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1 Opstelling bakkramen en bakwagens (BGBOP art 5.14)
1. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een
gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen
wordt gefrituurd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:
a. het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een
overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of
b. de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische
brandblusinstallatie.
3. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een
andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel
bedraagt ten minste 2 m.
4. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie
waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander
bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
5. Bij het bepalen van de afstand als bedoeld in dit artikel wordt de buitenzijde van
de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.

2 Gasinstallaties
1. Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:
a. de in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is
overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het
toestel;
b. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel bestaat
uit een deugdelijke samenstelling van slang of leiding, een
drukreduceersysteem en aansluitingen en afsluitkranen;
c. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel
verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen
andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren
dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden
aangehouden;
d. een gasverbruikstoestel en toebehoren verkeren in goede staat van
onderhoud en zijn niet beschadigd;
e. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld, en
f. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een
vluchtroute.
2. Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen
gemonteerd:
a. direct op de kraan van de gastank of gasfles;
b. door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en
drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien
een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
3. Het toegepaste drukreduceersysteem bezit voldoende doorlaatcapaciteit voor een
ongestoorde en gelijktijdige nominale belasting van alle tot de installatie
behorende verbruikstoestellen.
4. Het toegepaste drukreduceersysteem is zodanig, dat de druk waaronder het gas
aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die
door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgeschreven.
5. Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn
voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt
indien een van de flessen is afgekoppeld.

6. De gasslang of gasleiding tussen het drukreduceersysteem en het
gasverbruikstoestel is niet langer dan 10 m, tenzij door branchegebruik, in de
betreffende gebruiksaanwijzing of door toestemming van de brandweer een
grotere lengte is toegestaan.
7. Bij een gasverbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor het installeren
vanwege de leverancier aanwezig.
8. De lpg-installaties voor gebruik anders dan voor de aandrijving van
motorvoertuigen voldoen aan NEN-NPR 2577.
9. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gesteld aan LPGinstallaties, anders dan voor de aandrijving van motorvoertuigen, en de
kwaliteitsborging daarvan.
10. De voor het gebruik noodzakelijke werkvoorraad en dagvoorraad voldoen aan het
gestelde in de PGS 15
11. Bij een bak-, braad en frituurwagen of een andere plaats waar etenswaren worden
bereidt mogen niet meer losse gasflessen/gastanks met een maximale
waterinhoud van 125 liter aanwezig zijn dan als werkvoorraad voor één dag nodig
is.
12. Gasflessen waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 125 liter
moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. Een
uitzondering hierop is werkvoorraad of gasflessen die zijn aangesloten op een
verzamelleiding die leidt naar een verbruikspunt.

3 Kook-bak- en braadtoestellen
1. Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of
een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden
afgedekt
2. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het
bakmedium niet boven de 200°C kan oplopen
3. Een bakinstallatie is zodanig geplaatst dat bij overbruisen, over de rand of door
kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen
4. De wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te
zijn

4 Verwarmingstoestellen
1. Verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn geplaatst dat bezoekers deze
onmogelijk omver kunnen lopen
2. Aggregaten en verwarmingstoestellen met een interne brandstoftank moeten
minimaal 5 m van een bouwsel worden geplaatst
3. Gasinstallaties voldoen aan voorschriften gesteld in de NEN 1078 en de NEN 3324.

5 Elektrische installatie
1. De elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010.
2. Verlichtingsarmaturen moeten zodanig zijn gemonteerd, dat zij niet in aanraking
kunnen komen met brandbare voorwerpen.
3. Een kabel, slang of leiding in een vluchtroute is zodanig opgehangen, afgeplakt of
onder matten weggeborgen dat personen er tijdens het vluchten niet door
gehinderd worden of tijdens gebruik beschadigd kunnen raken

6 Blusmiddelen
1. Op het evenemententerrein is ten minste 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter
aanwezig, deze dient zichtbaar te zijn of gemarkeerd te zijn met een pictogram.
2. Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare
goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of
frituren.
3. Voor een BBQ opstelling kan zand als een doeltreffend blusmiddel gezien worden.
4. In een (tijdelijk) bouwsel moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn.
Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de
bijeenkomsttent delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met een
minimum van 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter.
5. Een draagbaar blustoestel moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen en
gemakkelijk bereikbaar aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede
staat van onderhoud verkeren.
6. Na gebruik van een blustoestel moet dit direct gevuld c.q. vervangen worden. Dit
geldt ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.
7. Er dient een juist blustoestel gebruikt te worden voor uw activiteiten.
a. Bij gebruik van kook-/bak- en braadtoestellen kan dat zijn:
i. Een koolzuursneeuwblusser van ten minste 5 kg
ii. Een poederblusser van tenminste 6 kg (geen voorkeur)
iii. Sproeischuimblusser met een inhoud van tenminste 6kg

7 Opbouw




Een tijdelijk bouwsel voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide
bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
In een besloten ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee
vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.
Aankleding in een besloten ruimte levert geen brandgevaar op.
o Hieraan wordt voldaan indien de aankleding:
 een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
 onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
 voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een
nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.

8 Periodieke controle
Ten minste eenmaal per 2 jaar wordt het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar
of verrijdbaar blustoestel verricht, conform artikel 6.31 lid 4 van het Bouwbesluit.

