Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

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

Zie eveneens de algemene voorwaarden

-

De vuurmanden mogen enkel in open lucht geplaatst worden.

-

Vuurmanden met een diameter > 60 cm en een hoogte > 90 cm zijn
verboden.

-

Ze moeten geplaatst worden op een effen oppervlak. Dit oppervlak moet
onbrandbaar zijn binnen een straal van 1,2 m rond de vuurpot.

-

Ze moeten ten minste 4 m verwijderd zijn van elk gebouw of elke tijdelijke
constructie en van elk brandbaar materiaal.

-

Enkel vaste brandstof is toegelaten : hout, steenkool,…
Het is verboden om brandbare vloeistoffen te gebruiken, zelfs niet bij het
aansteken.

-

De brandstofvoorraad moet voldoende ver verwijderd zijn van elke
ontstekingsbron (min. 4 m).

-

Een metalen emmer met 10 l water moet in de nabijheid van de vuurmand
geplaatst worden.

-

(Eén) snelblusser(s) met 6 l gepulveriseerd water of met 6 kg poeder ABC
moet(en) aanwezig zijn en geplaatst binnen handbereik. Elke brandblusser
moet uitgerust worden met een controlebewijs afgeleverd door een
bevoegde instelling en waarvan de laatste controle niet langer dan één jaar
geleden gebeurd is.

-

Op het einde van de dag en na afloop van het evenement, moeten alle
vuurmanden gedoofd worden met een emmer water en de brandresten
moeten verwijderd worden.
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-

Een veiligheidsverantwoordelijke moet permanent aanwezig zijn op de
plaats waar zich de vuurkorven bevinden. Hij moet beschikken over een
oproepmiddel (GSM) en hij moet de noodnummers kennen 112/100
(brandweer - ziekenwagen) en 101 (politie).
De organisator moet een actiefiche opmaken, deze moet aangepast zijn
aan de reële situatie en moet de noodzakelijke inlichtingen vermelden die
moeten medegedeeld worden aan het hulpoproepcentrum. Deze
actiefiche moet overgemaakt worden aan de veiligheidsverantwoordelijke.
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