
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOBLAD TIJDENS DE CORONACRISIS 

Tenten & overkappingen 
 
 
 

 
Onderdeel van  



Aanleiding 

 

Sinds begin 2020 hebben we in Nederland te maken met het coronavirus. Met maatregelen 

in alle sectoren proberen we grip op het virus te houden, de zorg niet te overbelasten en 

kwetsbare inwoners te beschermen. 

 
Met de herfst- en wintermaanden op komst zijn bedrijven, organisaties en inwoners op 

zoek naar passende oplossingen om aan de maatregelen van de Rijksoverheid te voldoen. 

Tenten en overkappingen kunnen in veel sectoren een oplossing bieden: er wordt meer 

ruimte gecreëerd en ze bieden beschutting aan de bezoekers. Enkele voorbeelden: een tent 

of overkapping bij een (winter)terras, sportkantine, winkel of als wachtruimte buiten een 

huisarts- of tandartspraktijk. 

 

Juridisch kader 

Bij het plaatsen van een tent of overkapping is diverse wet- en regelgeving van toepassing. 
 

Het Bouwbesluit 2012 geeft Het besluit Brandveilig gebruik en Om te zorgen dat de 

voorschriften voor veiligheid, basishulpverlening overige plaat- maatregelen om het corona- 

gezondheid, bruikbaarheid, sen (BGBOP) geeft regels over de virus te beperken ook 

energiezuinigheid en milieu. Een brandveiligheid en basis- gehandhaafd kunnen worden, 

bouwwerk moet altijd aan deze hulpverlening op plaatsen als geldt een noodverordening. De 

voorschriften voldoen zodat evenemententerreinen, noodverordening COVID-19 

het geen gevaar oplevert voor campings en jachthavens. Een geeft voorschriften voor het 

bewoners, gebruikers en de om- tent of overkapping is een voorkomen van verdere 

geving. Een tent of overkapping bouwsel volgens het besluit verspreiding van het coronavirus. 

is een tijdelijk bouwwerk volgens BGBOP.  

het Bouwbesluit 2012.   

 
Een tent of overkapping kan vanuit bovenstaand juridisch kader worden getoetst aan 

zowel het Bouwbesluit 2012 als het Besluit BGBOP. Dit is afhankelijk van onder andere het 

tijdsbestek: hoe lang blijft de tent of overkapping staan? Het besluit BGBOP gaat uit van 

‘kortstondig functioneren’ (toelichting besluit tot 6 maanden), het Bouwbesluit 2012 gaat 

uit van een periode tot 15 jaar. Ook de bijbehorende voorschriften uit het Bouwbesluit 

2012 en het besluit BGBOP verschillen van elkaar. 

 
Aangezien de tenten en overkappingen worden geplaatst als gevolg van de huidige corona- 

crisis, vallen deze tijdelijke tenten en overkappingen onder de reikwijdte van het besluit 

BGBOP. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandweer Zuid-Limburg gebruikt daarom het besluit BGBOP als kader om te beoordelen of 

een tent of overkapping veilig geplaatst kan worden. Daarnaast is de noodverordening 

COVID- 19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht waaraan de tenten en overkappingen 

dienen te voldoen. 

Maatwerk 

Naast het juridisch kader zijn er ook andere belangen van invloed, bijvoorbeeld 

economische belangen en de leefbaarheid van de (binnen)stad. Ook kent elke locatie zijn 

eigen aandachtspunten op het gebied van veiligheid, capaciteit en bereikbaarheid. 

Daarom dient een goede risico afweging gemaakt te worden ten aanzien van de tent of 

overkapping. 

Brandweer Zuid-Limburg denkt hierin graag met u mee. Dit houdt in dat wij u voorzien van 

een risicogericht advies op basis van brandveiligheid. 

 
De risicogerichte adviezen worden opgesteld volgens het besluit BGBOP, de geldende 

noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg en de bijbehorende 

maatregelen van de Rijksoverheid. De situatie rondom het coronavirus en bijbehorende 

maatregelen zijn echter voortdurend aan verandering onderhevig. De gebruiker dient zich 

te allen tijde te houden aan de geldende noodverordening en bijbehorende maatregelen.  



Ook kan gedurende het gebruik van de tent of overkapping meer informatie beschikbaar komen 

waarop Brandweer Zuid-Limburg mogelijk aanvullende advisering noodzakelijk acht. Wijzigingen 

in de afgesproken maatregelen moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij  het bevoegd 

gezag zodat kan worden bekeken of de nieuwe situatie past binnen het afgesproken gebruik. 

 

 
Tenten en overkappingen tijdens de coronacrisis 

Tenten en overkappingen zijn er in alle soorten en maten. Het besluit BGBOP is bij het plaatsen 

van een tent of overkapping altijd van toepassing. Indien de tent groter is dan 25 m² is ook de 

NEN 8020-41 van toepassing. De NEN 8020-41 bevat aanvullende eisen voor het veilig gebruik 

van grotere tenten. 

 

Tevens willen we u wijzen op het feit dat het herfst- en winterseizoen een onstuimig periode kan 

zijn betreffende de weersinvloeden. Zorg voor een goede verankering uw bouwsel en denk aan 

sneeuw- en windbelasting. 

 
 

Brandveiligheid: voorkom brand(gevaar) 

 

Een beginnende brand moet zo snel mogelijk worden geblust. De gebruiker denkt vooraf na 

hoe en waarmee een beginnende brand kan worden geblust. Zorg dat alle medewerkers de 

instructies kennen en zich verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen. Daarnaast kan de 

gebruiker de onderstaande tips in acht nemen: 

• Plaats verwarmingstoestellen en verlichting zodanig dat er geen brand en verstikkingsgevaar 

ontstaat. 

• Zorg dat de aankleding/versiering, ook rondom de feestdagen, geen brandgevaar met zich 

meebrengt. 

• Ook het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zorgt voor brandgevaar en dient op 

ruime afstand van de tent of overkapping plaats te vinden. 

• Zorg dat in de tent voldoende geschikte blusmiddelen (inhoud van tenminste 6 kilogram of 

6 liter blusstof) aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan de koude wintermaanden en zorg voor 

vorstbestendige blusmiddelen. 

• Het is niet toegestaan om vuurkorven, fakkels of open vuur in een tent of onder een 

overkapping te plaatsen. De gassen die vrijkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en het 

risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot. 



Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

Het besluit BGBOP schrijft voor dat een tent of overkapping op minimaal 5 meter vanaf de 

gevel van een naburig gebouw of een ander brandcompartiment mag worden geplaatst. 

Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder raam of indien er aanvullende 

maatregelen worden genomen om brandoverslag te voorkomen. Leg deze situatie voor aan 

uw lokale brandweeradviseur om te checken of de maatregelen dezelfde mate van brand- 

veiligheid biedt als beoogd is met de afstandseis. 

 
Verwarming 

Tijdens de herfst- en wintermaanden wordt een tent of overkapping vaak ingezet als 

beschutting voor de bezoekers. Ter aanvulling wordt soms gebruik gemaakt van verwarming. 

De gebruiker kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van verwarming mits dit op 

veilige wijze wordt gerealiseerd: 

• Plaats verwarmingstoestellen zodanig dat er geen brand ontstaat. Tentdoek of andere 

inrichtingsmaterialen mogen niet worden aangestraald door de verwarmingstoestellen. 

• Het is verboden losse verwarmingstoestellen te plaatsen in de vluchtroutes;  

• In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke vorm van verwarming wordt 

geadviseerd in tenten en overkappingen: 

 

Nee, bij het gebruik van een (gas)heater 
wordt zuurstof aan de lucht onttrokken 
en komen verbrandingsproducten (o.a. 
CO) vrij. Dit zorgt voor een ongezond en 
onveilig binnenklimaat in een tent. Als 
er specifieke voorzieningen worden 
getroffen voor de toevoer van  

verbrandingslucht en de afvoer van 
rookgas is het plaatsen van een 
(gas)heater in een tent onder 
voorwaarden wel toegestaan. 

Ja, bij een overkapping is het gebruik van 
een (gas)heater toegestaan omdat er 
sprake is van voldoende ventilatie. Houd 
er rekening mee dat de (gas)heater niet 
zorgt voor het aanstralen van het tent- 
doek of andere inrichtingselementen. En 
maatregelen voor het veilig gebruik van 
gasflessen moeten altijd in acht worden 
genomen. 

Ja, het gebruik van infrarood verwarming 
is toegestaan mits de infrarood verwar- 
ming niet zorgt voor het aanstralen van 
het tentdoek of andere inrichtings- 
elementen. 

Ja, bij een overkapping is het gebruik van 
infrarood verwarming toegestaan. De 
verwarming mag niet zorgen voor het 
aanstralen van het tentdoek of andere 
inrichtingselementen. 

 

De voorschriften van de leverancier of fabrikant van het verwarmingstoestel dienen 

uiteraard te allen tijde opgevolgd te worden.  Wij vragen specifieke aandacht voor geschikte 

toepassing, vrije hoogte, ventilatie en bevestigingswijze en/of stabiliteit. 



Gasflessen 

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet. Zorg dat het gebruik van een 

gasinstallatie op een veilige manier gebeurt. 

• Wij raden het gebruik van gasfles(sen) in  zijn algemeenheid af. Een vaste aansluiting 

heeft de voorkeur.  

• Zet gasfles(sen) op een goed bereikbare plek, niet in een vluchtroute en plaats ze altijd 

rechtop. 

• Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur 

buiten. 

• Plaats de gasflessen niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron zoals open vuur of 

een kachel. 

• Bij het gebruik van meer dan de toegestane dag voorraad van 125 liter moet worden 

voldaan aan de eisen voor opslag. Hiervoor verwijzen wij u naar de PGS15. Ook de opslag 

van lege gasflessen moet voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld voor de opslag van 

gasflessen. Deze worden daarom meegerekend alsof ze vol zijn. 

 
Veilig vluchten 

Zorg voor veilige vluchtwegen vanuit de tent, overkapping of omliggende bebouwing. 

Ondanks het aantal personen wat vanwege de coronamaatregelen lager uitvalt dan waar de 

tent of overkapping voor is bedoeld, moeten bezoekers veilig kunnen vluchten. Bij de 

inrichting dient hier rekening mee gehouden te worden: 

• De inrichting (zijwanden, meubilair, afzetschotten, versiering, etc.) mag het veilig vluchten 

niet belemmeren. 

• Zorg dat struikelen over (houten) vloerdelen, kabels, lopers, matten en andere objecten 

voorkomen wordt. Ook de tuien van de tent kunnen het vluchten belemmeren. 

• Wij adviseren (nood)uitgangen duidelijk te markeren. Verlichte vluchtrouteaanduiding 

heeft hierin de voorkeur. Indien er meer dan 50 personen dienen te vluchten is dit een 

wettelijke eis. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bereikbaarheid 

Tenten en overkappingen worden tijdens de coronacrisis vaak geplaatst ter uitbreiding van 

de beschikbare ruimte. Dit kan betekenen dat de tent of overkapping meer ruimte in beslag 

neemt op het perceel. Bereikbaarheid is voor de hulpdiensten van groot belang. Zorg 

daarom dat bij het plaatsen van tenten en overkappingen dat bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten wordt gegarandeerd. 

• Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent of 

overkapping liggen en vrijgehouden worden voor gebruik door de brandweer. 

• Houd rekening met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 meter 

verhard) en een minimale doorgangshoogte van 4,2 meter om bereikbaarheid voor 

hulpdiensten te garanderen. 

• Houd rekening met bestaande beperkingen, zoals veiligheidszones op markten of 

opstelplaatsen voor de brandweer. 

• Aanrijdschade door voertuigen moet worden voorkomen. Zorg tevens dat hekwerken of 

andere obstakels, die de doorgaande route blokkeren, snel en gemakkelijk kunnen worden 

verwijderd. 

• In de wintermaanden moet gladheidsbestrijding op het trottoir en de doorgaande weg 

kunnen plaatsvinden. 

  

 

 
 


