Bijlage XV - Vertonen van films
Artikel 1. Soort films.
Aan boord van een schip mogen in projectietoestellen slechts veiligheidsfilms worden gebruikt,
die voldoen aan de norm NBN 398 van het Belgisch Instituut voor Normalisatie.
Art. 2. Toeschouwersruimte.
1. Wordt het projectietoestel voor vertoning van films in een toeschouwersruimte opgesteld, dan
moet opzij en vóór het toestel een ruimte van ten minste 1 m worden vrijgehouden, die geen
deel mag uitmaken van een gangpad.
Bij het toestel mogen slechts de voor de voorstelling benodigde films aanwezig zijn.
2. De ruimten voor toeschouwers moeten volgende uitgangen hebben:
a) voor minder dan 50 toeschouwers: 1 deur naar buiten opendraaiend van minstens 0,90 m
breed, gelegen aan de zijde van het projectiescherm;
b) voor 50 toeschouwers en meer: 2 deuren naar buiten opendraaiend van minstens 1,10 m per
100 toeschouwers of gedeelten van dit aantal en waarbij één van deze deuren aan de zijde van
het projectiescherm moet gelegen zijn.
3. Er mogen niet meer toeschouwers worden toegelaten dan het aantal zitplaatsen bedraagt.
Tussen de rijen zitplaatsen moet ten minste 75 cm ruimte zijn van rugleuning tot rugleuning
gemeten. De rijen mogen 15 zitplaatsen hebben bij een gangpad ter weerszijden en 7
zitplaatsen indien alleen een middengangpad aanwezig is. De breedte van de gangpaden moet
ten minste 75 cm bedragen. De rijen zitplaatsen moeten vast op het dek worden bevestigd of
aan elkaar zijn gekoppeld.
Wordt als toeschouwersruimte een ruimte gebruikt, die niet uitsluitend voor het houden van
filmvoorstellingen is ingericht, dan kan, indien dit noodzakelijk is, van het vastzetten van de
zitplaatsen in rijen en het bevestigen daarvan aan dek, worden afgezien.
4. De elektrische installatie voor de normale verlichting en de noodverlichting moet voldoen aan
het bepaalde in bijlage VI.
Art. 3. Berging van films.
Alle films moeten, behalve tijdens de voorstellingen, worden geborgen in een brandvrij af te
sluiten stalen kast of kist.
Art. 4. Filmoperateur.
Projectietoestellen mogen slechts worden bediend door personen die met het gebruik en de te
nemen voorzorgen volledig bekend zijn.
Art. 5. Voorziening tegen brand.
In de onmiddellijke nabijheid van ieder projectietoestel waarmede films worden vertoond moet
een draagbare snelblusser gevuld met een de elektrische stroom niet geleidend
brandblusmiddel, aanwezig zijn.
XV - 1

