Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

Bijlage C
Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type :
G. « Podium en bijhorende structuren»
-

Zie eveneens de algemene voorwaarden.

-

Elk podium van meer dan 10 m lang of van meer dan 5 m diep en een hoogte
van meer dan 1 m moet over ten minste 2 uitgangen beschikken. Deze moeten
aan de tegenovergestelde kant gelegen zijn en ze moeten gemakkelijk
bereikbaar zijn.

-

Er moet ten minste één draagbare snelblusser met 6 kg poeder AB of met 5 kg
CO2 geplaatst worden op het podium, in de regietoren of op gelijkaardige
installaties.
Bovendien geldt als algemene richtlijn: één snelblusser per 30 m² podium.
Ze moeten geplaatst worden op een gemakkelijk bereikbare plaats en elke
brandblusser moet uitgerust worden met een controlebewijs afgeleverd door een
bevoegde instelling en waarvan het laatste nazicht niet langer dan een jaar
geleden gebeurd is.

-

Alle podia die beschikken over een bovengelegen structuur (dak, licht- en
geluidsbruggen (type Truss), regietoren of anderen,…) moeten nagekeken
worden door een keuringsorganisme om de stabiliteit van de installaties te
verifiëren.

-

De tijdelijke elektrische installaties moeten nagezien worden door een organisme
erkend door de Federale Overheidsdienst Ekonomie, KMO, Middenstand en
Energie.

-

Al de bekledingen gebruikt voor het podium moeten op zijn minst van de klasse
A2 zijn, met uitzondering van de vloerplanken die van de klasse A3 mogen zijn.

-

De ruimte onder het podium mag niet gebruikt worden voor het plaatsen van
elektrische vermogensinstallaties (stroomvoerende geleiders zijn wel
toegestaan).
Enkel lege kisten van het gebruikte materiaal mogen er geplaatst worden en dit
op een diepte van maximum 1 m van de rand van het podium.
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