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Erratum PGS 15 d.d 25 juni 2008
De tekst van paragraaf 3.2.1 wordt vervangen door onderstaande tekst:

3.2.1 Voorschriften inpandige opslagvoorziening

Wm

3.2.1.1 De WBDBO van een bouwkundige inpandige opslagvoorziening naar een andere ruimte en van
een andere ruimte naar een opslagvoorziening moet ten minste 60 minuten bedragen. De wanden, het dak
en de draagconstructie van de opslagvoorziening moeten een brandwerendheid van ten minste 60
minuten bezitten. Bij opslag in een losse brandveiligheidsopslagkast moet de opslagvoorziening voldoen
aan de eisen van paragraaf 3.10.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep II
of III, zonder bijkomend gevaar, tot een gezamenlijke hoeveelheid van ten hoogste 10 ton, worden
opgeslagen.
Toelichting:
Een opslagvoorziening waarin gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen, m.u.v. de klasse 8 worden opgeslagen,
wordt in beginsel gelijkgesteld met een brandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit 2003. Het
bedoelde brandcompartiment heeft “rondom” dezelfde “WBDBO”. Met betrekking tot de WBDBO c.q. de
brandwerendheid moet voor alle constructies aan alle criteria van de NEN 6069, uitgave 1996 en NEN
6069/1A uitgave 2001 worden voldaan. Het normenkader voor losse brandveiligheidsopslagkasten is
anders opgebouwd de eisen waar bouwkundige voorzieningen aan moeten voldoen. Om die reden kunnen
genormeerde brandveiligheidsopslagkasten niet voldoen aan de eisen voor WBDBO. Het belangrijkste
criterium bij genormeerde brandveiligheidsopslagkasten is de mate van brandwerendheid.
Indien in een bestaande situatie een WBDBO of een brandwerendheid van 30 minuten is vergund, kan van
de eis van 60 minuten worden afgeweken, mits binnen een afstand van 7,5 m van de opslagvoorziening
geen brandgevaarlijke goederen aanwezig zijn.
3.2.1.2 In de inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste 2.500 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen
aanwezig zijn.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep II
of III, zonder bijkomend gevaar tot een gezamenlijke hoeveelheid van ten hoogste 10 ton, worden
opgeslagen.
Toelichting: zie toelichting 3.2.1.3
3.2.1.3 In afwijking van voorschrift 3.2.1.2 mag in een inpandige opslagvoorziening ten hoogste 10.000 kg
gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn indien in de opslagvoorziening een brandmeldinstallatie
aanwezig is met doormelding naar de alarmcentrale van de overheids- of bedrijfsbrandweer, of een
daaraan gelijkwaardige voorziening. De brandmeldinstallatie moet voldoen aan NEN 2535, uitgave 1996
en NEN 2535/A1 uitgave 2002.
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Toelichting: zie ook bijlage 6 voor ontwerpnormen van brandmeldinstallaties. Voor de duidelijkheid moet
hier worden opgemerkt dat de beperkingen tot respectievelijk 2.500 kg (in voorschrift 3.2.1.2) en 10.000 kg
gelden voor inpandig gesitueerde opslagvoorzieningen die niet zijn uitgevoerd met voorzieningen als
bedoeld in hoofdstuk 4 (opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kg).
Een permanent bezette meldpost van een daartoe gecertificeerde bewakingsdienst kan als gelijkwaardig
worden beschouwd, waarbij met name aspecten als alarmeringstijd een rol spelen. Tevens is het van
belang dat ook de plaatselijke bouwverordening bepalingen kan bevatten omtrent de wijze van
doormelding. De norm NEN 2654 geeft de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van
dergelijke brandmeldinstallaties.
3.2.1.4 Op een verdieping van een gebouw mag maximaal 500 kg of l gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen
worden opgeslagen. Hierbij wordt een kelder wel als een verdieping beschouwd en de begane grond van
een gebouw niet..

Dit voorschrift is niet van toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep II
of III, zonder bijkomend gevaar, worden opgeslagen.
Toelichting: conform voorschrift 3.2.1.1 moeten ook deze beperkte hoeveelheden in een constructief
zelfstandig brandcompartiment met een WBDBO naar andere ruimten van ten minste 60 minuten worden
opgeslagen. Bij opslag in een losse brandveiligheidsopslagkast moet deze voorziening voldoen aan de
voorschriften van 3.2.1.1, 3.10 en aan de voorwaarden van bijlage 4..
3.2.1.5 In afwijking van voorschrift 3.2.1.4 mogen er maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden
opgesteld per brandcompartiment. De brandveiligheidsopslagkasten moeten voldoen aan voorschrift 3.10
en aan de voorwaarden van bijlage 4.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien uitsluitend gevaarlijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep II
of III, zonder bijkomend gevaar worden opgeslagen.
Toelichting: Als op een verdieping meerdere brandcompartimenten zijn gerealiseerd is het toegestaan om
meer dan twee brandveiligheidsopslagkasten te gebruiken. Als er bijvoorbeeld vier brandcompartimenten
zijn gerealiseerd, is het toegestaan om acht brandveiligheidsopslagkasten te gebruiken voor de opslag van
gevaarlijke stoffen. Hiermee is het mogelijk dat er meer dan 500 kg of l gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen
wordt opgeslagen. In dit voorschrift is de faalkans meegenomen dat er een calamiteit ontstaat terwijl de
deur(en) van een brandveiligheidskast op dat moment open staat (n). Volledigheidshalve wordt opgemerkt
dat het brandcompartiment moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Dit kan betekenen dat de
WBDBO van een brandcompartiment ten minste 20 30 of 60 minuten moet bedragen, afhankelijk van de
hoogte van verdiepingsvloer en de leeftijd van het bouwwerk (niveau bestaande bouw of nieuwbouw).
3.2.1.5a Door middel van het opnemen van maatwerkvoorschriften in de milieuvergunning of bij bedrijven
waarvoor algemene regels gelden op grond van de Wet milieubeheer, kan worden afgeweken van de
voorschrift 3.2.1.4 en 3.2.1.5. De voorwaarde is dat m.b.v. de maatwerkvoorschriften aanvullende eisen
worden gesteld aan de brandwerende voorzieningen of branddetectie en de aanwezigheid van opgeleid en
getraind deskundig personeel dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.
Toelichting: Met dit voorschrift wordt onder voorwaarden ruimte geboden om maatwerk toe te passen. De
verwachting is dat dit bij een beperkt aantal bedrijven van toepassing zal zijn. Bij dergelijke bedrijven gaat
het dan vnl. om grote en complexe bedrijven waar men gewend is om te werken met interne
werkprocedures voor arbeids- en milieuveiligheid. Bij de beoordeling van de maatwerkvoorschriften spelen
ook de staat van onderhoud van het gebouw, de brandcompartimenten de losse brandveiligheidskasten,
maar ook de installaties en organisatie van het bedrijf een rol. Voor de toetsing en borging van de
maatwerkvoorschriften kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de ontwikkelingen van de IBB (Integrale
Borging Brandveiligheid)
3.2.1.6 Een opslagvoorziening mag niet in een vluchtroute zijn gelegen en mag het vluchten niet
belemmeren.
AI
Bron:Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.

De tekst van 3.10.1 wordt vervangen door onderstaande tekst:
3.10.1 Een brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006
moet aan NEN-EN-14470-1 voldoen. Een brandveiligheidsopslagkast waarvan het eerste gebruik dateert
van vóór die datum moet ten minste voldoen aan NEN 2678. Bij het gebruik van de
brandveiligheidsopslagkasten moet tevens worden voldaan aan de eisen van bijlage 4.
Toelichting: De norm NEN-EN-14470-1 kent 4 categorieën van brandwerendheid, te weten 15, 30, 60 en
90 minuten. Afhankelijk van de toepassing van een brandveiligheidsopslagkast moet gekozen worden voor
een bepaalde veiligheidsklasse (30, 60 of 90). In bijlage 4 is ingegaan op de verschillende eisen die bij de
betreffende veiligheidsklassen behoren. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen die onder PGS 15 vallen is
het type met 15 minuten brandwerendheid niet geschikt.

Bijlage 4 wordt vervangen door onderstaande tabel:

Bijlage 4

Kenmerken van veiligheidsklassen van brandveiligheidsopslagkasten
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Overeenkomstig

NEN 2678

Brandwerendheid

(veiligheidsperiode 40
min.)

Max. hoeveelheid (L)
opslag van
gevaarlijke stoffen
behorende tot de
ADR klassen:

Opvangcapaciteit

Compartimentering

NEN-EN-14470-1
Type 30
30 min.

NEN-EN-14470-1
Type 60
60 min.

NEN-EN-14470-1
Type 90
90 min.

150

150

250

250

2**, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1*, 6.1, 8 , 9 en
CMR-stoffen

3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1*,
6.1, 8 , 9 en CMRstoffen

2**, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1*, 6.1, 8 , 9 en
CMR-stoffen

2**, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1*, 6.1, 8 , 9 en
CMR-stoffen

klasse 5.2 conform
PGS 8

klasse 5.2 conform
PGS 8

klasse 5.2 conform
PGS 8

klasse 5.2 conform
PGS 8

Tenminste 100% van
de inhoud, indien het
(licht) ontvlambare
vloeistoffen betreft. In
de overige gevallen
tenminste de inhoud
van de grootste
verpakking
vermeerderd met
10% van de inhoud
van de overige
verpakking
Kan plaats vinden
door het plaatsen van
de verschillende
categorieën stoffen in
afzonderlijke
lekbakken. Voor
iedere te
compartimenteren
categorie moet er een
lekbak aanwezig zijn

Tenminste 110% van
de inhoud van de
grootste emballage,
doch (als dat méér is)
ten minste 10% van
de inhoud van de
totale emballage
(geldt alleen voor
vloeistoffen)

Tenminste 110% van
de inhoud van de
grootste emballage,
doch (als dat méér is)
ten minste 10% van
de inhoud van de
totale emballage
(geldt alleen voor
vloeistoffen

Tenminste 110% van
de inhoud van de
grootste emballage,
doch (als dat méér is)
ten minste 10% van
de inhoud van de
totale emballage
(geldt alleen voor
vloeistoffen)

Kan plaats vinden
door het plaatsen van
de verschillende
categorieën stoffen in
afzonderlijke
lekbakken. Voor
iedere te
compartimenteren
categorie moet er een
lekbak aanwezig zijn.

Kan plaats vinden
door het plaatsen van
de verschillende
categorieën stoffen in
afzonderlijke
lekbakken. Voor
iedere te
compartimenteren
categorie moet er een
lekbak aanwezig zijn.

Kan plaats vinden
door het plaatsen van
de verschillende
categorieën stoffen in
afzonderlijke
lekbakken.Voor
iedere te
compartimenteren
categorie moet er een
lekbak aanwezig zijn.

Toelichting:
* Klasse 5.1: Oxiderende stoffen niet in combinatie met brandbare stoffen
** Klasse 2: Voor zover spuitbussen

Toelichting bij dit erratum:
In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat de eisen voor de opslag op verdiepingen tot interpretatiekwesties
kan leiden (o.a. doordat er geen definitie van het begrip ‘ruimte’ is opgenomen). Daarnaast bleek het
gebruik van genormeerde brandveiligheidsopslagkasten, formeel gezien, niet goed mogelijk te zijn, omdat
de normering van dergelijke kasten anders is dan die van Bouwbesluit (mate van brandwerendheid i.p.v.
WBDBO). Met dit erratum is dit hersteld.
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