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(de nummering boven onderstaande voorschriften is de nummering uit de PGS 15) 

1 3 - ALGEMEEN 
 
1.1. 3.16 - Veiligheidsignalering, veiligheidsinformatiebladen, instructies 
1.1.1. 3.16.1  

Aan de buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en) moeten op duide-
lijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de op-
geslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten de betref-
fende gevaarsymbolen zijn aangebracht: 
a. voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, het pictogram "ont-

vlambare 
b. stoffen of hoge temperatuur"; 
c. voor wat betreft de opslag van bijtende stoffen het pictogram "bijtende stoffen" 
d. voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "giftige stoffen"; 
e. voor wat betreft de opslag van oxiderende stoffen het pictogram "oxiderende stoffen". 
Bij alle opslagvoorzieningen moet het verbodsbord "vuur, open vlam en roken verboden" zijn 
aangebracht. 
In plaats van bovengenoemde symbolen mogen ook de “grote etiketten” behorende bij de 
klasse 3, 8, 6.1 en 5.1 zoals nader omschreven in ADR hoofdstuk 5.3.1) worden geplaatst. 
 
Bron: Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. 

 
1.1.2. 3.16.2  

Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van de opgeslagen gevaar-
lijke stoffen beschikbaar zijn. De VIB’s moeten voldoen aan EG-richtlijn 91/155/EEG. Dit 
voorschrift geldt niet voor stoffen die niet onder de Wms vallen en niet voor gevaarlijke afval-
stoffen. 
 
Bron: Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wms. 
 
Toelichting: Veiligheidsinformatiebladen (ook wel genoemd “material safety data sheets”, 
MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting beschikbaar zijn. 

 
1.2. 3.17 - Vakbekwaamheid 
1.2.1. 3.17.1  

Indien in een inrichting meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moet tij-
dens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening 
een door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig zijn, met voldoende 
vakbekwaamheid op het gebied van het omgaan met gevaarlijke stoffen en het bestrijden 
van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Informatie over de vakbekwaamheid van de des-
kundige moet binnen de inrichting aanwezig zijn. 

 
1.3. 3.18 - Journaal en registratie 
1.3.1. 3.18.1  

Indien in een inrichting meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moet van 
de opslag van gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig zijn een actueel journaal wor-
den bijgehouden. Het journaal moet van een datum zijn voorzien. Het journaal moet in de in-
richting op een plaats ter inzage liggen, die direct toegankelijk is voor hulpverlenende dien-
sten. Het journaal moet ten minste de volgende onderdelen bevatten: 
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a. de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische bena-
ming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de klasse van de stof zoals vermeld in het ADR 
of de IMDG code; 

b. de hoeveelheid van de stof; 
c. de verpakkingsgroep (indien toegewezen); 
d. het UN-nummer van de stof als mede de modelnummers van de gevaarsetiket(en) 

volgens art. 5.2 van ADR; 
e. CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam en de 

vermelding CMR. 
 
Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is aangege-
ven: 
f. de lay-out van de inrichting; 
g. de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten; 
h. de plaats waar de gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen; 
i. een noordpijl.  
Het journaal moet zijn voorzien van een instructie met de namen en telefoonnummers van 
personen waarmee hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen 
opnemen. 

 
1.4. 3.20 - Toegankelijkheid voor onbevoegden 
1.4.1. 3.20.1  

Een open opslagvoorziening mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. 
Hieraan is voldaan als het terrein als geheel afdoende is afgeschermd door muren (gebou-
wen), hekken, sloten van voldoende breedte en dergelijke.  
Indien dit niet het geval is moet het toegankelijke deel van de opslagvoorziening zijn afge-
schermd door een vast en ten minste 1,8 m hoog hek- of gaaswerk van onbrandbaar materi-
aal met tenminste 2 toegangsdeuren. Indien in een opslagvoorziening de afstand van het 
verst gelegen punt minder bedraagt dan 15 m, kan met één deur worden volstaan. 

 
1.5. 3.21 - Toegangsdeuren en vluchtwegen 
1.5.1. 3.21.1  

Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van buitenaf met een slot en 
sleutel of op een andere gelijkwaardige wijze afsluitbaar zijn, doch van binnenuit zonder 
sleutel kunnen worden geopend. Een toegangsdeur moet behalve tijdens het inbrengen of 
uitnemen van gevaarlijke stoffen zijn afgesloten, tenzij de toegangsdeur verbinding geeft met 
een aanmaak-, verwerkings- of verkoopruimte.  

 

2 6 - OPSLAG VAN GASFLESSEN 
 
2.1. 6.2 - Voorschriften voor de opslag van gasflessen 
2.1.1. 6.2.1  

Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 115 liter, moeten, 
met uitzondering van werkvoorraden, op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die 
zijn aangesloten aan een verzamelleiding, worden opgeslagen in een daarvoor bestemde 
opslagvoorziening. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn 
die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn. 

 
2.1.2. 6.2.2  

De voorschriften van hoofdstuk 6 zijn ook van toepassing op lege gasflessen. 
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2.1.3. 6.2.3  
Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste ADR-gevaarsetiketten.  

 
2.1.4. 6.2.4  

Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot het bedrijf behorend 
gebouw dient dat deel van de wand, en de wand tot maximaal 4 m boven en 2 m aan weers-
zijden van de gasflessen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten te bezitten. 

 
2.1.5. 6.2.5 

In afwijking van voorschrift 3.2.2.1 gelden de in tabel 8 genoemde afstanden van de 
opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens of tot bouwwerken die tot de inrichting behoren dan 
wel andere brandbare objecten, afhankelijk van totale hoeveelheid opgeslagen gasflessen 
en de WBDBO van een eventueel aanwezige wand tussen de opslag en inrichtingsgrens of 
object: 
 
Tabel 8: Afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens/bouwwerken van de in-
richting of brandbare objecten 
 

 totale water-
inhoud vd 
opgeslagen 
gasflessen 
minder dan 
2.500 liter 

totale water-
inhoud vd 
opgeslagen 
gasflessen 
minder dan 
2.500 liter 

totale water-
inhoud vd 
opgeslagen 
gasflessen 
minder dan 
2.500 liter 

totale water-
inhoud vd 
opgeslagen 
gasflessen 
meer dan 
2.500 liter 

totale water-
inhoud vd 
opgeslagen 
gasflessen 
meer dan 
2.500 liter 

totale water-
inhoud vd 
opgeslagen 
gasflessen 
meer dan 
2.500 liter 

 WBDBO 60 
min 

WBDBO 30 
min 

WBDBO 0 
min 

WBDBO 60 
min 

WBDBO 30 
min 

WBDBO 0 
min 

Afstand in 
m tot in-
richtings-
grens 

0 1 3 0 3 5 

Afstand in 
m tot 
bouwwerk 
of brand-
baar object 
binnen de 
inrichting 

0 3 5 0 5 10 

 
Toelichting:  
Aan dit voorschrift is voldaan indien het bouwwerk dat tot de inrichting behoort zelf reeds 
aan de eisen met betrekking tot de WBDBO voldoet voor de projectie van de opslag op dat 
bouwwerk (2 m aan weerszijden van de opslag) en, indien dat bouwwerk hoger is, ook daar-
boven tot maximaal 4 meter boven de projectie. 

 
2.1.6. 6.2.6  

Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd.  
 
Toelichting: 
Gasflessen waarvan de constructie zodanig is dat zij stabiel staan behoeven niet te worden 
vastgezet; dit geldt over het algemeen voor propaan/butaan cilinders en andere (gelaste) ci-
linders met een grote doorsnede. 
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Als de opslag van gasflessen tegen een achterwand/muur plaatsvindt moet de gasfles met 
behulp van een ketting of beugel zijn vastgezet aan die achterwand/muur. 
Als de opslag van gasflessen plaatsvindt in een vak of compartiment dan moet dit aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
a. het vak dient aan drie zijden gesloten te zijn door een muur of een staalconstructie 

met een hoogte welke toereikend is om omvallen te voorkomen; 
b. de gasflessen moeten zo dicht mogelijk bij elkaar en bij de wanden worden neergezet 

om volledig omvallen te voorkomen. 
c. de voorzijde van het vak moet voorzien zijn van een constructie (ketting, beugel of 

spanband) waarmee het omvallen van gasflessen wordt voorkomen; deze voorziening 
behoeft niet in gebruik te zijn indien er frequente aan- en afvoer van gasflessen in het 
vak plaatsvindt; 

d. indien in het vak gasflessen van verschillende grootte worden opgeslagen moet het 
beschermingsniveau tegen omvallen voor alle gasflessen gelijk zijn. 

De gebruikelijke transportpallets voor gasflessen voldoen aan bovenstaande eisen. 
 
2.1.7. 6.2.7  

De totale waterinhoud van een (gas)flessenbatterij mag niet meer bedragen dan 3.000 liter, 
met uitzondering van batterijen bestemd voor het vervoer van giftige gassen van ADR klasse 
2 die moeten worden beperkt tot een totale inhoud van 1.000 liter waterinhoud. 

 
2.1.8. 6.2.8  

De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de omliggende vloer, van 
aangrenzende ruimten of van het omringende maaiveld. Deze vloer moet vlak zijn, en zijn 
vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een open opslagvoorziening moet deze afwate-
rend zijn uitgevoerd. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat zich onder de vloer geen gas 
kan verzamelen. 

 
2.1.9. 6.2.9  

Gasflessen waarvan de herkeurtermijn (periodiek onderzoek) is verstreken mogen niet bin-
nen de inrichting aanwezig zijn.  

 
2.1.10. 6.2.10  

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 AF-
SLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" overeenkomstig NEN 3011. Het is echter toe-
gestaan dat in combinatie met opslag, gasflessen via een verbinding met vaste leidingen zijn 
gekoppeld aan een installatie waar deze gassen worden toegepast. Het hiervoor genoemde 
verbod tot openen van afsluiters geldt niet voor deze gasflessen. 

 
2.1.11. 6.2.11  

Het stapelen van gasflessen is alleen toegestaan indien de constructie van de gasflessen 
hierin voorziet. Bij het stapelen in staande toestand mogen niet meer dan drie lagen gasfles-
sen op elkaar zijn geplaatst, behoudens wanneer gebruik wordt gemaakt van pallets die een 
hogere stapeling toestaan. Het is verboden gasflessen die zijn gevuld met een giftig of 
brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht of in vloeistof is opgelost, in liggende toestand te 
stapelen.  
 
Toelichting: 
In afwijking van dit voorschrift mogen lege gasflessen wel in liggende toestand worden ge-
stapeld, dit echter tot een maximum van zes lagen op elkaar. 
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2.1.12. 6.2.12  

Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaarseigenschappen moeten bij elkaar worden 
opgeslagen.  
 
Toelichting: 
Het is gebruikelijk om gasflessen met gassen met overeenkomstige gevaarseigenschappen 
bij elkaar op te slaan. De gasflessen met eenzelfde verfkleur op de schouder worden bij el-
kaar opgeslagen. Hiermee wordt de kans op verwisseling van gassoorten verkleind en kan 
bij calamiteiten effectief worden opgetreden. 

 
2.1.13. 6.2.13  

Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten apart gezet worden op een locatie 
waar het uitstromende gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert.  

 
2.1.14. 6.2.14  

Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd. Een eventueel dak moet van onbrand-
baar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen 
zich daaronder niet kunnen ophopen. 

 
2.1.15. 6.2.15  

Indien opslag plaatsvindt van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht 
zoals propaan en butaan, moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 m tot 
kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering en van 
tenminste 7,5 m tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder 
dan 1,5 m boven het maaiveld.  
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN 

 
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, 
NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de 
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correc-
tiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties 
is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van 
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is 
bepaald. 
 
BESTELADRESSEN: 
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 
- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20014 
2500 EA  DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 
 
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 
 
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB  DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 02 71 
www.nen.nl 
 
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. 
www.infomil.nl 
 
ADR: 
Accord européén relatief aux transport internationaux de marchadises dangereuses par route 
 
GEVAARLIJKE STOF: 
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
(GAS)FLES (CILINDER) (ADR): 
Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter. 
 
LEGE GASFLES: 
Gasfles waarvan de druk dusdanig laag is dat de inhoud niet bruikbaar is. 
 
LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN: 
Stoffen die: 
Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kun-
nen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden; 
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In vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden 
ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien; 
In vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 oC hebben; 
In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn; 
Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid 
ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen). 
 
MAAIVELD: 
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgron-
ding. 
 
NEN 6068: 
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. 
 
OPSLAGVOORZIENING: 
Een voorziening bestemd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. 
 
PGS: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 
richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad 
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. 
 
PGS 15: 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brand-
veiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl  
 
UITPANDIGE OPSLAGVOORZIENING: 
Een niet in een bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening. 
Toelichting: een inpandige opslagvoorziening kan wel aan één of meerdere zijden grenzen aan een 
bouwwerk. 
 
WBDBO (BOUWBESLUIT): 
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068. 
 
 
 
 
 
 
 


