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1. Doel 
Verschillende organisaties op het USPB gebruiken diverse typen gasflessen in werkruimten. In 
deze KAM regel worden de wettelijke- en veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de plaatsing en 
gebruik van gasflessen in werkruimtes beschreven.  

2. Verantwoordelijkheden 
De verantwoordelijkheid betreffende het naleven van deze KAM-regel zijn als volgt: 

 

Het hoofd van de afdeling is eindverantwoordelijk voor de naleving van deze KAM-regel door de 
medewerkers van zijn/haar organisatie-onderdeel. 

 

De medewerkers van de afdeling zijn verantwoordelijk voor: 

• Het opstellen en aan- en afkoppelen van gasflessen; 

• In geval van incidenten en/of calamiteiten met gasflessen (bijv. vrijkomen van giftige 
gassen, brand, explosie) te handelen volgens de geldende incident/ongeval procedure 
van de organisatie en KAM-regel 15m ‘Melden van (bijna) milieu incidenten’ van 
Stichting-ALt. 

 

De medewerkers van PSP Logistiek zijn verantwoordelijk voor: 

• De werkzaamheden van de leverancier, die de gasflessen levert en afvoert, inclusief de 
juiste overdracht van de gasflessen aan de gebruiker. Zie ook KAM-regel 03 ‘Gevaarlijke 
stoffen’ 

3. Werkwijze 

3.1 Gevaren 

Het gebruik van gasflessen kan risico’s opleveren voor de veiligheid en gezondheid van  
werknemers en de omgeving (milieu). 

In het bijzonder gaat het daarbij om de gevolgen die ontstaan wanneer gasflessen worden 
blootgesteld aan verhitting. Hierdoor kan de druk in een gasfles zodanig hoog oplopen dat deze 
bezwijkt. Een gasfles kan ook bezwijken doordat bij verhitting het materiaal van de gasfles zijn 
sterkte verliest. Een dergelijk incident kan gepaard gaan met ontploffing en explosie met als 
gevolg raketwerking en wegvliegende metaalscherven. 

Indien een gasfles een brandbaar gas bevat zal, bij het openbarsten ten gevolge van verhitting 
door brand, tevens de inhoud van de gasfles verbranden. Bij gasflessen geeft dit in de regel 
aanleiding tot een steekvlam. Bij gasflessen gevuld met tot vloeistof verdicht brandbaar gas zal de 
inhoud in de vorm van een vuurbal in korte tijd kunnen verbranden.  

 

Naast brandbaar en explosief kunnen gassen ook giftig of corrosief zijn. In de praktijk zijn de 
gasflessen (op de bovenkant) vaak met kleurcodering weergegeven om de eigenschappen van het 
gas aan te geven. De meest voorkomende kleurcoderingen op gasflessen zijn in tabel 1 
weergegeven. 

 

https://stichting-alt.nl/kam-regels/15m-melden-bijna-milieu-incidenten/
https://stichting-alt.nl/kam-regels/03-gevaarlijke-stoffen/
https://stichting-alt.nl/kam-regels/03-gevaarlijke-stoffen/


                 
 
 

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven 

 
 

 

 
KAM-regel-09 Gasflessen in werkruimten       Pag. 3 van 8 
               Geldig vanaf: 19-okt-2021 

 

 Tabel 1. Kleur bovenkant gasfles en eigenschap gas (meest voorkomend). 

Kleur gasfles Eigenschap gas 

Heldergroen Verstikkend 

Rood Brandbaar 

Lichtblauw Brand bevorderend 

Geel Giftig en/of 
corrosief 

 

Verder is bij een aantal gassen het tegengaan van verspreiding i.v.m. milieugevaarlijke stoffen van 
belang.  
 
Wanneer vloeistofverdichte gassen (bijv. cryogene gassen) vrijkomen bestaat er gevaar voor 
zuurstofverdringing uit de lucht. Een tot vloeistof verdicht gas kan bij vrijkomen extreem 
uitzetten.  
 
Bij opslag van grote cryogene vaten (in opslagruimtes) wordt een detectiesysteem voor 
zuurstofconcentratie (met waarschuwingssignaal) voorgeschreven. Een afzuiging op 20 cm 
hoogte van de vloer is in deze gevallen noodzakelijk. 

 

3.2  Gebruik van gasflessen in werkruimten 
Het gebruik van gasflessen in werkruimten moet tot een minimum worden beperkt. Alleen 
gasflessen, waarbij het betreffende gas niet van het centrale gasnet kan worden afgenomen, 
kunnen bij uitzondering in aanmerking komen voor het plaatsen en gebruiken in een ruimte. 
Gasflessen worden zoveel mogelijk buiten opgeslagen in een gasflessenkast. 

 

3.3  Overzicht gasflessen in werkruimten 
Elke organisatie op het USPB heeft een overzicht met welke gasflessen in welke ruimten worden 
gebruikt. Dit overzicht kan ook per organisatie op afdelingsniveau of op gebouwniveau worden 
bijgehouden en is noodzakelijk om tijdens incidenten en calamiteiten de hulpdiensten (bijv. 
brandweer) volledig en correct te kunnen informeren. 
 

3.4 Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van gasflessen 
Indien een gasfles in een werkruimte noodzakelijk is voor bepaalde werkzaamheden (bijv. 
analyses), dan dienen de volgende veiligheidsmaatregelen te worden genomen. 

3.4.1   Opstellen van gasflessen 
• gasflessen waarvan de keuringstermijn is verstreken mogen niet meer worden gebruikt 

en moeten worden afgevoerd. De gebruiker moet de eindtermijn voor herkeuring in de 
gaten houden; 

• gasflessen moeten altijd worden vastgezet (wand- of tafelbeugel) en tegen mechanische 
beschadiging worden beschermd; 

• gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een 
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vaste plaats zijn ondergebracht (gasflessenkast);  

• leidingen, toebehoren en pakkingmateriaal moeten aantoonbaar onderhouden/ 
gecontroleerd zijn; 

• gasflessen mogen geen uitgangen blokkeren en mogen nooit bij liften, doorgangen en 
plaatsen worden neergezet, waar ze door zware bewegende of vallende voorwerpen 
kunnen worden geraakt; 

• gasflessen mogen nooit ruw worden behandeld. Schokken, vallen of stoten tegen andere 
harde voorwerpen moet worden vermeden, omdat als gevolg daarvan de al door 
inwendige druk belaste gasfleswand kan scheuren; 

• gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn, snel kunnen worden verwijderd en 
niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld; 

• lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde flessen. Zij moeten 
zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden opgeslagen; 

• Afsluiters moeten zijn aangebracht: 
o direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw; 
o aan het einde van elk aftakpunt van een vaste leiding naar een gebruikstoestel; 
o in de leidingen op plaatsen die het mogelijk maken de leiding geheel of 

gedeeltelijk te spoelen met een inert gas. 

 

3.4.2   Aan- en afkoppelen van gasflessen  
• Beschermkappen mogen niet worden verwijderd, tenzij zonder het afschroeven geen 

verbinding met het reduceertoestel mogelijk is; 

• vóór het gebruik dient op de inslag op de gasfles te worden gecontroleerd, of deze de 
bedoelde gassoort bevat en de keuringsdatum niet verlopen is. Indien de inhoud van de  
gasfles, door het ontbreken van enige aanduiding, merk of etiket niet bekend is, moet de  
gasfles ongebruikt naar de leverancier (via PSP naar Lindegas) worden teruggestuurd; 

• bij het aan- en afkoppelen van de reduceertoestellen zijn de volgende maatregelen en  
aanwijzingen van belang: 

o er moeten deugdelijke en goed passende afdichtingringen worden gebruikt; 
o het pakkingmateriaal moet geschikt zijn voor het betreffende gas; 
o de aansluitingen moeten schoon zijn; 
o het doorblazen van de afsluiter met brandbare of giftige gassen mag slechts 

buiten gebeuren, met waterstof of acetyleen doorblazen mag nooit, ook niet in 
de buitenlucht; 

o gasflessen met brandbare gassen hebben altijd een linkse draad, te herkennen 
aan de inkepingen op de hoeken van de moer; 

o oude afdichtingsringen moeten worden verwijderd en vernietigd, zodat 
hernieuwd gebruik niet mogelijk is; 

o het gebruik van legeringen die meer dan 63% koper bevatten is bij acetyleen 
verboden; 

o bij soldeerverbindingen mag geen zilversoldeer worden gebruikt (acetylide-
vorming); 

o materialen die alleen gebruikt worden voor het afkoppelen van gasflessen 
moeten na het afkoppelen worden opgeborgen in een ruimte die stofvrij is en 
vrij van oliën, vetten en andere chemische stoffen; 

o apparatuur, schroefdraad, aansluitingen, koppelingen en leidingen voor het 
gebruik bij zuurstof moeten beslist olie- en vetvrij zijn; 
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o het verdient aanbeveling pakkingmateriaal, slangaansluitingen, slangklemmen 
e.d. in voorraad te hebben voor de gassen die in gebruik zijn; 

• in de gevallen dat gas gebruikt wordt in systemen, waarin een lagere druk toelaatbaar is 
dan de beschikbare gasflesdruk, moeten geschikte drukregelaars worden gekozen. Voor 
de geschiktheid en herkeuring van de drukregelaar moet een deskundige (bijv. de 
leverancier) worden geraadpleegd; 

• regelaars, meters, slangen en andere apparatuur, die bestemd zijn voor het gebruik met 
een speciale gassoort of groep van gassen, mogen niet zonder meer op gasflessen 
worden gebruikt die gassen bevatten met heel andere chemische eigenschappen; 
hiervoor moet eerst een deskundige worden geraadpleegd; 

• aansluitingen die niet passen, mogen nooit worden geforceerd. Schroefdraad of 
aansluitingen van regelapparatuur of andere apparatuur moet dezelfde zijn als die op de 
aansluiting van de gasfles; 

• open de afsluiter langzaam. De opening van de afsluiter moet in een richting worden 
geplaatst waar zich geen personen bevinden; 

• bij het openen mogen slechts de hiervoor bestemde sleutels en/of gereedschappen 
worden gebruikt. De sleutel moet op de (geopende) gasfles blijven zitten; 

• indien een afsluiter is vastgeroest of moeilijk opengaat, mag de afsluiter niet geforceerd 
worden geopend. Afsluiters voorzien van een handwiel mogen nooit met een sleutel of 
tang worden opengedraaid. Het gebruik van een hamer is niet toegestaan; 

• vóórdat een gasfles in gebruik wordt genomen moeten alle aansluitingen worden 
gecontroleerd op lekkages. Dit mag nooit met een open vlam gebeuren (d.w.z. gebruik 
geen open vuur). In de meeste gevallen is zeepsop hiervoor geschikt; 

• indien blijkt (door bijv. periodieke controle) dat de slangen niet goed in orde zijn (bijv. 
door scheuren, poreus), dan moeten de slangen vervangen worden; 

• vóór het afkoppelen van een regelaar moet de afsluiter van de gasfles worden 
dichtgedraaid. Een losse beschermkap moet weer worden aangebracht; 

• wanneer een gasfles niet wordt gebruikt dient de afsluiter te zijn dichtgedraaid en het 
reduceerventiel (drukregelaar) te zijn ontlast; 

• afsluiters moeten goed bereikbaar zijn. 

 

4.4.3   Reparatie van gasflessen 
• Gasflessen, afsluiters en veiligheidstoestellen (drukregelaars) mogen nooit door 

ondeskundig personeel worden gerepareerd of veranderd; 

• beschadigde en/of lekke gasflessen, die niet meer dicht te krijgen zijn door het vaster 
aandraaien van de pakkingbus, moeten na het dichtdraaien van de afsluiter onverwijld in 
de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord ‘defect’ 
respectievelijk ‘lek’; 

• de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om brand-,ontploffings- en 
vergiftigingsgevaar te voorkomen. Bij het vrijkomen van een brandbaar of giftig gas moet 
de bedrijfsnoodorganisatie onmiddellijk worden gewaarschuwd (telefoonnummer 030-
274 2444) en indien van toepassing Stichting-ALT (KAM-regel-15m); 

• nummers, stempels van de keuringsinstantie e.d. mogen nooit zonder toestemming van 
de daarvoor bevoegde instanties (d.w.z. Lloyd’s Register voorheen Stoomwezen) worden 
verwijderd, evenmin als merktekens, etiketten of eventuele herkenningskleuren, die de 
inhoud van de gasfles en/of toelaatbaar vulgewicht aangeven; 

• gasflessen mogen nooit in een andere kleur worden gespoten. 
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3.4.4   Gasflessen met giftige stoffen 
• Medewerkers die met giftige gassen werken moeten voor aanvang van de 

werkzaamheden op de hoogte zijn van de eigenschappen en de gevaren die deze gassen 
kunnen opleveren. Hiervoor dienen het VIB/SDS en de informatie op de etiketten te 
worden geraadpleegd; 

• met giftige gassen mag alleen worden gewerkt in mechanisch goed geventileerde 
ruimten zoals goed afgezogen zuurkasten; 

• de medewerkers moeten op de hoogte zijn welke PBM’s (persoonlijke beschermings 
middelen) verplicht zijn. In ruimten waar gewerkt wordt met giftige gassen, moeten 
gasmaskers met geschikte filterbussen, verse lucht- of persluchtmaskers ter beschikking 
zijn. Deze gasmaskers moeten op een voor iedereen herkenbare plaats aanwezig zijn, 
bijv. in een schone kast met een glazen ruit om besmetting of verontreiniging te 
voorkomen; 

• de filterbussen en masker/gelaatstukken verpakt houden in een gesloten plastic zak (om 
eventuele vochtproblemen te voorkomen). 

 

3.4.5 Aanvullende eisen voor zuurstof 
• Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof waarin een druk kan optreden tussen de 

2.500 kPa (25 bar) en 15.000 kPa (150 bar), moeten zijn vervaardigd van koper, messing 
of roestvast staal. Onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan 
optreden die hoger is dan 15.000 kPa (150 bar), moeten van koper of messing zijn 
vervaardigd; 

• alle onderdelen van zuurstofinstallaties, die in aanraking kunnen komen met zuurstof, 
moeten vrij zijn van olie, verf en stof; 

• voordat een zuurstofinstallatie in gebruik wordt genomen, moet deze worden ontvet 
met een onbrandbaar ontvettingsmiddel en daarna worden gespoeld met stikstof; 

• de verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor zuurstof moet zodanig zijn 
dat het onmogelijk is om andere dan zuurstofflessen daarop aan te sluiten, een en ander 
volgens NEN 3268. 

 

3.4.6 Maximale hoeveelheid gasflessen 

De totale hoeveelheid flessen die in werkruimten per brandcompartiment (een verdieping, 
dan wel een deel van een gebouw gescheiden van de rest van het gebouw door wanden, 
vloeren of plafond met een brandwerendheid van tenminste 60 minuten) aanwezig mogen 
zijn zonder gasflessenkast,  heeft niet meer dan een gezamenlijke waterinhoud van 125 liter 
van gevulde en lege gasflessen. 
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3.4.7 Gasflessenkast 
Een gasflessenkast dient uitpandig te worden geplaatst. In slechts uitzonderlijke situaties kan 
de gasflessenkast (brandveiligheidskast voor gasflessen) inpandig worden geplaatst.  
Hierover dient vooraf overleg gevoerd te worden met de desbetreffende 
veiligheidsdeskundige van de organisatie.  
Een gasflessenkast dient ten minste te voldoen aan de voorschriften van  PGS15:2016, zoals 
de uitvoering conform de norm NEN-EN-14470-2 (brandwerendheid van min. 60 min) en de 
gezamenlijke waterinhoud bedraagt maximaal 220 liter per gasflessenkast.  
Alleen gasflessen van dezelfde categorie mogen in dezelfde gasflessenkast worden 
opgeslagen. Het ventilatie- kanaal in de gasflessenkast dient doelmatig en voldoende te zijn 
ingericht voor de aanwezige gasflessen. Hiermee wordt bedoeld dat het ventilatie kanaal 
moet zijn aangesloten op de buitenlucht en dat er rekening moet worden gehouden met de 
gevaar aspecten van de gassen bij het bepalen van het soort ventilatie.   
Per brandcompartiment mogen maximaal 2 gasflessen-kasten worden neergezet (dus 
maximaal 440 liter). 

 

Bij het toepassen van een gasflessenkast zijn ook de volgende voorschriften van toepassing: 

• open vuur verboden. Van toepassing zijnde verbodsborden zijn op de kast 
aangebracht; 

• gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaar eigenschappen moeten bij elkaar 
worden  opgeslagen. Gasflessen met gassen die met elkaar kunnen reageren, 
moeten gescheiden worden opgeslagen in verschillende brandcompartimenten; 

• brandbare gassen gescheiden houden van overige gassen (behalve inerte gassen); 

• geen apparatuur in de nabijheid plaatsen die een hogere oppervlaktetemperatuur 
hebben dan 250 °C, en waarbij aanraking van de opgeslagen stoffen met deze delen 
is uitgesloten; 

• in de buitenwanden van de kast (bij uitpandige opslag) moeten ventilatie-openingen 
aanwezig zijn. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn. 

 

  

https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf


                 
 
 

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven 

 
 

 

 
KAM-regel-09 Gasflessen in werkruimten       Pag. 8 van 8 
               Geldig vanaf: 19-okt-2021 

 

4 Afkortingen en begrippen 
  

Gasfles een cilindrische, metalen drukhouder met een waterinhoud van ten hoogste 150 
liter, die is bestemd voor meervoudig gebruik en die is voorzien van een 
aansluiting met klep- of naaldafsluiter 

Gasflessenkast een brandveiligheidskast die voldoet aan de eisen van de NEN–EN-14470-2 
Gezamenlijke 
waterinhoud 

de totale inhoud (in liters water) van de gevulde en lege (ongereinigde) gasflessen 

Inerte gassen edelgassen en stikstof 
“Regels” “regels voor toestellen onder druk” die zijn opgesteld door Lloyd’s register 

(voorheen Stoomwezen). 
PGS15 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15, hoofdstuk 6 opslag van gasflessen 
SDS Safety Data Sheet 
VIB Veiligheidsinformatieblad van de stof 
PSP  Poonawalla Science Park B.V. 
USPB Utrecht Science Park Bilthoven 

5 Bijlagen en verwijzingen 
 

Verwijzingen naar webpagina’s: 

• SelfService: http://www.usp-bilthoven.nl/diensten-services 
 
Verwijzing naar wet- en regelgeving en richtlijnen: 

• Publicatiereeks gevaarlijke stoffen PGS15:2016l  
 
Verwijzingen naar samenhangende KAM-regels: 
KAM-regels Stichting-ALt, : 

• KAM-regel 07 Afvoer (gevaarlijke) afvalstoffen 

• KAM-regel 15m Melden (bijna) milieu incidenten 

• Melden incidenten en ongevallen, zie KAM regel/procedure van de desbetreffende 
organisatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usp-bilthoven.nl/diensten-services
https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html
https://stichting-alt.nl/kam-regels/
https://stichting-alt.nl/kam-regels/07-afvoer-gevaarlijk-afvalstoffen/
https://stichting-alt.nl/kam-regels/15m-melden-bijna-milieu-incidenten/

