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A. U wilt minder dan 25 liter benzine opslaan 

U hoeft geen maatregelen te treffen. Houd de jerrycans wel verwijderd van ontstekingsbronnen, voor uw eigen veiligheid en die van uw omgeving. 

 

B. U wilt binnen meer dan 25 liter benzine opslaan 

U heeft geen verkoopruimte en wilt meer dan 25 liter benzine opslaan. 
 

> De benzine moet opgeslagen worden in een ruimte die 60 minuten brandwerend is. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar. 

 

C. U wilt buiten meer dan 25 liter benzine opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is meer dan 10 meter 

> De opslagruimte hoeft niet brandwerend uitgevoerd te zijn 
 

> Er moet een lekbak geplaatst worden 

De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen 

brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid 

opgeslagen brandstof kan opvangen. 
 

Bijvoorbeeld: 

> 2 x 200 ltr (400 ltr) Aspen benzine: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr) 

> 108 x 5 ltr (540 ltr) Aspen benzine: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr) 

 

D. U wilt buiten meer dan 25 liter benzine opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is minder dan 10 meter 

> De opslagruimte moet brandwerend uitgevoerd zijn. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar. 
 

> Er moet een lekbak geplaatst worden 

 

De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen 

brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid 

opgeslagen brandstof kan opvangen. 
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Bijvoorbeeld: 

> 2 x 200 ltr (400 ltr) Aspen benzine: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr). 

> 108 x 5 ltr (540 ltr) Aspen benzine: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr). 

 

E. U wilt benzine in een verkoopruimte opslaan 

> Op normale schappen (zonder lekbak) mag 300 liter benzine worden opgeslagen. 

> Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 800 liter benzine worden opgeslagen. 
 

Raadpleeg www.rijksoverheid.nl voor een weergave van het Activiteitenbesluit. 

 

F. U wilt benzine in een verkoopruimte opslaan en erboven is een woonruimte 

Bevindt er zich een woonhuis boven de verkoopruimte dan geldt het volgende: 
 

> Op normale schappen (zonder lekbak) mag 150 liter benzine worden opgeslagen. 

> Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 300 liter benzine worden opgeslagen. 

 

G. U wilt benzine in een verkoopruimte opslaan en erboven is een woonruimte waartussen de WBDO minder dan 60 minuten is 

Indien de WBDO (= weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) tussen woonhuis en verkoopruimte minder dan 60 minuten is, dan geldt het volgende: 
 

> Op normale schappen (zonder lekbak) mag 75 liter benzine worden opgeslagen. 

> Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 150 liter benzine worden opgeslagen. 

 


