Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

BIJLAGE C
Bijzondere voorwaarden voor tijdelijke opstellingen type :

E.

« Gasfornuis installaties »

- Zie ook de algemene voorwaarden.
- Het fornuis moet geïnstalleerd worden op een vlakke, niet-brandbare oppervlakte
en moet stabiel opgesteld zijn zodat het niet kan omvallen. Het fornuis mag niet vlak
naast het voetpad geplaatst worden.
- De inplanting van het gasfornuis moet voldoende verwijderd zijn van alle
nooduitgangen. Ze mag zich niet in het midden van een reeks kramen of standen
bevinden, noch in het midden van een plein of gelijkaardige plaats maar eerder ergens
aan de buitenzijde, op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de hulpdiensten.
- De gekozen locatie moet verder dan 4 meter van een beglaasde gevel of een
naastgelegen gebouw gelegen zijn.
- De gekozen locatie mag zich niet op een lager gelegen plaats bevinden, noch in
een kom of lager gelegen koer noch in de buurt van een mangat.
- Een ruimte voor min. 1,20 m rond het toestel moet vrij zijn van voorwerpen of
brandbare materialen (zeil, tent, luifel, berm ...) en een minimum van 0,60 m moet
worden gereserveerd tussen de aangrenzende stands.
- Een brandblusser van 6 kg ABC-poeder moet in de buurt van het fornuis voorzien
worden. Deze moet jaarlijks door een erkende instantie nagezien worden.
- Iemand moet:
a) aangesteld zijn als verantwoordelijk van de stand
b) moet over een telefoontoestel (GSM) beschikken
c) moet kennis hebben van de noodnummers :
100/112 brandweer en ambulance en 101 politie.
- Teneinde moet een actieplan opgesteld worden, aangepast aan de reële situatie en
moeten de nodige inlichtingen vermeld worden dewelke aan de verantwoordelijke
van de noodcentrale medegedeeld moeten worden. Deze punten moeten door de
organisator aan deze verantwoordelijke persoon medegedeeld worden.
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- Bij het gebruik van draagbare gasflessen met butaan / propaan moeten de
volgende regels gevolgd worden :
1. Gasflessen mogen enkel afgevuld worden in een vergund afvulpunt en dat
hiervoor de nodige certificaten heeft. Het afvulpunt moet voldoen aan de vereiste
normen met betrekking tot het gewicht (geen overvulling), lekdetectie, terugname van
gasflessen of kleppen, enz. aan .
2. De kleppen van alle ongebruikte flessen – volle of lege - moet gesloten zijn.
Bovendien moet elke fles voorzien zijn van een afsluiter.
3. De flessen mogen niet in de nabijheid van een warmtebron, een erker of riolering,
of in de nabijheid van een kelder of keldergat geplaatst worden.
4. De flessen moeten rechtopstaand en stabiel in een goed geventileerde ruimte
geplaatst worden. Om hieraan te voldoen kan men best een hiervoor voorzien rek
gebruiken. De volle en lege flessen moeten op meer dan 4 m van het fornuis staan.
Deze moeten fysisch gescheiden zijn van de volle flessen. De volle flessen moeten
tevens beschermd worden van rechtstreeks zonlicht.
5. Alle gasinstallaties moeten voorzien zijn van een ontspanner. Deze moet zo dicht
mogelijk bij de fles aangesloten zijn.
6. De flexibele leiding tussen de LPG-fles en het fornuis moet een goedgekeurde en
hiertoe voorziene leiding voor butaan of propaan zijn, (NBN-D-51006). Deze flexibel
moet aan de uiteinden voorzien zijn van een schroefkraag die goed aansluit op de
slangpilaar. De binnendiameter van de flexibele slang moet aangepast zijn aan de
slangpilaar en aan de buitendiameter van de slang. De maximale lengte van de slang
is 2 m. Het geheel van flexibele leidingen moet volledig zichtbaar blijven.
7. Het is noodzakelijk om de goede staat van de slangen te waarborgen; in geval
men een een barst, een scheur, een blaar of een uitzetting waarneemt moet men de
slang onmiddellijk vervangen. De slangen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.
8. Voor de ingebruikname, moet de installatie op zijn minst met een schuimende
vloeistof nagezien worden. Bij deze test mag men geen enkel lek te zien zijn, hoe
klein het ook is.
9. De regelaar moet geschikt zijn voor het gebruikte gas.
10. Voor de goede werking van de ontspanner moet men ervoor zorgen dat de
luchtopening in het deksel ( inlaat atmosferische druk) nooit gesloten of verstopt is.
Tevens wordt aanbevolen om de ontspanner zo te plaatsen dat de luchtopening zich
aan de onderkant bevindt om zo indringing van water te voorkomen.
11. De volledige installatie en apparatuur moet voorzien zijn van een CE merkteken.
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12. Deze totale dagelijkse capaciteit voor een tijdelijke inrichting mag niet hoger zijn
dan de regelgevende capaciteit van 300 liter.
Opmerking: In het geval van motorvoertuigen met gas voor het gebruik op straat, zie
de speciale voorwaarden vermeld in paragraaf F "motorvoertuigen “.
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