Algemene voorwaarden voor het plaatsen van objecten en constructies
1. Voor constructieve verantwoording van objecten moet de vergunninghouder aannemelijk (laten)
maken dat de constructieve veiligheid van op te richten of te plaatsen objecten gewaarborgd is.
2. Van objecten, waarbij de constructieve veiligheid niet relevant is en waarbij geen risico's van
persoonlijk letsel bij falen te verwachten is, hoeft geen constructieve verantwoording te worden
afgelegd,
3. De vergunninghouder moet de vergunningverlener proactief benaderen voor het aanleveren van de
juiste gegevens en documenten en voor het maken van een afspraak voor inspectie.
4. De constructieve verantwoording moet aannemelijk maken, dat objecten veilig gebruikt kunnen
worden. Deze verantwoording kan daarom voor standaard en meermalig in ongewijzigde vorm te
plaatsen objecten bestaan uit het overleggen van bijvoorbeeld een productcertificaat, zoals een
TUV-keur of een gelijkwaardig document, mits dit document dekkend is voor de gestelde
constructieve eisen.
5. De vergunninghouder is altijd eindverantwoordelijk voor het veilig plaatsen en het veilige gebruiken
van objecten.
6. Opbouw en gebruik moeten volgens de productattesten van de leverancier en/of fabrikant of
volgens specifieke object-normen worden uitgevoerd.
7. Er moeten beheersmaatregelen worden beschreven, die voorzien in de situatie dat de belastingen
ongunstiger worden dan de waarden waarop de objecten zijn berekend. Deze beheersmaatregelen
kunnen onderdeel zijn van een veiligheidsplan en/of ontruimingsplan. De vergunninghouder is
verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van deze beheersmaatregelen.
In deze beheersmaatregelen moet ten minste aangegeven zijn tot welke weersomstandigheden het
object kan worden gebruikt, het moment waarbij het object buiten gebruik gesteld moet worden en
de veiligheidsmaatregelen die men dan moet treffen.
8. De vergunninghouder van het evenement is verplicht zich vooraf en tijdens het evenement op de
hoogte te stellen van de voorspelde weersomstandigheden voor het evenement.
Bij voorspellingen die ongunstiger zijn dan de waarde waarop de objecten berekend zijn, moeten
de onder punt 7. omschreven beheersmaatregelen uitgevoerd worden, waarbij de nadruk moet
liggen op het in veiligheid brengen van de aanwezige mensen.
9. De constructieve verantwoording moet ten minste 12 weken voor aanvang van het evenement ter
beoordeling worden voorgelegd aan de vergunningverlener.
10.Het toezicht op de veiligheid van kermisattracties (attractietoestellen) valt onder
verantwoordelijkheid van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA).
Hoe moet u de constructieve gegevens en statische gegevens aanleveren
Algemeen:
1. De naam en adresgegevens van de vergunninghouder;
2. De naam van het evenement;
3. De naam en het (mobiele) telefoonnummer van de contactpersoon tijdens op- en afbouw en tijdens
de duur van het evenement;
4. Inhoudelijke omschrijving van het evenement;
5. De locatie van het evenement;
6. De datum en tijden van het evenement;
7. De op- en afbouwtijden van het evenement.
Bovenstaande gegevens als deze gegevens niet in de aanvraag evenementen vergunning worden
gevraagd.

Specifieke gegevens:
1. Situatietekening op schaal met daarop aangegeven:
a. Alle te plaatsen objecten;
b. 1e lijns bebouwing rondom het evenemententerrein;
c. Begrenzing publieksgedeelte;
d. Legenda, waarin de getekende objecten worden omschreven;
e. Noordpijl en schaalaanduiding.
2. Tekening met daarop plattegrond(en), aanzichten en eventueel doorsneden en details van alle te
plaatsen objecten, e.e.a. op een goed leesbare schaal. De constructieve tekeningen moeten een
volledig en actueel beeld geven van de te maken constructies met eventueel een tekstuele
toelichting. De maatvoering en de te gebruiken materialen en profielen moeten zijn aangegeven.
De uitvoering van de tekeningen moet voldoen aan NEN 47, NEN 2302 en/of NEN 3870.
3. Productattest van de standaard en/of meermalig te plaatsen objecten.
4. Statische berekeningen, waarin ten minste opgenomen zijn en die ten minste voldoen aan:
a. Berekeningen van de constructie van de te plaatsen objecten;
b. De constructieschematisering, -geometrie, materiaaleigenschappen,
profielafmetingen en de eigenschappen van de ondersteuningen moeten in
de berekening zijn weergegeven en gemotiveerd;
c. Belastingen en belastingcombinaties moeten volledig uitgewerkt worden
gepresenteerd;
d. De toegepaste waarde voor de windsnelheid dient expliciet vermeld te zijn;
e. De maatgevende berekeningsresultaten moeten duidelijk worden
gepresenteerd;
f. Bij vervolgberekeningen of wijzigingen moet herkenbaar naar eerdere
resultaten worden verwezen;
g. Computerberekeningen moeten minimaal voldoen aan het bovenstaande;
verder moeten in- en uitvoer duidelijk worden gepresenteerd;
h. EEM-berekeningen moeten voldoen aan de voorwaarden, zoals
opgenomen in het document “Uitwerking indieningsvereisten EEMberekeningen” (april 2011);
i. De constructieve berekeningen moeten een volledige verantwoording
geven van de te maken constructies.
5. Een beschrijving van de beheersmaatregelen, opgenomen in een veiligheidsplan of een
ontruimingsplan.
6. Alle bescheiden zijn bij voorkeur in het Nederlands opgesteld en zijn voorzien van de hierboven
onder "Algemeen" genoemde gegevens. Wanneer documenten in een andere taal zijn opgesteld
dan moet een korte Nederlandse toelichting of samenvatting van de belangrijkste punten bij
gevoegd worden.
7. Er moet een duidelijke samenhang zijn tussen alle berekeningen en tekeningen van een object.
Bovenstaande gegevens hebben alleen betrekking op de constructieve verantwoording en sluiten
daarom niet volledig aan op de algemene indieningsvereisten, zoals aangegeven in artikel 2.3 Besluit
Brandveilig Gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. (BBGOP)

