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Gasflessen  

Wet- en regelgeving 
Activiteitenbesluit 

Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving 

Bouwbesluit 2012  

NEN 1078 nl   Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar  

    - Prestatie-eisen - Nieuwbouw 

NEN 8078+A1 nl  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar  

    - Prestatie-eisen - Bestaande bouw 

NEN 6068  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag  

    tussen ruimten 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 15 versie 1.0 

 

Toelichting 
Gasflessen (opslag)  
De (tijdelijke) opslag van gasflessen in een juiste gasflessenopslag is van het grootste belang 
voor de veiligheid van uw medewerkers, reddingswerkers, omwonenden en omgeving. 
Richtlijn PGS 15 besteedt veel aandacht aan de opslag van gascilinders en de uitvoering van 
de gasflessenbergingen. Gasflessen kunnen bij brand of open vuur zeer gevaarlijke situaties 
veroorzaken. Het is daarom van cruciaal belang dat een gedegen gasflessenopslag in gebruik 
is. In PGS 15:2016 zijn de voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte 
opgeschreven. Actualisatie van de richtlijn heeft plaatsgevonden door wijzigingen in de stand 
der techniek en het opdoen van ervaring ten opzichte van PGS 15:2011. In de richtlijn is 
generiek voorzien in de mogelijkheid tot het treffen van gelijkwaardige maatregelen. 
Gemotiveerd afwijken is mogelijk. Hierdoor is niet meer per voorschrift aangegeven of 
afwijken wel of niet is toegelaten. 

 

NEN 1078 is van toepassing op nieuwbouw, waar NEN 8078+A1 specifiek van toepassing is op 
wijzigingen in of toetsing van bestaande bouw met als doel te bepalen of een installatie (nog) 
voldoende veilig is of direct dient te worden afgekeurd. NPR 3378, Praktijkrichtlijn 
Gasinstallaties, geeft praktische toelichting op de normen. Er is daarnaast een nieuwe 
concept versie van PGS 15 beschikbaar, welke pas van kracht wordt wanneer de wet- en 
regelgeving die naar PGS 15 verwijst in werking is (Omgevingswet, 1 juli 2023) en/of 
maatregelen uit deze PGS zijn opgenomen in een omgevingsvergunning. 

 

Voorschriften  

In het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld voor gasflessen ten aanzien van de opslag, 
opslagruimte en afstanden tot bebouwing in relatie tot de maximaal op te slaan hoeveelheid. 
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De voorschriften van PGS 15 zijn van toepassing op de opslag van gasflessen met 
veelvoorkomende gassen voor zover er meer dan 125 liter in opslag aanwezig is. Het 
Activiteitenbesluit verwijst naar PGS 15 op het moment dat de totale opslaghoeveelheid 
(volle en lege flessen) meer is dan 125 liter. Reden hiervoor is dat gasflessen meestal een 
inhoud hebben van 60 liter en dat PGS 15 dan van toepassing is bij meer dan 2 gasflessen.  

 

Het gaat hierbij dus om hervulbare verpakkingen van ADR-klasse 2. Het betreft gasflessen, 
gasflessenbatterijen en cryo houders die tot het vervoer (VLG/ADR) zijn toegelaten. Het gaat 
om gassen met de algemene gevaareigenschappen: verstikkend, oxiderend en brandbaar en 
daarnaast de volgende specifieke gassen: samengeperste lucht, ammoniak, koelgassen en 
ethyleenoxide. 

 

In de richtlijn zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 
waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. 
Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand van 
de techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, 
brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. 

 

De voorschriften in de richtlijn vormen een nadere invulling van de bepalingen van de Wet 
Milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet en het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag kan de 
richtlijn toepassen bij vergunningverlening krachtens de Wet Milieubeheer.  
De Inspectie SZW gebruikt de richtlijn voor het toezicht op de naleving van de 
Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving en de daarmee samenhangende beleidsregels.  
 

Door het invoeren van de nieuwe norm NEN 1078 worden de bouwtechnische eisen uit het 
Bouwbesluit 2012 meer verduidelijkt. Deze norm stelt eisen aan de opslag van gasflessen 
(drukvaten) voor zowel binnen- als buitenopstelling, zowel voor woningen als industriële 
toepassingen. Aanvullend op het Bouwbesluit 2012 is NEN 6068 van toepassing. Deze geeft aan 
hoe de in het Bouwbesluit 2012 vermelde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
moet worden bepaald op basis van de brandwerendheid en het ontwerp van het gebouw. 

 

Het Bouwbesluit beperkt zich tot voorschriften voor huishoudelijke opslag van gasflessen, met 
een grens van 125 liter (water)inhoud. Zodra deze grens wordt overschreden, is automatisch 
het Activiteitenbesluit van toepassing. 

 

Naleving voorschriften 

Vooraf 

Vóór ingebruikname dient ieder bedrijf een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te 
voeren en schriftelijk vast te leggen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige of mogelijk 
te vormen gevaarlijke stoffen (ongeacht beoogde handelingen), moet er een Aanvullende 
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Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (ARIE-regeling) uitgevoerd worden, gericht op het 
voorkomen van zware ongevallen. Met behulp van de ARIE-regeling dient een pakket aan 
maatregelen genomen te worden. Deze regeling is vastgelegd in het Arbobesluit. 

 

Algemeen 
Gasflessen zijn op de schouder voorzien van een verflaag. De kleur is een verwijzing naar de 
gassoort of de gevaareigenschap van het gas. Deze is vastgelegd in NEN-EN 1089-3. Dit geldt 
niet voor gasflessen bestemd voor propaan, butaan of koelgassen. 

Kleurcoderingen van de meest voorkomende gevaaraspecten: 

Helder groen: Verstikkend 

Rood: Brandbaar 

Lichtblauw: Brandbevorderend 

Geel: Giftig en/of Corrosief. 

 

Daarnaast zijn aan sommige gassen vaste kleuren toegekend: 

• Argon: donkergroen  

• Helium: lichtbruin  

• Acetyleen: donkerbruin  

• Zuurstof: wit  

• Stikstof: zwart  

• Stikstofdioxide (lachgas): donkerblauw 

• Koolzuur: grijs 

 

Deze kleurcodering vormt een belangrijk hulpmiddel voor de opslag van gasflessen. Op grond 
van PGS 15 mogen gasflessen van verschillende soorten gassen bij elkaar worden opgeslagen 
in hetzelfde vak of compartiment. Er wordt echter geadviseerd om gasflessen met 
gelijksoortige gassen bij elkaar op te slaan, om de eenvoudige reden dat dan de kans op 
verwisseling bij gebruik aanzienlijk verkleind en de bestrijding bij calamiteit vereenvoudigd 
wordt. De kleurcodering vereenvoudigt dit. Daarnaast voorkomt de kleurcodering dat per 
vergissing een verkeerde gasfles wordt opgepakt.  

 

Verder moeten de gasflessen duidelijk leesbaar en duurzaam (door inslagen of etiketten) de 
volgende opschriften dragen: 

• Het UN-nummer en de juiste vervoersnaam van het gas(mengsel); 

• Het gevaaretiket zoals voorgeschreven in het VLG/ADR. 

• Datum (jaar) van het volgende periodieke onderzoek. 
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Voor samengeperste gassen moet bovendien zijn aangegeven: 
• de beproevingsdruk in bar; 

• de lege massa in kg; 

• de bedrijfsdruk in bar. 

 

Voor vloeibaar gemaakte gassen: 

• de beproevingsdruk in bar; 

• de waterinhoud in liters; 

• de lege massa in kg; 

• de maximale vulmassa en de eigen massa van de houder met uitrustingsdelen of de 
bruto massa, alles in kg. 

 

Gevaaretiketten (ook wel genoemd veiligheidsetiketten) hebben de vorm van een op zijn punt 
staand vierkant. Deze geven door hun kleur en opschrift de gevaareigenschappen van de 
inhoud aan. 

 
 

Elke gasfles dient voorzien te zijn van een ingeslagen keurmerk en de datum waarop het 
eerste onderzoek en eventuele herkeuringen (periodiek onderzoek) hebben plaatsgevonden. 
Keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door instanties die door de bevoegde 
autoriteit in het land van toekenning is geregistreerd en door de bevoegde autoriteit in 
Nederland is toegelaten. Gasflessen, waarvan de herkeuringstermijn (periodiek onderzoek) is 
verstreken, mogen niet binnen de inrichting aanwezig zijn. De frequentie van de keuring is 
afhankelijk van het soort gas dat in de gasfles opgeslagen wordt. De frequentie van de 
keuring kan dan 10, 5 of 2 jaar zijn. 

 

Opslag 

De opslag van gasflessen moet bij voorkeur in de buitenlucht plaatsvinden. Daarmee worden 
drukgolven, die bij inpandige opslag in een gebouw kunnen ontstaan in geval van een 
calamiteit, vermeden. Tevens is een opslag van gasflessen in de buitenlucht beter bereikbaar 
voor hulpdiensten. De gasflessen moeten geplaatst worden zoals op de, bij de 
gebruiksvergunning/-melding behorende, tekeningen is aangegeven.  
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Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 125 liter moeten, met 
uitzondering van werkvoorraden, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde 
opslagvoorziening. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn dan 
die voor het beheer van de gasflessen functioneel zijn. Voor het begrip werkvoorraad gelden 
specifieke criteria. 

In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend. Aan de buitenzijde van de 
opslagplaats moet op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod met duidelijk 
leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "openen van afsluiters 
van gasflessen verboden" in overeenstemming met NEN 3011 (2015) (uitzonderingen daar 
gelaten). Controle en toezicht op totale opslaghoeveelheid, evenals de manier van opslag 
(tegen omvallen beveiligd), goede ventilatie, veiligheid opslag (temperatuur en zonlicht). 

 

Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend 
gebouw, dan moet dat deel van de wand en de wand tot maximaal 4 m boven en 2 m aan 
weerszijden van de gasflessen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten. 

 

Onder het Activiteitenbesluit is het vullen van gasflessen vergunningplichtig met uitzondering 
van: 

• Het vullen van karweiflesjes (<12 liter) vanuit een tank van maximaal 150 liter. 

• Het vullen van gasflessen met perslucht door middel van een compressor.  

 

In onderstaande tabel worden de voorwaarden, met betrekking tot de brandwerendheid van 
de opslagplaats, weergegeven. 

 

Naast de gasflessen(opslag) gelden er eveneens richtlijnen en regelgeving ten aanzien van 
leidingwerk en afsluiters. Hierbij wordt bijvoorbeeld verwezen naar trek- en slagbelasting en 
de bepaling van diens maximale waardes, bepaling van de gasdichtheid, toelaatbare 
restwanddikte en dergelijke. Een belangrijke norm technische wijziging heeft betrekking op 
de bestandheid tegen temperatuur, waaraan nu een concrete prestatie-eis is toegevoegd. Het 
geheel van de gasflessen, opslag en leidingwerk is aan beoordeling onderhevig en kan 
(gedeeltelijk) goed- of afgekeurd worden. 
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Documenten 
Er zijn geen documenten verplicht. Echter, de opslag en de gasflessen zelf moeten altijd 
voldoen aan de gestelde eisen: 

- Overzicht en locatie(s) van de opslag in het gebouw. 
- Voorzien van ingeslagen keurmerk. 
- Voorzien van datum eerste onderzoek en (eventuele) herkeuring. 

 

Opmerkingen 
Afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens/bouwwerken van de inrichting of 
brandbare objecten: zie bovenstaande tabel. 

In de Milieuvergunning of het Activiteitenbesluit kunnen eventuele aanvullende voorwaarden 
of eisen worden gesteld.  

 

Overige bepalingen en wetgeving 
Op gasflessen (opslag) zijn naast bovengenoemde toelichting, normen en richtlijnen nog 
andere algemene bepalingen en wetgeving van toepassing. Dit betreft: 

 

Wet algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

Tot de Wabo behoren ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor). Hierin wordt verwezen naar de verplichte omgevingsvergunning, 
voorheen was dit een milieuvergunning, voor het oprichten of het veranderen van een 
inrichting (activiteit milieu). Het Bor zelf gaat hier dieper op in wat inrichtingen betreft. 

 

Best beschikbare technieken (BBT) 

Er zijn PGS-publicaties aangemerkt als erkende Nederlandse BBT-documenten. In de Mor 
worden de voor een inrichting best beschikbare technieken beschreven, waaraan men dient 
te voldoen bij het ontwerp. Hierop wordt ook getoetst tijdens keuring of inspectie van de 
inrichting. 

 

Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming (Wbb) bevat algemene regels om bodemverontreiniging te 
voorkomen. De wet bestaat (in hoofdlijnen) uit een drietal regelingen, te weten regelingen 
voor: 

• de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de plicht voor veroorzakers om 
alles wat zij toegevoegd hebben aan verontreiniging te verwijderen; 

• de aanpak van overige bodemverontreiniging op land; 

• de aanpak van overige bodemverontreiniging in de waterbodem. 

 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Gasflessen Pagina 07/07 
Datum: 20-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Gasflessen  

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 
Deze richtlijn heeft als doel om door middel van een combinatie van maatregelen en 
voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. 

 

REACH 

Deze Europese verordening voor chemische stoffen (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van 
Chemische stoffen) verplicht bedrijven om de risico’s te kennen van alle stoffen die het 
produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten en maatregelen moet benoemen om die 
risico’s te beheren. Men is verplicht om deze maatregelen voor het eigen bedrijf dan ook te 
nemen. 

 

CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) 

Deze verordening, EG 1272/2008, wordt in Nederland met werktitel EU-GHS aangeduid en 
geeft nieuwe Europese regels voor indeling, etikettering en verpakking gebaseerd op 
internationale afspraken. Dit is van toepassing voor stoffen vanaf 1 december 2010. Voor 
mengsels, voorheen preparaten genoemd, is de overgangstermijn per 1 juni 2015 verlopen. De 
verordening geldt dus voor álle stoffen en mengsels van stoffen. 
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