28 cm dikte zo hij uit
metselwerk, en 15 cm dikte zo hij uit beton is opgetrokken.
 
§ 3.
Het gedeelte van deze muur, dat het toneel en de zaal scheidt, moet tot aan de buitenmuren van deze
laatste worden doorgebouwd en 1,50 m boven het dak der zaal uitsteken.

Buiten de toneelopening, mogen in die muur slechts de onontbeerlijke openingen worden
aangebracht. Elk van die openingen is voorzien van een deur welke naar de kant der zaal opengaat en
automatisch sluit. De deuren hebben een brandwerendheid van minimaal EI160.
 
§ 4.
De trappen, ladders en bruggen voor de bediening van het toneel en zijn aanhorigheden zijn uit
materiaal met een brandklasse A1 vervaardigd.
 
§ 5. Brandgordijn
De toneelopening is voorzien van een knikvast metalen brandgordijn ofwel een brandgordijn met
brandwerendheid EI 60. Dat brandgordijn is in staat om het doorlaten van rook en het overslaan van
het vuur van het toneel naar de zaal te verhinderen.
 
Er kan zich een zelfsluitende deur in het brandgordijn bevinden met brandwerendheid EI160. Het
brandgordijn moet in maximaal 30 seconden kunnen neerdalen tot op zijn functionele hoogte. De
functionele hoogte wordt bepaald in overleg met de bevoegde brandweer. Duidelijke instructies voor
het bedienen van de combinatie van het brandgordijn met de rook- en warmteafvoer moeten bij de
bedieningsorganen aangebracht zijn en moeten deel uitmaken van opleiding van het bevoegd
personeel. Het brandgordijn is voorzien van een remmechanisme om ongevallen te voorkomen. Het
brandgordijn is voldoende stijf of voorzien van wand- en vloergeleiders. De bediening van het
brandgordijn bevindt zich in de zaal en op het toneel of de aanhorigheden ervan.
 
§ 6. Controle van het brandgordijn
Het brandgordijn en de hulpapparatuur ervan worden jaarlijks volledig nagezien door een bevoegd
persoon of een onafhankelijke keuringsorganisatie. Het inspectieverslag wordt bewaard in het
veiligheidsdossier.
 
§ 7. Rook- en warmteafvoer
Er is minstens in de toneeltoren een rook- en warmteafvoer voorzien. De bediening van de rook- en
warmteafvoer kan manueel of mechanisch zijn. De bediening bevindt zich zowel op de scène als
buiten de toneeltoren. De gewone ventilatie wordt automatisch buiten werking gesteld bij
inwerkingtreding van de rookafvoer tenzij ze deel uitmaakt van de rook- en warmteafvoer. De rook-
en warmteafvoer wordt gedimensioneerd volgens een code van goede praktijk.
 
De rook- en warmteafvoer en de hulpapparatuur ervan worden jaarlijks volledig nagezien door een
bevoegd persoon of een onafhankelijke keuringsorganisatie. Het inspectieverslag wordt bewaard in
het veiligheidsdossier.
 
§ 8. Uitgangen van het toneel en van zijn aanhorigheden
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Het toneel en zijn aanhorigheden beschikken over uitgangen, waarvan het aantal en de schikking een
snelle en veilige ontruiming van het personeel en de artiesten naar de openbare weg toelaten.
 
§ 9. Toneelmeubelen en -schermen
De voor vertoningen bestemde toneelschermen en -meubelen, welke tijdens een vertoning niet
worden gebruikt, worden in een volledig uit metselwerk of beton opgetrokken speciaal lokaal
geborgen. De deuren hebben een brandwerendheid van EI160 en zijn zelfsluitend
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