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Samenvatting PGS 15 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

1. Inleiding
De PGS 15-richtlijn stelt eisen aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De
PGS 15-richtlijn is de meest gebruikte richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen (PGS) die ca. 35 richtlijnen bevat. Er zijn inmiddels verschillende versies
van de PGS 15: juni 2005, november 2011, december 2012 en september 2016.
Welke van de genoemde PGS-15 versies van kracht is, wordt bepaald door de datum
van de vergunning (als men vergunningsplichtig is). In oude vergunningen wordt
nog verwezen naar de voorganger van PGS 15, de CPR15-1 en 2 (CPR staat voor
Commissie Preventie van Rampen). In dit artikel worden de hoofdlijnen van de
PGS 15-editie september 2016 beschreven.

2. Belangrijke uitgangspunten van de PGS 15
• PGS 15 is een richtlijn maar heeft wetskracht via de WABO-vergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor type C-inrichtingen
(vergunningsplichtige inrichtingen) en via het Activiteitenbesluit voor de type
A-inrichtingen (niet-meldingsplichtige inrichtingen) en B-inrichtingen (welmeldingsplichtige inrichtingen).
• PGS 15 wordt gehandhaafd door Wabo en/of Arbo (Inspectie SZW); bij
verschillende voorschriften staat vermeld welke van beide instanties handhaaft.
• PGS 15 gaat voor de indeling van gevaarlijke stoffen uit van de
vervoerswetgeving voor gevaarlijke stoffen: ADR aangevuld met CMR-stoffen
(carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen). De CRM-stoffen kunnen in
allerlei ADR-klassen voorkomen of zelfs helemaal niet ADR-geclassificeerd zijn.
• Omdat PGS 15 geënt is op de ADR-vervoerswetgeving sluit zij daardoor goed
aan bij de transportlogistiek.
• Enkele ADR-klassen zijn van PGS 15 uitgezonderd: klasse 1 (ontplofbare
stoffen), deel van 6.2 (infectieuze stoffen: I3: ziekenhuisafval en I4: diagnostisch
materiaal geclassificeerd als biologisch materiaal cat. B) en 7 (radioactieve
stoffen). Die stoffen vallen onder andere regelgevingen. Zie bijlage 1:
Toepassingsgebied PGS 15.
• PGS 15 gaat over de opslag van reservevoorraden, dus gaat niet over
werkvoorraden.
• De PGS 15-eisen gelden pas boven bepaalde drempelwaarden; deze variëren van
1 tot 250 kg of liter afhankelijk van de klasse. Voor verpakkingen die onder het
regime van gelimiteerde hoeveelheden (Limited Quantities LQ paragraaf 3.4 van
het ADR) of vrijgestelde hoeveelheden (EQ paragraaf 3.5 van het ADR) vallen,
geldt een aanvullende vrijstelling tot in totaal het dubbele van de genoemde
hoeveelheden.
• Lege verpakkingen worden beschouwd als vol, tenzij de verpakkingen industrieel
gereinigd zijn.
• Een PGS 15-opslagvoorziening moet een brandwerendheid (WBDBO) van 60
minuten hebben; hetzij door de materiaaleigenschappen van wanden, vloer en
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plafond hetzij door afstanden tot andere (brandbare) objecten, gebouwen en de
terreingrens.
Als er meer dan 2500 kg aanwezig is, dan is een deskundige vereist met
voldoende vakbekwaamheid over de aanwezige gevaarlijke stoffen.
Als er meer dan 2500 kg aanwezig is, dan moet een actueel journaal worden
bijhouden. Deze moet representatief zijn, dat wil zeggen dat het een goed
beeld moet geven van de te verwachten gevaren, maar niet tot op de kg hoeft te
kloppen.
Er moet een intern noodplan zijn als er in de inrichting meer dan bepaalde
hoeveelheden aan gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen (volgens de
arbowetgeving moet er altijd een noodplan zijn). Het noodplan moet minimaal
1x per drie jaar worden geëvalueerd, beproefd en zonodig worden aangepast.
Ongewenste combinaties van gevaarlijke stoffen moeten worden voorkomen.
Dit zijn in het algemeen gesteld combinaties van stoffen die als ze met elkaar
in contact komen, kunnen leiden tot een sterke verhoging van temperatuur
(T) of druk (P) of waarbij gassen/dampen kunnen ontstaan die giftiger of
brandbaarder zijn dan van de oorspronkelijke stoffen.
UN-gekeurde ongeopende verpakkingen (zonder ontluchtingsventiel) en
verpakkingen die vallen onder het LQ-regiem vormen geen secundaire
gevaarsbron qua explosieveiligheid. Daarom is dan geen ATEX-zonering vereist
en is sprake van een ‘Niet Gevaarlijk Gebied’ conform de NPR7910. Het
belangrijkste gevolg hiervan is dat tijdens normaal bedrijf geen explosieveilig
materiaal hoeft te worden gebruikt zoals vorkheftrucks. Bij calamiteiten kan
echter wel sprake zijn van een tijdelijk aanwezigheid van explosiegevaar (zoals
bij het vallen van een vat of het leksteken van een vat met de lepels van een
heftruck).
Er worden geen expliciete ventilatie-eisen aan de opslagvoorziening gesteld
anders dan dat bij een gasflessenopslag natuurlijke ventilatie geborgd moet
zijn en dat aan de gebruikelijke eisen uit de arbowetgeving moet worden
voldaan. Dit betekent dat de blootstelling voor de medewerkers beneden
de gezondheidskundige grenswaarden van de stoffen moet blijven. De
concentratie van de stoffen in de lucht en de verblijfstijd van de medewerkers
in de opslagvoorziening is hierbij zeer bepalend. Wel wordt expliciet gesteld
dat bij lekkage ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen
of stankstoffen tot een minimum moet worden beperkt door onder andere
doelmatige ventilatie.
Een apart hoofdstuk in PGS 15 is gewijd aan de tijdelijke opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen – uitgezonderd (tank)containers –, tot maximaal 30.000
kg die, voorafgaand aan of aansluitend op transport buiten de reguliere
opslagvoorziening mogen staan. Daarbij is een relatie gelegd met de
aanwezigheid van deskundig personeel.
Net als bij andere wetgeving geldt een gelijkwaardigheidsbeginsel en de
mogelijkheid om gemotiveerd van de voorschriften af te wijken.

WHITEPAPER

4

Samenvatting PGS 15 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

3. Toepassingsgebied PGS 15
PGS 15 is gebaseerd op de vervoerswetgeving voor gevaarlijke stoffen: ADR
aangevuld met CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen).
Bij de vervoerwetgeving over land (ADR) worden negen klassen gevaarlijke stoffen
onderscheiden. ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg:
“Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Route”.
Het ADR kent 9 klassen. Zie volgende pagina voor overzicht.
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GEVAARSETIKETTEN
1

1.4

1.6

1.5

Vatbaar voor explosie (*= juiste letter van de ‘samenladingsgroep’)

2.1

2.2

2.3

3

4.1

Brandbaar gas (vlam
symbool mag ook in witte
kleur)

Niet brandbaar, niet giftig
gas (gasfles mag ook in
witte kleur)

Giftig gas

Brandgevaarlijk (vloeistoffen) (vlamsymbool mag
ook in witte kleur)

Brandgevaarlijk

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

Voor zelfontbranding
vatbare stof

Gevaar van
ontwikkeling van brandbare gassen in contact met
water (vlamsymbool mag
ook in witte kleur)

Oxiderende stof

6.2

7A

7B

7C

7D

6

7

7

7

7

Infectueuze stoffen; bij
beschadiging of lekkage
onmiddellijk de autoriteiten
waarschuwen; gescheiden
houden van levensmiddelen, genotmiddelen en voer
voor dieren

Radioactieve stof in colli
van categorie I-WIT

Radioactieve stof in
colli van categorie II-GEEL
voldoende afstand van
personen, postzakken en
colli met opschrift ‘foto’
of ‘photo’

Radioactieve stof in
colli van categorie III-GEEL
voldoende afstand van
personen, postzakken en
colli met opschrift ‘foto’
of ‘photo’

Voertuig kenmerking
(beide zijkanten en achterzijde)

8

9

9A

9

9

Diverse gevaarlijke stoffen
en voorwerpen

Lithium cellen
of batterijen

7E

Organische peroxiden
(vlamsymbool mag ook in
witte kleur)

criticality
safety index

7

Splijtstoffen

Bijtende stoffen

(vaste stoffen)

Giftige stof; gescheiden
houden van levens
middelen, genotmiddelen
en voer voor dieren
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In ADR en daarmee ook bij de opslagregels van PGS 15 wordt behalve met
de klassen ook gewerkt met zogenaamde verpakkingsgroepen. Deze geven,
onafhankelijk van de klasse waarin de stof is ingedeeld, een indicatie van de
gevaarlijkheid van de stof.
• Verpakkingsgroep I: Stoffen met groot gevaar
• Verpakkingsgroep II: Stoffen met middelmatig gevaar
• Verpakkingsgroep III: Stoffen met gering gevaar
De indeling in verpakkingsgroepen (VP) is niet van toepassing op de klassen 1
explosieve stoffen, 2 gassen, 5.2 organische peroxiden, 6.2 infectueuze stoffen en 7
radioactieve stoffen. Daarvoor zijn de eigenschappen te divers.
De verpakkingen moeten geschikt zijn voor de gevaarlijke stoffen waarvoor zij
zijn gebruikt. Dus voor de stoffen met groot gevaar (verpakkingsgroep I) gelden
strengere verpakkingseisen. Daarom zijn er ook drie soorten verpakkingen.
• Verpakkingen met keurmerk X; deze zijn geschikt voor VP I, II en III
• Verpakkingen met keurmerk Y; deze zijn geschikt voor VP II en III
• Verpakkingen met keurmerk Z geschikt voor VP III.
Verschillende soorten stoffen zoals genoemd in ADR vallen onder het
toepassingsgebied van PGS 15. Maar een aantal soorten stoffen niet. Zie bijlage 1:
Toepassingsgebied PGS 15.

4. PGS 15 geldt alleen voor reservevoorraden,
niet voor werkvoorraden
De voorschriften van PGS 15 hebben betrekking op de opslag van
‘reservevoorraden’ aan bepaalde soorten gevaarlijke stoffen. PGS 15 heeft dus géén
betrekking op de werkvoorraden.
PGS 15 beschrijft onder voorschrift 3.1.3 de werkvoorraad als volgt: Onder een
werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen wordt verstaan:
de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die ten behoeve
van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of per
procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld.
Daarbij worden enkele aanvullende voorwaarden gesteld:
• De werkvoorraad moet strikt noodzakelijk zijn.
• Per gevaarlijke stof mag (voor iedere werkvoorraad) ten hoogste één
aangebroken verpakkingseenheid aanwezig zijn, plus één reserve.
• Indien een dagvoorraad uit meer dan één verpakkingseenheid bestaat, dan mag
er een dagvoorraad staan plus één reserve verpakkingseenheid;
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Onder een verpakkingseenheid wordt verstaan bijvoorbeeld een blik, een doos, een
vat maar ook een pallet waar deze stoffen op staan opgeslagen.
Een laskar met gasflessen kan ook als werkvoorraad worden beschouwd.
De werkvoorraad moet zodanig zijn dat de productie normaal doorgang kan
vinden. Het is echter niet de bedoeling dat meerdere niet-geopende eenheden
onnodig dagenlang of zelfs wekenlang in een werkruimte of dergelijke verblijven.
Dan is er sprake van ‘verkapte opslag’. Deze eenheden behoren dan te worden
bewaard in een opslagruimte. Waar exact de grens ligt, is moeilijk aan te geven. Het
is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat de verpakte gevaarlijke stoffen en/
of CMR-stoffen binnen een redelijke tijd daadwerkelijk zullen worden gebruikt in het
productieproces.
De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht
naar een opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s
van transport zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Bij batchgewijze
productie en bij volcontinubedrijven moet per situatie worden beoordeeld wat
vereist is voor een goede procesvoering.
Bij een hoeveelheid van meer dan 50 liter gevaarlijke stoffen is een lekbak vereist
om het verdampingsoppervlak te verkleinen in het geval van een lekkage.

5. Wanneer heeft een bedrijf met PGS 15 te maken?
Een bedrijf heeft feitelijk altijd met PGS 15 te maken wanneer zij verpakte gevaarlijke
stoffen in voorraad heeft. Een bedrijf heeft dan – wanneer zij een zogenaamde
type C-inrichting is – via haar vergunning met de PGS 15-richtlijn te maken. Als
een bedrijf niet vergunningsplichtig is (een type A inrichting is of een type B
meldingsplichtige inrichting is), valt zij onder het Activiteitenbesluit (Besluit
Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Hoofdstuk 4 afdeling 4.1 Op- en
overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen).
Zij heeft dan via die weg ook met de artikelen daarin die over de opslag van
verpakte gevaarlijke stoffen gaat, te maken. Deze zijn eveneens gebaseerd op PGS
15.
Dus linksom of rechtsom: met heeft of krijgt te maken met de PGS 15-regels.
De eisen die in PGS 15 (of het Activiteitenbesluit) worden gesteld, gelden alleen
als bepaalde minimumhoeveelheden worden overschreden. Alleen als deze
hoeveelheden (ondergrenzen of drempelwaarden) worden overschreden, is PGS 15
van toepassing. Deze staan genoemd in tabel 1.2 van PGS 15.
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Tabel 1.2 van PGS 15

ADR-klasse 6.2 (besmettelijke stoffen) betreft I3 (UN 3291 ziekenhuisafval) en I4
(UN 3373 diagnostisch materiaal).
Op de een na onderste rij van de tabel is een sommatieregel genoemd: totaal
50 voor klasse 8 en 250 kg of liter voor klasse 9. Het hangt van het karakter
en de grootte van het bedrijf af of de ondergrenzen per inrichting, gebouw,
opslagvoorziening of anderszins gelden.
Voor verpakkingen die onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden
(Limited Quantities LQ paragraaf 3.4 van ADR) of vrijgestelde hoeveelheden (EQ
paragraaf 3.5 van ADR) vallen, geldt een aanvullende vrijstelling tot in totaal de
dubbele hoeveelheid van de in bovenstaande tabel genoemde hoeveelheid. Deze
aanvullende vrijstelling geldt alleen indien de stoffen in de transport-verpakking zijn
opgeslagen.
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6. Twee situaties worden onderscheiden
A. Een opslagvoorziening binnen een bedrijfsgebouw waarin de primaire
activiteiten van het bedrijf plaatsvinden zoals productie, onderwijs, zorg,
kantoor, enz.
B. Een opslagvoorziening aanpalend aan of los van het bedrijfsgebouw.

7. Een opslagvoorziening binnen een bedrijfsgebouw waarin de
primaire activiteiten van het bedrijf plaatsvinden
In bedrijfsgebouwen mogen de volgende hoeveelheden in een opslagvoorziening
worden opgeslagen.
• Hoeveelheden tot 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen.
• Hoeveelheden tot 10.000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte
gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8 stoffen (VG II of III) zonder bijkomend
gevaar of ADR-klasse 9.
• Zeer giftige stoffen ADR-klasse 6.1 VP I en stoffen ADR-klasse 8 VP I met
aanvullend etiket 6.1: maximaal 1.000 kg.
Worden deze hoeveelheden overschreden, dan mogen deze niet in het
bedrijfsgebouw worden opgeslagen, maar moeten naar aparte magazijnen
aanpalend of los van het bedrijfsgebouw worden overgebracht.
De Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO) tussen een
opslagvoorziening en aanpalende ruimtes moet ten minste 60 min bedragen in
beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in
deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO.
Op een verdieping mogen per brandcompartiment maximaal twee
brandveiligheidskasten met gevaarlijke of CMR-stoffen worden opgesteld. Daarmee
mag dus de hoeveelheid van 500 kg of liter per verdieping worden overschreden,
als er op de verdieping meer brandcompartimenten zijn.
Noot: in het algemeen wordt de opslag van gevaarlijke stoffen in een
kelderverdieping afgeraden. Dit omdat in een kelderverdieping veelal minder
ventilatiemogelijkheden aanwezig zijn (van belang bij spills) en ook het aantal
ontvluchtingsmogelijkheden daar beperkt is. Bovendien blijven vrijkomende
dampen veel gemakkelijker daar hangen (de meeste dampen zijn immers zwaarder
dan lucht).
Indien uitsluitend onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke
stoffen worden opgeslagen en deze stoffen van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II of
III zonder bijkomend gevaar en/of ADR-klasse 9 zijn, hoeft niet voldaan te worden
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aan de WBDBO-eis (van 60 minuten) en het 500 kg of litercriterium. Dat moet wel
als het gaat om klasse 8 verpakkingsgroep I stoffen of stoffen met een bijkomend
gevaar.
Binnen het bedrijfsgebouw dient een afweging gemaakt te worden hoe men de
stoffen qua spreiding in het gebouw wil hebben.
• Verschillende (of vele) decentrale opslagvoorzieningen (bijvoorbeeld per
werkruimte of brandcompartiment).
• Per verdieping of afdeling een grotere voorraad in een opslagvoorziening.
• Centraal in een magazijn.
Bij deze keuze spelen tal van factoren een rol, zoals het aantal gebruikers, het
voorraadbeheerssysteem, het aantal voorzieningen (die allemaal aan bepaalde
brandwerendheidseisen en mogelijk ventilatiecondities moeten voldoen), de
afstanden, de logistiek van halen en brengen naar meer centrale opslagruimtes,
waarbij risico’s tijdens het (horizontale en verticale) transport ook een rol spelen.
Er bestaan verschillende typen brandveiligheidsopslagkasten op basis van
hun brandwerendheid, te weten 40 min, 15 min, 30 min, 60 min en 90 min.
In veiligheidskasten van 40 en 30 minuten mag maximaal 150 liter worden
opgeslagen; in de kasten van 60 en 90 minuten 250 liter.
Voor veiligheidskasten van na 1 januari 2006 moet binnen het bedrijf een
productcertificaat aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de kast voldoet aan de norm
NEN-EN-14470-1. Oudere kasten moeten voldoen aan NEN 2678.
Bij de nieuwe kasten (van na 1 jan 2006) moet op de voorkant
(buitenkant) van de kast op een goed zichtbare plaats de
volgende informatie zijn aangebracht:
- deuren sluiten
- gevaarssymbool “Vuur, open vlam, roken verboden”.
- gevaarssymbool “Brandgevaarlijke stoffen”
- de van toepassing zijnde norm (NEN-EN 14470-1)
- de brandwerendheidsprestatie van de kast (type 30, 60 of 90)
Tevens moet er informatie staan over de naam of het merk van
de producent, het typenummer en het jaar van productie, de
maximale toegelaten emballage en de maximale belasting van het legbord.
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8. Een opslagvoorziening aanpalend aan of los van het
bedrijfsgebouw
Deze opslagvoorziening wordt beschreven in hoofdstuk 4 van PGS 15. Deze
opslagen zijn bedoeld voor grotere hoeveelheden (> 10.000 kg) en voor meer
dan 1000 kg van zeer giftige stoffen (klasse 6.1) VP I en stoffen klasse 8 VP I met
aanvullend etiket 6.1.
Het belangrijkste verschil van deze aparte opslagen met die in het bedrijfsgebouw
(optie A) is dat veelal niet kan worden volstaan met de standaard bouwkundige
voorzieningen (brandwerendheid), maar dat verdergaande voorzieningen vereist
kunnen zijn met betrekking tot de maximale groottes van de opslagvoorziening, de
verdeling van de voorraad over zogenaamde vakken, brandbestrijding, opvang van
product en bluswater en aanvullende organisatorische maatregelen.

8.1 Drempelwaardes waarboven beschermingsniveaus gelden
Bij deze aparte opslagen wordt gekeken welk zogenaamd beschermingsniveau
(BN) van toepassing is. Om te voorkómen dat voor een beperkte hoeveelheid
zware maatregelen volgens een beschermingsniveau worden genomen, zijn
drempelwaarden of grenswaarden gedefinieerd waaronder dat niet hoeft.
ADR-klasse zonder
bijkomend gevaara

Omschrijving en specificatie

Grenswaarde (kg)

3

Brandbare vloeistoffen met een
vlampunt tot 60 ºC

400

Verpakkingsgroep I

ADR-klasse 6.1 en 8 met
etiket nr. 6.1

1000

5.1, 6.1, 8, 9

Totale (per ADR-klasse) hoeveelheid giftige of bijtende
en/of milieugevaarlijke stoffen en/
of CMR-stoffen

2500

a Voor stoffen met een bijkomend gevaar moet ook het bijkomend gevaar worden beoordeeld.
Voor de desbetreffende stof geldt de laagste grenswaarde.

Pas als vastgesteld is dat de voorraden groter zijn dan die grenswaarden, wordt het
beschermingsniveau bepaald aan de hand van de volgende tabel.
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Toelichting op enkele items
(-) De horizontale streepjes in de tabel betekenen dat de desbetreffende combinaties van gevaarsklasse en brandbaarheid niet voorkomen.
a. Na instemming van het bevoegd gezag kan in deze gevallen beschermingsniveau
2a worden toegepast indien in de opslagvoorziening in totaal (dus inclusief de
andere stoffen) minder dan 100 000 kg wordt opgeslagen op een vloeroppervlak
van maximaal 300 m2. Dit geldt alleen indien het verpakkingsgroep II of III betreft. Daarnaast zal dit worden beoordeeld door de brandweer op beheersbaarheid en de gevolgen van de brand op de omgeving en bijkomende risico’s door
snelle branduitbreiding, blus- en koel(on)mogelijkheden, inzetbaarheid brandweer om uitbreiding te voorkomen en veiligheid van de aanwezigen.
b. Voor stoffen met een bijkomend gevaar moet ook het bijkomend gevaar worden
beoordeeld. Voor de desbetreffende stof geldt het zwaarste beschermingsniveau.
c. Stoffen die voldoen aan bepaalde voorwaarden worden voor het bepalen van het
vereiste beschermingsniveau ingedeeld als ADR-klasse 9, brandbare vaste stoffen.
d. Indien sprake is van uitsluitend opslag met onbrandbare stoffen of niet-brandonderhoudende stoffen in een uitpandige opslagvoorziening is het, op basis van
een afweging van de risico’s van de opgeslagen stoffen, mogelijk om in dat geval
beschermingsniveau 4 toe te passen. In de afweging van de risico’s moeten in
ieder geval de eigenschappen van de stoffen zoals de mate van giftigheid of
brandbevorderendheid en de omgeving van de inrichting worden betrokken.
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e. Beschermingsniveau 4 mag alleen toegepast worden indien uitsluitend (ongeacht of onder de grenswaarde uit tabel 4.2 wordt gebleven) opslag van niet
brandbare of niet brandonderhoudende stoffen plaatsvindt in de opslagvoorziening. Indien ook brandbare of brandonderhoudende stoffen opgeslagen worden,
moet ten minste beschermingsniveau 3 toegepast worden.

8.2 Beschermingsniveaus
Deze beschermingsniveaus (BN) kenmerken zich als volgt.
BN1: Het zwaarste beschermingsniveau. Snel detecteren en blussen van brand.
Daarom is een geschikte branddetectie plus doormelding en (semi)automatische
blusinstallatie vereist (conform PGS14).
Oppervlakte max 2500 m2. Indeling in vakken van maximaal 300 m2 (afhankelijk
van PGS 14 en een uitgangspuntendocument UPD).
BN2a: Doel: brand binnen het brandcompartiment houden, zonder blussen. Eis
is dat voldoende koelwater beschikbaar moet zijn om hittestraling naar buiten te
voorkómen. Tevens snelle branddetectie en doormelding. Oppervlakte max 1000
m2. Indeling in vakken van maximaal 300 m2.
BN3: Opslag van gevaarlijke en CMR-stoffen die niet gemakkelijk kunnen worden
ontstoken. Geen eisen voor branddetectie en bluswateropvang. Oppervlakte maximaal 2500 m2. Indeling in vakken van maximaal 300 m2.
BN4: Opslag van klasse 8 en 9 stoffen die niet brandbaar en niet brandonderhoudend zijn. Hiervoor geldt een lichter regiem. Er gelden geen eisen voor branddetectie en bluswateropvang. Oppervlakte max 2500 m2. Géén vakscheiding noodzakelijk (vs. 4.5.6) vanwege onbrandbaarheid van de stoffen.
Voor opslagvoorzieningen met beschermingsniveau 1 geldt dat er een geschikt
vastopgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem) aanwezig
moet zijn dat gereed is vóór inbedrijfsneming. De installatie, of een combinatie
van installaties, moet zijn ontworpen conform een goedgekeurd uitgangspuntendocument (UPD). Gangbare brandbeveiligingsinstallaties zijn opgenomen in PGS
14: ‘Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen; Handreiking bij de
toepassing van opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15.’ In PGS 14 wordt
ingegaan op de toepassingsgebieden respectievelijk geschiktheid van de verschillende installaties en hoe deze geschiktheid behoort te worden aangetoond. PGS 14
behoort te worden toegepast in samenhang met PGS 15.
BN2a kan worden beschouwd als het resterende hoogste risicovolle niveau van de
genoemde vier niveaus. Immers, bij BN1 zijn de risico’s gereduceerd door de automatische blusinstallatie en bij BN3 en BN4 is er nauwelijks kans op een omvangrijke brand en is er daardoor slechts een laag risico.
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Voor BN1, BN3 en BN4 gelden de gebruikelijke maximale groottes van de hele opslag (maximaal 2500 m2), met maximale brandcompartimenten van 1000 m2. Voor
BN2 opslagvoorziening geldt een maximale grootte 1000 m2.

8.3 Scheiding tussen de vakken
De in een opslagvoorziening aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMRstoffen moeten bij de beschermingsniveaus 1, 2a en 3 in vakken zijn opgeslagen.
Voor BN4 geldt dat niet vanwege de onbrandbaarheid van de daar opgeslagen
stoffen. Vakken zijn delen van het magazijn die van elkaar gescheiden zijn door een
gangpad van minimaal 3,5 meter of een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten.
De scheiding in vakken dient verschillende doelen:
• Het kunnen opslaan van verschillende ADR-klassen in één ruimte. In bepaalde
gevallen mogen onverenigbare combinaties van ADR-klassen niet in één vak zijn
opgeslagen.
• Het voorkomen of vertragen van brandoverslag van één vak naar een naburig
vak door straling en convectie.
• Het voorkomen van brandoverslag van één vak naar een naburig vak doordat
een vloeistofbrand zich over de vloer verspreidt van één vak naar een naburig
vak.
• Het zeker stellen van een goede bereikbaarheid van een willekeurig punt binnen
de opslagruimte bij incidenten (lekkage, ongeluk, beginnende brand enz.).
De grootte van een vak mag ten hoogste 300 m2 bedragen. Scheiding tussen vakken kan plaatsvinden door een gangpad van tenminste 3,5 m of door een scheidingsconstructie met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten.
Indien een scheidingsconstructie tussen twee vakken is aangebracht, mogen de
verpakte stoffen niet hoger worden gestapeld dan tot 0,5 m onder de bovenrand
(of lager als de brandblusinstallatie dat vereist). Bovendien mogen de stoffen niet
worden opgeslagen binnen 0,5 m van de open zijde van het vak.
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8.4 Productopvangcapaciteit
In de opslagvoorziening moet de productopvangcapaciteit zijn berekend aan de
hand van de volgende tabel (tabel 4.3 in de PGS 15).
Vlampunt ≤ 60 ºC

Vlampunt > 601 ºC

100 % van de aanwezige vloeistoffen in het grootste vak, 10 %
indien de aanwezige vloeistoffen
zich uitsluitend in metalen verpakking bevinden

10 % van de aanwezige vloeistoffen in het grootste vak

10 % van de aanwezige vloei
stoffen in de opslagvoorziening

10 % van de aanwezige
vloeistoffen in de opslag
voorziening

Beschermingsniveau 2a

100 % van de aanwezige vloeistoffen in de opslagvoorziening

100 % van de aanwezige
vloeistoffen in de opslag
voorziening

Beschermingsniveau 3

n.v.t.

10 % van de aanwezige vloeistoffen in het grootste vak

Beschermingsniveau 4

n.v.t.

10 % van de aanwezige vloeistoffen in het grootste vak.
(maar binnen BN4 zijn geen
vakken verplicht).

Beschermingsniveau 1
1-1000 m2

Beschermingsniveau 1
Vanaf 1000 m2

Tabel 4.3 van PGS 15 Productopvangcapaciteit per beschermingsniveau

8.5 Bluswateropvangvoorzieningen
Voor een opslagvoorziening met beschermingsniveau 1 moet de nominale bluswateropvangcapaciteit worden bepaald met behulp van de in PGS 14 vermelde parameters.
De werkelijke grootte van de bluswateropvangvoorziening moet:
• indien stoffen van ADR-klasse 6.1 zijn opgeslagen of een overeenkomstig
bijkomend gevaar hebben, stoffen van ADR-klasse 9 (milieugevaarlijk) of CMRstoffen, ten minste gelijk zijn aan de nominale opvangcapaciteit (100 %);
• indien stoffen van ADR-klasse 8 zijn opgeslagen, ten minste 50 % bedragen van
de nominale capaciteit;
• indien stoffen van ADR-klasse 3 zijn opgeslagen, ten minste 25 % bedragen van
de nominale capaciteit.
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De totaal benodigde opvangcapaciteit wordt bepaald door de som van bluswateropvangcapaciteit en productopvangcapaciteit. Dit mag in dezelfde
opvangvoorziening zijn gerealiseerd. Zo’n opvangvoorziening kan gerealiseerd worden door een verdiepte vloer of door een ondergrondse tank of anderszins.

In schema een overzicht van blusinstallaties, branddetectie, koelwater , maximale grootte en vakken

Beschermingsniveau 1 betekent een hoge investering in de automatische blusinstallatie met jaarlijkse hoge certificatiekosten. Daar staat tegenover een groot magazijn
en slechts een beperkte bluswater- en productopvangcapaciteit.
Bij de keuze voor beschermingsniveau 2a vervallen de hoge kosten voor de automatische blusinstallatie (en de jaarlijkse certificatiekosten daarvan), maar gelden
striktere eisen ten aanzien van de grootte van het magazijn en de bluswater- en productopvangcapaciteit. Dat geeft dan meer beperkingen dan bij BN1.

8.6 Brandwerendheid opslagvoorziening
Voor de aparte opslaggebouwen geldt dat deze qua materiaal van wanden, gevels
en dak een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
moeten hebben. Deze moet minimaal 60 minuten zijn. Als echter de opslag tussen
de 5 en 10 meter van andere gebouwen of de terreingrens afligt, hoeft de WBDBO
slechts 30 minuten te bedragen. Ligt de opslag verder weg dan 10 meter van andere
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gebouwen of de terreingrens, dan geldt geen WBDBO-eis. Wel moet het bouwkundig materiaal niet zelf kunnen branden.
8.7 Koopmansgoederen en aanverwante stoffen
PGS 15 staat toe dat er andere goederen dan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen
in de PGS 15-ruimtes (behoudens de ruimtes met gasflessen). Daarbij wordt het
volgende onderscheid gemaakt:
Koopmansgoederen: handelsgoederen opgeslagen als stukgoed (geen bulkopslag)
m.u.v. gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, bestrijdingsmiddelen en afvalstoffen.
Aanverwante stoffen: verpakte (grond)stoffen en chemicaliën die niet onder het
ADR vallen, maar qua producteigenschappen (bijvoorbeeld vlampunt, toxiciteit,
chemische samenstelling e.d.) overeenkomen met ADR-geclassificeerde stoffen.
Ook stoffen die volgens andere wet- en regelgeving zoals de Wet milieubeheer, de
Arbowet en CLP als gevaarlijke stof worden geclassificeerd, kunnen als aanverwante
stoffen worden gezien.
Onder bepaalde voorwaarde mogen in een opslagvoorziening voor gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen waarin maximaal 10.000 kg en géén verpakkingsgroep
I stoffen zijn opgeslagen, ook koopmansgoederen en aanverwante stoffen worden
opgeslagen. De koopmansgoederen moeten gescheiden worden opgeslagen van
gevaarlijke stoffen (in aparte vakken). Elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij zijn.

9. Gasflessen
2.2

Niet brandbaar, niet giftig
gas (gasfles mag ook in
witte kleur)

Enkele belangrijke bepalingen (hoofdstuk 6, PGS 15)
De voorschriften zijn van toepassing op de opslag van hoeveelheden groter dan
125 l waterinhoud van een aantal hervulbare verpakkingen van ADR-klasse 2. Deze
verpakkingen betreffen gasflessen, ‘lecture bottles’ en cilinderpakketten (MEGC
Multiple Element Gas Container) die tot het vervoer (VLG/ADR) zijn toegelaten.
Deze verpakkingen zijn in de voorschriften alle aangeduid met het verzamelbegrip
‘gasfles’.
PGS 15 is niet van toepassing op de opslag van drukhouders met CO2 (‘koolzuurcilinders’) bij horecagelegenheden, of de opslag van koolzuurcilinders met een
doelmatige drukontlastvoorziening bij distributiebedrijven zoals drankengroothandels. Evenmin geldt PGS 15 voor gasflessen die ten behoeve van een blusgasinstallatie zijn opgesteld, niet voor draagbare of verrijdbare blustoestellen onder druk die
zijn geplaatst of opgehangen voor de bestrijding van een eventuele brand binnen
de inrichting zelf en niet voor ademluchtflessen voor hulpverleners in geval van een
calamiteit.
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De opslag van gasflessen moet bij voorkeur in de buitenlucht plaatsvinden. Daarmee worden drukgolven vermeden die bij inpandige opslag in een gebouw kunnen
ontstaan. Tevens is een opslag van gasflessen in de buitenlucht beter bereikbaar
voor hulpdiensten. Dit geldt niet voor de opslag van medische gassen – deze moeten vanuit GMP (Good Manufacturing Practices) oogpunt inpandig worden opgeslagen of tegen weersinvloeden worden beschermd – en voor speciale gasmengsels
ten behoeve van kalibratie/laboratorium doeleinden.
In ruimten waar opslag plaatsvindt, mogen gasflessen aanwezig zijn die via vaste
leidingen zijn aangesloten. Daarvoor gelden aanvullende voorschriften.
Gasflessen waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 125 l, moeten
worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening met uitzondering
van werkvoorraden, of op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn
aangesloten aan een verzamelleiding die leidt naar een of meer verbruikspunten.
Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting
behorend bouwwerk, moet deze wand een WBDBO van ten minste 60 min 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.
Ten aanzien van de afstanden van een gasflessenberging tot andere gebouwen en
de inrichtingsgrens, geldt de volgende tabel:

Van de afstandseisen kan worden afgeweken als aannemelijk gemaakt kan worden dat de stralingsbelasting nooit hoger zal worden dan 10kW/m2.

De kans op domino-effecten bij gasflessen is niet uitgesloten, maar de kans hierop
is gering. Om die reden is er ook geen noodzaak voor het plaatsen van gasflessen
met verschillende inhoud in gescheiden vakken of compartimenten. Om kans op
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verwisseling te voorkomen, wordt echter wel aangeraden om gasflessen met gelijksoortige eigenschappen bij elkaar op te slaan.
In gasflessenbergingen mogen geen andere goederen aanwezig zijn die voor het
beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.
Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd.
Een eventueel dak moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig
zijn uitgevoerd. Indien opslag plaatsvindt van gasflessen met brandbare gassen die
zwaarder zijn dan lucht zoals propaan en butaan, moet een afstand worden aangehouden van ten minste 5 m tot kelderopeningen, putten en straatkolken die in open
verbinding staan met de riolering. Tevens moet ten minste 5 m worden aangehouden tot aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die zijn gelegen op minder dan
1,5 m boven het maaiveld.

10. Opslag van spuitbussen en gaspatronen
De opslag van spuitbussen en gaspatronen wordt beschreven in hoofdstuk 7 van de
PGS 15.
Binnen de vervoerswetgeving worden spuitbussen en gaspatronen beschouwd als
drukhouders die vallen onder ADR-klasse 2. Er wordt voor de vervoerswetgeving onderscheid gemaakt op grond van de aard van het drijfgas (inert, zeer licht ontvlambaar of licht ontvlambaar) of de te vernevelen stof.
Spuitbussen en gaspatronen die betrokken raken bij een brand kunnen gaan rocketeren, ongeacht of de inhoud bestaat uit een inerte of (licht) ontvlambare stof. Dit
kan bij brand leiden tot domino-effecten.
PGS 15 is van toepassing op de opslag van spuitbussen en gaspatronen met een
inhoud (drijfgas dan wel werkzame stof) die is ingedeeld als (zeer) (licht) ontvlambaar, toxisch, corrosief of oxiderend. Daarbij geldt een ondergrens van 50 kg. Boven
die grens moeten de spuitbussen in een speciaal daarvoor bestemde opslagvoorziening worden opgeslagen.
Opslagvoorzieningen voor de opslag van spuitbussen en gaspatronen moeten als
brandcompartiment zijn uitgevoerd.
Er worden drie situaties onderscheiden:
Opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 (vloeroppervlakte)
De opslag van spuitbussen of gaspatronen hoeft dan niet te worden gescheiden
van de opslag van andere gevaarlijke stoffen.
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Opslagvoorziening groter dan 100 m2 (vloeroppervlakte)
Dan moeten:
• spuitbussen of gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen. Dit kan worden verwezenlijkt door een afscheiding van gaas van
voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal
5 cm (voorbeelden zijn: harmonicagaas van ten minste 2,9 mm dikte of door de
opslag in een separaat brandcompartiment plaats te laten vinden);
• spuitbussen of gaspatronen opgeslagen worden op een oppervlakte van ten
hoogste 100 m2. Indien de gescheiden opslag van spuitbussen of gaspatronen
plaatsvindt in een separaat brandcompartiment is een maximale oppervlakte tot
300 m2 toegelaten.
Meer dan 10 000 kg spuitbussen of gaspatronen
De totale vloeroppervlakte van de opslagvoorziening mag maximaal 2500 m2
bedragen. Ten hoogste 1900 m2 mag in gebruik zijn voor de opslag van spuitbussen of gaspatronen. Er moet een geschikte brandbeveiligingsinstallatie aanwezig
zijn die voldoet aan de eisen van beschermingsniveau 1.

11. 	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen ADR-klassen
4.1, 4.2 en 4.3
4.1

4.2

4.3

Brandgevaarlijk

Voor zelfontbranding
vatbare stof

Gevaar van
ontwikkeling van brandbare gassen in contact met
water (vlamsymbool mag
ook in witte kleur)

(vaste stoffen)

De opslag hiervan wordt beschreven in hoofdstuk 8 van PGS 15. De gevaarlijke stoffen uit de ADR-klassen 4.1, 4.2 of 4.3 hebben specifieke fysische eigenschappen en
gevaarsaspecten. In geval van brand zijn deze stoffen veelal niet met de gebruikelijke blusmiddelen zoals water of schuim te blussen. Het basisvoorzieningenniveau
en de systematiek voor het bepalen van het noodzakelijke beschermingsniveau zijn
in de meeste gevallen niet toereikend.
Bij het opstellen van voorschriften moet onderscheid gemaakt worden tussen twee
aspecten:
a. Het vereiste voorzieningenniveau.
b. Het (al dan niet) kunnen toelaten van de opslag van andere stoffen in de opslagruimten.
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Voor het vereiste voorzieningenniveau gelden voor de meest voorkomende situaties
deze tabel:

In de legenda van deze tabel wordt aanvullende toelichting gegeven of worden aanvullende eisen gesteld.

5.2

Organische peroxiden
(vlamsymbool mag ook in
witte kleur)

12. 	Opslag van een beperkte hoeveelheid organische peroxiden
De opslag hiervan wordt beschreven in hoofdstuk 9 van PGS 15.
Een maximale opslaghoeveelheid van 1 000 kg organische peroxiden per
opslagvoorziening is toegestaan. Deze uitzondering geldt uitsluitend voor organische peroxiden met UN-nummer 3103 t/m UN-nummer 3110 (type C t/m F zonder
temperatuurbeheersing) en die zijn verpakt als ‘limited quantities’ (LQ) (3.4 van het
ADR).
Genoemde organische peroxiden in LQ zijn voor het ADR vanwege hun geringe
gevaar vrijgesteld van de eisen die voor transport van ADR-klasse 5.2 van toepassing zijn.
Wanneer men meer dan 1.000 kg in een opslagvoorziening wil opslaan, dan geldt
PGS 8.
Voor een opslagvoorziening voor de opslag van minder dan 10 000 kg geldt dat:
• deze uitpandig moet zijn;
• deze voorzien moet zijn van een fysieke scheiding tussen organische peroxiden
en andere producten;
• de maximaal toegestane hoeveelheid organische peroxiden in de opslagvoorziening gelimiteerd moet zijn tot 10 % van de totale opslag in de opslagvoorziening;
• bij de peroxide-opslag het peroxide-etiket (voor transport) moet zijn aangebracht;
• om drukopbouw bij ontleding te voorkomen, moet de opslag zodanig geventileerd zijn dat dit overeenkomt met een nooddrukontlasting van 0,25 m².
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In een opslagvoorziening voor de opslag van meer dan 10 000 kg moet:
• opslag van organische peroxiden plaatsvinden in een apart vak gescheiden van
andere gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen of in een uitsluitend daarvoor
bestemde, gesloten brandveiligheidsopslagkast die is voorzien van een nooddrukontlasting van 0.25 m²;
• de opslagvoorziening uitgevoerd zijn conform beschermingsniveau 1, met een
blussysteem dat geschikt is om een brand met organische peroxiden te blussen,
dit behoort te zijn opgenomen in het UPD;
• bij het aparte vak of op de kast het peroxide-etiket (voor transport) zijn aangebracht

13. 	Voorschriften voor de opslag van (tank)containers
De opslag van (tank)containers wordt beschreven in hoofdstuk 10 van de PGS 15.
Hierin wordt niet bedoeld de stationaire opslag van gevaarlijke stoffen in een container, maar het ‘nederleggen van gevaarlijke stoffen tijdens transport’.
Het gaat daarbij om:
a. containerterminals (bedrijven waar (tank)containers van en op schepen worden
geplaatst en waar uitwisseling plaatsvindt tussen een of meer vervoersmodaliteiten);
b. RoRo-terminals (bedrijven waar trailers en (tank)containers op chassis van en
op schepen worden geladen en gelost; het gaat bij deze bedrijven veelal om
short-sea vervoer);
c. railservices centra (railservices centra zijn gespecialiseerd in het laden en lossen
van trailers en (tank)containers, eventueel op chassis, van treinen op andere
treinen of het wegvervoer);
d. inland terminals (inland terminals zijn gespecialiseerd in de overslag van trailers
en (tank)containers, eventueel op chassis, tussen binnenvaart, weg of spoor).

14. Gelijkwaardigheidsbeginsel en gemotiveerd afwijken
Gelijkswaardigheidsbeginsel
Voor de toepassing van PGS 15 geldt het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit houdt
in dat andere maatregelen kunnen worden getroffen dan in de voorschriften van
PGS 15 zijn opgenomen. Dit betekent in de praktijk dat het bedrijf gegevens moet
overleggen waaruit blijkt dat met een alternatieve voorziening of maatregel een
gelijkwaardige bescherming van het milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid
kan worden bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt uiteindelijk of inderdaad een
gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt.
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Gemotiveerd afwijken
Voor de toepassing van PGS 15 geldt, naast het hiervoor beschreven gelijkwaardigheidsbeginsel, de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de voorschriften
van PGS 15. Bij gemotiveerd afwijken worden andere voorschriften of eisen gesteld
dan in PGS 15 aangegeven, waarbij het mogelijk is om een ander veiligheidsniveau
(hoger of lager) voor te schrijven of toe te staan voor een bepaalde specifieke situatie.
Gemotiveerd afwijken mag worden toegepast op alle voorschriften in de PGS 15.
Het moet aantoonbaar zijn dat redelijkerwijs niet voldaan kan worden aan de desbetreffende voorschriften of eisen. Aangegeven moet worden welke maatregelen
of voorzieningen dan wel worden getroffen en hoe deze bijdragen aan de veilige
opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen.

15. Activiteiten in de opslagvoorziening
De combinatie van opslag en activiteiten is om veiligheidsredenen ongewenst.
Wel toegestaan is het nemen van monsters en het bestrijden van lekkages of een
calamiteit. Ompakwerkzaamheden mogen slechts plaatsvinden indien de primaire
verpakking niet wordt geopend. Onder bepaalde voorwaarden zijn wikkelmachines
toegestaan (met een afstand van minimaal 3,5 m tot de opslag van de gevaarlijke
stoffen).
Dus aftap- en overtapwerkzaamheden zijn in opslagruimtes niet toegestaan. Dit
omdat daarbij elektrostatische oplading kan optreden die samen met de vrijkomende dampen tot ontsteking (en explosies) kan leiden. Bovendien is de ventilatie en
de explosieveiligheid van veel opslagen daarop niet berekend. Een gouden regel is:
opslag en activiteiten scheiden.

16. Ongewenste combinaties
In een aparte tabel in PGS 15 is aangegeven welke combinaties van stoffen in de
opslag niet gewenst zijn. Deze worden in PGS 15 ‘onverenigbare combinaties’
genoemd. Van die tabel kan gemotiveerd worden afgeweken op basis van veiligheidsinformatiebladen of bij lagere concentraties van de stoffen waardoor er geen
buitensporige warmteontwikkeling kan optreden.
Algemeen geldt dat verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die
met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan waarbij sterke verhoging van temperatuur (exotherm) of druk optreedt of waarbij gassen
kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan op grond van
de eigenschappen van de gevaarlijkste stof van de opgeslagen stoffen is te verwachten, gescheiden van elkaar moeten worden opgeslagen. Dit geldt niet voor de gelimiteerde hoeveelheden (LQ) en de
vrijgestelde hoeveelheden (EQ) ADR.
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In concreto:
• Voor de meeste klassen stoffen geldt de eis van gescheiden opslag, tenzij beoordeeld is dat de stoffen niet met elkaar kunnen reageren of zij een vaste stof zijn.
• Oxiderende (klasse 5.1) en brandbare (reducerende stoffen klasse 3) stoffen
dienen altijd in aparte vakken te worden opgeslagen vanwege de kans op redoxreacties (exotherm).
• Stoffen van ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep I of stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I, met aanvullend etiket modelnr. 6.1 moeten in een apart brandcompartiment, of een apart deel van een brandcompartiment (aan drie zijden
afgescheiden met een muur met een brandwerendheid van ten minste 30 min)
of met een 5 m vrije zone worden opgeslagen. In afwijking hier van is opslag
in aparte vakken toegelaten indien deze stoffen niet hoger dan 1,80 m worden
opgeslagen en indien het UN-goedgekeurde verpakking betreft (ADR schrijft
voor deze verpakkingsgroep voor dat verpakkingen getest moeten zijn op een
valhoogte van 1,80 m en dat de verpakking daarbij geen lekkage mag vertonen)
en dat het vak waar deze stoffen zijn opgeslagen zodanig moet zijn gekenmerkt
dat de medewerkers zich extra bewust zijn van de gevaren. Voor de overige giftige stoffen is het gewenst om, waar mogelijk, vakscheiding aan te houden met
stoffen van ADR-klasse 3.
• In het algemeen kan uit de safety datasheets, chemiekaarten of andere bronnen
informatie over ongewenste reacties worden gehaald. Vaak staat dat aangeduid
met zinnen als: ‘kan heftig reageren met’ of ‘reageert heftig met’ of soortelijke
bewoordingen. Uitvoerige informatie hierover is te vinden in Urben, P.G., Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical Hazards.
• Afvalchemicaliën (chemisch afval) dienen bij voorkeur niet in hetzelfde compartiment te worden opgeslagen als schone stoffen. Dit omdat niet altijd zeker is
wat de samenstelling is van de stoffen in de afvalvaatjes. De praktijk wijst helaas
uit dat er relatief veel ongevallen met chemisch afval plaatsvinden. Dit doordat
bij een niet strikte scheiding in de afvalvaatjes er toch vertraagd reacties kunnen
optreden, soms ook exotherm en vervolgens gepaard gaande met vuurverschijnselen. Afvalchemicaliën worden dan ook vaak beschouwd als de lont in het kruitvat. Anders ligt dit wanneer de samenstelling van chemisch afval wel precies
bekend is en er geen kans bestaat op het optreden van ongewenste reacties.
• Gasflessen moeten apart worden opgeslagen van overige verpakte gevaarlijke
stoffen. Er is geen noodzaak voor het plaatsen van gasflessen met verschillende
inhoud in gescheiden vakken of compartimenten. Om kans op verwisseling
te voorkomen, wordt echter wel aangeraden om gasflessen met gelijksoortige
eigenschappen bij elkaar op te slaan.

17. PGS 15 biedt hulp bij inrichten magazijnen
PGS 15 biedt door haar bouwkundige en installatieve voorschriften een programma
van eisen op hoofdlijnen voor opslagruimtes voor verpakte gevaarlijke stoffen. Daar
zitten echter keuzemogelijkheden in voor bedrijven. Van bepaalde voorschriften kan
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gemotiveerd worden afgeweken. Bovendien geldt er het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat houdt in dat andere maatregelen kunnen worden getroffen dan in de regels
van PGS 15 zijn opgenomen. Daarbij moet echter wel een minimaal gelijkwaardige
bescherming van het milieu, werknemers en brandveiligheid kunnen worden aangetoond.

18. Belangrijke verschillen ten opzichte van de PGS 15-versie van
december 2012
Enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de eerdere versie van PGS 15 (december 2012) zijn:
• De drempelwaarde voor CMR-stoffen is verhoogd van 1 tot 25 kg of liter.
• Gasflessen voor blusinstallaties en ademluchtflessen zijn vrijgesteld van de PGS
15-opslageisen.
• In een inpandige opslag konden voorheen ook stoffen uit andere klassen dan
klasse 8 (VP II of III) en klasse 9 tot 10.000 kg worden opgeslagen wanneer een
gecertificeerde brandmeldinstallatie met doormelding aanwezig was. Die mogelijkheid is in de PGS 15-versie van sept 2016 niet meer toegestaan. De opslag
voor die stoffen is beperkt tot 2500 kg.
• BN2 is BN2a geworden die een andere opzet heeft in de zin dat geen blussing
hoeft te worden ingezet, maar wel koeling om hittestraling naar buiten te reduceren.
• Er is een vierde beschermingsniveau (BN4) bijgekomen. Die is van toepassing
op onbrandbare en niet-brandonderhoudende stoffen, vooral ADR-klasse 8 en 9
Verpakkingsgroep II en III.
• Bij het bepalen van het beschermingsniveau doet de aard van de verpakking
(metalen of niet-metalen) niet meer terzake.

19. Stappenplan
1. Productinventarisatie: bepalen van de gewenste voorraad aan gevaarlijke stoffen.
Opslagvoorzieningen zijn duur; wees daarom kritisch met voorraadvorming. Extra aandacht geven aan de noodzaak om stoffen in verpakkingsgroep I en CMRstoffen in voorraad te houden. Deze hebben zeer lage ondergrenzen waardoor
al gauw extra voorzieningen nodig zijn. Ook om veiligheids- en gezondheidsredenen dient ernaar gestreefd te worden de hoeveelheid CMR-stoffen (en Verpakkingsgroep I stoffen) zoveel mogelijk te beperken. In de arbowetgeving geldt een
inspanningsverplichting carcinogene en mutagene stoffen te vervangen door
minder gevaarlijke stoffen). Vanuit de milieuwetgeving geldt dit eveneens voor
de zogenaamde Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS-stoffen). Zeer zorgwekkende
stoffen zijn: kankerverwekkend (C), mutageen (veroorzaakt genetische verandering) (M), giftig voor de voortplanting (R), persistent, bioaccumulerend en giftig
(PBT), zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) of van soortgelijke zorg.
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2. Ga aan de hand van tabel 1.1 van PGS 15 na welke van de stoffen onder de ADRindeling vallen (de stoffen die daar niet onder vallen, kunnen buiten beschouwing worden gelaten).
3. Ga aan de hand van tabel 1.2 na of de vrijstellingsgrenzen worden overschreden
voor de in opslag te houden voorraden. Zo ja: dan gelden de PGS 15-voorwaarden.
4. Als de voorraad aan gevaarlijke of CMR-stoffen < 2500 kg, dan mogen deze
zonder brandmeldinstallatie worden opgeslagen in een opslagvoorziening in het
bedrijfsgebouw. Voor klasse 8 verpakkingsgroep II en III en klasse 9 stoffen mag
dit zelfs tot hoeveelheden tot 10.000 kg.
6. Als de voorraad klasse 6.1 VG I en stoffen klasse 8 VP I met aanvullend etiket
6.1 < 1000 kg, dan mogen deze in het bedrijfsgebouw worden opgeslagen. Voor
grotere hoeveelheden (> 1000 kg) geldt de verplichting tot een aparte opslag
conform hoofdstuk 4 van PGS 15.
7. Voor klasse 4.1 t/m 4.3 en klasse 5.2, containers, gasflessen, spuitbussen en
gaspatronen gelden aanvullende voorschriften.
8. Bepaal het aantal locaties binnen het bedrijfsgebouw waar de voorraden dienen
te worden gehouden:
• Kleine decentrale opslagen (of brandveiligheidskasten) per ruimte, afdeling of
verdieping
• Grotere kluizen
• Een centraal magazijn
• Een apart gebouw (zie hierna)
9. Check dat de brandwerendheid van de opslagvoorziening in het bedrijfsgebouw
altijd minimaal 60 min WBDBO heeft, tenzij het gaat om onbrandbare of niet
brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen en stoffen van ADR-klasse 8
(verpakkingsgroep II of III) en/of ADR-klasse 9.

Aparte opslag (buiten het bedrijfsgebouw)
10. Als de voorraden > 10 ton en cat. 6.1 VP I >1000 kg) en klasse 8 VP I met etiket
6.1 > 1000 kg dan een aparte opslagvoorziening conform hoofdstuk 4 van PGS
15.
11. Ga na of de drempelwaarden van de beschermingsniveaus (BN) worden overschreden aan de hand van tabel 4.2.
- Zo nee, dan gelden slechts de lichte bouwkundige eisen.
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- Zo ja, bepaal aan de hand van gegevens van brandbaarheid/vlampunt met
behulp van tabel 4.1 het vereiste beschermingsniveau.
12. Bepaal vervolgens aan de hand van tabel 4.3 en PGS 14 (voor beschermingsniveau 1) de capaciteit van respectievelijk de productopvang en de bluswateropvang.
14. Stel op basis van het beschermingsniveau een pakket van eisen samen voor
het brandbestrijdingsconcept: (semi)automatische blussystemen dan wel bedrijfsbrandweer, branddetectie, eventueel koeling (BN2), bluswateropvang- en
productopvangvoorziening en andere voorzieningen zoals ventilatie, mogelijke
zonering in verband met explosieveiligheid, oog- en nooddouches, persoonlijke
beschermingsmiddelen, absorptiematerialen, enz.
15. Check de brandwerendheid van de opslag. Bij afstanden tot inrichtingsgrens of
gebouwen of brandbare objecten:
0 – 5 m: geldt een WBDBO van minimaal 60 minuten.
5 – 10 m: geldt een WBDBO minimaal 30 minuten.
> 10 m: geldt een WBDBO van 0 minuten.
16. Let bij de opslag op ongewenste combinaties.
17. Regel zaken als vakbekwaamheid, journaal en registratie, intern noodplan,
bedrijfshulpverlening en andere zaken als kwaliteit van vloeren, stellingen,
voorkómen van verontreinigd regenwater, veiligheidssignalering, toegangsdeuren en vluchtroutes, noodverlichting, verwarming ,e.d.
Aanvullend dient te worden nagegaan op basis van aard en hoeveelheden van de
gevaarlijke stoffen of het bedrijf BRZO, PBZO-plichtig, BEVI- of ARIE-plichtig is.

Wanneer de tabellen uit PGS 15 worden gevolgd, kan met een korter stappenplan
worden gewerkt.
•
•
•
•
•

Tabel 1.1 Toepassingsgebied
Tabel 1.2 Ondergrenzen bij PGS 15
Afhankelijk van de hoeveelheden: Bedrijfsgebouw H3 of aparte opslag H4
Als H4: tabel 4.2 Ondergrenzen voor het beschermingsniveau
Als boven de drempelwaardes dan naar tabel 4.1 voor bepalen van het vereiste
beschermingsniveau
• Tabel 4.3 capaciteit productopvang en PGS14 capaciteit bluswateropvang
• Voor stoffen uit klasse 6 (gasflessen, hoofdstuk 6), spuitbussen en gaspatronen
(hoofdstuk 7), klasse 4.1 t/m 4.3 (hoofdstuk 8), kleine hoeveelheden organisch
peroxiden (hoofdstuk 9) en tankcontainers (hoofdstuk 10) gelden speciale voorschriften die in genoemde hoofdstukken beschreven zijn.
• Tabel E.1 ongewenste combinaties (zie ook voorschrift 3.4.8).
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Binnen een bedrijfsgebouw
• ≤ 10.000 kg
• Inpandig 60 min
• In inpandige opslag max.2500 kg gev. stoffen of CMR-stoffen, klasse 8 (vp II en
III) 10.000 kg
• Voorraden kleiner dan 1000 kg aan 6.1 (vp I) en 8 (vp I)+ etiket 6.1 max. 1000 kg.
Aparte opslag buiten het bedrijfsgebouw
• > 10.000 kg
• 6.1 (I) en 8 (I)+6.1 als > 1000 kg

Wim van Alphen, chemicus
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Bijlage 1
Toepassingsgebied PGS 15
Niet alle stoffen vallen onder het toepassingsgebied van PGS 15.
Zo vallen de volgende stoffen er niet onder:
Klasse 1 (explosieve stoffen).
Klasse 2
• Gasflessen met giftige of bijtende inhoud (behoudens ammoniak en ethyleenoxide).
• Gesloten cryohouders (zie PGS 9).
• Drukhouders met CO2 ‘koolzuurcilinders’ bij horecagelegenheden
• Koolzuurcilinders’ met een doelmatige drukontlastvoorziening bij distributiebedrijven zoals drankengroothandels.
• Gasflessen met blusgassen, zowel de flessen die ten behoeve van een blusgasinstallatie vast zijn opgesteld als losse flessen, al dan niet gemonteerd op verrijdbare karren, muurbeugels enz., die specifiek bedoeld zijn voor het bestrijden /
beheersen van brand.
• Ademluchtflessen ten behoeve van operatorpersoneel en brandweerpersoneel in
kleedruimtes; controlekamers en afvulruimtes.
Klasse 3
• Alcoholhoudende dranken (klasse 3).
• Dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 ºC - 100 ºC.
• Stoffen met UN-nummer 3256 (verwarmde brandbare vloeistof).
• Niet-giftige, niet-bijtende en niet milieugevaarlijke viskeuze oplossingen en
homogene mengsels met een vlampunt van 23°C en hoger, die niet zijn onderworpen aan de voorschriften van het ADR (ADR 2.2.3.1.5).
Klasse 5.1 Vaste minerale anorganische meststoffen (PGS 7).
Klasse 6.2 Infectieuze stoffen anders dan de I3 (ziekenhuisafval) en UN-nr. 33711)
en I4 stoffen (diagnostische monsters UN-nr. 3373).
Klasse 7
(radioactieve stoffen).
Klasse 8
Vaste minerale anorganische meststoffen (PGS 7).
Klasse 9. De stoffen anders dan stoffen met een classificatiecode M6 en M7
(UN-nummer 3082 en UN-nummer 3077).
CMR-stoffen: Metalen in vaste vorm, met uitzondering van poedervormige metalen. Voorbeelden zijn cadmium, molybdeen, nikkel enz.
Afvalstoffen met afwijkende eigenschappen van de stoffen die wel onder het toepassingsgebied vallen.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden < 400 kg (vallen onder de zorgplichtbepaling, artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
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Neem de juiste vervolgstappen
We kunnen begrijpen dat u via deze whitepaper nieuwe inzichten heeft gekregen
en zaken wilt aanpassen of veranderen. Graag helpen we u op weg. Voor de inventarisatie en registratie gevaarlijke stoffen is Toxic® Safety Solution zeer geschikt. U
ziet in Toxic® Safety Solution namelijk in één oogopslag welke van uw producten
carcinogene, mutagene en reproductie toxische stoffen bevatten. Zo kunt u prioriteiten stellen en bepalen met welke stoffen u wilt beginnen om de blootstelling te
bepalen.
Gebruik www.toxic-wiki.nl om specifieke veiligheidsinformatie van chemische producten te zoeken. Toxic® Safety Solution past deze informatie toe en houdt een
mogelijk veranderende samenstelling voor u bij en vertaalt deze naar een werkplekinstructiekaart, rapportages, etiketten etc.
Daarnaast geven wij bij Toxic® ook advies en blootstellingsmetingen op locatie.
Onze opleidingen bestaan uit MVK, e-learning chemische veiligheid voor de werkvloer en Certified Chemical Safety Expert.
Wilt u onze hulp inroepen? Bel (070) 378 0162 of vul het contactformulier in op
www.toxic.nl/contact. Kijk voor de opleiding CCSE op www.toxic.nl/CCSE.
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Everything under
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Toxic ondersteunt u bij veilig werken met
chemische producten door middel van
een actuele online SDS-en registratie en
communicatie VIB’s oplossing, e-learning
voor de werkvloer, onze advies- en
metingentak en via dé opleiding op het
gebied van chemische veiligheid met
certificering: Certified Chemical Safety
Expert (CCSE®).
Kortom, wij ontzorgen uw organisatie qua
administratie en communicatie, geven
advies en doen metingen, helpen bij het
werken aan bewustwording chemische
veiligheid en zorgen dat de verantwoordelijke
professionals het juiste kennisniveau
hebben.
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als het gaat om ontzorgen en verder
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