Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Bijlage C
Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type:
B . « Barbecue »
-

Zie eveneens de algemene voorwaarden.

-

Het toestel, waarin alleen gestookt mag worden met vaste brandstof (hout,
houtskool, enz.), dient vervaardigd te zijn uit onbrandbaar materiaal (metaal,
steen). Het is verboden ontvlambare vloeistoffen te gebruiken, zelfs niet voor
het aanmaken.

-

Het toestel dient opgesteld te worden op een plat, onbrandbaar oppervlak en
zodanig afgeschermd dat het niet omgestoten kan worden. Het moet op een
veilige afstand staan t.o.v. het voetgangersverkeer.

-

De inplanting van de barbecue moet voldoende verwijderd zijn van alle
nooduitgangen. Hij mag zich niet in het midden van een reeks kramen of
standen bevinden, noch in het midden van een plein of gelijkaardige plaats
maar eerder ergens aan de buitenzijde, op een plaats die gemakkelijk
bereikbaar is voor de hulpdiensten.

-

In een straal van ten minste 1,20 meter rond het toestel mogen zich geen
brandbare voorwerpen of materialen (dekzeil, tent, luifel, struiken,…)
bevinden.

-

De aanwezigheid van kinderen in de werkruimte is totaal verboden. Alleen de
“koks” zijn er toegelaten.

-

Een emmer water en een brandblusser van 6 kg poeder ABC of 6 liter
verstoven water moeten zich in de nabijheid van het bakapparaat bevinden.
De controle van het blustoestel door een bevoegde instantie mag niet langer
dan één jaar geleden zijn.
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-

a) Er moet een persoon worden aangesteld als verantwoordelijke van de
locatie;
b) die persoon dient over een oproepmiddel (gsm) te beschikken
c) en dient de nummers van de hulpdiensten te kennen (100/112
brandweer en ziekenwagen – 101 politie).

-

Een actiefiche, aangepast aan de reële situatie waarop alle nuttige
inlichtingen staan die moeten worden doorgegeven aan de centralist
van het hulpoproepcentrum, dient door de organisator te worden
opgemaakt en aan die persoon te worden bezorgd.
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