
Voorschriften veiligheid bakinstallaties: 
 
 
1. Bij gebruik van kabels en snoeren moeten deze, in geval deze over  
    de grond lopen, zodanig worden weggewerkt dat kapot rijden (gevaar 
    voor elektrocutie) struikelen en/of vallen wordt voorkomen.  
    Gebruik eigen kabelmatten! 
 
2. In de wagen en/of kraam mogen geen reserve gasflessen aanwezig zijn. 
 
3. Op de butaan- of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn. 
 
4. Een butaan- of propaanfles moet door de Dienst voor het Stoomwezen op zijn sterkte 
    gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien. 
 
5. Een butaan- op propaanfles, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het  
    Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag  
    niet in of nabij de standplaats aanwezig zijn. 
 
6. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van gasslangen,  
    voorzien van GIVEG-keur, maximaal 2 jaar oud, met een maximale lengte van twee meter (bij sommige  
    gemeentes is dat één meter), die met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren zijn bevestigd 
    conform NEN 3324.  
 
7. Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere beveiligings-    
    inrichting die bij oververhitting van olie of vet, automatisch de gastoevoer stopt. 
 
8  Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond worden geplaatst. 
 
9. Bij het gebruik van pannen of toestellen voor bakken en braden, moet een goed sluitend deksel of een  
    blusdeken en een jaarlijks goedgekeurd handbrandblusapparaat met 6 kg schuimblusser of 5 kg kooldioxide  
    aanwezig zijn. Deze blussers moet voldoen aan de A + B kwalificatie, of  een F blusser ( speciaal voor 
    frituurvet).  
 
10. Het gebruik van autogas en autogastanks, anders dan als energievoorziening voor verbrandings- 
      motoren, is niet toegestaan. 
 
11. Er dient een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd te zijn bij toestellen en installaties die dat  
      behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen dienen via een onbrandbaar, hitte- 
      bestendig en gasdicht rookafvoerkanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is  
      geplaatst, te worden weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat dan wel  
      een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter). 

 
12: Veilig gebruik van toestellen en installaties 
 
Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen 
zodanig gebruikt te worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. 
 
Dit betekent dat: 
● Elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek  
   er niet mee in aanraking kan komen. 
- Voorschrift 1.2 RI&E van de ambulante handel 
● toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare 
   stoffen en goederen 
- Artikel 2.1.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken; dit werkt rechtstreeks 
● gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale    
   verbranding plaatsvindt 
-  Artikel 3.29 lid 2 en artikel 3.30 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
● bij gebruik van gas als brandstof ten hoogste 125 liter waterinhoud gas bij de verkoopinrichting aanwezig is -   
   Artikel 4.6 lid 1c Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
● gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd  
   zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden 
- Artikel 3.29 lid 2 en 3 en artikel 3.30 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

 



● Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht 

  geleidt (NEN 6065 klasse 2), zijn geplaatst en wanden binnen een afstand 
van 0,30 meter van de toestellen op 
  dezelfde manier bekleed zijn 
- Artikel 2.1.4 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken; dit werkt rechtstreeks 
● toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden 
 
● installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan 
onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een 
erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn 
binnen de verkoopinrichting 
[NB: zie ook paragraaf 5.3 van deze handreiking] 
NB 2: een ‘erkende installateur’ is een installateur die is ingeschreven in het 
register van Sterkin (Stichting Erkende Installateurs);  
Sterkin beheert het register van erkende installateurs (www.erkendeinstallateur.nl) 
- Artikel 2.6, 3.29 lid 2, 3.30 en 3.31 Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
- Voorschrift 1.23 RI&E van de ambulante handel 
- Artikel 12c Warenwetbesluit Drukapparatuur; dit werkt rechtstreeks 
- Artikel 8.2 Regeling Vervoerbare drukapparatuur; dit werkt rechtstreeks 
● bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, in de verkoopinrichting aanwezig is een 
   blusapparaat dat goedgekeurd is door een erkend keuringsbedrijf en voorzien van een geldige keuringssticker 
- Artikel 2.4.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken; dit werkt rechtstreeks 
- Voorschrift 1.12 en 1.13 RI&E van de ambulante handel 
● bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed 
   passend metalen deksel aanwezig is 
● in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende is opgeleid om te kunnen werken met de installatie -     
   Voorschrift 1.22 RI&E van de ambulante handel 
 
13: Overige maatregelen in verband met de veiligheid 
 
In aanvulling op de hiervoor genoemde maatregelen dient de ondernemer: 
● op de hoogte te zijn van de weerkundige criteria van de gemeente voor niet opbouwen/vervroegd afbouwen  
   en van de te volgen procedure daarbij 
● aanwijzingen met betrekking tot niet opbouwen/vervroegd afbouwen onverwijld op te volgen 
● te voorkomen dat er uitsteeksels zijn bij de verkoopinrichting waardoor het publiek letsel zou kunnen oplopen;  
   luifels dienen bijvoorbeeld hoog genoeg te zijn 
-  Voorschrift 1.2 en 1.3 RI&E van de ambulante handel 
● geen met brandbaar gas gevulde ballonnen bij de verkoopinrichting te houden - Artikel 2.1.9 Besluit  
   brandveilig gebruik bouwwerken; dit werkt rechtstreeks 
● in geval van eigen kraammateriaal uitsluitend materiaal te gebruiken dat in voldoende mate brandvertragend  
   is (NEN 6065 klasse 4 en NEN 6065/A1) 
- Artikel 2.1.4 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken; dit werkt rechtstreeks 
● in staat te zijn tot het verlenen van bijstand bij ongevallen - Artikel 3.1e en 15.2 ARBO-wet;  
   dit werkt rechtstreeks 
● in het geval er sprake is van personeel: een veiligheidsplan met instructies wat te doen bij brand en    
   belangrijke telefoonnummers beschikbaar te hebben 
- Voorschrift 1.9 en 1.10 RI&E van de ambulante handel; dit werkt rechtstreeks 
 

 


