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Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze handreiking is in opdracht van de Adviescommissie Markt-, Straat- en
Rivierhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) uitgevoerd. Het onderzoek en de samenstelling van de
handreiking zijn begeleid door P. Hoogendoorn, J. Kostelijk, J. Tempelaars van de Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel (CVAH), C. Meijer van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
(NVBR), de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Marktbeheerders (NVgM), J. Evers van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en M. de Graaf van het HBD en verricht door J. van Gaalen en B.J. Smallenbroek van
SGBO/BMC.
‘Veiligheid op de markt’ is een uitgave van het HBD. Deze handreiking wordt regelmatig geactualiseerd. Onderliggende
versie betreft de derde, geactualiseerde versie van april 2012.
Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum; maakt
maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector.
In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten
en CNV Dienstenbond.
De handreiking is gratis te downloaden via www.hbd.nl /ambulantehandel.
Hier kunt u ook een bestelformulier downloaden, waarmee u een papieren versie tegen kostprijs kunt bestellen. Het
bestelformulier is ook aan te vragen bij de infodesk van het HBD, telefoon (070) 338 56 66. De handreiking is ook te
verkrijgen via de CVAH, NVBR, NVgM en VNG (zie adressenlijst).
Een overzicht van alle HBD-publicaties is te vinden op de website www.hbd.nl
Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Nieuwe Parklaan 72 – 74
Postbus 90703
2509 LS Den Haag
T 070 338 56 00
F 070 338 57 11
E info@hbd.nl
I www.hbd.nl
Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. De CVAH, NVBR, NVgM, VNG, HBD en
SGBO/BMC kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud
rechten worden ontleend.
Copyright © 2012 Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze
publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter
alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en doel van de handreiking
De warenmarkt is vooral een plek waar verkoop van producten plaatsvindt,
consumenten hun inkopen doen, mensen elkaar ontmoeten. De markt vormt een
prima visitekaartje voor de gemeente: een gezellige markt vormt een trekpleister en is
een belangrijke voorziening. Maar de warenmarkt is tegelijk een voorziening die
aandacht in termen van veiligheid behoeft. Er komen veel mensen samen en er wordt
gewerkt met installaties en apparaten die elektriciteit en gas verbruiken. Dit brengt
veiligheidsrisico’s met zich mee.
Deze handreiking geeft een overzicht van te treffen maatregelen ten aanzien van
deze risico’s. Het gaat daarbij om maatregelen van zowel gemeenten als
ondernemers. De veiligheid op de markt vormt hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De maatregelen van ondernemers kunnen door de gemeente
worden vastgelegd in de marktverordening of het daarop gebaseerde marktreglement.
Paragraaf 4.1 van deze handreiking bevat een richtlijn voor de wijze waarop de
maatregelen kunnen worden vastgelegd.
De handreiking is opgesteld in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
(HBD) en in samenwerking met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
(CVAH), de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
(NVBR), de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Marktbeheerders (NVgM) en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze partijen hebben het initiatief
genomen tot deze handreiking naar aanleiding van een inventarisatie van knelpunten
in de regelgeving ten aanzien van veiligheid op de markt. Uit deze inventarisatie bleek
dat landelijke regels met betrekking tot veiligheidsaspecten op de markt niet op alle
ambulante ondernemers van toepassing zijn (ARBO-regels), onduidelijk zijn wat
betreft toepasbaarheid (milieuregels) en in sommige gevallen verouderd zijn (zoals
het Gasslangbesluit uit 1963). Voor gemeenten is niet duidelijk welke landelijke regels
gelden en welke eigen regels in aanvulling daarop dienen te worden vastgesteld. Als
gevolg maken gemeenten verschillende keuzes, hetgeen nadelige gevolgen heeft
voor de ambulante ondernemers.
De belangrijkste conclusie van de inventarisatie is dat er behoefte bestaat aan
duidelijke richtlijnen over de veiligheid op de markt en over de wijze waarop die te
regelen is. Met deze handreiking hopen de CVAH, de NVBR, de NVgM, de VNG en
het HBD deze duidelijkheid te verschaffen.
Het doel van de handreiking is nadrukkelijk niet om meer regelgeving te bevorderen,
maar om een gedegen kader voor regels en maatregelen te geven. Met behulp
daarvan kunnen voorwaarden voor veiligheid geschapen worden en zal de uniformiteit
van regels naar verwachting toenemen.
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NB: Deze handreiking richt zich op de warenmarkt zoals bedoeld in besluiten van
gemeenteraden tot het instellen van markt(en). Gelet op de aard van de adviezen in
deze publicatie, kunnen de aanbevelingen voor het grootste deel ook van toepassing
zijn op incidentele warenmarkten, zoals braderieën, jaarmarkten, themamarkten,
etcetera, waar op vergelijkbare wijze met behulp van kramen in de publieke ruimte
waren ter verkoop worden aangeboden.
Actualiteit van de handreiking
Deze handreiking wordt regelmatig geactualiseerd zodat zij ‘in pas’ blijft met de
relevante regelgeving. De versie die u aantreft op de websites van CVAH, NVBR,
NVgM, VNG en HBD betreft altijd de meest actuele versie van de handreiking. Indien
u vragen heeft over deze procedure, kunt u zich wenden tot het HBD: Maarten de
Graaf, e-mail: m.degraaf@hbd.nl.

1.2

Opzet van de handreiking
In hoofdstuk 2 worden eerst de risico’s die zich voordoen op de markt beschreven.
Het gaat daarbij uitsluitend om de zogenaamde ‘fysieke veiligheidsrisico’s’, zoals
brand- en explosiegevaar. Deze handreiking beperkt zich tot de fysieke veiligheid. Ze
richt zich dus niet op andere vormen van onveiligheid, zoals diefstal, zakkenrollerij en
dergelijke (‘sociale veiligheid’).
In hoofdstuk 3 wordt de relevante landelijke en lokale regelgeving behandeld en
aangegeven hoe maatregelen het beste in lokale regels kunnen worden vastgelegd.
Hoofdstuk 4 bevat het overzicht van te treffen maatregelen. Paragraaf 4.1 geeft een
overzicht van de maatregelen van ondernemers of de wijze waarop gemeenten de
vereisten kunnen vastleggen in een marktverordening of marktreglement. Paragraaf
4.2 bevat een overzicht van de maatregelen van de gemeente.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de controle en handhaving van de regels. Daarbij
wordt ook stilgestaan bij de kwaliteitsborging van controles door private partijen.
Bijlage 1 bevat de tekst van relevante voorschriften uit landelijke en lokale
regelgeving, bijlage 2 een samenvattende checklist voor ambulante handelaren,
bijlage 3 een tweetal voorbeelden van een indelingsplan van de markt en bijlage 4 de
adressen van de betrokken organisaties.
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2
2.1

De veiligheidsrisico’s op de markt
Wat zijn de risico's?
Brand- en explosiegevaar
Een belangrijke bedreiging van de fysieke veiligheid op de markt vormt het gevaar van
brand en explosie. Dit gevaar heeft vooral te maken met de aanwezigheid op de
meeste markten van elektrische en gasgestookte toestellen en installaties.
Risicofactoren in verband met brand- en explosiegevaar vormen:
−
de infrastructuur van de elektriciteit, bestaande uit:
o de verdeelkasten op het marktterrein
o de kabels naar de kramen en verkoopwagens
o de elektrische installatie in de verkoopwagens
−
verlichtings- en verwarmingstoestellen; deze kunnen op elektriciteit werken of
gasgestookt zijn; aandachtspunten zijn de veiligheid van de toestellen zelf, de
montage en plaatsing ervan en (bij gebruik van gas als brandstof) de veiligheid
van gebruikte verbindingen/slangen en gasflessen;
−
installaties voor bakken, braden en frituren; een dergelijke installatie omvat:
o het baktoestel
o de in gebruik zijnde gasfles
o de verbindingen en afsluiters/reduceerventielen tussen baktoestel en gasfles
o de opstelruimte van de gasflessen
o de rookafvoer
−
verpakkingsmateriaal; dit kan zowel brandgevaar opleveren als de
betreedbaarheid van het terrein (paden, vluchtroutes) belemmeren;
−
omliggende bebouwing; brand in deze gebouwen vormt een risico voor de markt
maar omgekeerd vormt brand op de markt ook een risico voor deze gebouwen.
Slechtweersomstandigheden
Bij sterke wind kan de veiligheid in gevaar komen door rondvliegende objecten.
Tijdige kennis van slechtweersomstandigheden en een procedure voor ontruiming zijn
essentieel.
Paniek in menigten
Paniek kan zich voordoen als gevolg van brand maar ook als gevolg van andere
omstandigheden. Indien er in een dergelijke situatie veel publiek aanwezig is, kunnen
mensen in het gedrang raken. Van belang zijn voldoende en goed betreedbare
vluchtroutes.
Fysieke kenmerken van het marktterrein en de verkoopinrichtingen
Door specifieke kenmerken van het marktterrein en verkoopinrichtingen (kramen en
bakwagens) kan het publiek letsel oplopen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de
kwaliteit van de bestrating (men kan komen te struikelen door loszittende tegels),
aanwezig straatmeubilair en uitstekende luifels van kramen. Ook kunnen op de
openbare weg geplaatste voorwerpen van winkels die direct rond het marktterrein
gelegen zijn, een risico vormen.
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2.2

Wat kan eraan worden gedaan?
Om de risico’s zoals hiervoor beschreven binnen de perken te houden, dient in elk
geval het volgende gedaan te worden:
−

−
−
−

goederen, kramen, verpakkingsmateriaal, vervoermiddelen e.d. dienen zodanig
opgesteld te worden dat het publiek zich snel kan verwijderen en hulpdiensten
goed toegang tot het terrein hebben; hiertoe is natuurlijk een goed indelingsplan
van groot belang; daarin kunnen o.m. ook parkeerplaatsen en
afvalverzamelpunten worden aangegeven;
de in gebruik zijnde toestellen en installaties (voor verwarming, verlichting, bakken
en braden) dienen veilig te zijn;
de wijze van gebruik van deze toestellen en installaties dient veilig te zijn;
een aantal aanvullende maatregelen in verband met onder meer de fysieke
inrichting van marktterrein en verkoopinrichtingen, slechtweersomstandigheden,
communicatie, bluswater, en dergelijke.

Het betreft acties van zowel de gemeente als de ondernemers.
In hoofdstuk 3 wordt bekeken welke regelgeving er is rond deze acties en in hoofdstuk
4 worden de maatregelen verder uitgewerkt.
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3

Regelgeving
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke landelijke regelgeving er is rond de hiervoor
beschreven risico’s en acties en welk systeem gevolgd kan worden bij het vastleggen
van maatregelen in gemeentelijke regelgeving.

3.1

Landelijke regelgeving
Landelijke regels met betrekking tot de hiervoor genoemde risico’s zijn terug te vinden
in milieuregelgeving, vervoersregelgeving, arbeidsomstandighedenregelgeving,
voedsel- en warenregelgeving, bouwregelgeving en regelgeving voor een veilige
inrichting van een plaats. In deze paragraaf worden besluiten en regelingen
besproken die regels bevatten over het tegengaan van risico’s op de markt. Deze
landelijke regels zijn echter niet altijd toepasbaar (zie ook paragraaf 3.3 voor de wijze
waarop hiermee kan worden omgegaan).
Milieuregelgeving
Kramen en voertuigen op de markt die geen vaste en permanente plaats innemen,
vallen niet binnen de definitie van het begrip ‘inrichting’ in de zin van de Wet
milieubeheer. Dit betekent dat de milieuvoorschriften die zijn neergelegd in het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het ‘Activiteitenbesluit’), dat begin
2008 in werking is getreden, niet van toepassing zijn op de markt.
Kramen en voertuigen die op vaste standplaatsen aan of op de openbare weg staan,
kunnen wél worden opgevat als inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Dit
betekent dat de landelijke milieuregelgeving wel van toepassing is op vaste
standplaatsen.
Het Activiteitenbesluit bevat bepalingen over onder meer afvalverwijdering, de
kwaliteit van gasgestookte installaties en de keuring daarvan (zie ook paragraaf 4.1).
Een ander milieubesluit betreft het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Volgens
voorschrift 3.8 van dit besluit mag LPG alleen terechtkomen in een tank die bedoeld is
voor de aandrijving van een voertuig. Anders gezegd: LPG in reservoirs van mobiele
bak- en braadwagens mag enkel gebruikt worden voor de aandrijving van de wagen,
en niet als brandstof voor de bak- en braadinstallatie (zie ook de paragrafen 4.1 en
5.3 van deze handreiking).
Op dit moment vindt herziening van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer plaats.
Achtergrond daarvan is onder meer een bestaande Europese richtlijn die toestaat dat
LPG in reservoirs van mobile homes/campers behalve voor aandrijving ook voor
verwarmingsdoeleinden gebruikt wordt. Deze verruimde toepassing van LPG wordt
naar verwachting in het herziene Besluit LPG-tankstations milieubeheer verwerkt.
Verdere verruiming naar aanwending als brandstof voor bakken en braden is
vooralsnog niet aan de orde (al heeft wel oriëntatie daarop plaats). Het herziene
Besluit LPG-tankstations milieubeheer zal naar verwachting medio 2013 in werking
treden.
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Vervoersregelgeving
Relevante vervoersregelgeving is de Regeling Vervoerbare drukapparatuur. Deze
regeling vormt de implementatie van de Europese richtlijn 1999/36/EG en is tevens
een aanvulling op het Besluit Vervoer gevaarlijke stoffen. De regeling bevat regels
met betrekking tot keuring bij ingebruikname, herkeuring en markering van
vervoerbare drukapparatuur. Het accent in deze regeling ligt op veiligheid tijdens
vervoer en niet tijdens de bereiding van voedsel. De regeling richt zich op de
zogenaamde ‘staande drukhouders’ (d.w.z.: de zich in verticale toestand bevindende
en in gebruik zijnde gasflessen).
Arbeidsomstandighedenregelgeving
In de arbeidsomstandighedenregelgeving worden via de ARBO-wet algemene regels
gesteld voor de arbeidsomstandigheden van werknemers. Via de zogenaamde Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) kunnen branches deze regels nader uitwerken. De
ambulante handel heeft in 2006 de RI&E vastgesteld. Deze bevat richtlijnen over
onder meer toegestane brandstofsoorten, de kwaliteit van installaties, opleiding van
personeel voor het werken met installaties, de controle van installaties, de
aanwezigheid van blusmiddelen en de mogelijkheid bijstand te verlenen bij ongevallen
(bedrijfshulpverlening).
Een belangrijke inperking van de werkingskracht van de RI&E betreft de uitzondering
van ondernemingen zonder werknemers, de zogenaamde ‘ZZP’ers’ (zelfstandigen
zonder personeel): deze hoeven geen RI&E vast te stellen en zijn geen object van de
genoemde voorschriften. Binnen de ambulante handel zijn veel ondernemers ZZP-er;
zij zijn dus niet gebonden aan de genoemde voorschriften. Maar de algemene regels
in de ARBO-wet zijn wel van toepassing op de ZZP’ers. Relevant in dit verband zijn
onder meer de artikelen 3 en 15; deze artikelen bevatten bepalingen met betrekking
tot de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en het verlenen van eerste hulp bij
ongevallen. In principe dient elke marktkoopman eerste hulp te (kunnen) verlenen bij
ongevallen, zowel aan eventuele werknemers als aan klanten (‘andere personen’)
binnen of in de nabijheid van de verkoopinrichting.
Voedsel- en warenregelgeving
Een relevant besluit binnen de voedsel- en warenregelgeving is het Besluit
Drukapparatuur. Het Warenwetbesluit Drukapparatuur bevat regels met betrekking tot
de productie, de keuring bij ingebruikname, de herkeuring en markering van
stationaire drukhouders en samenstellen voor drukken van meer dan 0,5 bar. Bij de
bereiding van voedsel op markten is in het algemeen sprake van een lagere druk. Het
besluit richt zich op de zogenaamde ‘liggende’ drukhouders (d.w.z.: de zich in
horizontale toestand bevindende en in gebruik zijnde gasflessen).
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Bouwregelgeving
Het belangrijkste besluit in dit verband betreft het Bouwbesluit 2012, dat 1 april 2012
in werking is getreden. Dit besluit vervangt (onder meer) het Bouwbesluit 2003 en het
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (‘Gebruiksbesluit’).
Relevante bepalingen voor de veiligheid op de markt in het Bouwbesluit 2012 hebben
betrekking op onder meer het vrijhouden van bluswaterwinplaatsen en vluchtroutes,
de veiligheid van installaties en voorzieningen voor rookafvoer (van bijvoorbeeld
bakkramen), vereisten ten aanzien van elektrische installaties (o.m. de verdeelkasten
op het marktterrein) en de brandwerendheid van kraammaterialen.
Veiligheid/Wet veiligheidsregio’s
In de Wet veiligheidsregio’s (2010) wordt een besluit ‘Brandveilig gebruik van voor
mensen toegankelijke plaatsen, voor zover daarin niet bij of krachtens enige andere
wet is voorzien’ aangekondigd. Deze neemt te zijner tijd de plaats in van de
brandbeveiligingsverordening (zie hierna).
Het besluit ‘Brandveilig gebruik overige plaatsen’ – zoals de werktitel luidt – zal mede
het brandveilig gebruik van marktterreinen gaan regelen. Hiermee zal dus een
belangrijke omissie tot dusverre, worden ‘gedicht’. Het besluit zal een belangrijke
doorwerking hebben in deze handreiking.
Inwerkingtreding van deze AMvB is voorzien voor begin, dan wel uiterlijk medio 2013.

3.2

Lokale verordeningen
Marktverordening en marktreglement
Gemeenten kunnen regels met betrekking tot de veiligheid op de markt vastleggen in
een gemeentelijke marktverordening. In 2008 heeft de VNG daarvoor drie nieuwe
modellen vastgesteld. Vanwege het streven van de VNG naar eenvoudige en
toegankelijke regelgeving én de deregulering is overleg geweest met het COM en het
ministerie van Economische Zaken. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot de
drie nieuwe modellen. De modellen betreffen:
1. een model-marktverordening waarin de individuele vergunning voor de
marktkoopman en regels met betrekking tot standplaatsen, ontheffingen e.d.
worden geregeld;
2. een model-marktreglement waarin de bevoegdheden en taken van de
marktmeester worden geregeld; dit reglement is een afgeleide van de modelmarktverordening zoals genoemd onder punt 1;
3. een model-marktverordening voor een organisatievergunning; met deze
verordening wordt beoogd de organisatie van de warenmarkt aan een
privaatrechtelijke partij over te laten, onder de voorwaarden zoals opgesteld in de
verordening.
Gemeenten zullen een keuze moeten maken voor een van de beide
modelverordeningen.
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Model-marktverordening en Model-marktreglement
Het model-marktreglement voor de marktmeester is nieuw, in die zin dat het een
afgeleide is van de model-marktverordening. Juridisch is het een uitvoeringsreglement
voor de marktmeester. Het reglement wordt vastgesteld door het college. In feite is dit
reglement een uitwerking van artikel 3 van het model-marktverordening voor de
individuele vergunningen. In het commentaar op artikel 2 van het modelmarktreglement voor de marktmeester wordt verwezen naar de handreiking Veiligheid
op markten in verband met gemeentelijk marktbeleid en voor richtlijnen en
maatregelen op het gebied van veiligheid voor zowel de ondernemer als de
gemeente.
Model-marktverordening voor een organisatievergunning
In deze verordening wordt bepaald dat de vergunning wordt verleend aan één
organisator en niet meer aan individuele vergunninghouders. Dit is een nieuwe wijze
van verlening van een marktvergunning. Aan de vergunninghouder worden stringente
voorwaarden gesteld. De gemeente geeft hier immers de regie uit handen. Er is
nadrukkelijk niet gekozen voor een volledig privaatrechtelijk systeem omdat het
volledig uitbesteden van de warenmarkt veel belangen op het spel staan. Ook vindt de
VNG dat er op dit gebied nog te weinig onderzoek is verricht. Om gemeenten en
organisatiebelangen tegemoet te komen is gekozen voor een tussenvorm: het
verlenen van een organisatievergunning.
Op grond van deze modelverordeningen kunnen gemeenten regels stellen in verband
met de veiligheid op de markt. Artikel 2 van de verordeningen geeft het college de
bevoegdheid om de inrichting van de markt te bepalen. Het gaat om het aantal
standplaatsen, de afmeting van de standplaatsen en de opstelling en indeling van de
markt. In de toelichting wordt aangegeven dat het aanbeveling verdient dat de
gemeente zich bij het uitwerken van deze bevoegdheid baseert op deze handreiking.
Wanneer gemeenten kiezen voor het model van een vergunningstelsel voor
individuele marktkooplieden is daarnaast artikel 2 van het model-marktreglement van
belang. In dit artikel wordt weergegeven welke onderdelen een vaste
standplaatsvergunning ten minste weergeeft. In verband met de veiligheid zijn vooral
de volgende onderdelen van belang:
- de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;
- welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.
In de toelichting adviseert de VNG dat de gemeenten met betrekking tot de
verschillende onderdelen van de vergunning een duidelijk beleid ontwikkelen. Daarbij
verdient het aanbeveling dat gemeenten zich baseren op deze handreiking.
Wanneer gemeenten opteren voor een vergunningstelsel voor organisatoren van
markten, kunnen op grond van artikel 7 van de modelverordening voorschriften in
verband met de veiligheid worden gesteld. Dit artikel bepaalt dat de aanvraag voor
een vergunning een door het bestuur van een rechtspersoon vast te stellen plan bevat
dat waarborgt dat de markt op een veilige wijze wordt georganiseerd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
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a. de wijze waarop de organisatie van de markt is geregeld;
b. de wijze waarop de standplaatsen worden toegewezen;
c. de wijze waarop het toezicht op de veiligheid van de bezoekers aan de markt is
geregeld;
d. de afspraken met de hulpverleningsdiensten;
e. de wijze waarop het afval van de markt wordt ingezameld;
f. de wijze waarop de informatievoorziening aan omwonenden is geregeld;
g. de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van
zaken op de markt.
In de toelichting stelt de VNG dat het aanbeveling verdient om ten aanzien van deze
onderdelen beleidsregels vast te stellen. In deze beleidsregels kan de gemeente
aangeven welke inhoudelijke elementen om welke reden wenselijk zijn. De VNG
adviseert gemeenten zich hierbij te baseren op deze handreiking.
Brandbeveiligingsverordening
In de praktijk wordt ook wel de brandbeveiligingsverordening gebruikt voor het regelen
van de veiligheid op de markt. De brandbeveiligingsverordening kan gebruikt worden
voor het regelen van brandveiligheid in die situaties die niet al in enige wet- of
regelgeving zijn vastgelegd. De brandbeveiligingsverordening bevat een
vergunningstelsel (de gebruiksvergunning). NB: de brandbeveiligingsverordening gaat
over zaken die geen bouwwerk zijn en daarom buiten de bouwregelgeving vallen (het
Bouwbesluit 2012 gaat over bouwwerken, ook wanneer deze op de markt staan).
In het kader van duidelijkheid en uniformiteit heeft het de voorkeur om lokale regels
met betrekking tot de brandveiligheid op de markt te regelen in de marktverordening
of in het daarop gebaseerde marktreglement.
De brandbeveiligingsverordening zal te zijner tijd worden vervangen door het besluit
‘Brandveilig gebruik overige plaatsen’ (zie ook hiervoor). Deze AMvB wordt
aangekondigd in de Wet veiligheidsregio’s (2010). De verwachte inwerkingtreding van
deze AMvB is op zijn vroegst begin 2013; tot die tijd moet in alle gemeenten een
brandbeveiligingsverordening van kracht zijn. Het model daarvoor van de VNG is
recentelijk geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit
2012 en het (daarmee) vervallen van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
(Gebruiksbesluit).

3.3

Regeling van de veiligheid op de markt
Landelijke regels met betrekking tot veiligheidsaspecten op de markt gaan voor lokale
regels. Voor zover op het gebied van veiligheid landelijke regels gelden die als
uitputtend aangemerkt kunnen worden, kunnen gemeenten deze onderwerpen niet in
eigen regels vastleggen. Er is echter voldoende ruimte om op het gebied van
veiligheid op markten over te gaan tot (aanvullende) regelgeving in een plaatselijke
verordening. Dit geschiedt bij voorkeur in de marktverordening (in de vorm van
algemene regels) en op basis van de marktverordening (door middel van voorschriften
bij de vergunning).
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Bij het vaststellen van voorschriften in verband met de veiligheid, kunnen gemeenten
aansluiten bij bestaande voorschriften. Voorschriften uit landelijke regelgeving die niet
van toepassing zijn op de markt (milieubesluiten), kunnen via de marktverordening
van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Op deze manier wordt de
uniformiteit in de lokale regelgeving gewaarborgd.
Indien er meerdere voorschriften zijn waarop een lokale regel, via van
overeenkomstige toepassing verklaring, kan worden gebaseerd, heeft het de voorkeur
een voorschrift te kiezen dat de gemeente toch reeds moet uitvoeren (zoals
milieuregels). Regels ten aanzien waarvan de gemeente geen uitvoeringsrelatie heeft,
zoals de RI&E Ambulante handel ingevolge de ARBO-wet, kunnen beter niet van
overeenkomstige toepassing worden verklaard. (Met betrekking tot deze RI&E, die
immers van toepassing is op de ambulante handelaren met personeel, dient wel
gewaakt te worden voor strijdigheid.)
De voorschriften die van overeenkomstige toepassing worden verklaard, kunnen
worden herhaald in de eigen regels, of er kan naar worden verwezen. Voordeel van
deze laatste methode is dat de lokale regels mee-veranderen met de landelijke regels,
wanneer die worden aangepast. Nadelen zijn dat de gemeenten de regie deels
kwijtraakt en dat het overzicht voor doelgroepen over de geldende lokale regels
beperkt is.
Ten aanzien van de praktijknormen (zoals NEN en NPR) waarnaar verwezen wordt in
voorschriften, is het raadzaam een bepaling op te nemen dat altijd de laatste versie
toegepast wordt. Deze normen worden namelijk regelmatig bijgesteld in verband met
voortschrijdend inzicht; het opnemen van bedoelde bepaling voorkomt verwarring en
garandeert dat nieuwe inzichten ook hun doorwerking in de praktijk hebben.
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4

Maatregelen
Dit hoofdstuk bevat het overzicht van te treffen maatregelen in verband met de
veiligheid op de markt. In paragraaf 4.1 worden de maatregelen die ondernemers
dienen te treffen, behandeld, in paragraaf 4.2 de maatregelen die de gemeente dient
te treffen. De door ondernemers te treffen maatregelen worden in paragraaf 4.1
gepresenteerd als voorschriften die door de gemeente in de marktverordening of het
marktreglement kunnen worden vastgelegd.

4.1

Maatregelen van ondernemers
In paragraaf 3.1 is aangegeven welke landelijke regelgeving van toepassing is op de
markten en de marktondernemers. Overige voorschriften kunnen lokaal worden
vastgesteld via de marktverordening of het marktreglement. Deze voorschriften in een
gemeentelijke verordening of reglement kunnen geïnspireerd zijn door voorschriften
uit niet toepasselijke landelijke of gemeentelijke regelgeving (zie ook paragraaf 3.3
voor het te volgen systeem).
In het overzicht van te treffen maatregelen hierna wordt bij elke maatregel
aangegeven welke eventuele bron er is. De tekst van betreffende voorschriften is
opgenomen in de bijlage van deze handreiking. Gemeenten kunnen zelf bepalen of zij
verwijzen naar deze maatregelen dan wel deze integraal overnemen in
marktverordening of marktreglement dan wel voor een eigen formulering kiezen.
De maatregelen c.q. voorschriften dienaangaande hebben achtereenvolgens
betrekking op:
1. de veilige opstelling van goederen, verpakkingsmateriaal, vervoermiddelen en
aanhangers;
2. de veiligheid van toestellen en installaties;
3. veilig gebruik van toestellen en installaties;
4. overige maatregelen in verband met de veiligheid.
Deze indeling komt overeen met de indeling in paragraaf 2.2.
Bij de opsomming hierna wordt telkens begonnen met een algemeen geformuleerd
doelvoorschrift. De maatregelen worden daarna beschreven in de vorm van dan wel
doelvoorschriften (in de zin dat ze niet gedetailleerd aangeven welke maatregel absoluut
dient te worden doorgevoerd door de ondernemer), dan wel exacte, te realiseren
prestaties. Deze meer gedetailleerde beschrijvingen zijn gebaseerd op relevante
regelgeving of kennis van professionals die geconsulteerd zijn bij de realisatie van deze
handreiking.
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1: Veilige opstelling van goederen, verpakkingsmateriaal, vervoermiddelen en aanhangers
Bron
De ondernemer dient zijn goederen, verpakkingsmateriaal, vervoermiddelen en aanhangers zodanig op te stellen dat
de hulpdiensten tot adequate repressie in staat zijn en snelle ontruiming van het marktterrein mogelijk is.

>> Algemeen doelvoorschrift cf.
art. 7.10 en 7.16 Bouwbesluit 2012; dit

werkt rechtstreeks

Dit betekent dat:
● brandkranen en –putten obstakelvrij gehouden worden

- Artikel 7.10 Bouwbesluit 2012
(restrisico); dit werkt rechtstreeks

● geen obstakels in (loop)paden worden geplaatst

- Artikel 7.16 Bouwbesluit 2012
(restrisico); dit werkt rechtstreeks

● de in het indelingsplan van het marktterrein vastgestelde breedte en hoogte van de (loop)paden in alle opzichten
in acht worden genomen

- Artikel 2.13 Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer
- Artikel 7.16 Bouwbesluit 2012
(restrisico); dit werkt rechtstreeks

● verpakkingsmateriaal ordentelijk wordt opgeslagen achter de kraam of bakwagen en tijdig wordt afgevoerd naar
het vervoermiddel of de papier- of afvalinzameling

- Artikel 7.7 lid 1 Bouwbesluit 2012; dit

● vervoermiddelen en aanhangers op de in het indelingsplan van het marktterrein aangegeven plek worden
geparkeerd of gestald

- Artikel 7.10 Bouwbesluit 2012
(restrisico); dit werkt rechtstreeks
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werkt rechtstreeks

2: Veiligheid van toestellen en installaties
Bron
Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen
zodanige eigenschappen te hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert.

>> Algemeen doelvoorschrift cf.
art. 1.16 en 7.10 Bouwbesluit 2012;

dit werkt rechtstreeks

Dit betekent dat:
● de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de energieleverancier

- Artikel 6.8 Bouwbesluit 2012; dit

werkt rechtstreeks
- Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012
(algemene zorgplicht installaties); dit

werkt rechtstreeks
● toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde ‘machinerichtlijn’) en voorzien zijn van het CE-keurmerk

- Voorschrift 1.21 RI&E Ambulante
handel
- Artikel 11.1 Warenwetbesluit
Drukapparatuur; dit werkt rechtstreeks
- Artikel 3.29 lid 2 Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer
- Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012
(algemene zorgplicht installaties); dit

werkt rechtstreeks
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● gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE)
nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een
erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting; de keuring kan
feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces

- Artikel 12b Warenwetbesluit
Drukapparatuur; dit werkt rechtstreeks
- Artikel 3.29 lid 2, artikel 3.30 en 3.31
Regeling algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
- Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012
(algemene zorgplicht installaties); dit

werkt rechtstreeks
● bij gebruik van gas als brandstof en een slang als verbinding uitsluitend een goedgekeurde slang van maximaal 10
meter lang wordt gebruikt; als richtlijn wordt een vervangingsduur van 2 jaar gehanteerd, tenzij het bevoegd gezag op
1
basis van een visuele inspectie anders aangeeft (NEN 8020-41)
[In het algemeen wordt bij gasslangen een vervangingsduur van 2 jaar gehanteerd. De kwaliteit van een gasslang is
afhankelijk van de omstandigheden waarin deze zich bevindt. Indien de gasslang in een donkere ruimte is geplaatst,
zal de uitdroging van de slang veel minder zijn dan wanneer de slang veelal aan direct zonlicht is blootgesteld. Bij een
visuele inspectie kan de slang op de aanwezigheid van scheurtjes worden gecontroleerd door bijvoorbeeld de slang te
knikken. Indien er geen scheurtjes worden bemerkt kan de vervanging enige tijd worden uitgesteld.]
● bij gebruik van gas als brandstof de gasfles voorzien is van een door de aangewezen keuringsinstantie erkend
keurmerk en ten hoogste 10 jaar oud is

- Artikel 7.9, lid 1c en 2 Bouwbesluit
2012 (NEN 3028); dit werkt

● een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd is bij toestellen en installaties die dat behoeven; de bij
bakken, braden en frituren vrijkomende dampen dienen via een onbrandbaar, hittebestendig 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)

- Artikel 7.9, lid 1 Bouwbesluit 2012;

1

rechtstreeks
- Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012
(algemene zorgplicht installaties); dit

werkt rechtstreeks

- Artikel 3.29 lid 2 en artikel 4.4
Regeling algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer

dit werkt rechtstreeks

NB: ten tijde van de actualisering van deze handreiking – eind maart 2012 – was NEN 8020-41 nog niet gepubliceerd. In deze handreiking wordt deze norm toch als referentie gehanteerd bij de richtlijnen
m.b.t gasslangen; de verwachting is dat deze NEN spoedig definitief wordt.
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● afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een
vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan
worden gespoeld met een inert gas

- Artikel 3.29 lid 2 en artikel 3.30
Regeling algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
- Artikel 7.9, lid 1 Bouwbesluit 2012;

dit werkt rechtstreeks
- Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012
(algemene zorgplicht installaties); dit

werkt rechtstreeks
● bij gebruik van gas als brandstof uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie wordt gebruikt, en dus
geen LPG;
[NB: zie ook paragraaf 5.3 van deze handreiking voor wat betreft het gebruik van LPG]

- Artikel 4.1 lid 6 Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer
- Voorschrift 3.8 AMVB LPG –
tankstations Milieubeheer; dit werkt

rechtstreeks
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3: Veilig gebruik van toestellen en installaties
Bron
Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen
zodanig gebruikt te worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat.

>> Algemeen doelvoorschrift cf.
art. 1.16 en 7.10 Bouwbesluit 2012; dit werkt

rechtstreeks

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 7.9 Bouwbesluit 2012; dit werkt

● 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
- Artikel 7.9 Bouwbesluit 2012; dit werkt

rechtstreeks

rechtstreeks
● bij gebruik van gas als brandstof ten hoogste 115 liter waterinhoud gas bij de verkoopinrichting aanwezig is

- Artikel 4.6 lid 1c Regeling algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer
- Artikel 7.6, lid 3d Bouwbesluit 2012; dit

werkt rechtstreeks
● gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij
beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden
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- 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 7.9 Bouwbesluit 2012; dit werkt

● toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden (tevens cf. HACCP)

- Artikel 7.9 Bouwbesluit 2012; dit werkt

rechtstreeks

rechtstreeks
● 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
- Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 (algemene
zorgplicht installaties); 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 6.31 lid 4 Bouwbesluit 2012
- Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 (algemene
zorgplicht installaties); 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
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- Voorschrift 1.22 RI&E van de ambulante
handel

4: Overige maatregelen in verband met de veiligheid
Bron

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 7.10 Bouwbesluit 2012 (restrisico);

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 7.5 Bouwbesluit 2012; dit werkt

● in staat te zijn tot het verlenen van bijstand bij ongevallen

- Artikel 3.1e en 15.2 ARBO-wet; dit werkt

rechtstreeks

rechtstreeks
● in het geval er sprake is van personeel: een veiligheidsplan met instructies wat te doen bij brand en
belangrijke telefoonnummers beschikbaar te hebben
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- Voorschrift 1.9 en 1.10 RI&E van de
ambulante handel; dit werkt rechtstreeks

4.2

Maatregelen van de gemeente
Naast de ondernemers dient ook de gemeente maatregelen te treffen in verband met
de veiligheid op de markt. Deze paragraaf bevat de belangrijkste, door de gemeente
te treffen maatregelen. (NB: de controle en handhaving van de regels met betrekking
tot maatregelen van ondernemers worden in hoofdstuk 5 behandeld.)
Opstellen indelingsplan van het marktterrein
Ingevolge artikel 2 van de Marktverordening (model VNG) stelt het college een
indelingsplan vast. Via dit indelingsplan kan de gemeente ruimtelijke voorwaarden
voor fysieke veiligheid creëren. Bij het opstellen van het plan dient daartoe aandacht
te worden besteed aan:
−
het risico van brandoverslag, zowel tussen kramen (met name vanuit kramen met
installaties voor bakken, braden en frituren) als tussen kramen en omliggende
bebouwing; dit stelt eisen aan de afstanden tussen kramen, de breedte van de
paden, de afstand ten opzichte van omliggende bebouwing en de positionering
van de bakwagens; als uitgangspunten kunnen worden gehanteerd:
o een afstand van tenminste 2 meter tussen bakwagens en andere
kramen/wagens;
o een afstand van tenminste 5 meter tussen bakwagens en omliggende
gebouwen in geval van frituren in oliën en vetten voor gevels met ramen;
o een afstand van tenminste 2 meter tussen bakwagens en omliggende
gebouwen bij andere bakactiviteiten voor gevels met ramen;
o positionering van bakwagens zoveel mogelijk aan de buitenzijde van het
marktterrein of aan het einde van paden;
−
de bereikbaarheid en berijdbaarheid van het marktterrein voor de hulpdiensten;
dit betekent dat clusters kramen bij resp. ‘eenzijdige’ en ‘tweezijdige
2
benaderbaarheid’ resp. maximaal 40 meter en 80 meter lang mogen zijn (ofwel
resp. 8 en 16 kramen, uitgaande van een kraamlengte van 4 meter en 1 meter
afstand tussen elke kraam – zie ook hieronder) en dat de centrale doorloper van
het marktterrein tenminste 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog is; indien de
rijbaan direct grenst aan buitengevels of vaste obstakels zoals poorten, palen,
hekwerken e.d. dient 4 meter ruimte aanwezig te zijn (SBR uitgave
Brandveiligheid: ontwerpen en toetsen, delen B en C (november 2005))
−
de mogelijkheid voor publiek en ondernemers voor doorstroming en eventueel
vluchten; dit impliceert dat:
o de paden tenminste 2 meter breed moeten zijn;
o er voldoende, duidelijke zichtbare uitgangen moeten zijn;
o de afstand tussen kramen die naast elkaar staan altijd tenminste 1 meter
bedraagt;
−
de parkeerplaatsen voor voertuigen en aanhangers van de ondernemers; deze
dienen zodanig opgesteld te worden dat de bereikbaarheid van het marktterrein
voor de hulpdiensten niet in gevaar komt;
−
de aanwezigheid en bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen/brandkranen;
kramen en wagens dienen zodanig opgesteld te zijn dat de kranen goed
bereikbaar zijn;
2

De maximaal te overbruggen afstand tussen blusvoertuig en het te bereiken object bedraagt 40 meter; bij eenzijdige
benaderbaarheid kan het kraamcluster slechts van een kant benaderd worden, bij tweezijdige benaderbaarheid van twee zijden.
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−

2
3

−

de opstelplaatsen van brandweerwagens.

NB: het kan zijn dat de fysieke omstandigheden op of rond een marktterrein zodanig
zijn dat aan een of meerdere van bovengenoemde richtlijnen onmogelijk invulling kan
worden gegeven (denk bijvoorbeeld aan smalle straten in een oude binnenstad
waardoor sowieso met een smallere brandweerwagen gewerkt moet worden). In dat
soort gevallen dienen de betrokken ambtenaren en experts gezamenlijk een ‘effectief
alternatief’ vast te stellen, dat wil zeggen: een zodanig alternatief dat hetzelfde
veiligheidsniveau bereikt wordt.
Het indelingsplan wordt bij voorkeur in overleg met de ondernemers opgesteld. Na
vaststelling wordt het gecommuniceerd met de doelgroepen. Een plattegrond van de
markt kan worden opgenomen in een informatiebrochure over de markt. Bijlage 3 van
deze handreiking bevat twee voorbeelden van een plattegrond.
Realisatie bluswatervoorzieningen
Op het marktterrein dienen voldoende bluswaterwinplaatsen te zijn die bovendien
gebruiksgereed zijn. Voorbeelden van bluswaterwinplaatsen zijn:
−
aansluiting op het distributienet van de drinkwaterleiding;
−
aansluiting op een leidingnet voor water, geen drinkwater zijnde;
−
speciaal gegraven blusvijver;
−
ander oppervlaktewater;
−
waterput of bron.
Veilige bestrating
Als beheerder van de openbare weg binnen de gemeentegrenzen heeft de gemeente
de taak de kwaliteit van de bestrating op peil te houden. Op het marktterrein is dit van
belang in verband met het risico van letsel bij slechte bestrating.
Veilige infrastructuur van de elektriciteit
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zogenaamde
vaste infrastructuur van de elektriciteit op het marktterrein. Deze omvat de
verdeelkasten en de ondergrondse bekabeling naar deze verdeelkasten.
Als kwaliteitsnorm voor de vaste infrastructuur van de elektriciteit geldt NEN 1010.
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De gemeente kan in contracten met de energieleverancier of de installateur
bepalingen opnemen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van de vaste
infrastructuur van de elektriciteit. (NB: controle van elektrische apparatuur/installaties
kan plaatsvinden door het laten uitvoeren van een NEN 1010 deel 6, NEN 3140 en
NEN-EN 50110-inspectie.)
Voor de toegang tot de verdeelkasten dient een procedure vastgesteld te worden;
uitgangspunt daarvoor is dat ondernemers uitsluitend conform gemaakte afspraken
stroom betrekken. Tevens dienen personen met toegang voldoende onderricht te zijn
(cf. NEN 3140 en NEN-EN 50110). Door een dergelijke procedure is het
stroomgebruik ingekaderd en veiliger.
Het risico van slechte weersomstandigheden
In geval van slecht weer (onweer, storm) kan er gevaar van lichamelijk letsel ontstaan
voor publiek en ondernemers. Om dit risico te beperken, dient er helderheid te
bestaan over de weersomstandigheden waaronder de markt niet wordt opgebouwd of
versneld dient te worden afgebouwd. Deze criteria dienen vastgelegd te worden en
gecommuniceerd met de ondernemers. Ook kan een procedure worden afgesproken
met de ondernemers voor het niet opbouwen of versneld afbouwen. De precieze
weerkundige criteria verschillen van gemeente tot gemeente, aangezien windkracht
en de nadelige effecten daarvan afhankelijk zijn van de lokale situatie. (Opmerking:
Windkracht is een objectief getal in Beaufort. De effecten kunnen wel verschillend zijn
(kust, binnenland, open of omsloten ruimte).)
Communicatiemogelijkheden
Bij calamiteiten of de dreiging daarvan (brand, noodweer) dienen publiek en
ondernemers snel gealarmeerd te worden. Zeker wanneer het marktterrein wat groter
van omvang is, is een omroepinstallatie dan wel de beschikbaarheid van megafoons
onontbeerlijk. Als vuistregel kan worden gehanteerd:
−
markten tot 10 kramen: geen speciale voorzieningen;
−
markten van 10 tot 20 kramen: tenminste een megafoon;
−
markten met meer dan 20 kramen: een omroepinstallatie.
Medische bijstand bij ongevallen
De warenmarkt betreft een terrein waar veel publiek aanwezig is. De gemeente is
hierbij, als beheerder en insteller van de markt, gastheer. De marktmeester vormt
daarvan de personificatie. Onderdeel van de verantwoordelijkheid van de gemeente
voor het aanwezige publiek is de mogelijkheid eerste hulp te verlenen bij ongevallen.
Voor de hand ligt het de vereiste kennis en vaardigheden neer te leggen bij de
marktmeester. Deze kan aan de binnen de gemeentelijke organisatie gebruikelijke
bhv-trajecten deelnemen en in aanvulling daarop gespecialiseerde EHBO-trainingen
volgen.
Naast de gemeente hebben ook de aanwezige ondernemers een rol in het verlenen
van eerste medische hulp. Deze rol vloeit voort uit de ARBO-wet: ondernemers zijn
verplicht bijstand te verlenen bij ongevallen, zowel aan werknemers als aan klanten.
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Veiligheid van kraammateriaal
In het geval de gemeente kraammateriaal beschikbaar stelt (verhuurt) aan
ondernemers, is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid van het
kraammateriaal. Dit dient in voldoende mate brandvertragend te zijn (NEN 6065
klasse 4 en NEN 6065/A1). In het contract met de kraamverhuurder kan de gemeente
hierover bepalingen opnemen.
In het geval de gemeente zelf geen materiaal verhuurt kan zij bepalingen met
betrekking tot de brandvertraging opnemen in de vergunning van de
kraamverhuurder.
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5
5.1

Controle en handhaving
Organisatie van de controle
De belangrijkste toezichthoudende instantie op de markt is de gemeente. De meeste
maatregelen met betrekking tot de veiligheid worden immers geregeld via de
marktverordening. En de rechtstreeks werkende bepalingen uit landelijke milieuregels
worden veelal ook gecontroleerd door de gemeente. De controle van het
Warenwetbesluit Drukapparatuur (enkele bepalingen) ligt primair bij de Voedsel- en
Warenautoriteit maar kan ook door de gemeente worden uitgevoerd aangezien dit
besluit in het algemeen wordt aangemerkt als een besluit met brede relevantie dat
tevens aanhaakt bij milieuregelgeving.
Hoe de gemeente het toezicht organiseert en welke functionarissen die controles
feitelijk gaan uitvoeren, is een lokale keuze. Functionarissen die daarbij een rol
spelen, zijn: de marktmeester, de brandweer en de (overige) gemeentelijke
toezichthouders. Gemeenten zullen zich de vraag moeten stellen of het wenselijk is
dat een markmeester een toezichthoudende taak moet vervullen, gelet op de taak die
een markmeester (ook) heeft: het zorgen voor een goede sfeer en voor orde en rust
op de markt.
Bij de keuze voor de organisatie en toedeling van controletaken spelen (onder
andere) de volgende overwegingen een rol:
- de wens om integraal te handhaven: integrale handhaving betekent dat de
verschillende toezichthouders hun controlewerkzaamheden (zoveel mogelijk)
gezamenlijk uitvoeren, waardoor ondernemers minder vaak worden
geconfronteerd worden met handhavingsactiviteiten en de daarmee gepaard
gaande overlast;
- de wens om het toezicht ‘getrapt’ te organiseren, in de vorm van
eerstelijnstoezichthouders die het toezicht op markt in algemene zin uitvoeren en
tweedelijnstoezichthouders die in actie komen als specifieke kennis nodig is om
bepaalde situaties te kunnen beoordelen.
Controle van de bakwagens
Een belangrijk aandachtspunt bij controle en handhaving vormen de
verkoopinrichtingen met installaties voor bakken, braden en frituren (waaronder de
mobiele bakwagens). Deze brengen immers relatief veel risico’s met zich mee.
Uit oogpunt van efficiëntie is het niet wenselijk dat de mobiele bakwagens in alle
gemeenten waarin betreffende ondernemers actief zijn, dezelfde intensieve controle
moeten ondergaan. In enkele brandweerregio’s wordt vanuit deze overweging reeds
gewerkt met een standaardcontrole waarvan een rapport aan de ondernemer wordt
uitgereikt; dit is gedurende de in het rapport aangegeven periode in de gehele regio
geldig (en kan dus bij controles worden getoond).
Het is aan te bevelen dat gemeenten in regionaal verband afspraken maken over de
controle van de mobiele bakwagens. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in
het gemeentelijk veiligheidsplan voor de markt.
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5.2

Sancties
Onder handhaving wordt verstaan: het door controle en toepassen van
sanctiemiddelen (of dreigen daarmee) bereiken dat de voorschriften worden
nageleefd. Als het gaat om de handhaving van regelgeving op de markt zijn er twee
soorten sanctiemiddelen: bestuursrechtelijke sancties en strafrechtelijke sancties.
Bestuursrechtelijke sancties worden toegepast door het bevoegde bestuursorgaan
(het college van burgemeester en wethouders). Indien de vergunninghouder de
voorwaarden die verbonden zijn aan de vergunning niet naleeft, is intrekken van de
vergunning als bestuursrechtelijke sanctie geoorloofd.
Strafrechtelijke sancties zijn geregeld in het strafrecht en worden opgelegd door de
rechter. De politieambtenaar of een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) schrijft
een proces-verbaal uit als begin van een strafrechtelijke procedure. De Officier van
Justitie bepaalt vervolgens of hij de zaak al dan niet voor de rechter laat komen.
Het verdient aanbeveling dat de gemeente per soort overtreding vastlegt welke acties
ze gaat ondernemen of sanctie ze gaat toepassen, waarbij de sancties strenger
worden als een overtreding wordt herhaald of blijft voortduren (oplopende sancties).
Het werken met een stappenplan heeft verschillende voordelen. Allereerst biedt ze
houvast aan de gemeenteambtenaren die met de handhaving zijn belast. Deze
ambtenaren weten precies wat ze moeten doen als ze een overtreding van de regels
constateren. In de tweede plaats biedt een stappenplan ook duidelijkheid aan de
ondernemers. De gemeente is voorspelbaar en de ondernemers die de regels
overtreden weten waar ze aan toe zijn. Het is wel belangrijk dat de gemeente het
stappenplan aan de ondernemers bekend maakt.

5.3

Kwaliteitsborging van controles door private partijen
Een belangrijk risico vormen zoals gezegd de installaties voor bakken, braden en
frituren (eventueel in bakwagens). In hoofdstuk 4 is een scala aan maatregelen
opgenomen met betrekking tot de veiligheid van deze installaties. Een essentiële
maatregel betreft de periodieke, technische controle door een erkende installateur.
Via deze controles wordt de veiligheid van onderdelen van de installatie bewaakt.
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Om deze maatregel ook het beoogde effect te laten hebben, dienen de controles van
voldoende kwaliteit te zijn. De borging van deze kwaliteit zou kunnen geschieden via
certificering van de controlerende installateurs. Als uitvloeisel daarvan zou een
landelijke geldende, soort ‘APK’ voor bakinstallaties/bakwagens kunnen worden
vastgesteld. Het initiatief daarvoor kan worden genomen door de branche van
installateurs, in afstemming met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
(CVAH). Dergelijke zelfregulering kan heel effectief zijn, blijkens voorbeelden in
andere branches.
Gebruik van LPG
Het belang van deze kwaliteitsborging is extra actueel in verband met de
ontwikkelingen rond het gebruik van LPG in bakwagens. Conform voorschrift 3.8 van
het Besluit LPG-tankstations Milieubeheer mag LPG niet terechtkomen in een tank of
fles die niet bedoeld is voor tractiedoeleinden; aanwending voor bak- en
braaddoeleinden is dus niet toegestaan. Aan de andere kant zijn de technische
ontwikkelingen onderhand zover dat gebruik van LPG in bak- en braadwagens niet
onveilig hoeft te zijn. De Nationale Praktijkrichtlijn 2577 beschrijft de voorwaarden
waaronder sprake is van veilig gebruik van LPG. Tegelijk kan worden vastgesteld dat
de kwaliteit van de controle van de naleving van deze voorwaarden op dit moment
nog niet is geborgd. Deze controle zou daartoe een vast en gestandaardiseerd
onderdeel moeten zijn van de tweejaarlijkse overall-controle van de installatie door
een erkende installateur. Via de bovengenoemde ‘APK’ zou de kwaliteit van de
controles ook in dit opzicht kunnen worden geborgd. Zodra dit het geval is, zou
wijziging van voorschrift 3.8 van het Besluit LPG-tankstations Milieubeheer kunnen
worden overwogen c.q. zou de branche een verzoek dienaangaande kunnen
formuleren.

5.4

Het belang van communicatie
Zowel in het voortraject als het natraject van het vaststellen van de regels is
communicatie met de ambulante handelaren essentieel.
In het voortraject kan via de marktcommissie met ambulante handelaren besproken
worden dat de gemeente voornemens is regels vast te stellen met betrekking tot de
fysieke veiligheid en om welke regels het gaat. Deze handreiking kan daarbij
onderwerp van bespreking vormen. De handreiking is ook nadrukkelijk bedoeld voor
de ambulante ondernemers. Gemeente en ondernemers kunnen gezamenlijk nagaan
welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn.
In het natraject is communicatie van belang in verband met de evaluatie van
maatregelen en met het oog op de controle en handhaving. Tijdens overleggen
kunnen regels opnieuw belicht worden en eventuele incidenten besproken. Dit is in
het algemeen bevorderlijk voor het naleven van de regels en het voorkomen van
nieuwe incidenten.
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Bijlagen
Bijlage 1: relevante voorschriften uit bestaande regelgeving

Bouwbesluit 2012
Artikel 1.16 Zorgplicht
Lid 1: Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van
dit besluit:
a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde
voorschriften;
b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid
ontstaat dan wel voortduurt.
Lid 2: Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of
door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met
betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang
geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op
adequate wijze gecontroleerd.
Artikel 6.8 Voorziening voor elektriciteit
Lid 1: Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:
a. NEN 1010 bij lage spanning, en
b. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.
Lid 2: Bij een bestaand bouwwerk voldoet in afwijking van het eerste lid, onderdeel b,
de voorziening voor elektriciteit aan V 1041.
Artikel 6.31 Blustoestellen
Lid 4: Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal
per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud
aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel
verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.
Artikel 7.5 Brandveiligheid inrichtingselementen
Lid 1: In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen,
podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.
Lid 2: Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de
lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:
a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
b. voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld
in NEN-EN 13501-1;
d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN
6065, of
e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met
een onderdeel als bedoeld onder c of d.
Lid 3: Het eerste en tweede lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.
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Artikel 7.6 Brandgevaarlijke stoffen
Lid 1: In, op of nabij een bouwwerk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel
7.6 aanwezig.
Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing indien:
a. de in tabel 7.6 aangegeven toegestane hoeveelheid per stof niet wordt
overschreden, met dien verstande dat de totale toegestane hoeveelheid stoffen 100
kilogram of liter is;
b. de stof deugdelijk is verpakt, waarbij:
1°. de verpakking tegen normale behandeling bestand is;
2°. de verpakking is voorzien van een adequate gevaarsaanduiding, en
3°. geen inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen, en
c. de stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking aangegeven
gevaarsaanduidingen.
Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. brandstof in het reservoir van een verbrandingsmotor;
b. brandstof in een verlichtings-, een verwarmings- of een ander warmteontwikkelend
toestel;
c. voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken;
d. gasflessen tot een totale waterinhoud van 115 liter;
e. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen de 61 °C en 100 °C
tot een totale hoeveelheid van 1.000 liter, en
f. brandgevaarlijke stoffen voor zover de aanwezigheid daarvan bij of krachtens de
Wet milieubeheer of de Wabo is toegestaan.
Lid 4: Bij het berekenen van een toegestane hoeveelheid als bedoeld in het tweede
lid, onderdeel a, wordt een aangebroken verpakking als een volle meegerekend.
Lid 5: In afwijking van het derde lid, onderdeel e, is de aanwezigheid van meer dan
1.000 liter van een in dat onderdeel bedoelde oliesoort toegestaan indien de wijze van
opslag en gebruik daarvan zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke
situatie en de ontwikkeling van brand naar het oordeel van het bevoegd gezag
voldoende worden voorkomen.
Tabel 7.6 Brandgevaarlijke stoffen
ADR-klasse
omschrijving

verpakkingsgroep

2

n.v.t.

toegestane
maximum
hoeveelheid* in
kg of l
50

II

25

UN 1950
spuitbussen & UN
2037 houders,
klein, gas
3
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3
excl. dieselolie,
gasolie of lichte
stookolie met een
vlampunt tussen
61°C en 100°C
4.1, 4.2, 4.3

5.1
5.2

brandbare
vloeistoffen zoals
terpentine en
bepaalde inkten

III

50

4.1: brandbare
vaste stoffen,
zelfontledende
vaste stoffen en
vaste ontplofbare
stoffen in niet
explosieve toestand
zoals
wrijvingslucifers,
zwavel en
metaalpoeders
4.2: voor
zelfontbranding
vatbare stoffen
zoals fosfor (wit of
geel) en diethylzink
4.3: stoffen die in
contact met water
brandbare gassen
ontwikkelen zoals
magnesiumpoeder,
natrium en
calciumcarbide
brandbevorderende
stoffen zoals
waterstofperoxide
organische
peroxiden zoals
dicymyl peroxide en
di-propionyl
peroxide

II en III

50

II en III

50

n.v.t.

1

Artikel 7.7 Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen
Lid 1. Bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig
dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend
perceel gelegen of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren
gebouw dat op grond van hoofdstuk 2 een brandcompartiment of een gedeelte van
een brandcompartiment is, of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van
brandgevaarlijke stoffen.
Artikel 7.9 Veilig gebruik verbrandingstoestel
Lid 1. Een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien:
a. de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer
van rookgas niet zijn afgesloten;
b. de capaciteit van de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht, van de
voorziening voor afvoer van rookgas en van de daarop aangesloten aansluitleidingen,
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niet kleiner zijn dan de voor het adequaat functioneren van het verbrandingstoestel
noodzakelijke capaciteit;
c. de opstelling van het verbrandingstoestel met inbegrip van een aansluitleiding
tussen het toestel en de voorziening voor de afvoer van rookgas brandveilig is;
d. de voorziening voor afvoer van rookgas doeltreffend is gereinigd, en
e. het verbrandingstoestel met een aansluitmogelijkheid op een voorziening voor
afvoer van rookgas adequaat op de voorziening is aangesloten.
Lid 2. Van een brandveilige opstelling als bedoeld in het eerste lid, onder c, is in ieder
geval sprake indien de opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028.
Artikel 7.10 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of
nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben,
handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te
gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te
veroorzaken waardoor:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt, of
b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt.
Artikel 7.16 Restrisico veilig vluchten bij brand
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of
nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben,
handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te
gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken waardoor:
a. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
b. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of
c. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

ARBO-wet
Artikel 3
Lid 1e: Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp
bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere
aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de
desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.
Artikel 15
Lid 2: Het verlenen van bijstand houdt in elk geval in: (a) het verlenen van eerste hulp
bij ongevallen; (b) het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de
gevolgen van ongevallen; (c): het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle
werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
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Risico-inventarisatie en -evaluatie Ambulante handel:
Voorschrift 1.2
Rondom uw standplaats is voldoende ruimte en zijn geen gevaren aanwezig voor
letsel/ongevallen van klanten of personeel. Toelichting: Voldoende ruimte rondom de
kraam biedt optimale mogelijkheden om aan- en afvoer van twee kanten te doen. Ook
tussentijds aanvullen kan makkelijker. Denk daarnaast vooral aan uitstekende delen
waar klanten of personeel tegen aan kunnen lopen, losse (elektriciteit)kabels, losse
tegels, stormlijnen, luifels, etc., maar ook oneffenheden en hellende ondergrond.
Voorschrift 1.3
De hoogte van de kraam, verkoopwagen is (overal) hoog genoeg, waardoor iedereen
ongehinderd kan lopen.
Voorschrift 1.9
Er zijn instructies opgesteld, waarop op eenvoudige wijze is aangegeven wat te doen
indien zich een ongeval of brand voordoet.
Voorschrift 1.10
Belangrijke telefoonnummers die men in noodsituaties moet gebruiken liggen binnen
handbereik op een voor iedereen bekende plek.
Voorschrift 1.12
Bij verhoogde kans op brandgevaar, (geldt in ieder geval bij bakken en braden) is in
de marktkraam of marktwagen een brandblusser (geen water!) aanwezig.
Voorschrift 1.13
Er is een onderhoudscontract voor de blusmiddelen. Toelichting:
Het onderhoud van blustoestellen moet uitgevoerd worden door een gespecialiseerd
bedrijf of brandweerkorps. Dit onderhoud moet jaarlijks uitgevoerd worden.
Voorschrift 1.21
De aanwezige arbeidsmiddelen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Toelichting:
Alle machines/apparatuur aangeschaft na 1 januari 1995 moeten zijn voorzien van
een CE-keurmerk. De leverancier is hiervoor verantwoordelijk. Met een CE-keurmerk
geeft de leverancier aan dat hij in het ontwerp rekening heeft gehouden met
veiligheidsaspecten. Voor machines zijn deze veiligheidsaspecten beschreven in de
machinerichtlijnen. Een oudere machine (van vóór 1995) is niet per definitie onveilig.
Het is belangrijk om in dit geval navraag te doen of de machine nog voldoet aan de
meest recente eisen.
Voorschrift 1.22
De medewerkers die met de aanwezige arbeidsmiddelen werken zijn voldoende
opgeleid c.q. deskundig.
Voorschrift 1.23
De arbeidsmiddelen worden aantoonbaar periodiek gecontroleerd door een
deskundige. Toelichting: door het gebruik gaat elk arbeidsmiddel in kwaliteit achteruit.
Dit betekent dat elk arbeidsmidde regelmatig onderhouden en gecontroleerd moet
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worden. De resultaten van die controle moeten schriftelijk vastgelegd worden. De
controle en het onderhoud moeten minimaal éénmaal per jaar plaatsvinden. Dit moet
gedaan worden door iemand die (aantoonbaar) ‘voldoende’ deskundig is. Dit mag
iemand van het eigen bedrijf zijn, maar het kan ook iemand van een gespecialiseerd
bedrijf zijn.

Warenwetbesluit Drukapparatuur
Artikel 11
Lid 1: Drukapparatuur als bedoeld in artikel 7 wordt door de fabrikant onderworpen
aan een procedure voor de beoordeling van overeenstemming overeenkomstig dit
artikel en is voorzien van de CE-markering, bedoeld in artikel 16, en gaat vergezeld
van de EG-verklaring van overeenstemming, bedoeld in bijlage VII bij de richtlijn, die
de in deze bijlage genoemde gegevens bevat. De kosten van de beoordeling van
overeenstemming zijn voor rekening van de fabrikant.
Artikel 12b
Lid 1: Bij ministeriële regeling wordt drukapparatuur aangewezen die overeenkomstig
dit artikel wordt gekeurd.
Lid 2: De drukapparatuur, bedoeld in het eerste lid, wordt, wanneer die wordt
opgesteld en geïnstalleerd, gekeurd voor de eerste ingebruikneming alsmede na elke
montage op een nieuwe plaats van opstelling en gaat vergezeld van een verklaring
van ingebruikneming. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de gebruiker,
bedoeld in het vierde lid.
Lid 3: De verklaring van ingebruikneming, bedoeld in het tweede lid, wordt onder
overlegging van de gegevens en bescheiden, vermeld in het vierde lid, schriftelijk
aangevraagd bij een aangewezen keuringsinstelling of een aangewezen
keuringsdienst van gebruikers.
Lid 4: De aanvraag, bedoeld in het derde lid, omvat, voorzover van toepassing:
a. naam en adres van de gebruiker en de plaats waar de drukapparatuur staat
opgesteld;
b. de gebruiksaanwijzing, bedoeld in bijlage I, punt 3.4, bij de richtlijn, met inbegrip
van de EG-verklaring van overeenstemming of de verklaring van
overeenstemming en het aantekenblad, bedoeld in artikel 12e, eerste lid;
c. het vervaardigingsbewijs en het rapport, bedoeld in artikel 39, vierde lid.
Artikel 12c
Lid 1: Bij ministeriële regeling wordt in verband met de veiligheid en gezondheid van
personen en het milieu drukapparatuur aangewezen die overeenkomstig dit artikel
wordt herkeurd.
Lid 2: De drukapparatuur, bedoeld in het eerste lid, wordt herkeurd en gaat vergezeld
van een verklaring van herkeuring. De kosten van de herkeuring zijn voor rekening
van de gebruiker, bedoeld in het vierde lid.
Lid 3: De verklaring van herkeuring, bedoeld in het tweede lid, wordt, met
inachtneming van de termijn, bedoeld in artikel 12b, elfde lid, onder a,
onderscheidenlijk de termijn, bedoeld in het negende lid, onder a, onder overlegging
van de gegevens en bescheiden, vermeld in het vierde lid, schriftelijk aangevraagd bij
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een aangewezen keuringsinstelling of een aangewezen keuringsdienst van
gebruikers.

Regeling vervoerbare drukapparatuur
Artikel 8
Lid 2: De periodieke keuring van tanks, met inbegrip van kranen en ander voor het
vervoer gebruikt toebehoren, wordt aan de hand van de procedures van bijlage IV,
deel III, module 1, uitgevoerd door een aangemelde instantie of aan de hand van de
procedures van bijlage IV, deel III, module 2, door een erkende instantie die is erkend
voor de uitvoering van de periodieke keuring van de tanks en die handelt onder
toezicht van een aangemelde instantie.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
‘Activiteitenbesluit’)
Artikel 2.13
Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen,
sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of
voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting.
Artikel 4.1
Lid 6: Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die gevuld zijn met
autogas is verboden, met uitzondering van wisselreservoirs ten behoeve van interne
transportmiddelen.

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (behorende bij
het ‘Activiteitenbesluit’)
Artikel 2.6
Lid 1: Indien bij of krachtens het besluit verplichtingen gelden met betrekking tot:
a. het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan
bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij
behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of
onderdelen van installaties, worden de resultaten daarvan ten minste tot aan het
beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of
beoordeling maar ten minste gedurende drie jaar binnen de inrichting bewaard en ter
inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te
stellen termijn beschikbaar gesteld;
b. het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen,
ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages en
kathodische bescherming, installaties of onderdelen van installaties, worden de
bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie binnen de inrichting bewaard en ter
inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te
stellen termijn beschikbaar gesteld;
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c. het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek, worden de resultaten van dat
onderzoek binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd
gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;
d. het stellen van financiële zekerheid, wordt het schriftelijk bewijsstuk als bedoeld in
artikel 2.25 en 2.26 van het besluit binnen de inrichting bewaard en ter inzage
gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld.
Lid 2: Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder beschikbaar zijn en ter
inzage houden mede verstaan: digitaal beschikbaar zijn en via elektronische weg ter
inzage houden.
Artikel 3.29
Lid 2 Een opslagtank met propaan die anders dan op een bouwplaats is opgesteld of
anders dan ten behoeve van bouwactiviteiten in gebruik is, is, voorzover van
toepassing, in overeenstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet
voorts aan paragraaf 5.2 en de hoofdstukken 8 en 9 van de PGS 20 danwel aan
paragraaf 5.2 en de hoofdstukken 8 en 9 van de PGS 21.
Artikel 3.30
Lid 1. Een opslagtank met propaan met toebehoren, leidingen en andere
installatieonderdelen als bedoeld in artikel 3.29, wordt gekeurd, herkeurd en
onderhouden overeenkomstig NEN-EN 12817 en NPR 2578.
Lid 2. De beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties van een opslagtank met
propaan met toebehoren, leidingen en andere installatieonderdelen als bedoeld in
artikel 3.29 geschieden door:
a. een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen natuurlijke persoon of
rechtspersoon; of
b. een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare
gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.
Artikel 3.31
Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in artikel 3.30 zijn
binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig of op een door het bevoegd
gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld, die zijn afgegeven door of namens
degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn,
evenals alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en
rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of
samengevat in een installatieboek.
Artikel 4.4
Lid 1: In afwijking van artikel 4.3, eerste lid, worden:
a. spuitbussen , gaspatronen of aanstekers behorende tot de klasse 2 van het ADR
opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig:
1º.de voorschriften van de paragrafen 3.1, met uitzondering van de voorschriften 3.1.4
en 3.1.5;
2º. de voorschriften van paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.1.6;
3º. de voorschriften van paragraaf 3.4, 3.5, 3.7, 3.11 tot en met 3.13, 3.15 tot en met
3.20, voorschrift 3.21.1, 3.23 en de voorschriften van de paragrafen 7.1, 7.3 tot en met
7.6 van PGS 15;
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b. stoffen van de klasse 4 van het ADR opgeslagen in een opslagvoorziening die is
uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de paragrafen 8.5.1 en 8.5.2 van
PGS 15, dan wel in een brandveiligheidsopslagkast die is uitgevoerd overeenkomstig
paragraaf 3.10 van PGS 15 en wordt voldaan aan de voorschriften uit hoofdstuk 3 van
PGS 15;
c. gasflessen behorende tot de klasse 2 van het ADR opgeslagen in een
opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig:
1º. de voorschriften van paragraaf 3.1, met uitzondering van de voorschriften 3.1.4 en
3.1.5;
2º. de voorschriften van paragraaf 3.2 met uitzondering van voorschrift 3.2.1.6;
3º. de voorschriften van de paragrafen 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.15 tot en met 3.20,
voorschrift 3.21.1 en de voorschriften van de paragrafen 3.23, 6.2.1 tot en met 6.2.16
van PGS 15.
d. accu’s opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.
Lid 2: Het eerste lid, onderdeel c is niet van toepassing op de opslag van flessen met
kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening, noch op flessen met blusgas.
Een opslagplaats voor flessen met kooldioxide of blusgas is vanaf de buitenzijde als
zodanig herkenbaar, op een duidelijke wijze gemarkeerd en niet voor onbevoegden
toegankelijk.
Lid 3: De vloeistofdichte vloer of verharding en de lekbak, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel d, is voldoende sterk om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg
van een lekkage optredende vloeistofdruk. Het oppervlak van de vloeistofdichte vloer
of verharding of de lekbak is niet groter dan 20 vierkante meter en de
opvangcapaciteit is ten minste gelijk aan de totale inhoud van de opgeslagen accu’s.
Lid 4: Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op nieuwe accu’s.
Lid 5: Een accu staat rechtop.
Artikel 4.6
Lid 1: De artikelen 4.3 en 4.4 zijn niet van toepassing op:
a. gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 1, klasse 7 en de klasse 9 van het
ADR met uitzondering van de stoffen met classificatiecode M6 en M7 die het
aquatisch milieu verontreinigen;
b. de volgende stoffen van klasse 3 van het ADR:
1°. alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking;
2°. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61 graden celsius
en 100 graden celsius;
3°. verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256;
4°. niet giftige en niet bijtende viskeuze oplossingen en homogene mengsels met een
vlampunt van 23 graden celsius en hoger.
c. de werkvoorraad gevaarlijke stoffen in verpakking, de in een verkoopruimte
aanwezige gevaarlijke stoffen in verpakking, de gevaarlijke stoffen in verpakking in
vervoerseenheden, tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking, gevaarlijke
stoffen in verpakking die via leidingen is aangesloten op een installatie en op
gevaarlijke stoffen in verpakking in hoeveelheden kleiner dan de in tabel 4.6
weergegeven ondergrenzen;
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Tabel 4.6
Gevaar overeenkomstig de ADRklasse zonder bijkomend gevaar
Alle klassen en de CMR-stoffen
2 (UN 1950 Spuitbussen en UN
2037 Houders, klein, gas)
3
3
4.1, 4.2, 4.3
5.1
5.2
6.1
6.2 categorie I3, I4
Totaal voorgaande klassen
8
9
2 (gasflessen)

Verpakkinggroep
I
nvt
II
III
II en III
II en III
II en III
II en III
II en III
II en III
II en III
nvt

Bestrijdingsmiddelen

Ondergrens in
kilogram of liter
1
50
25
50
50
50
-50
50
50
250
250
125 liter
waterinhoud
400

Besluit LPG-tankstations Milieubeheer
Voorschrift 3.8
Het afleveren is alleen toegestaan via het aflevertoestel. Uit het aflevertoestel mag
geen LPG worden afgeleverd aan andere reservoirs dan:
(a): brandstofreservoirs, uitsluitend dienend voor de berging van LPG, die speciaal
zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die bevestigd zijn aan deze
voertuigen;
(b): speciaal hiervoor ingerichte wisselreservoirs met een inhoud van ten hoogste 150
l bestemd voor de aandrijving van hef- en transportwerktuigen; het afleveren aan deze
wisselreservoirs in besloten ruimten is verboden en moet in de open lucht geschieden;
(c): aan het reservoir van de LPG-tankwagen, wanneer de installatie wordt
leeggehaald.
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Bijlage 2: checklist voor de ondernemers
In paragraag 4.1 staan de maatregelen van ondernemers verwoord. Hieronder volgt
een korte, samenvattende lijst van de belangrijkste aandachtspunten.
Aandachtspunten bij het opstellen van goederen, auto’s en aanhangers:
● de bereikbaarheid van brandkranen en -putten
● de betreedbaarheid van paden
● de algemene bereikbaarheid van het marktterrein voor hulpdiensten
● de exacte begrenzingen en aanduidingen op het indelingsplan ofwel de
plattegrond van het marktterrein
Aandachtspunten bij het aanschaffen en in gebruik nemen van toestellen en
installaties voor o.m. verwarming, verlichting en koken en bakken:
● de CE-markering op de toestellen en installaties
● de keuring voor de eerste ingebruikname van gasgestookte installaties die na
oplevering door de fabrikant (CE-keurmerk!) nog een installatieproces hebben
ondergaan
● de kwaliteit van gasslangen, gasflessen, rookafvoerinstallatie en gasleidingen
inclusief afsluiters daarin
● de toegestane brandstofsoorten (geen LPG, tenzij voldaan is aan NPR 2577
is en de kwaliteit van keuring is gewaarborgd!!)
Aandachtspunten bij het gebruik van toestellen en installaties:
● het wegbergen van elektriciteitskabels
● de plaatsing van toestellen, installaties en gasflessen in verband met de
risico’s van brand, kantelen en aanraking door publiek en werknemers
● de afstelling van toestellen
● de toegestane hoeveelheid gas bij de verkoopinrichting
● het dagelijkse onderhoud (zoals schoonhouden)
● het jaarlijkse professionele onderhoud
● de tweejaarlijkse keuring door een erkende installateur
● de aanwezigheid in de verkoopinrichting van een blusapparaat
● de aanwezigheid van goed passende deksels voor frituurketels
Overige aandachtspunten:
● op de hoogte zijn van de lokaal geldende weerkundige criteria voor niet
opbouwen/vervroegd afbouwen
● de algemene veiligheid van de verkoopinrichting in verband met het gevaar
van stoten, struikelen e.d.
● de kwaliteit van het eigen kraammateriaal (i.h.b. de brandwerendheid van
materialen)
● in staat zijn tot het verlenen van bijstand bij ongevallen
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Bijlage 3: voorbeelden indelingsplan van de markt
Hieronder is een plattegrond van de Grote Markt van Breda weergegeven. Op deze
plattegrond, die ook via een brochure met de lokale ondernemers is gecommuniceerd,
zijn aangegeven de doorrijroutes van de hulpdiensten, overige routes die obstakelvrij
dienen te zijn, de plek voor opslag van terrasmeubilair, het gedeelte van de markt
waar het is toegestaan om voertuigen bij de kraam te parkeren en het gedeelte van de
markt waar kraamverlenging is toegestaan.
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Op onderstaande plattegrond van de zaterdagmarkt in Almelo zijn onder meer
aangegeven de gedeelten van de markt waar een minimale breedte van de paden van
2,5 meter geldt (lichtblauw), de aanrijroutes van ladderwagens van de brandweer
(lichtgroen) en de aanrijroutes van overige voertuigen van hulpverleningsdiensten
(oranje).
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Bijlage 4: adressen
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
Nieuwe Parklaan 72-74
Postbus 90703, 2509 LS Den Haag
T 070 338 56 00
F 070 338 57 11
E info@hbd.nl
I www.hbd.nl
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)
Stevinweg 2
Postbus 47, 3890 AA Zeewolde
T 036 540 99 45
F 036 540 97 19
E cvah@cvah.nl
I www.cvah.nl
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR)
Kemperbergerweg 783
Postbus 7010, 6801HA Arnhem
T 026 355 24 55
F 026 351 50 51
E info@nvbr.nl
I www.nvbr.nl
Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Marktbeheerders (NVgM)
Secretariaat
M. Abels
T 053 4308339
E secretaris@marktbeheerders.nl
I www.marktbeheerders.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Informatie centrum voor leden van de VNG:
T 070 373 80 20
E informatiecentrum@vng.nl
I www.vng.nl
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