Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Bijlage C
Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke installaties type :
H. « Tribunes en banken»
-

Zie ook de algemene voorwaarden.

-

Het aantal zitplaatsen per rij moet beperkt worden tot:
o Voor een plaatsing binnen een gebouw of in een tijdelijke installatie: max.
10 indien 1 enkele trap of evacuatieweg voorzien is per rij – max. 20
indien 2 trappen of evacuatiewegen aanwezig zijn per rij.
o Voor een plaatsing in open lucht : max. 20 indien 1 enkele trap of
evacuatieweg voorzien is per rij – max. 40 indien 2 trappen of 2
evacuatiewegen mogelijk zijn per rij.

-

De stoelen en/of banken moeten bevestigd worden of samen verbonden worden
per rij.

-

De totale vrije breedte nodig voor de evacuatie en die reglementair berekend is,
moet rekening houden met de toename van het aantal personen ten gevolge
van het plaatsen van deze tribunes of banken.

-

De onderkant van de tribunes of banken moet ontoegankelijk gemaakt worden
voor het publiek. Geen enkele vorm van stockage of opslag mag er worden
toegestaan. Deze plaatsen moeten te allen tijde net en proper gehouden worden
(verwijderen papieren, bekers,…).

-

Indien de tribunes en banken geplaatst zijn binnen een gebouw of een tijdelijke
installatie, moet een veiligheidsverlichting voorzien worden zodat een
gemakkelijke evacuatie mogelijk is.
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-

De banken, vloeren en trappen moeten minstens de volgende eigenschappen
bezitten:
o De banken moeten op een horizontale steun worden geplaatst die
bovendien in staat moet zijn om alle door de stelstangen overgebrachte
krachten op te vangen. Men moet zich bij elke opstelling verzekeren van
de kwaliteit van de ondergrond.
o De banken, de vloeren en de trappen moeten conform de voorschriften
van de norm ENV 1991-1-1 « Belastingen op draagsystemen » zijn, en
meer bepaald voor wat betreft de van toepassing zijnde
gebruiksbelastingen.
Het bezwijken van een dragend element mag in geen geval aanleiding
geven tot een voortschrijdende instorting.
o De trappen, evenals de boven- en zijkanten, moeten voorzien zijn van
borstweringen van minimum 1 m hoog om vallen te voorkomen. Ze
moeten voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 03-004 over de
borstweringen o.a. wat betreft de krachten die ze moeten opvangen.
o Indien het aantal rijen met stoelen of banken groter is dan 12, dan moet
aan de achterkant van de tribune of banken 1 of meer trappen met rechte
treden voorzien worden, met een minimale breedte van 1,20 m en met
een totale breedte in verhouding tot de helft van de totale capaciteit van
de tribune of banken vermenigvuldigd met een factor 1,25.
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