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Vraag en antwoord

Stoelenplan
Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, 

wordt in elke uitgave van Bouwkwaliteit in de praktijk een telefonisch gestelde vraag en 

antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

OMSCHRIJVING
Voldoet het stoelenplan aan de gebruiksvoorschriften voor veilig vluchten.

VRAAG
In een kantine worden stoelen opgesteld volgens bijgaande afbeelding. 

Tussen de stoelen worden tafels geplaatst. De afstand tussen de rijen 

is 0,47 m en het pad tussen de stoelen en de wanden van de ruimte is 

0,6 m breed. Voldoet deze opstelling aan de gebruiksvoorschriften voor 

veilig vluchten?

ANTWOORD
Nee. 

In artikel 7.13, lid 4, staat dat in de vrije ruimte tussen de rijen geen  

tafel mag worden geplaatst. Het plaatsen van de tafels leidt ertoe dat 

de rijen slechts in één richting op een gangpad uitkomen. Op grond van 

artikel 7.13, lid 5, mag een dergelijke doodlopende rij niet langer zijn 

dan 8 stoelen. 

AANVULLENDE OPMERKING(EN)
• Als de tafels worden weggehaald en daarvoor in de plaats stoelen 

worden geplaatst, voldoen deze rijen wel aan de voorschriften  

(artikel 7.13, lid 6.b).

• Aangezien er 4 rijen en minder dan 100 zitplaatsen aan-wezig zijn in 

de ruimte, hoeven de stoelen niet aan elkaar gekoppeld of aan de 

vloer bevestigd te worden (artikel 7.13, lid 2). 

Toelichting

opstelling zitplaatsen en verdere inrichting

artikel 7.13, leden 3 t/m 6, Bouwbesluit 2012

3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte 

aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen de 

loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.

4. Indien in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen 

een tafel is geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte,  

bedoeld in dat lid.

5. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of  

uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.

6. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang 

uitkomt, heeft ten hoogste:

a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet 

groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het 

gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;

b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid,  

groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het 

gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;

c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid,  

groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het 

gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 m is.

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

Bel: (085) 489 88 89

Mail: helpdeskbouwbesluit@vakmedianet.nl

Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit. Gratis voor u als 

abonnee! De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten 

voldoen, zijn op 1 april 2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. 

Met al uw vragen hierover kunt u bij ons terecht. Speciaal voor u als 

abonnee is er professioneel advies door een uitgebreid team van ex-

perts beschikbaar gesteld. Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman 

Groep en Geregeld BV. U kunt eenvoudig uw vraag stellen via 

(085) 489 88 89 of helpdeskbouwbesluit@ bimmedia.nl. Met een van 

de experts neemt u door wat uw vraag is.

Indien mogelijk ontvangt u telefonisch direct een inhoudelijke reactie 

op uw vraag. Voor een uitgewerkte (schriftelijke) vastlegging zullen 

prijsafspraken worden gemaakt.

www.omgevingindepraktijk.nl

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de web-

site van Omgeving in de praktijk (www.omgevingindepraktijk.nl) en 

kunnen door de abonnementhouders van Omgeving in de praktijk 

worden geraadpleegd. Zie voor de voorwaarden www.cobouw.nl/

helpdeskbouwbesluit/ voorwaarden. Daar kunt u ook zien voor welke 

abonnementen van BIM Media deze service gratis is.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis (Nie-

man Groep), met medewerking van Hajé van Egmond (Geregeld BV).


