Aandachtspunten opslag
verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15
De regelgeving voor opslag van gasflessen wordt vermeld in de PGS 15.
Indien het bedrijf meer dan 125 liter (waterinhoud) opslaat, treedt automatisch de PGS 15 in
werking. Wanneer er echter sprake is van een milieuvergunning en er wordt melding gemaakt van
opslag van gasflessen, dan dienen deze voorschriften gehanteerd te worden.
Samenvatting meest belangrijke voorschriften:
De opslag van gasflessen moet, waar mogelijk, in de buitenlucht plaatsvinden. Daarmee
worden drukgolven vermeden, die bij inpandige opslag in een gebouw kunnen ontstaan.
Tevens is een opslag van gasflessen in de buitenlucht beter bereikbaar voor hulpdiensten.
Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 125 l, moeten worden
opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening met uitzondering van
werkvoorraden, of op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan
een verzamelleiding. In een opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn
die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.
Onder werkvoorraad wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR
stoffen welke ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een
productieruimte/werkruimte of nabij een procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld
o De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn;
o Per gevaarlijke stof mag ten hoogste één aangebroken verpakkingseenheid aanwezig
zijn, plus één reserve. Indien een dagvoorraad uit meer dan één verpakkingseenheid
bestaat, dan mag er een dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;
o De werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere
transportmiddelen;
o De werkvoorraad mag het vluchten niet belemmeren;
Alle vermelde voorschriften zijn ook van toepassing op lege gasflessen. Een cilinder zonder
afsluiter is ‘ijzer’, ofwel geen gasfles meer. Zolang er een afsluiter aanwezig is, is er sprake
van een risico en dus van een gasfles.
Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend
bouwwerk moet deze wand een brandwerendheid van ten minste 60 min bezitten. Indien de
wand meer dan 4 m hoog is, geldt deze eis alleen voor de eerste vier m; indien de wand aan
weerszijden van de opslag verder dan 2 m doorloopt, geldt de eis alleen voor de eerste 2 m
links en rechts van de opslag.
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)
cilinders met een grote doorsnede.
De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de omliggende vloer,
aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld. Deze vloer moet vlak zijn, en zijn
vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een open opslagvoorziening moet deze
afwaterend zijn uitgevoerd. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat zich onder de vloer
geen gas kan verzamelen.
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Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd. Een eventueel dak moet van
onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel
vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.
Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten apart worden gezet op een locatie
waar het uitstromende gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert.
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.
Tevens moet ten minste 5 m worden aangehouden tot aanzuigopeningen van
ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld.
In situaties waarin gevaar bestaat op beschadiging van gasflessen ten gevolge van frequente
voertuigbewegingen moet dat deel van de opslagvoorziening zijn voorzien van een
aanrijdbeveiliging.
Afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens/bouwwerken van de inrichting of
brandbare opbjecten.
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