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OPSLAG VAN GASCILINDERS

Opslag van gascilinders in het algemeen 
Voor de opslag van gassen kan men gebruik maken van 
flessen, flessenbatterijen of tanks. Onder een opslag in 
flessen wordt ook een opslag verstaan waarbij de flessen 
d.m.v. een hoge druk koppelleiding aan elkaar zijn gekop-
peld. Als het aantal gekoppelde flessen groter is dan vier, 
wordt gesproken van een flessenbatterij.

De risico’s bij de opslag van gassen zijn afhankelijk van 
de soort gas en de manier waarop de opslag plaatsvindt.
•	 De risico’s bij opslag in flessen ontstaan door ver-

hitting van de inhoud door blootstelling aan directe 
omgeving. Het verrichten van handelingen door on-
bevoegde aan de koppeling tussen fles en distribu-
tieleiding, waardoor ongecontroleerd uitstromen van 
het gas mogelijk is, kan ook leiden tot risico’s.

•	 Risico’s bij de opslag in batterijen hangen samen met 
de plaatsing van de batterij in een afgesloten ruimte. 
Hierbij bestaat kans op verzamelen van het gas in de 
ruimte en daardoor op explosies. Dit kan bijvoorbeeld 
optreden bij lekkages aan het hogedrukgedeelte van 
de batterij door onoordeelkundige handelingen van 
aan te sluiten pakketen of lossen flessen. Verder kan 
door het aansluiten van flessen met verschillende 
vuldrukken op een leiding met een uniforme hoge 
druk een zeer gevaarlijke situatie ontstaan.

Opslag van flessen
Volle en lege gasflessen dienen gescheiden te worden 
opgeslagen. Om beschadiging van gasflessen door om-
vallen te verkomen, moeten zij worden vastgezet met 
kettingen of beugels in rekken of tegen de muur.

Wanneer de te opgeslagen cilinders gezamenlijk een 
grotere waterinhoud hebben dan 110 liter, moeten deze 
worden opgeslagen in een gasflessenkast, een gasfles-
senkluis, een opslaggebouw of een open opslagplaats.
De gascilinders moeten opgeslagen zijn in een gasfles-

senkast, een gasflessenkluis, een opslaggebouw of een 
open opslagplaats dat gescheiden moet zijn door wan-
den vloeren of plafonds met een brandwerendheid van 
tenminste 60 minuten. Wanneer er eisen aan de brand-
werendheid van de wanden, vloeren en plafonds gelden 
deze ook voor de deuren, verwarmingskanalen, ramen, 
ventilatiegaten enz. 

In de opslagruimte mogen geen andere goederen staan, 
uitsluitend gasflessen. De opslagruimte mag niet lager 
liggen dan de omliggende vloeren of indien het een 
open opslagruimte is niet lager dan de grond. De re-
den hiervan is dat er gassen zijn die zwaarder zijn dan 
de buitenlucht, waardoor het ontsnapte gas zich in de 
lager gelegen ruimte ophoopt en dit kan voor gevaarlij-
ke situaties zorgen.  Om dezelfde reden mag de opslag 
ruimte niet in een open verbinding staan met een kelder 
 
De verbinding met een ruimte waarin open vuur aanwe-
zig is, moet zoveel mogelijk verkomen worden. Er moet 
in ieder geval een deur tussen zitten, die alleen voor het 
onmiddellijk doorlaten van mensen of goederen dient.
In en 2 meter rond de opslagplaats is roken en open vuur 
verboden. Het plaatsen van stickers hiervan is verplicht.

De vloer waarop de kast staat moet gasdicht zijn, er moet 
verkomen worden dat er gas in de grond komt. Er mag 
namelijk nooit gas in de riolering komen.
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Opslag in gasflessenkast (110-250 liter)
In een gasflessenkast mogen cilinders staan die samen 
max. 250 liter inhoud hebben. De vloer, wanden en de af-
dekking moeten van materiaal zijn, dat brandwerendheid 
garandeert tot tenminste 60 minuten.
Wanneer de inhoud van de cilinders lager ligt dan 110 
liter, dient de gasflessenkast een brandwerendheid te 
garanderen van 30 minuten.
De wanden, vloeren en plafonds van het gebouw of ver-
dieping van het gebouw, waarin de gasflessenkast zich 
bevindt moeten ook 60 minuten brandwerendheid garan-
deren.

Opslag in gasflessenkluis (110-500, 2500)
Een gasflessenkluis moet zich op de begaande grond. 
Indien het gebouw uit meerdere verdiepingen bestaat 
boven de ruimte, waar de gasflessenkluis zich bevindt, 
mag de inhoud van de cilinders niet meer bedragen dan 
500 liter. Wanneer er geen verdiepingen boven de ruimte 
staan, waar het gas cilinderkluis zich bevindt, mag de 
inhoud van de cilinders 2500 liter bedragen.

Het materiaal van de wanden, vloeren en afdekking van 
de gasflessenkluis moeten gemaakt zijn van een brand-
werend materiaal en moet een brandwerendheid van 
tenminste 60 minuten garanderen. 

Wanneer de gasflessenkluis dient voor de bewaring of 
opstelling van gasflessen voor brandbare gassen of zuur-
stof dient het gebouw, waarin de gasflessenkluis zich be-
vindt voornamelijk uit onbrandbaar materiaal te bestaan. 
Tenminste één wand van de gasflessenkluis moet een 
buitenwand zijn en de buitenwand moet twee meter bre-
der dan de gasflessenkluis en minstens vier meter hoog 
bestaan uit een brandwerend materiaal dat een brand-
werendheid van tenminste 60 minuten garandeert.
In de gasflessenkluis moet in een wand een zwakke plek 
zijn gemaakt. Die wanneer er een explosie optreedt de 
zwakke plek bezwijkt en de rest van de gasflessenkluis 
blijft staan. Tevens moet er door het bezwijken van de 
zwakke plek geen gevaar of schade aan derde mogelijk 
zijn.

Opslag in een opslaggebouw (meer dan 110 liter)
De wanden, vloeren en afdekking van het opslaggebouw 
moeten bestaan uit brandwerend materiaal en mag niet 
uit meerdere verdiepingen bestaan. Het opslaggebouw 
mag met hoogstens één zijde grenzen aan een ander ge-
bouw van eigen inrichting of aan een muur en indien er 
in het opslaggebouw gasflessen met brandbare gassen 
of zuurstof staan, mag de opslagruimte alleen van buiten 
toegankelijk zijn.

 Het opslaggebouw moet zich bevinden bij:

1
< 1000 liter  
2 meter van erf afscheiding
3 meter van een gebouw dat tot de inrichting behoort
Wanden, deur : brandwerendheid van 60 minuten 
(min.) Afdekking : brandwerendheid van 30 minuten 
(min.)

 2
< 1000 liter  
3 meter van erf afscheiding
5 meter van een gebouw dat tot de inrichting behoort
Wanden, deur : brandwerendheid van minder dan 60 
minuten (min.) Afdekking : brandwerendheid van minder 
dan 30 minuten (min.)

3
> 1000 liter  
3 meter van erf afscheiding
5 meter van een gebouw dat tot de inrichting behoort
Wanden, deur : brandwerendheid van 60 minuten (min.) 
Afdekking : brandwerendheid van 30 minuten (min.)

4
> 1000 liter  
5 meter van erf afscheiding
10 meter van een gebouw dat tot de inrichting behoort
Wanden, deur : brandwerendheid van minder dan 60 mi-
nuten Afdekking : brandwerendheid van minder dan 30 
minuten 
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Bij situatie 1, 2, 3 mogen de afstanden terug worden ge-
bracht tot 0 meter en bij situatie 4 tot 3 meter, indien er 
op erf afscheiding en het gasopslaggebouw een wand 
staat, die een brandwerendheid garandeert van min-
stens 60 minuten garandeert, aanwezig is van tenminste 
2 meter hoog en moet aan beide kanten van het opslag-
gebouw 2 meter uitsteken.

En indien de wanden van het gebouw een brandwerend-
heid garanderen tot minstens 60 minuten.

Bij de situaties 1 tot 4 mogen binnen de genoemde afme-
tingen er ook geen brandbare materialen bevinden.

In het opslaggebouw moet er, indien er brandbare gas-
sen of zuurstof staan opgesteld of opgeslagen, in een 
wand een zwakke plek zijn gemaakt. Die wanneer er een 
explosie optreedt de zwakke plek bezwijkt en de rest van 
de gasflessenkluis blijft staan. Tevens moet er door het 
bezwijken van de zwakke plek geen gevaar of schade 
aan derde mogelijk zijn.
 

Opslag in een open opslagplaats
In een open opslagplaats moeten de gasflessen op de 
daarvoor bestemde en vaste plaats zijn opgeslagen en 
dient er natuurlijke ventilatie aanwezig te zijn.

De open opslagplaats moet zich bevinden bij:

< 1000 liter: 3 meter van erf afscheiding (min), 5 meter 
van een gebouw dat tot inrichting behoort (min), 5 meter 
van kelderopeningen en 7,5 meter van ventilatie aanzuig-
openingen, die lager liggen dan 1,5 meter bij brandbare 
gassen die zwaarder zijn dan lucht.

> 1000 liter: 5 meter van erf afscheiding (min), 10 me-
ter van een gebouw dat tot inrichting behoort (min). In-
dien er een brandwerende muur wordt geplaatst, dan 
kunnen eerder genoemde afstanden worden terugge-
bracht. 5 meter van kelderopeningen en 7,5 meter van 
ventilatie aanzuigopeningen, die lager liggen dan 1,5 
meter bij brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht. 

De wanden van het gebouw die behoren tot de inrich-
ting dien brandwerend te zijn tot minstens 60 minuten. 
De vloer en het dak van de opslagplaats dienen ook van 
brandwerend materiaal te zijn.

Wanneer de open opslagplaats op een terrein staat, 
waar geen hekwerk omheen staat, dient er een hekwerk 
van tenminste 2 meter hoog te worden geplaatst, met 
een deur die naar buiten opent en alleen van buiten kan 
worden geopend

Kort samengevat de richtlijnen voor de opslag van gas-
cilinders:
•	 Zorg ervoor dat de opslag en uw vergunning in het 

kader van de Wet Milieubeheer overeenstemmen.
•	 Bewaar cilinders in goed geventileerde ruimten.
•	 Bewaar cilinders op een veilige afstand van warmte- 

en ontstekingsbronnen en geef door pictogrammen 
aan wat de gevaren zijn.

•	 Zorg voor brandblussers op de door de overheid aan-
gegeven plaatsen.

•	 De elektrische installatie moet voldoen aan de bepa-
lingen vastgelegd in NEN 1010 en NEN 3140.

•	 Bewaar cilinders in een opgeruimde opslagruimte, 
waarin zich geen brandbare materialen bevinden.

•	 Zorg ervoor dat de vloer van de opslagruimte  vlak is 
en een goede afwatering heeft.

•	 Zorg ervoor dat de opslagruimten duidelijk worden 
aangegeven, rekening houdend met de plaatselijke 
voorschriften.

•	 De eigenschappen van gassen bepalen de opslag 
van de cilinders; brandbare gassen gescheiden hou-
den van de overige gassen (behalve inerte gassen).

•	 Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben 
tot de opslagruimten en dat de vluchtwegen vrij zijn 
van obstakels.

•	 Markeer defecte of lekke cilinders op een duidelij-
ke manier en bewaar ze op een daarvoor geschikte 
plaats.

•	 De keurtermijn van de cilinders mag niet worden 
overschreden.

•	 Zorg ervoor dat de voorraad niet te groot is en con-
troleer deze regelmatig.


