
  

KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
VRAAG NR. 199 VAN 15 JULI 1996 

TOEPASSINGSGEBIED ARAB M.B.T. INFRASTRUCTUUR VAN LOKALE BESTUREN 

Uittreksel uit "Bulletin van vragen en antwoorden - Kamer - 16 september 1996" 

Vraag : 

Nogal wat lokale besturen bezitten een diensten- en/of cultureel centrum. Die infrastructuur
wordt zowel gebruikt om personeelsleden te huisvesten (bijvoorbeeld cultuurfunctionaris,
centrumleider, conciërge, ...) als om culturele manifestaties te organiseren. In sommige
gevallen kunnen er problemen rijzen rond de veiligheidsvoorschriften van die centra, in het
bijzonder wat de brandpreventie en -voorkoming betreft in het kader van het Algemeen
Reglement voor de arbeidsbescherming. 

1. Is het A.R.A.B.-reglement van toepassing op polyvalente zalen, die enkel gebruikt worden
voor culturele evenementen, en in het eigenlijke begrip geen arbeidsplaats vormen ? 

2. Kan het huisvesten van een conciërge in een dergelijk centrum met de functie om toezicht
uit te oefenen op alle ruimten aanleiding geven tot de vaststelling dat het centrum onder het
toepassingsgebied van het A.R.A.B.-reglement valt ? 

3. Artikel 52.5.7. van het A.R.A.B.-reglement bepaalt dat de lokalen waarin gewoonlijk ten
minste 500 personen zich vertoeven over 3 afzonderlijke uitgangen moeten beschikken. Welke
interpretatie moet gegeven worden aan het begrip "gewoonlijk" ? Kan van "gewoonlijk"
gesproken worden, wanneer slechts ongeveer een vijftal keren per jaar meer dan 500 personen
in een ruimte vertoeven ? 

Antwoord : 

In antwoord op de door het geacht lid gestelde vragen, heb ik de eer hem het volgende mee te
delen : 

1. Het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) bevat twee groepen van
voorschriften die op polyvalente zalen van toepassing kunnen zijn : 

a) De artikelen 635 en volgende van het A.R.A.B. zijn van toepassing op de 
polyvalente zalen die kunnen beschouwd worden als behorende tot minstens één 
van de categorieën schouwspelzalen, opgenomen in punt a) van dit artikel, 
ongeacht er personeel tewerkgesteld wordt of niet. De bepalingen van artikel 52 
zijn niet van toepassing op de zalen bedoeld in artikel 635, b). 

b) Artikel 52 van het A.R.A.B. is van toepassing wanneer de polyvalente zaal niet 
valt onder een van de categorieën bedoeld in artikel 635, a) en wanneer er 
werknemers tewerkgesteld zijn in de zin van artikel 28 van het A.R.A.B. 

2. De conciërge van het cultureel centrum is een werknemer, in de zin van artikel 28 van het
A.R.A.B. Zijn arbeidsplaats is samengesteld uit het geheel der lokalen van het centrum.
Bijgevolg moet het cultureel centrum beantwoorden aan de voorschriften van het A.R.A.B. die
van toepassing zijn op de arbeidsplaatsen. 
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3. Met het oog op een optimale verzekering van de veiligheid van personen en gelet op de
moeilijkheid, of zelfs de onmogelijkheid, om het "gewoonlijk" karakter vast te stellen waarvan
sprake in artikel 52.5.7., interpreteert de administratie de bepalingen van dit artikel als volgt :
een zaal die ontworpen is om 500 personen of meer te ontvangen wordt a priori beschouwd als
een zaal waar gewoonlijk minstens 500 personen vertoeven. 

Deze interpretatie doet uiteraard geen afbreuk aan het vrije appreciatierecht van de rechter in
een betwist geval. 
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