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TOEPASSINGSGEBIED
Hieronder worden aandachtspunten vermeld voor opslag van gasflessen. Onder opslag wordt
verstaan de opslag van volle, maar ook van deels gevulde en van ledige gasflesssen.
Veel opslagbepalingen worden in de Belgische, Vlaamse, Brusselse
en Waalse regelgeving voorgeschreven. Deze blijven onverkort van
kracht.
De elektronische versie (en de bijhorende links) van deze brochure
is toegankelijk via deze QR-code :
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DE OPSLAGPLAATS
Zorgen voor een aangepaste en geldige vergunning
zie VLAREM en rubriek 17.1 (VL)
installations classées (BXL)
rubriek bijv. 63.12.08 in de permis d’environnement (WAL)
Een reglementaire opslagplaats voorzien : in overeenstemming met de milieuwetgeving, aangevuld
met bijzondere vergunningsvoorwaarden in de vergunning
zie VLAREM II en vooral artikel 5.17.3 (VL)
conditions spécifiques (BXL)
permis d’environnement (WAL)
Scheidingsafstanden respecteren
(zie bijlage 5.17.1 van VLAREM II (VL)
conditions spécifiques (BXL)
permis d’environnement (WAL)
Een risicobeoordeling uitvoeren (zie Codex)
In geval van ontvlambare of explosieve gassen, het opstellen van een explosieveiligheidsdocument.
(zie KB van 26 maart 2003)
Opleiden van personeel in verband met te volgen regels (zoals bvb afstandsregels)
Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar stellen.
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WAT MOET ER OP DE OPSLAGPLAATS GEDAAN WORDEN ?
Aanbrengen aanrijdbeveiligingen
Zorgen voor voldoende verlichting
Zorgen voor juiste opslagmiddelen (vlakke vloer, voldoende verluchting, kettingen of kaders om te
voorkomen dat gasflessen kunnen omvallen, …) (gasflessen met vloeibaar gemaakte gassen zoals
propaan of butaan dienen verticaal opgeslaan)
Scheidingsafstanden respecteren
Zorgen voor voldoende vluchtroutes en nooduitgangen
Zorgen voor de juiste markering (bijv. geen open vuur / rookverbod / geen toegang voor
onbevoegden / …)
Aanbrengen en onderhouden van aangepaste brandblusmiddelen (verwijzing ?)
Zorgen voor de aangepaste transportmiddelen (heftruck, …)
Zorgen voor aangepaste toegangsregeling (bijv. deze §4 )
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WAT MOET DE MEDEWERKER DOEN ?
Opvolgen van de instructies en procedures (bvb steeds kranen handvast dichtgedraaid, steeds met
beschermkap, respecteren van afstandsregels voor volle, gebruikte en lege gasflessen, …)
Gebruik PBM’s tegen valgevaar (werkhandschoenen en veiligheidsschoenen) en tegen vrijkomen
van gas (veiligheidsbril, volgelaatsmasker, gepaste werkkleding, …)
Proper en in orde houden van opslagzones
Onveilige situaties voorkomen, in voorkomend geval verhelpen. Mocht dit niet kunnen, het werk
onderbreken en het voorval melden.
Gasflessen moeten rechtop staan. Geen acetyleenfles gebruiken die minder dan 3 uur rechtop staat.
Bij ongewone situaties (defecte kraan, lek, beschadigde beschermkap, betrokken zijn geweest in
een brand, …) en voorvallen onmiddellijk melden aan uw leverancier.
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VRAGEN ?
Contacteer je gasleverancier, of zie hoofdstuk 13 van dit VFIG document.

Disclaimer :
Brochure worden door essenscia vzw met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de gegevens in deze fiches worden
enkel betrouwbare bronnen aangewend. Onder meer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid
bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst essenscia vzw elke aansprakelijkheid voor fouten of
onvolkomenheden af.
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