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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  

Rol Naam Functie Paraaf akkoord 

Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 

Director Operations 

Manager Operations DUV 

 

Autorisatie 

eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ   

Toetser Patrick Vanrolleghem Safety Coördinator  

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

4 27-2-2017 R. Hetterschijt Actualisatie en controle 

5 19-9-2017 P. Vanrolleghem Controle 

6 11-1-2021 P. Vanrolleghem Actualisatie 

1. Doel 

Doel van de procedure is het beschrijven eisen voor een veilige opslag en gebruik van gassen 

(gasflessen). 

 
 

2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 

3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 

Definitie / afkorting  Verklaring 

Gasflessen batterij Twee of meer gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding 

Gasflessen pakket Een combinatie van gasflessen die onderling permanent door een systeem van pijpen of slangen zijn 

verbonden, die in een raamwerk zijn vastgezet en die als geheel kunnen worden vervoerd. 

Gasflessen kast Een opslag- of opstelplaats die in het algemeen niet betreedbaar is; bij een bouwkundige 

gasflessenkast maken de wanden, afdekking en vloer deel uit van de bouwkundige constructie van 

een gebouw of werklokaal. 

Gasflessen kluis Een besloten ruimte in een gebouw die uitsluitend bestemd is voor de bewaring of de opstelling van 

een beperkt aantal gasflessen. 
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4. Werkwijze 

 

4.1 Wetgeving 

Opslag van gasflessen moet voldoen aan de PGS-15.  

Levering van grote hoeveelheden aardgas, stikstof en perslucht vindt plaats via vaste leidingen die 

aangesloten zijn op het distributiesysteem van de leverancier. Het vaste leiding systeem op de locatie moet 

voldoen aan de desbetreffende NEN-norm. Daarnaast zijn er nog specifieke eisen gesteld in de 

milieuvergunningen. 

 

4.1.1 Opslag 

Op het terrein worden een aantal typen gassen opgeslagen die in twee categorieën kunnen worden verdeeld: 

 

▪ Industriële gassen (gassen die worden gebruikt voor onderhoud, brandstof, analyseapparatuur etc.) 

▪ IJkgassen (kalibratie van metingen) 

 

De opslagplaatsen voor gecomprimeerd gas in flessen zijn beschreven in de aanvraag van de 

milieuvergunning. 

 

Brandgevaarlijke gassen mogen niet worden opgeslagen samen met brand bevorderende gassen (zie 

4.1.3). 

 

4.1.2 Voorwaarden voor opslag 

De opslag van gasflessen moet voldoen aan de volgende eisen: 

 

▪ Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins zijn beschermd tegen omvallen. Indien de gasflessen 

zijn geplaatst in een vak, compartiment of staalconstructie, dan moeten de gasflessen gezekerd worden 

tegen omvallen door middel van een ketting, beugel of spanband  

▪ Indien er gasflessen van verschillende grootte zijn opgeslagen, dan moet het beschermingsniveau tegen 

omvallen voor alle gasflessen gelijk zijn. 

▪ De totale waterinhoud van een gasflessenbatterij mag niet meer dan 3.000 liter bedragen 

▪ Gasflessen met een inhoud met gelijksoortige gevaareigenschappen moet bij elkaar worden opgeslagen 

▪ Gasflessen waarvan de (her)keuringsdatum is verstreken, mogen niet binnen de inrichting worden 

opgeslagen 

▪ Lege gasflessen moeten behandeld worden als volle 
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4.1.3 Kleurcodering gasflessen 

Gasflessen zijn voorzien van een kleurcodering die weergeeft welk gas de fles bevat. Deze kleurcodering is 

vastgelegd in de NEN-EN 1089-3. De kleurcodering is aangegeven op de kop en schouder van de gasfles. De 

meest voorkomende gassen zijn als volgt gecodeerd: 
 

Gassoort Kleur schouder Kleur fles Gevaarklasse 

Acetyleen Oxiderood Oxiderood Zeer licht ontvlambaar     

Ammoniak Geel Geel Giftig  

Argon Smaragdgroen Smaragdgroen Inert  

Chloor Zinkgeel Agaatgrijs Giftig  

Ethaan Vuurrood Agaatgrijs Zeer licht ontvlambaar 

Helium Olijfbruin Olijfbruin Inert  

Koolmonoxide Zinkgeel / vuurrood Kakigrijs Giftig / zeer licht ontvlambaar 

Kooldioxide Stofgrijs Basaltgrijs Inert 

Lachgas Gentiaanblauw Gentiaanblauw Brandbevorderend  

Methaan Vuurrood Pasteloranje Zeer licht ontvlambaar 

Stikstof Diepzwart Diepzwart Inert  

Waterstof Vuurrood Vuurrood Zeer licht ontvlambaar  

Zuurstof Puurwit Lichtblauw Brandbevorderend  

 

4.1.4 Beschadigde of lekke gasflessen 

Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt 

met het woord “DEFECT” of “LEK”. Ook moeten er maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, 

verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten, na onschadelijk te 

zijn gemaakt, aan de leverancier worden teruggezonden 

 

4.1.5 Gasflessen in gebruik 

Bij gasflessen die gebruikt worden gelden de volgende regels: 

 

▪ Gasflessen moeten min. 2 meter van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd opgesteld worden 

▪ Ook in gebruik moeten gasflessen beschermd zijn tegen omvallen 

▪ De sleutel voor het openen en sluiten van de gasfles moet op de afsluiter aanwezig zijn 

▪ Als de gasfles niet wordt gebruikt, dan moet de afsluiter zijn gesloten 

 

Indien een gasfles met acetyleen wordt gebruik, dan moet er een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met 

een inhoud van min. 6 kg 

 

4.1.6 Het vullen van karweiflesjes 

Indien een zgn. karweiflesje met propaan/butaan wordt gevuld vanuit een voorraadfles, dan mag dit alleen 

gebeuren in de open lucht. De voorraadfles mag niet groter zijn dan 45 liter. De vulpijp tussen beide flessen 

moet zo kort mogelijk worden gehouden. De hierbij gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen de druk, 

product en temperatuur. De afstand tussen de vulplaats en de dichtstbijzijnde straatkolk moet minimaal 5 

meter zijn. 
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4.1.7 Gasflessenbatterij 

Een gasflessenbatterij bestaat uit één of meerdere gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding. 

De opstelling van de gasflessen moet overzichtelijk zijn en bestaan uit één rij. De gasflessenbatterij mag bij 

acetyleengas uit maximaal 4 flessen bestaan. Bij propaan / butaan mag de gasflessenbatterij een maximale 

waterinhoud hebben van 600 liter. Indien naast de batterij nog een reserve batterij is gekoppeld aan de zelfde 

distributieleiding, dan moet dit gezien worden als één geheel. 

Tussen de distributieleiding en een gasflessenbatterij moet vóór de drukregelaar een afsluiter zijn geplaatst. 

 

4.1.8  Gasflessenpakket 

Een gasflessenpakket wordt als zodanig aangeleverd door de leverancier en is vast en overzichtelijk. Het 

pakket moet bij voorkeur vast worden opgesteld en moet worden aangesloten op een distributieleiding. 

Tussen het pakket en de distributieleiding moet een afsluiter zijn aangebracht. Indien de gasflessenpakketten 

niet vast worden opgesteld, dan mogen zij onderling niet worden gekoppeld. Verder moet het 

gasflessenpakket aan dezelfde eisen voldoen als de gasflessenbatterij (zie punt 4.1.7). 

 

4.1.9  Gasflessenkast 

In een gasflessenkast mag de gezamenlijke waterinhoud van de in de kast aanwezige gasflessen niet groter 

zijn dan 250 liter brandbare gassen en 300 liter zuurstof (incl. andere gassen). Is deze gasflessenkast in een 

gebouw aanwezig of maakt onderdeel uit van een gebouw dan dient het deel waar de gasflessenkast zich 

bevindt een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag te hebben van tenminste 60 minuten. De 

gasflessenkast zelf dient ook een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag te hebben van tenminste 

60 minuten. 

In een gasflessenkast mogen geen gasflessen met brandbare gassen en met overige gassen (met 

uitzondering van inerte gassen) gezamenlijk aanwezig zijn. 

 

4.1.10  Gasflessenkluis 

Een gasflessenkluis moet een weerstand hebben tegen branddoorslag en brandoverslag van tenminste 60 

minuten. Indien een gasflessenkluis wordt gebruikt voor bewaring of opstelling van gasflessen met brandbare 

gassen of zuurstof, moet het gebouw, waarin de gasflessenkluis is gelegen, in hoofdzaak bestaan uit 

onbrandbare materialen; ten minste één wand van de gasflessenkluis een buitenmuur zijn; moet de 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag binnen het gebied gemeten buiten de verticale projectie 

van de kluis op de gevel tot een afstand van ten minste 2 m horizontaal en ten minste 4 m verticaal ten minste 

60 minuten bedragen;  

 

In de buitenmuur moet een zwakke plaats zijn aangebracht die bezwijkt wanneer onverhoopt een explosie in 

de gasflessenkluis plaatsvindt. Deze zwakke plaats moet zodanig zijn uitgevoerd dat in geval van een 

explosie de rest van de constructie van de gasflessenkluis in stand blijft. De situering van de zwakke plaats 

moet zodanig zijn dat wanneer deze bij een explosie bezwijkt er geen gevaar of schade voor de omgeving 

ontstaat.  

 

De gasflessenkluis mag slechts van buitenaf toegankelijk zijn. 

 

Indien een gasflessenkluis onder een verdieping is gelegen dan mag de gezamenlijke waterinhoud van de 

hierin aanwezige gasflessen niet groter zijn dan 500 liter. Indien een gasflessenkluis niet onder een 

verdieping is gelegen dan mag de gezamenlijke waterinhoud van de hierin aanwezige gasflessen niet groter 

zijn dan 2500 liter. 
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4.1.11 Hoeveelheden 

Binnen de inrichting moeten gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van >250 liter brandbare gassen 

en >300 liter zuurstof en andere gassen zijn opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde opslag- en 

opstelplaatsen. 
 

4.1.12 De opslag- en opstelplaatsen van gasflessen in het algemeen 

Gasflessen met toxische gassen of mengsels hiervan mogen niet op de inrichting aanwezig zijn met 

uitzondering van gasflessen voor de toepassing van kalibraties. 

 

In een opslag- of opstelplaats voor gasflessen mogen alleen gasflessen aanwezig zijn. De vloer van de 

opslag- of opslagplaats voor gasflessen moet zich op gelijk niveau of daarboven bevinden als de vloer van de 

ruimte waarin deze zich bevindt of het omringende maaiveld. 

 

De vloer van de opslag- of opstelplaats alsmede de doorvoeringen van leidingen of dergelijke in de vloer 

moeten zodanig zijn uitgevoerd dat onder de vloer of in een riolering geen gas kan doordringen en zich daar 

kan ophopen. Leidingdoorvoeringen door scheidingswanden moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat zich geen 

gas kan ophopen in een eventuele aanwezige  spouw. 

 

Een opslag- of opstelplaats mag niet in open verbinding staan met lager gelegen ruimten zoals een kelder of 

een souterrain, om gasophoping te voorkomen. De opslag- of opstelplaats mag niet ongecontroleerd 

toegankelijk zijn voor onbevoegden. 

 

De opslagplaats is alleen bestemd voor de opslag van gasflessen. Er mogen dus geen gasflessen worden 

geopend. Op de wand van de opslagplaats moet duidelijk en in letters van tenminste 5 cm hoog het opschrift 

“OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN”. 

 

Binnen een afstand van 2 meter tot aan de opslag- of opstelplaats van gasflessen mogen zich geen 

brandbare materialen bevinden. 

Indien er gasflessen met zuurstof of brandbare gassen aanwezig zijn in de opslag- of opstelplaats moet er 

voor elke 200 m2 vloeroppervlakte of gedeelte daarvan een poederblusser van tenminste 6 kg inhoud 

aanwezig zijn. 

 

De verwarming van een opslag- en opstelplaats voor gasflessen mag alleen plaatsvinden door middel van 

een centrale verwarmingsinstallatie of een andere verwarmingsinstallatie die voldoet aan de NEN 1078 en 

NPR 3378-23. 

 

Het is verboden gasflessen met een brandbaar gas in liggende toestand te stapelen. Het stapelen van 

gasflessen is alleen toegestaan als de constructie van de gasfles dit toestaat. Bij het stapelen van gasflessen 

mogen niet meer dan drie lagen gasflessen op elkaar geplaatst worden. Hogere stapeling is alleen 

toegestaan met gebruikmaking van pallets die een hogere stapeling toestaan. Lege gasflessen mogen in 

liggende toestand niet hoger gestapeld worden dan in zes lagen. Hierbij moet de vaste stand of ligging zijn 

verzekerd. 

 

De afstand van een losse gasflessenkast tot externe omgevingsobjecten moet minimaal 7,50 meter bedragen. 
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4.2 Installatie 

 

4.2.1 Gasleidingen en toebehoren 

Gasleidingen en toebehoren en de overige in de installatie toegepaste materialen moeten geschikt zijn voor 

het medium waarmee ze in aanraking komen en moeten zijn ontworpen voor en bestand zijn tegen de 

optredende drukken en temperaturen. De gasleidingen en het toebehoren moeten thermisch zijn geïsoleerd. 

 

Aandacht moet worden besteed aan de lekdichtheid van de installatie door optredende spanningen door 

montage, verzakkingen, temperatuurverschillen etc. 

 

In een gasleiding moet het gedeelte tussen twee afsluiters, waarin door het opsluiten van vloeibaar gas een 

ontoelaatbare drukverhoging kan ontstaan, moet zijn voorzien van een drukontlast voorziening. 

 

4.2.2 Afsluiters 

De afsluiters moeten goed bereikbaar zijn. Afsluiters moeten zijn aangebracht: direct voor of na binnenkomst 

van de gasleiding in een gebouw; aan het einde van elk aftakpunt van een vaste gasleiding naar een 

gebruikstoestel; in de gasleidingen op plaatsen die het mogelijk maken de leiding geheel of gedeeltelijk te 

spoelen met een inert gas. 

 

4.2.3 Acetyleeninstallaties 

Verbindingen in een vast leidingsysteem voor acetyleendissous mogen uitsluitend worden gelast. 

Aansluitingen, leidingen, afsluiters, reduceertoestellen en overig toebehoren voor acetyleendissous mogen 

niet zijn vervaardigd van koper of van legeringen die meer dan 63% koper bevatten. 

De verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor acetyleendissous moet plaatsvinden door 

middel van een beugelaansluiting van zodanige vorm en afmeting, dat uitsluitend acetyleendissous-flessen op 

deze leiding kunnen worden aangesloten, een en ander volgens NEN 3268. 

 

4.2.4 Zuurstofinstallaties 

Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan 2500 kPa maar 

niet hoger dan 15.000 kPa, moeten van koper, messing of roestvast staal zijn vervaardigd. Onderdelen van 

een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is dan 15.000 kPa, moeten van koper of 

messing zijn vervaardigd. 

De verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor zuurstof moet zodanig zijn dat geen andere 

flessen dan die bestemd voor zuurstof kunnen worden aangesloten, een en ander volgens NEN 3268. 

 

4.2.5 Propaan/butaaninstallaties 

Leidingen en toebehoren voor propaan of butaan moeten voldoen aan NEN 2920. Toebehoren in installaties 

voor propaan of butaan moet zijn vermeld op de lijst van aanvaarde fabricaten volgens de "Regels voor 

toestellen onder druk", of de goedkeuring hebben van een in het kader van het Warenwetbesluit 

drukapparatuur aangewezen keuringsinstantie. 
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4.2.6 Waterstofinstallaties 

Verbindingen in een vast leidingsysteem voor waterstof mogen uitsluitend worden gehardsoldeerd. 

 

4.2.7 Ondergrondse gasleidingen 

Verbindingen in ondergrondse stalen gasleidingen moeten zijn gelast. Verbindingen in bovengrondse 

gasleidingen moeten bij voorkeur zijn gelast. Lassen in leidingen met een druk hoger dan 500 kPa moeten 

zijn uitgevoerd door een lasser die in het bezit is van een geldig bewijs van lasvaardigheid volgens de 

"Regels". De installateur moet in het bezit zijn van een geldig registratiedocument van lasmethode-

aanvaarding volgens de "Regels". 

Bovengrondse gasleidingen moeten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal of aan de buitenzijde op 

doelmatige wijze tegen corrosie zijn beschermd. 

 

Ondergrondse gasleidingen moeten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal of aan de buitenzijde op 

doelmatige wijze tegen corrosie zijn beschermd door middel van asfaltbitumen(band), epoxy, polyetheen of 

kunststofband of een kathodische bescherming 

 

4.3 Brand(voorzieningen) 

Bij brand in een gasflessenopslag of set dient door de BHV-organisatie de omgeving ruim afgezet te worden. 

In afwachting van de Brandweer kan eventueel blussing worden voorbereid en kan eventueel een koeling van 

de gasflessen worden aangevangen. Alleen koelen met water. 
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5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 

- - - - 

    

 

 

Gerelateerde documenten 

 
 

Referenties / Verwijzingen  

- PGS15 
- ISO 9001 
- ISO 45001 
- ISO 14001 
- Arbeidsomstandighedenwet 

 


