Ministerieel besluit van 29 mei 1975 tot afwijking van de voorschriften van
de artikelen 52.3.1.1.b, 52.3.3.3 en 52.5.12 van het algemeen reglement voor
de arbeidsbescherming betreffende het in geopende stand houden van
deuren aangebracht in muren en wanden die de verkooplokalen scheiden
van eraan grenzende lokalen en die als warenopslagplaats dienen
(B.S. 11.10.1975)
Gewijzigd bij: (1)ministerieel besluit van 23 maart 1993 tot wijziging van diverse ministeriële
afwijkingsbesluiten (B.S. 7.4.1993)
Artikel 1.- In afwijking van de voorschriften van de artikelen 52.3.1.1.b en 52.3.3.3 van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, wordt het in geopende stand houden van de
deuren bedoeld in het hiernavolgend artikel 3 toegelaten in de winkels voor kleinhandel, [bedoeld in artikel 52.2.1.6. van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (1)].
Art. 2.- In afwijking van de voorschriften van artikel 52.5.12 van hetzelfde reglement, moeten
de deuren bedoeld in het hiernavolgend artikel 3 niet verplicht in de richting van de uitgang of
in beide richtingen opendraaien.
Art. 3.- De afwijkingen bedoeld in de artikelen 1 en 2 zijn van toepassing op de deuren aangebracht in de muren en de wanden die de verkooplokalen scheiden van eraan grenzende lokalen
en die als warenopslagplaats dienen, voor zover dat het gaat om openingen die gebruikt worden
voor het regelmatig verkeer van transportwagens voor koopwaren.
Art. 4.- Deze afwijkingen zijn afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden:
1. de bovenbedoelde deuren bestaan uit:
- hetzij één of twee deurvleugels die buitenwaarts ten opzichte van de verkooplokalen
opengaan;
- hetzij horizontale schuifpanelen;
2. zij hebben een graad van weerstand tegen brand van minstens een half uur en zijn van het
automatisch sluitende type in geval van brand beantwoordende aan de volgende criteria:
2.1. elke deur is voorzien van een automatisch toestel, dat de deur in open stand houdt en
dat, bevolen door de rookdetectieinstallatie bedoeld in punt 4, de sluitbeweging van de
deur in gang brengt;
2.2. de tijd die verloopt tussen het ogenblik waarop één van de detectors in werking treedt
en die waarop de deur die hij beveelt in sluitpositie komt, bedraagt minder dan 30 seconden;
2.3. de gelijktijdige sluiting van die deuren moet van op afstand kunnen worden bevolen,
van op minstens een oordeelkundig gekozen plaats en die op een voldoende afstand
van de deuren gelegen is;

2.4. de gelijktijdige sluiting van die deuren heeft eveneens op automatische wijze plaats bij
elke stroomonderbreking;
2.5. de deuren moeten gemakkelijk met de hand geopend en gesloten kunnen worden;
3. [in de winkels voor kleinhandel bedoeld in artikel 52.2.1.6. van het Algemeen Reglement
voor de arbeidsbescherming (1)] waarvan de verkooplokalen ingericht zijn op twee of meer
niveaus en in deze waarvan de verkooplokalen en de lokalen die eraan grenzen en die als
warenopslagplaats dienen, een totale oppervlakte hebben die gelijk is aan of groter dan
10 000 m2, voldoen die deuren bovendien aan de volgende voorwaarden:
3.1. wanneer de sluiting van een deur wordt bevolen, dan wordt de sluitbeweging van al de
andere deuren gelijktijdig in gang gebracht;
3.2. de sluiting van die deuren heeft eveneens plaats bij het in werking treden van een
sprinklerkop van het automatisch brandblussingsnet;
4. de rookdetectieinstallatie bestaat uit ten minste twee detectoren die langs elke zijde van de
deuropening, op oordeelkundig gekozen plaatsen, zijn aangebracht;
5. de schuifdeuren worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het aantal en de
breedte van de uitgangen die noodzakelijk zijn in toepassing van de beschikkingen van artikel 52.5.

