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Naam aanvrager: Afdeling: Ruimte: Telefoon: Datum aanvraag: 

Naam van het gas: Inhoud van de cilinder (in liters): 

Doel waarvoor het gas wordt gebruikt: Plaatsing in nis / zaal / zuurkast nummer: 

Motivatie plaatsing in laboratorium of werkplaats: Referentie naar document risico-
beoordeling:   

Tijdsduur waarvoor ontheffing wordt gevraagd (maximaal 1 jaar): Naam verantwoordelijke van lab of 
werkplaats:  

 Verplichting: Vooraf moet er een risicobeoordeling, die betrekking 
heeft op de plek waar de gasfles in de labzaal of werkplaats wordt 
geplaatst, zijn uitgevoerd. Deze risicobeoordeling dient bij deze aanvraag 
naar de voorzitter van de Acceptatie Commissie te worden gezonden. 

De hieronder aangekruiste randvoorwaarden zijn van toepassing: 

 De gascilinder moet met een ketting en/of haak deugdelijk 
       worden vastgezet. 

 De gascilinder moet beveiligd zijn tegen terugslag. 

 Indien niet in gebruik moet de afsluiter van de gascilinder zijn 
       dicht gedraaid. 

 De gascilinder moet geplaatst zijn in een zuurkast. 

Voor tot vloeistof verdichte gassen geldt aanvullend: 

 De gascilinder mag niet geplaatst zijn in de buurt van 
       verwarmingstoestellen. 

 De gascilinder bij ontvangst op gewicht controleren. 

Zie verder de richtlijnen, op de achterkant 
van dit formulier, die gebruikt kunnen 
worden door de Huisbaas om te komen tot 
het verlenen van een ontheffing. 

Aanvullende opmerkingen: 

Goedkeuring Ontheffing geldig tot: 

Acceptatiecommissie BCC (voorzitter) Paraaf 

Huisbaas Paraaf 

1. Origineel formulier naar aanvrager.
2. Kopie naar de SHE-officer en huisbaas.
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Richtlijnen met betrekking tot het verlenen van toestemming: 

 
■ Is het mogelijk om de gascilinder in een gascilinderkast (met afzuiging) of –nis buiten de werkruimte of laboratorium 

zaal te plaatsen? Het plaatsen in gascilinderkast of een bombenis buiten heeft de voorkeur. 
 
■ Hoe vaak wordt de gascilinder gebruikt? Als de gascilinder slechts incidenteel gebruikt wordt, overweeg dan of de fles 

buiten het gebouw opgeslagen kan worden. Neem het risico van aan- en afkoppelen mee in de overweging. 
 
■ Medewerkers die gascilinders aan- en afkoppelen moeten hiervoor aantoonbaar geïnstrueerd zijn. 
 
■ Als de inhoud van de gascilinder > 10 liter is, overweeg dan om géén ontheffing te verlenen. Laat de inhoud en/of de 

samenstelling van het gas in het besluit meewegen. Idem de ruimtelijke en/of plaatselijke ventilatie. Neem hierbij ook 
het zuurstofverdringend effect mee. 

 
■ Bevat de gascilinder acuut toxische of carcinogene componenten in een concentratie > 0,5 % boven de MAC-waarde? 

Neem het gebruik van dit soort gassen op labzalen mee in de risicobeoordeling of stel een Job Safety Analysis op van de 
activiteit om te zien of de gevaren in voldoende mate met maatregelen beheerst kunnen worden. 

  
■ Is er een MSDS van de inhoud van de gascilinder? Deze dient bij de gascilinder aanwezig te zijn. 
  
■ De gascilinder moet goed met een ketting en/of haak worden vastgezet om omvallen te voorkomen. 
 
■ De aanvrager dient na te gaan of de keuringsdatum van de gascilinder gedurende de ontheffingsperiode niet verloopt. 

Indien de keuringsdatum is verlopen, mag de gascilinder niet meer worden gebruikt. 
 

■ Zijn gebruikte slangen ingedeeld naar categorie en opgenomen in een beheerssysteem? 
 
■ Let er op dat de toe te passen reduceertoestellen niet uitgevoerd mogen zijn met een inwendige veerveiligheid of een 

andere afblaasmogelijkheid. 
 
■ Is de installatie waaraan de gascilinder gekoppeld is beveiligd tegen de hoge druk die ontstaat bij doorslaan van het 

reduceer? Denk hier vooral aan bij glazen reactoren en kwetsbare installatieonderdelen. Is dit aspect in voldoende mate 
in een risicobeoordeling meegenomen? Een reduceer is nooit een beveiliging!  
 

■ Indien de gascilinder een brandbaar gas bevat, laat dan controleren in hoeverre dit gas het Explosie Veiligheids 
Document in het kader van ATEX van de labzaal beïnvloedt. 

 
■ Alle gascilinders moeten verplicht geregistreerd worden in CISPRO in verband met de omgevingsvergunning in het kader 

van de Wet Milieubeheer. 
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