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Inleiding 
Bij een calamiteit zullen mensen anders reageren dan normaal en kunnen in paniek raken. 
Hierdoor is er weinig aandacht voor anderen, maar is de focus gericht op het zoeken naar 
eigen veiligheid. Logisch gedachte, maar hierdoor zullen stoelen die niet juist gekoppeld zijn 
omvallen en kan de vluchtweg geblokkeerd worden met tot gevolg dat er mogelijk onnodige 
slachtoffers zullen vallen.   
 
In het Bouwbesluit 2012 artikel 7.13. (Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting) is 
aangegeven dat, in een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen deze zitplaatsen gekoppeld of 
aan de vloer bevestigd dienen te zijn. Zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen 
als gevolg van gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 
stoelen zijn opgesteld.  
 
Omdat binnen "Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden" gemeentelijke 
toezichthouders en de controleurs van de brandweer verschillend kunnen toezien op de 
veiligheid met name op het veilig vluchten, bijvoorbeeld bij evenementen, is deze 
handreiking gemaakt om eenduidigheid te bieden hoe omgegaan dient te worden bij het 
koppelen van stoelen. Dit voorkomt verwarring bij evenementenbureaus, verhuurbedrijven 
van stoelen en bij de toezichthouders van gemeenten en brandweer.  
 
Wat nu? 
Wat doe je tijdens een controle bij een evenement waar de stoelen niet juist of geheel niet 
gekoppeld zijn? Dat is de vraag die regelmatig voorkomt bij controle van een evenement of 
een bijeenkomst. Als controlerend orgaan (brandweer) wordt je er pas bijgehaald door de 
organisatie van het evenement net voordat de voorstelling of het evenement begint. 
Met deze handreiking wordt aangegeven hoe hiermee in de praktijk kan worden omgegaan. 
In ieder geval is de vraag aan de orde of bij gekoppelde stoelen, de stoelkoppelingen, 
voldoen aan de NEN-EN 14703: 2007. 
 
Verleden 
In het verleden werden een groot aantal stoelkoppelingen in de praktijk getest door de 
brandweer uit Rotterdam. Met de kennis van toen (er bestond nog geen norm voor 
stoelkoppelingen, zoals sinds 2007 de NEN-EN 14703) werd door de                      
"commissie stoelkoppelingen" meestal een drietal proeven uitgevoerd. Dit betrof de 
omtrektest, de test of de stoelkoppelingen snel en makkelijk te bevestigen waren en de test 
of de stoelkoppelingen niet kapot gingen tijdens de test.  
 
Een aantal leveranciers van stoelen en stoelkoppelingen hebben in het verleden bij de 
brandweer Rotterdam stoelkoppelingen met stoelen laten testen en hebben hiervan een 
"Goedkeuring van de commissie stoelkoppelingen" gekregen. De leveranciers van stoelen en 
stoelkoppelingen communiceren hierover op hun internetsites en in hun verkoopbrochures. 
 
In de praktijk kan dit discussies geven omdat, het in het verleden goedgekeurd is maar nu 
niet kan worden voldaan een de NEN-EN 14703: 2007. Om deze discussie uit te sluiten  
moet de leverancier van de stoelen en stoelkoppelingen het document overleggen waaruit 
blijkt dat hun stoel met stoelkoppeling goed bevonden is door brandweer Rotterdam. 
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Voldoet niet 

Test criteria stoelkoppelingen in een notendop (NEN-EN 14703: 2007) 
-  Trektest met 200N druk aan de voorzijde van de middelste stoel (11 stoelen) mag       
   maximaal 20 cm verplaatsen. (buitenste stoelen borgen zodat deze niet kunnen   
   verschuiven en dan de middelste stoel omtrekken. De stoelen moeten aan elkaar   
   blijven en mogen niet kapot gaan).  
-  Duwtest met 200N druk aan de achterzijde van de middelste stoel (11 stoelen) mag       
   maximaal 20 cm verplaatsen. (buitenste stoelen borgen zodat deze niet kunnen   
   verschuiven en dan de middelste stoel omtrekken. De stoelen moeten aan elkaar   
   blijven en mogen niet kapot gaan).  
-  Basketbal belastingtest van 5 stoelen in een rij. Plaats 160 KG op de twee kopse    
   stoelen, en laat de basketbal met een drukgewicht tegen de zitting van de middelste  
   stoel botsen. De rij van 5 stoelen moeten aan elkaar gekoppeld blijven en de   
   stoelkoppelingen mogen niet kapot gaan.    
-  Omtrektest van de rij stoelen (11 stoelen). Buitenste (2 aan de kopzijde) stoelen moeten    
   worden vastgezet zodat deze niet kunnen wegschuiven. Middelste stoel omgooien. Alle 11   
   stoelen moeten aan elkaar gekoppeld blijven en de stoelkoppelingen mogen niet kapot   
   gaan.  
 
Voor de volledige test criteria raadpleeg de NEN-EN 14703: 2007. 
 
 
Diverse soorten stoelkoppelingen 
In de handel zijn een groot scala aan stoelkoppelingen. Hieronder worden een aantal 
voorbeelden gegeven van het grote aanbod stoelkoppelingen. Voldoen deze stoelkoppelingen 
nu wel of niet aan de NEN-EN14703: 2007? Dit is te achterhalen om testrapporten van de 
stoelkoppelingen op te vragen. 
 
Vierkante koppeling                                      Ronde koppeling 

 
 
 
 
 

 
Klik koppeling                                             Aanhaak koppeling                                         
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Regelgeving  
Bouwbesluit 2012 geeft in artikel 7.13 lid 2 de eisen ten aanzien van de Opstelling 
zitplaatsen en verdere inrichting:  

In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de 
vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg 
van gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen 
zijn opgesteld.  

 
Toelichting op artikel 7.13, lid 2:  

In het tweede lid is een nader voorschrift gegeven voor ruimten met meer dan 100 
zitplaatsen. Indien zitplaatsen in vijf of meer rijen zijn opgesteld en het aantal 
zitplaatsen in de ruimte 100 of meer is, moeten de zitplaatsen zodanig gekoppeld of 
zodanig aan de vloer bevestigd zijn, dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen 
verschuiven of omvallen. Informatie over de koppeling van zitplaatsen is te vinden in 
NEN-EN 14703: 2007. 

 
Grenswaarden artikel 7.13                                                                                           

 

gebruiksfunctie leden van toepassing 

      
opstelling zitplaatsen 
en 
verdere inrichting 

                                     artikel 7.13  

                                        lid 1 2 3 4 5 6 

1 Woonfunctie       

 a woonfunctie voor zorg – – – – – – 

 b andere woonfunctie – – – – – – 

2 Bijeenkomstfunctie 1 2 3 4 5 6 

3 Celfunctie 1 2 3 4 5 6 

4 Gezondheidszorgfunctie 1 2 3 4 5 6 

5 Industriefunctie 1 2 3 4 5 6 

6 Kantoorfunctie 1 2 3 4 5 6 

7 Logiesfunctie       

 a in een logiesgebouw – – – – – – 

 b andere logiesfunctie – – – – – – 

8 Onderwijsfunctie 1 2 3 4 5 6 

9 Sportfunctie 1 2 3 4 5 6 

10 Winkelfunctie 1 2 3 4 5 6 

11 Overige gebruiksfunctie 1 2 3 4 5 6 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde       

 a wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 

250 m 

– – – – – – 

 b Ander bouwwerk geen gebouw zijnde 1 2 3 4 5 6 

Voor de leden 1, 3 t/m 6 zie Bouwbesluit artikel 7.13 
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Gekeurde stoelkoppelingen cf. NEN-EN 14703: 2007 
Het lastige bij het beoordelen van stoelkoppelingen is dat een tal van stoel verhuurbedrijven 
de term "brandweer goedgekeurd" gebruiken voor gekoppelde stoelen of stoelkoppelingen. 
Bij navraag bij stoelverhuurbedrijven blijkt vaak dat geen erkend document kan worden 
overgelegd en dat de plaatselijke brandweer soms naar eigen inzicht heeft gehandeld. 
 
In Nederland zijn nu enkele bedrijven die een goedgekeurde stoelkoppeling op de markt 
hebben gebracht en voldoen aan NEN-EN 14703: 2007. Deze zijn getest bij Efectis in 
Rijswijk. Hiervan is ook een testrapport opvraagbaar. 
 
Twee praktische tips 
Indien ruim van te voren advies wordt gevraagd over de stoelenopstelling:  
• verwijs dan naar het Bouwbesluit 2012 artikel 7.13.  
• geef aan dat de gekoppelde stoelen moeten voldoen aan de NEN-EN 14703: 2007. 
 
Maar vaak is het anders 
In de praktijk is het vaak zo, dat pas vlak voordat een evenement gaat plaatsvinden, in een 
ruimte waar meer dan 100 stoelen aanwezig zijn en deze in rijen staan opgesteld, de stoelen 
niet of niet juist zijn gekoppeld. Dan kan gekozen worden voor een aantal praktische 
oplossingen tijdens of net voor het evenement. LET WEL, dit zijn tijdelijke oplossingen, tot 
het moment dat er voor de toe te passen stoelkoppelingen testrapporten overeenkomstig de 
NEN-EN 14703: 2007 met goedkeur aanwezig zijn. 
Dus wij keuren en testen niet structureel stoelen met stoelkoppelingen.  
 
Praktische oplossingen (zie test mogelijkheden bijlage 1. blz. 7)   
1. zijn de stoelen gekoppeld met een systeem dat niet voldoet aan de norm dan kun je met     
    eenvoudige handelingen proberen of de stoelenopstelling de nodige veiligheid biedt. Door   
    de omtrektest te doen met maximaal 11 stoelen. (Zie eerder genoemde test criteria). De   
    stoelen moeten aan elkaar gekoppeld blijven. Is dit niet het geval dan kan er met    
    voldoende dikke tyraps (10mm br.) de stoelen extra gekoppeld worden. Het kan zijn dat er   
    meerdere tyraps per stoel gebruik moeten worden.  
    Dit wel aantonen door middel van de omtrektest. 
    
2. trekproef van 200N (20 KG) uitvoeren bij de middelste stoel van de 11 met een  
   unster6. (meetinstrument om te wegen). Zowel aan de voor- en achterzijde van de stoel    
   uitvoeren. De gekoppelde stoelen   
   mogen niet meer dan 20 cm naar voren of naar achteren verschuiven. Zie voor uitvoering   
   voorbeeld 4+5 op blz. 6. 
 
   Als de stoelen(koppelingen) niet voldoen aan deze test, maar wel aan de omvaltest, dan      
   per 1000 stoelen een toezichthouder (BHV,er, brandwacht o.i.d.) aanwezig is die direct bij   
   een calamiteit kan handelen zodat een veilige ontvluchting mogelijk blijft. Deze toezicht-    
   houder houd tijdens het evenement toezicht of de stoelen in rijen gehandhaafd    
   blijven. De toezichthouder moet met een portofoon en zaklamp zijn uitgerust zodat direct     
   adequaat een ontruiming in gang kan worden gezet. Dit zal met de organisatie   
   moeten worden afgestemd. Deze maatregel is enkel als gelijkwaardigheid bedoeld omdat    
   niet kan worden voldaan aan de NEN-EN 14703:2007.   
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3.blijken de stoelen geheel niet voldoende gekoppeld te zijn of te koppelen dan is het  
   noodzakelijk dat de stoelen met voldoende dikke tyraps (10mm br.) gekoppeld worden.  
   Tevens is als gelijkwaardigheid noodzakelijk dat per 500 stoelen een toezichthouder  
   (BHV,er, brandwacht o.i.d.) aanwezig is die direct bij een calamiteit kan handelen zodat  
   een veilige ontvluchting mogelijk blijft. Deze toezichthouder houd tijdens het evenement    
   toezicht of de stoelen in rijen gehandhaafd blijven. De toezichthouder moet met een  
   portofoon en zaklamp zijn uitgerust zodat direct adequaat een ontruiming in gang kan  
   worden gezet. Dit zal met de organisatie moeten worden afgestemd. Deze maatregel is  
   enkel als gelijkwaardigheid bedoeld omdat niet kan worden voldaan aan de NEN-EN  
   14703. Dus maatwerk hierin zal noodzakelijk zijn. Tevens zal hier ook een trektest met de    
   unster moeten worden uitgevoerd. Blijkt alsnog dat niet kan worden voldaan aan de omtrek  
   en unstertest dan moet geadviseerd worden om het evenement af te gelasten i.v.m. de  
   veiligheid.  
 
4.worden de stoelen niet gekoppeld en wil de organisatie niet meewerken aan het alsnog    
   koppelen van de stoelen, moet geadviseerd worden om het evenement af te gelasten  
   i.v.m. de veiligheid. Dit is een zware maatregel maar noodzakelijk als het veilig vluchten  
   gevaar loopt. 
 
Uit de praktijk 
Uit ervaring blijkt dat in de praktijk de z.g.n. klapstoeltjes, (zie voorbeeld1.) met ronde 
buisframe, moeilijk te koppelen zijn en de drukbelasting van 160 KG op de zitting niet 
doorstaan. Hierdoor zijn deze klapstoeltjes niet geschikt voor de toepassing van gekoppelde 
stoelen  
De z.g.n. houten klapkerkstoeltjes zijn wat eenvoudiger te koppelen met bijvoorbeeld 
panlatten of aan de grond te bevestigen (zie voorbeeld2.+3.); echter hiermee voldoen zij nog 
niet aan Bouwbesluit 2012 artikel 7.13 maar zullen moeilijk omvallen. 
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Test mogelijkheden 
als de 

stoelkoppelingen 
niet aanwezig zijn of 
niet voldoen aan de 

NEN-EN 14703. 
 
 

A. Zijn de stoelen wel 
gekoppeld met een 

systeem dat niet voldoet 
aan de norm. Wat te doen. 

 
1.Trekproef van 200N (20 KG)     

   uitvoeren aan de middelste stoel   

   van de 11, met een unster. De   

   gekoppelde stoelen mogen niet  

   meer dan 20 cm naar voren     

   verschuiven. De kopse stoelen   

   moeten wel gefixeerd worden  

   zodat deze niet kunnen  

   verschuiven. 

2.Verschuiven de stoelen wel dan   

   alle stoelen onderling van  

   meerdere tyraps voorzien of  

   gelijkwaardig. Punt 1. herhalen. 

3.Blijven de stoelen verschuiven  

   en of vallen deze om, dan de    

   stoelen aan de onderzijde van    

   de stoelpoten onderling van   

   lange latten voorzien om één    

   eenheid te krijgen. Punt 1.  

   herhalen. 

4.Omtrektest doen. 11 stoelen     

   koppelen en aan één kopzijde    

   omtrekken. 11 stoelen moeten  

   aan elkaar blijven zitten. 

5.Blijven de stoelen verschuiven    

   dan per 1000 stoelen een   

   toezichthouder noodzakelijk. 

 

B. Stoelen geheel niet 
gekoppeld of koppelbaar. 

 
 
 

1.Stoelen onderling koppelen met      

   stoelkoppelingen. Zijn die niet    

   aanwezig dan. 

2.De stoelen aan de onderzijde van    

   de stoelpoten onderling van   

   lange latten voorzien om één    

   eenheid te krijgen. 

3.Alle stoelen in de rij onderling van  

   meerdere tyraps voorzien zodat  

   deze gekoppeld worden. 

4.Per 500 stoelen een toezicht-  

   houder (BHV,er, brandwacht  

   o.i.d.) aanwezig is die direct bij   

   een calamiteit kan handelen zodat  

   een veilige ontvluchting mogelijk  

   blijft. De toezichthouder moet met  

   een portofoon en zaklamp zijn   

   uitgerust. Dit zal met de       

   organisatie moeten worden  

   afgestemd. 

5 Omtrektest met unster uitvoeren (11   

   stoelen). 

 

 

C. Niet geschikt om te 
koppelen of voldoet niet 
aan deze handreiking. 

 
Uit praktische ervaring blijkt dat de 

z.g.n. klapstoeltjes (zie afbeelding1 

verslag blz.6) met ronde buisframe 

moeilijk te koppelen zijn en de druk 

belasting van 160 KG op de zitting 

niet doorstaan.    

 

Blijkt A. en B. niet te voldoen 

aan deze handreiking of wil de 

organisatie niet mee werken aan 

een oplossing dan de gemeente 

adviseren om het evenement af 

te gelasten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bijlage 1. 
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