
Type fles Waterinhoud (plm)
Campingaz 901 1,1 liter
Campingaz 904 4,5 liter
Campingaz 907 6,5 liter
5 kg 12 liter
6 kg 14,5 liter
9,5 kg 24,2 liter
10,5 kg 26,2 liter
33 kg 78 liter
Power Easy Clip 13 kg 31 liter
46,5 kg 112 liter

 Voor opslag van gasflessen met een totaal volume van  
< 125 liter gelden geen eisen.

 Bij het aantal liters wordt uitgegaan van de waterinhoud 
van de gasfles. Dit geldt voor volle en lege flessen. Daarom 
moeten ook lege flessen in de opslagvoorziening worden 
opgeslagen. Enkel nooit eerder gevulde flessen (demofles
sen) vormen een uitzondering hierop.

 Indien een melding activiteitenbesluit noodzakelijk is,  
zie tabel 1, dient deze melding 4 weken voor realisatie van 
de opslag te worden gedaan bij het bevoegd gezag.  
Dit kan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

 Gasflessen dienen rechtop te worden opgeslagen.

 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 (dit geldt niet voor transportmiddelen 
ten behoeve van de opslag)

 De opgeslagen gasflessen mogen niet (rechtstreeks)  
toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 Er dient een blustoestel in de buurt van de opslagvoor
ziening te hangen met een vulling van tenminste 5 kg of 
liter blusstof.

Tabel 1

Beknopte samenvatting opslageisen gasflessen
Bron: PGS 15 en Activiteitenbesluit milieubeheer

 Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd.

 In de opslagvoorziening en binnen een afstand van 2 meter 
daarbuiten mag niet worden gerookt en mag geen open 
vuur aanwezig zijn. Dit moet ook duidelijk zijn aangege
ven met een pictogram aan de buitenzijde van de opslag
voorziening.

 Aan de buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de 
toegangsdeur(en), moeten op duidelijk zichtbare plaatsen 
waarschuwingsborden worden geplaatst, die het gevaar van 
de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Voor gasfles 
sen met propaan zijn dat de onderstaande pictogrammen.

Opslag

0-125 L 
125-1.000 L 
1.000-2.500 L 
> 2.500 L

Afstand in m opslagvoor-
ziening tot woning derden  
met brandwerende voorziening 
(ten minste 60 min.) ertussen
n.v.t 
03 
7,5 
7,5

Afstand in m  
opslagvoor-
ziening tot 
woning derden
n.v.t 
03 
15 
15

Afstand in m tot put/kolk 
in verbinding met openbaar 
riool, kelderopening, aan-
zuigopening lager dan 1,5 m 
n.v.t 
5 
5 
5

Afstand in m tot 
bouwwerk of brand-
baar object binnen 
de inrichting1,2 
n.v.t 
5 
5 
10

Afstand in  
m tot de  
inrichtings 
grens1 
n.v.t 
5 
5 
10

Melding  
activiteiten- 
besluit  
noodzakelijk? 
Nee
Ja
Ja
Ja

1 Hierbij is ervan uitgegaan dat de opslagvoorziening/opslagkooi zelf niet 60 minuten brandwerend is uitgevoerd.  
Indien de opslagvoorziening wel (deels) brandwerend is uitgevoerd, gelden kortere afstanden. Deze zijn niet opgenomen  
in bovenstaande tabel. In dat geval wordt verwezen naar de PGS 15 of raadpleeg de Safety manager.

2 Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend bouwwerk moet deze wand  
een brandwerendheid van ten minste 60 minuten 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.

3 Voor opslagen tot 1.000 liter zijn geen externe afstanden opgenomen in wet- en regelgeving. 
 In dit geval is de interne afstand tot de inrichtingsgrens leidend.

Dit betreft een beknopte en onvolledige samenvatting van de PGS 15. Deze samenvatting  
is uitsluitend bedoeld als leidraad voor de opslag van propaan in gasflessen.  
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Benegas via 08000137 of met het bevoegd gezag.

Tabel 2
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