
 

BIJLAGE II 
Behorende bij “Marktreglement gemeente Heerlen 2010” (artikel 29)  
 
 

MILIEU- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AMBULANTE HANDEL 
GEMEENTE HEERLEN  
 
1.  Vrijhouden van weggedeelten. 
 
1.1 In de straten waarin de activiteiten worden gehouden dient ten behoeve van hulpverlenende 

diensten (Brandweer, Politie en Ambulance) een vrije doorgang met een breedte van ten minste 
3,50 meter en een hoogte van ten minste 4,20 meter aanwezig te zijn. Hekwerken die deze 
route blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden. 

 
1.2 Feestverlichting, kabels e.d. boven de rijstrook zijn toegestaan als zij zijn aangebracht op 

tenminste 4,20  meter boven het wegdek en de onderlinge afstand ten minste 10 meter is. 
 
2. Opstelling van stands en/of marktkramen. 
 
2.1 De mobiele bakkraam moet zijn opgesteld op een afstand van tenminste 5 meter vanaf elke 

bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing geheel blind is uitgevoerd en uit onbrandbaar 
materiaal  bestaat. 

 
2.2 De podia, stands en/of marktkramen e.d. moeten zodanig worden opgesteld dat alle toe- en 

uitgangen van woningen en/of bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken. 
 
2.3 Tussen de achterzijde van podia, stands en/of marktkramen  e.d. en de achterliggende 

bebouwing moet een strook van tenminste 1 meter breed worden vrijgehouden. 
 
2.4 Achter of naast de podia, stands en/of marktkramen mogen geen auto’s geparkeerd worden.  
 
2.5 De bluswaterwinplaatsen (brandkranen) moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor 

brandweervoertuigen, deze plaatsen moeten in een straal van 0,75 meter rondom vrij zijn van 
obstakels. 

 
2.6 Indien er podia, stands en/of marktkramen  e.d. worden gebruikt met een bovenbouw, dan mag 

deze bovenbouw de voor de desbetreffende straat gestelde doorrijdbreedte niet vernauwen. 
 
3. Installaties. 
 
3.1 Slangen, kabels, snoeren e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat niemand daarmee in 

aanraking kan komen, dan wel daarover kan struikelen. 
 
4. Blusmiddelen. 
 
4.1 In de directe omgeving van opslag van brandbare vloeistoffen, gasvormige brandstoffen of een 

attractie waar gebakken of gebraden wordt, dient minimaal 1 handbrandblusapparaat aanwezig 
te zijn  met een minimale inhoud van tenminste 6 kg bluspoeder of koolzuursneeuw. Tevens 
moeten de blusapparaten zijn voorzien van een geldig keurmerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Afval. 
 
5.1 Afvalstoffen dienen te worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten afvalemmers 

c.q. containers van moeilijk brandbaar materiaal. 
          Het bewaren van afvalstoffen dient op zodanige wijze te geschieden dat de van de afvalstoffen 
          afkomstige geur zich niet buiten de inrichting kan verspreiden.  
 
5.2.    Het aantrekken van insecten en ongedierte moet worden voorkomen, dan wel zoveel mogelijk 
          beperkt, door het treffen van effectieve maatregelen. Is voorkoming of beperking niet mogelijk 
          of sorteert dit onvoldoende resultaat, dienen maatregelen ter bestrijding van deze overlast  
          te worden getroffen. 
 
5.3.    Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreiningd water mogen niet in de bodem worden gebracht 
          of terecht kunnen komen.  
 
 
6. Doorlopend toezicht. 
 
6.1 Gedurende de tijd dat personen aanwezig zijn, moet voor de naleving van de voorwaarden van 

de vergunning een verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die de aanwijzingen van de met 
controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren. 

     
7. Melding en alarmering. 
 
7.1 De organisatie moet er voor zorgdragen dat een snelle en accurate alarmering van 

hulpdiensten gewaarborgd is. 
 
8. Bakken en braden. 
 
 Elektrisch koken. 
 
8.1 Het bereiden van warme maaltijden, hapjes e.d. dient bij voorkeur op elektrische kooktoestellen 

te geschieden. 
 
8.2 Het gebruik van oliegestookte kooktoestellen, open vuur, barbecues e.d. alsmede 

frituurinstallaties te bereiding van warme maaltijden of snacks e.d. is verboden. 
 
8.3 Het gebruik van frituurvet en spijsolie is alleen toegestaan in thermisch beveiligde toestellen; 
 
8.4 De kooktoestellen moeten vast op de vloer c.q. tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen 

en omstoten zijn beschermd; 
 
8.5 De kooktoestellen moeten tenminste 1,5 meter van het tentdoek of brandbare materialen staan 

opgesteld; tevens dienen zij te zijn geplaatst op een ondergrond van onbrandbaar en warmte 
slecht geleidend materiaal; 

 
8.6. Bij ieder kooktoestel moet in de directe omgeving van de pannen en ketels een goed passende 

deksel aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Gasgestookte kooktoestellen. 
 
8.7 Het gebruik van gasgestookte kooktoestellen, voor het bereiden van warme maaltijden, hapjes 

e.d., is slecht toegestaan onder de volgende voorwaarden: 
 - het gebruik van frituurvet en spijsolie is niet toegestaan (dus allen water voor soep, worst 

e.d.); 
 - de gasflessen moeten buiten de tent staan opgesteld conform het gestelde onder 2.6.; 
 - elk gebruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet GIVEG goedgekeurd zijn tot 1996, na 

deze datum dient elk gebruikstoestel voorzien zijn van een CE keurmerk bestaande uit 4 
cijfers en een pinnummer van 8 cijfers. 

  waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de bescherming van slangen en 
leidingen tegen mechanische beschadigingen; 

 - de kooktoestellen moeten vast op de vloer c.q. tafel staan opgesteld en moeten tegen 
omvallen en omstoten zijn beschermd; 

 - de kooktoestellen moeten tenminste 1,5 meter van het tentdoek of andere brandbare 
materialen staan opgesteld. Boven het kooktoestel dient een vrije ruimte van tenminste 1,3 
meter aanwezig te zijn; 

 - binnen een afstand van 1,5 meter van het tentdoek e.d. moet dit worden beschermd door het 
aanbrengen van brandwerend materiaal  

Gasflesgebruik 

 

8..8 Het gebruik van andere gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan. 
 
8.9 Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet: 

a. Alleen gasslangen die voorzien zijn van een Nederlands keurmerk zijn toegestaan. 
 b. Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren. 
 c. Vrij en ongespannen zijn aangelegd. 
 d. Zodanig zijn aangebracht, dat blootstelling aan toelaatbare temperatuursinvloeden en/of 

mechanische beschadiging wordt voorkomen. 
 e. Zo kort mogelijk zijn (maximaal 1,5 meter) 
 f. Niet ouder zijn dan twee jaar 
 
8.10 Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan vier jaar, conform het jaartal dat staat vermeld op 

het reduceerventiel of aankoopbon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen. 
Indien het reduceerventiel opnieuw is gekeurd is dient dit aangetoond te worden door een 
testrapport van een daarvoor erkend bedrijf.  

 
8.11 Er mogen nooit meer dan 2 gasflessen met een inhoud van maximaal 26 liter per gasfles 

aanwezig zijn. 
 
8.12   In de inrichting mogen geen gasflessen anwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet,  
          of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door een  
          door de minister van SZW erkende instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, 
          dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige. 
          De beproeving moet periodiek zijn herhaald, overeenkomstig de termijnen aangegeven in 
          het VLG. 
 
8.13   Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de  
          naam op de fles is aangebracht. 
 
8.14   Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke  
          nabijheid van brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld. 
 
8.15   Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen  
          als voor gevulde gasflessen. 
 
 
 



 
8.16    Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en 
           worden gemerkt met het woord “defect” respectievelijk “lek”. 
           Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand- en explosie-gevaar, dan wel 
           verstikkingsgevaar te voorkomen.   
 
 
9. Mobiele bakkramen. 
 
9.1 De mobiele bakraam moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 5 meter vanaf elke 

bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing geheel blind is uitgevoerd. 
 
9.2 De mobiele bakkraam moet zodanig zijn geplaatst dat, alle toe- en uitgangen van woningen 

en/of bedrijven over de volledige breedte onbelemmerd zijn te bereiken en 
bluswaterwinplaatsen (brandkranen) ten allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en 
voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. 

 
9.3 In de mobiele bakkraam mogen niet meer dan 2 butaan- of propaangasflessen aanwezig zijn, 

elk met een inhoud van maximaal 26 liter. Bovendien moet aan het volgende worden voldaan: 
 - De gasflessen moeten rechtop staan; 
 - De gasflessen moeten stevig zijn vastgezet zodat door bewegingen van de bakkraam de 

gasflessen niet kunnen verschuiven dan wel omvallen; 
 - De voor de gassoort toegestane drukregelaar moet zijn toegepast. 
 
9.4 De butaan- of propaangasflessen moeten zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor ingerichte 

ruimte, waarvan de binnenwanden en de afdekking een brandwerendheid bezitten van 
tenminste 30 minuten. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakkraam 
toegankelijk zijn en moet d.m.v. een deur of luik zijn afgesloten. 

 
9.5 De onder punt 9.4. bedoelde ruimte moet direct via de vloer of de buitenwand op de buitenlucht 

zijn geventileerd d.m.v. een opening met een netto vrije doorlaat van ten minste 1 dm². Deze 
opening moet zo laag mogelijk zijn aangebracht. 

 
9.6 In de buitenlucht geplaatste butaan- of propaangasflessen moeten buiten bereik van 

onbevoegden worden opgesteld binnen een 30 minuten brandwerende constructie, tenzij 
          de afstand tussen kraam en gas meer dan 6 meter is. De flessen moeten tegen opwarming door 

zonnestraling zijn beschermd d.m.v. onbrandbaar materiaal. 
 
9.7 De verbinding tussen butaan- of propaangasflessen en de bak- of braadtoestellen moet bestaan 

uit een koperen leiding of uit een (goedgekeurde) hogedrukslang. Elke hogedrukslang tussen 
de flessen en de bak- en braadtoestellen moet; 

 - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met een of meer staaldraad- en/of textielinlagen 
(volgens NEN 5654) 

 - zijn bevestigd d.m.v. slangklemmen op slangpilaren; 
 - vrij en ongespannen zijn; 
 - zodanig zijn aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan ontoelaatbare 

temperatuursinvloeden of mechanische beschadigingen worden blootgesteld; 
 - zo kort mogelijk zijn (maximaal 1,50 meter); 
 - Niet ouder zijn dan 2 jaar. 
 
9.8 De bakkraam moet (bij het gebruik van gas apparatuur) voorzien zijn van ventilatieopeningen 

nabij de vloer, tenzij; 
 de gasverbruiktoestellen zijn voorzien van een gesloten verbrandingsruimte of 

gasverbruiktoestellen zijn voorzien van een veiligheidsinrichting; zodat er geen onverbrand gas 
kan uitstromen. 

 
 
 
 
 



 
 
9.9 Bij elke bak- en braadpan moet een goed passende deksel met een kraag van tenminste 1 cm 

van onbrandbaar materiaal, voor direct gebruik gereed aanwezig zijn, waarmee de pannen in 
geval van brand kunnen worden afgesloten. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn 
geconstrueerd dat bijvoorbeeld door overbruisen, over de rand of door de kieren om de rand, 
olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen. 

 
9.10 Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een 

andere beveiligingsinrichting, die bij oververhitting, van de olie of het vet, automatisch de 
gastoevoer stopt. 

 De thermostaat moet zodanig zijn ingesteld dat de temperatuur van de olie of het vet maximaal 
180° C kan worden. Indien de bakinstallatie tevens wordt gebruikt voor het bereiden van 
“gepaneerde” producten, mag de temperatuur tot maximaal 200° C oplopen. 

 
9.11 Een eventueel aanwezige gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en 

slecht geleidend materiaal. 
 
9.12 Elk gebruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet GIVEG – goedgekeurd zijn tot 1996, na 

deze datum dient elk gebruikstoestel voorzien te zijn van een CE keurmerk bestaande uit 4 
cijfers en een pinnummer van 8 cijfers. 

 
9.13 Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet ten minste 10 cm buiten de toestellen 

onbrandbaar zijn, dan wel bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend 
materiaal. 

 
9.14 Binnen een afstand van 30 cm van de afvoerleiding voor de bakdampen en de afvoerleiding 

voor de verbrandingsgassen mogen geen brandbare onderdelen van de mobiele bakkraam en 
geen brandbare goederen of stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een 
onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. 

 
9.15 De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten d.m.v. afvoerleidingen van 

onbrandbaar en hitte bestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- of dakdoorvoeringen 
moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbuis. 

 
9.16 Een afvoer van bak- en/of braaddampen en verbrandingsgassen en één leiding is toegestaan 

mits de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur 
hebben dan 200° C. 

 
9.17 De bakdamp moet, zonder dat deze zich in de wagen kan verspreiden, worden opgevangen in 

en worden afgevoerd door een direct boven de bakpannen aangebrachte afzuiginrichting van 
onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal met een daarop aangesloten afvoerleiding, welke 
reikt tot boven het dak van de wagen. Elke afvoerleiding en elke afzuigkap of wasemkap moet 
zijn vervaardigd van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal. 

 
9.18 De damp van de toestellen welke zijn voorzien van een gecombineerd kanaal voor afvoer van 

bakdamp en verbrandingsgassen moet door een leiding van onbrandbaar en tegen hitte 
bestand materiaal mechanisch worden afgevoerd. 

 
9.19 Flexibele verbindingsstukken tussen afzuiginstallatie en de afzuigleiding of het afzuigkanaal, 

moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal en moeten 
deugdelijk zijn bevestigd. 

 
9.20 Elektrisch verwarmde bakpannen voor kleine producten moeten d.m.v. een thermostaat tegen 

oververhitting zijn beveiligd. 
 
 
 
 



9.21 In een mobiele bakkraam moet een poederblusser dan wel een koolzuursneeuwblusser met 
een vulling van tenminste 6 kg nabij de toegangsdeur zijn aangebracht.Het blustoestel moet 
minimaal eenmaal pet jaar gekeurd worden door een deskundige en moet steeds goed 
bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. 

 
9.22 De constructie van een filter-installatie moet zodanig zijn, dat de filter-lichamen uitneembaar 
          en de filters uitwisselbaar zijn. 
 
9.23   Een filter moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden 
          ontdaan van vetafzetting of worden vervangen. 
 
9.24   Bak-, braad- of grill-installaties welke zich buiten een verkoopwagen bevinden, dienen 
          geplaatst te worden in een opvangbak zodat de bodem of de onmiddellijke omgeving  
          niet vervuild kan worden door spatten van olie of vet. 
 
9.25 De ventilatie van de bakwagen moet zijn aangepast aan de te gebruiken bakinstallatie. 
 
9.26 Het gebruik van een ruimteverwarmingsinstallatie is verboden, tenzij toestemming is verleend 

door of namens de commandant van de brandweer. 
 
9.27 Tijdens het rijden: 
 - moeten de deksels van de frituurpannen geblokkeerd zijn en wel zodanig dat rijden zonder 

geblokkeerde deksels niet mogelijk is; 
 - moet de gas toevoer gesloten zijn; 
 - moet het niveau van de olie en/of het vet in de frituurpannen minimaal 15 cm onder de 

bovenkant van de pannen blijven. 
 
9.28 De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in de NEN 1010 en de eisen die het  

energiebedrijf stelt. 
 
9.29 Verbruikstoestellen ten behoeve van elektrische energie moeten CE goedgekeurd zijn. 
 
9.30 De bakkraam mag pas in gebruik worden genomen na goedkeuring door of namens de 

commandant van de brandweer. 
 
9.31  Alle aanwijzingen, door ambtenaren van politie en/of brandweer gegeven, moeten stipt en 

onmiddellijk worden opgevolgd. 
 
9.32 Een ontheffing dient ter plaatse aanwezig te zijn en op eerste verzoek aan ambtenaren van 

politie en/of brandweer te worden overhandigd. 
 
9.33 Indien aan één of meerdere der gestelde voorwaarden niet wordt voldaan, wordt deze 

ontheffing geacht niet te zijn verleend. 
 
10.  Ballonnen oplaten 
 
10.1 De ballonnen dienen gevuld te worden met helium. 
 
10.2 De flessen met helium moeten goed vaststaan. 
 
10.3 De ballonnen moeten gevuld worden in een goed geventileerde ruimte. 
 
10.4 U dient voor het laten opstijgen van de ballonnen contact op te nemen met de  
             luchtverkeersbeveiliging van Maastricht Aachen Airport tel 043-3662777. 
 
10.5 Alle door of namen de Politie en namens de Commandant van de brandweer te geven  
             aanwijzingen dien stipt te worden opgevolgd. 
  
 


