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Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1
Deze publicatie is inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Na de
publicatie in 2011 bleek PGS 15 op een aantal punten niet correct.
Ten opzicht van PGS 15:2011 versie 1.0 (december 2011) is deze versie gewijzigd op de
volgende punten:












Paragraaf 0.2.5 ‘Gebruiksbesluit’ is verwijderd aangezien deze niet meer bestaat;
de verwijzing in tabel 1.1 ‘Toepassingsgebied PGS 15’ in de onderste regel is gewijzigd
naar artikel 2a (niet meer naar artikel 18) van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en
biociden;
in tabel 1.1 en toelichting van vs 3.1.1 stonden UN 3082 en UN 3077 foutief gekoppeld
aan classificatiecodes M6 en M7;
foutieve verwijzingen in 4.8.2 zijn hersteld;
in de toelichting op vs 6.1.1 is de verwijzing naar het Arbeidsomstandighedenbesluit
beleidsregel 4.4-6 gewijzigd in beleidsregel 4.4-9;
in bijlage A is de definitie van ‘bedrijfsbrandweer’ toegevoegd. De definitie ‘categorie 1
bedrijfsbrandweer’ en ‘categorie 2 bedrijfsbrandweer’ zijn geschrapt;
in bijlage A is de definitie van ‘CMR-stoffen’ gewijzigd. Door veranderingen van de
categorieën in de regelgeving was er een onterechte verzwaring opgetreden;
in bijlage A is in de definitie van ‘uitgangspuntendocument’ de verwijzing naar vs 4.8.3
gecorrigeerd;
in bijlage F1.4 is het woord ‘noodzakelijk’ toegevoegd in de eerste zin, de zin was niet
compleet;
de tekst in F 2.8 kenmerk f en in F 2.9 kenmerk g is vervangen.
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Ten geleid
de
De Publicatiereek
P
ks is een ha
andreiking voo
or bedrijven die gevaarlijkke stoffen prroduceren,
transsporteren, op
pslaan of g
gebruiken en
n voor overrheden die zijn belast met de
vergu
unningverlenin
ng en het toezzicht op deze
e bedrijven. De
e publicatiereeeks geeft de stand van
de te
echniek weer en daar waa
ar relevant wo
ordt verwezen
n naar regelggeving en voo
orschriften.
Deze
e publicatieree
eks is het refe
erentiekader, ter
t invulling va
an de eigen veerantwoordelijjkheid van
de bedrijven, en kan gebruikt worden bij vergunningver
v
lening, het oppstellen van algemene
regels en het toe
ezicht op be
edrijven. Hoe om te gaan
n met verwijzzingen vanuitt wet- en
regelgeving naar PGS
P
publicatie
es staat besch
hreven in paragraaf 1.1. In dde publicatiere
eeks wordt
op in
ntegrale wijze aandacht bessteed aan arb
beidsveiligheid
d, milieuveilighheid, transporrtveiligheid
en brrandveiligheid.
De richtlijnen zijn dusdanig
d
gefo
ormuleerd dat in voorkomen
nde gevallen eeen bedrijf op basis van
gelijkkwaardigheid voor
v
andere m
maatregelen ka
an kiezen.
De PGS
P
15 uit 2005 en de daarop volg
gend gepublic
ceerde errataa zijn geïnteg
greerd en
gede
eeltelijk herzien door PGS-tteam 15. Dit team
t
is samengesteld uit innhoudelijk deskundigen
van het
h bedrijfsleve
en en de overrheid. De leden van het team
m zijn opgenoomen in bijlage
e I.
De in
nhoud van de
e publicatie iss vastgesteld door de PGS
S Programmarraad. Deze is
s gevormd
door vertegenwoo
ordigers vanu
uit de overh
heden (het Interprovinciaaal Overleg (IPO),
(
de
Vereniging Nederla
andse Gemee
enten (VNG), Arbeidsinspec
ctie, de Nederrlandse Veren
niging voor
dweerzorg en
n Rampenbesstrijding (NVBR
R) en het Min
nisterie van I & M), het bedrijfsleven
Brand
(VNO
O/NCW en MK
KB Nederland)) en werkneme
ersorganisatie
es.
De Publicatiereeks
P
s wordt actue
eel gehouden door de PGS
S-beheerorgannisatie onder aansturing
a
van de
d PGS progra
ammaraad.
Meerr informatie over de PG
GS en de meest
m
recente publicatiess zijn te vinden op:
www.publicatiereeksgevaarlijkesstoffen.nl.
Een overzicht van
n het werkve ld van de Pu
ublicatiereeks met daarin oook een overzicht van
relevante wet-en regelgeving
r
e
en de betrokke
en partijen is opgenomen in de notitie 'juridische
conte
ext Publicatierreeks Gevaarliijke Stoffen'. Deze
D
is te dow
wnloaden via ggenoemde website.
De vo
oorzitter van de
d PGS Progra
ammaraad,
Gerrit J. van Tonge
eren

december 2012
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Leeswijzer
In deze leeswijzer staat beschreven hoe PGS 15 is opgebouwd en wat de wijzigingen zijn ten
opzichte van PGS 15:2005. Bovendien geeft de leeswijzer instructies hoe om te gaan met
eenheden en met de voorschriften.
In hoofdstuk 0 wordt ingegaan op de aanleiding van de herziening van PGS 15:2005 naar
PGS 15:2011. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de relatie met de belangrijkste weten regelgeving en de betrokken overheidsinstanties voor vergunningverlening en toezicht.
Hoofdstuk 1 bevat informatie over de doelstelling en toepassing van deze richtlijn. In dit
hoofdstuk zijn twee tabellen opgenomen waarin wordt bepaald welke stoffenklassen in het
toepassingsgebied van PGS 15 vallen en welke ondergrenzen hierbij van toepassing zijn.
Daarnaast wordt kort ingegaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel en het gebruik van normen en
richtlijnen.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de systematiek die is gebruikt bij deze richtlijn.
Hoofdstuk 3 bevat algemene voorschriften. De algemene voorschriften zijn van toepassing voor
alle opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Het betreft het
basisvoorzieningenniveau waarin de bepalingen die aanvullend zijn op het Bouwbesluit m.b.t.
de brandwerendheid van bouwconstructies en de algemene bepalingen die voortvloeien uit
arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving zijn opgenomen. Daarnaast zijn onder meer
voorschriften opgenomen voor het veilig inrichten en gebruik van opslagvoorzieningen en zijn
voorzieningen en maatregelen voorgeschreven voor het omgaan met incidenten met gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen. Indien opslagvoorzieningen met een opslagcapaciteit tot ten hoogste
10 000 kg aan de van toepassing zijnde voorschriften uit hoofdstuk 3 voldoen, is een toereikend
beschermingsniveau bereikt.
In hoofdstuk 4 zijn voorschriften opgenomen die gelden voor opslagvoorzieningen met een
opslagcapaciteit groter dan 10 000 kg. Voor de zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1
verpakkingsgroep I of stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep I, met aanvullend etiket modelnr.
6.1) geldt dit hoofdstuk vanaf 1 000 kg. De algemene voorschriften uit hoofdstuk 3 zijn
eveneens van toepassing op deze opslagvoorzieningen.
Hoofdstuk 5 bevat voorschriften voor opslagplaatsen voor containers met verpakte gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen. Dit hoofdstuk bevat tevens een inleiding waarin het soort bedrijven is
beschreven waar dergelijke activiteiten met containers plaatsvinden. De voorschriften die
voortvloeien uit arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en de voorgeschreven
voorzieningen en maatregelen voor het omgaan met incidenten met gevaarlijke stoffen en/of
CMR-stoffen uit hoofdstuk 3 zijn eveneens van toepassing. In de inleiding in hoofdstuk 5 is
aangegeven om welke paragrafen van hoofdstuk 3 het gaat.
Hoofdstuk 6 beschrijft opslagvoorzieningen voor gasflessen. Het gaat hierbij om de meest
voorkomende situaties, zowel qua opslagvoorzieningen als qua soorten gassen. Het
basisvoorzieningenniveau met de bepalingen die aanvullend zijn op het Bouwbesluit m.b.t. de
brandwerendheid van bouwconstructies en de algemene bepalingen die voortvloeien uit
arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving uit hoofdstuk 3 zijn eveneens van toepassing op de
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opslag van gasflessen. In de inleiding in hoofdstuk 6 is aangegeven om welke paragrafen van
hoofdstuk 3 het gaat.
In hoofdstuk 7 zijn de voorschriften voor de opslag van spuitbussen opgenomen. Hier worden
zowel de situatie beschreven dat spuitbussen tezamen met andere verpakte gevaarlijke stoffen
worden opgeslagen als de situatie dat een opslagvoorziening uitsluitend voor de opslag van
spuitbussen is bestemd. De relatie met hoofdstuk 3 is in de inleiding van hoofdstuk 7
behandeld.
In de hoofdstukken 8 en 9 is een aantal bijzondere klassen gevaarlijke stoffen behandeld. Het
gaat in hoofdstuk 8 om klassen 4.1 (brandbare vaste stoffen), 4.2 (voor zelfontbranding vatbare
stoffen) en 4.3 (stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen) en in hoofdstuk
9 om klasse 5.2 tot 1 000 kg (organische peroxiden). In het algemeen kunnen deze stoffen
tezamen met andere verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Hoofdstuk 3 is tevens
van toepassing.
Hoofdstuk 10 is een nieuw hoofdstuk dat is bedoeld voor de tijdelijke opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die voorafgaand of aansluitend aan transport buiten een
opslagvoorziening conform de hoofdstukken 3 t.m 9 verblijven. Er is daarbij onderscheid
gemaakt naar tijdelijke opslag tot 10 000 kg onder werktijd en buiten werktijd, en de opslag tot
30 000 kg onder werktijd. Voor bedrijven die buiten werktijd meer dan 10 000 kg willen opslaan
gelden de ‘normale’ voorschriften uit voorgaande hoofdstukken.
In bijlage A zijn alle definities en afkortingen behandeld.
In deze PGS publicatie zijn de voorschriften genummerd en in blauwe kaders weergegeven.
In deze richtlijn zijn paragrafen met voorschriften van een codering voorzien. Deze codering
geeft aan welke overheidsdiscipline in de uitvoering, vergunningverlening, toezicht of advisering
van het desbetreffende voorschrift voorziet. De volgende codes zijn gehanteerd: Wabo (Wet
algemene bepaling omgevingsrecht); AI (Arbeidsinspectie).
Op de website is een document opgenomen waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van de voorgaande PGS 15 versie (2005) zijn omschreven.
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0 Inleiding
0
0.1

Aan
nleiding voor actua
alisatie
De Sandoz-ramp
S
in Basel in 198
86 is de aanle
eiding geweestt voor de ontw
wikkeling van een
e aantal
richtlijnen voor de
e opslag van
n verpakte gevaarlijke
g
sto
offen, de CP
PR 15-richtlijn
nen. Deze
richtlijnen zijn in 2005
2
in geacttualiseerde vo
orm samenge
evoegd in eenn nieuwe rich
htlijn in de
G
Sttoffen, PGS 15:2005. Da
aaropvolgend is een tien
ntal errata
Publicatiereeks Gevaarlijke
uitgebracht en zijn een behoorlijjk aantal vrage
en en opmerkingen over PG
GS 15 neergelegd bij de
Mil Helpdesk.
InfoM
In 20
009 heeft de PGS
P
Program maraad beslo
oten tot een partiële herzienning van PGS
S 15 om in
iederr geval de errata te integrreren in de publicatie, deze in lijn te brrengen met nieuwe
n
en
gewijjzigde wet- en
n regelgeving (o.a. Activiteittenbesluit ter vervanging vaan enkele 8.40 AMvB’s,
verva
allen Wet milllieugevaarlijke
e stoffen en nieuwe
n
stellingen-norm) enn om onduide
elijkheden,
zoalss die naar vore
en komen uit d
de vele vrage
en en opmerkin
ngen die zijn bbinnengekome
en, zoveel
moge
elijk weg te ne
emen. Deze h
herziening is tevens
t
aangeg
grepen om PG
GS 15 over te
e zetten in
de nieuwe PGS-hu
uisstijl.

0
0.2
0.2
2.1

Relatie met wetw en re
egelgevin
ng
Intro
oductie
Een groot deel van de eisen da
anwel voorsch
hriften die aan
n het gebruik van gevaarlijke stoffen
worden gesteld, zijn vastgelegd
d in wetgeving
g, al dan niet gebaseerd
g
opp Europese ric
chtlijnen of
volge
en rechtstreek
ks uit Europesse verordeningen. De PGS
S-publicaties bbeogen een zo
z volledig
moge
elijke beschrijv
ving te geven
n van de wijze
e waarop bedrijven kunnenn voldoen aan
n de eisen
die uit wet- en rege
elgeving voorttvloeien.
In dit overzicht is een
e onderverd
deling gemaak
kt in de volgende categorieëën:





algemeen;
ng;
bedrijfsvoerin
eisen aan ruiimtelijke conte
ext;
ADR.

an de wet- en
n regelgeving adviseren wij u de website
e wetten.nl
Voor de meest acttuele versie va
adplegen.
te raa

0.2
2.2
0.2.2
2.1

Alge
emeen
Wett algemene
e Bepalinge
en Omgevin
ngsrecht (W
Wabo)
Per 1 oktober 20
010 is de We
et algemene bepalingen omgevingsreccht (Wabo) van
v
kracht
gewo
orden, met het
h
bijbehoren
nde Besluit omgevingsrec
cht (Bor) en met de bijb
behorende
Minissteriële regelin
ng omgevingssrecht (Mor). Op
O basis van de Wabo (daanwel bijlage 1 van het
Bor) zijn ruim 30 000
0 bedrijven vvergunningplichtig voor hett oprichten en het veranderren van de
inrich
hting. Dit word
dt aangeduid in de omgev
vingsvergunnin
ng, tot 1 oktoober 2010 wa
as dat een
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vergunning Wet milieubeheer. Wanneer bij een inrichting sprake is (of zal zijn) van activiteiten
die vallen binnen de reikwijdte van een PGS-publicatie, zijn de voorschriften van de PGSrichtlijn het uitgangspunt voor de vaststelling van vergunningvoorschriften.

0.2.2.2

Beste beschikbare techniek
Volgens artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) moet het bevoegde gezag voor het
verlenen van een vergunning rekening houden met de voor de inrichting in aanmerking
komende Beste Beschikbare Technieken (BBT). In tabel 2, bijlage 1 Aanwijzing BBT
documenten van het Mor staan de PGS-publicaties die zijn aangemerkt als Nederlandse BBTinformatiedocumenten.

0.2.2.3

Activiteitenbesluit
Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit)
geeft algemene milieuregels voor bedrijven die niet vergunningplichtig zijn. Daarnaast bevat het
besluit voor bepaalde activiteiten voorschriften, die ook van toepassing zijn op
vergunningplichtige inrichtingen. Bij ministeriële regeling verwijst de wetgever voor bepaalde
activiteiten naar specifieke PGS-voorschriften.
In het Activiteitenbesluit wordt onderscheid gemaakt in drie typen inrichtingen: A, B en C. Type
A- en type B-inrichtingen vallen volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit,
waarbij voor type A-inrichtingen, vanwege hun geringe milieubelasting, het 'lichte regime' en
geen meldingsplicht geldt. Type B-inrichtingen zijn inrichtingen waarvoor de vergunningplicht
wordt opgeheven maar die wel meldingsplichtig zijn. Type C-inrichtingen moeten beschikken
over een vergunning, waarbij voor bepaalde activiteiten de voorschriften uit hoofdstuk 3 van het
Activiteitenbesluit en enkele andere voorschriften van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van
toepassing zijn en daarom niet in de vergunning hoeven te worden opgenomen.

0.2.2.4

Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) bevat algemene regels om bodemverontreiniging te
voorkomen. De wet bestaat (in hoofdlijnen) uit een drietal regelingen, te weten, een regeling
voor:




0.2.2.4.1

de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de plicht voor veroorzakers alles
wat zij toegevoegd hebben aan verontreiniging te verwijderen;
de aanpak van overige bodemverontreiniging op land;
de aanpak van overige bodemverontreiniging in de waterbodem.

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als
uitgangspunt een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren door een combinatie van
maatregelen en voorzieningen.

0.2.2.5

REACH
REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor
Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een
bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de
risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen (en voor het eigen bedrijf ook moet
nemen) om die risico's te beheersen. Met de invoering van REACH is de verantwoordelijkheid
voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het bedrijfsleven verschoven.

PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 13 VAN 125

OPSLA
AG VAN VERPA
AKTE GEVAARLIJJKE STOFFEN

Het doel
d
van REA
ACH is bij de
e productie en
e het gebruik van chemissche stoffen een hoog
veilig
gheidsniveau te
t waarborgen
n voor mens en
e milieu, terw
wijl het concurrrentievermogen van de
indusstrie behoude
en blijft of vverbetert. Om
m dit te realiseren zal dooor REACH informatie
beschikbaar komen over gebruikkte stoffen en zal de commu
unicatie over ddeze stoffen in
n de keten
van de producen
nt tot en me
et de eindgebruiker worden verbeterdd (zowel upstream als
nstream).
down

0.2.2
2.6

CLP
P-verordening (Classiffication, Labelling en Packaging)
P
)
De CLP-Verordeni
C
ing EG 1272/2
2008 (Classifiication, Labellling en Packaaging) in Nede
erland met
werkttitel EU-GHS aangeduid, geeft nieuwe
e Europese regels voor inndeling, etikettering en
verpa
akking. Deze geldt voor stoffen vanaff 1 decembe
er 2010. Vooor mengsels (voorheen
prepa
araten genoem
md) geldt een overgangsterrmijn tot 1 juni 2015. Hoeweel de CLP/EU-GHS qua
classsificatie en etikettering in vveel gevallen overeenkomt met het ADR
R, zijn er ook
k nog een
aanta
al stoffen waarvoor dat niiet het geval is; Verdere harmonisatie van CLP/EU
U-GHS en
vervo
oer wordt wel nagestreefd. Dat proces zal
z nog een aantal
a
jaren duuren. Voor he
et bepalen
van de
d gevarencla
assificatie is h
het ADR leide
end voor die situaties
s
waarrbij het niet ga
aat om de
kanke
erverwekkend
d, mutagene e
en reprotoxische (CMR) stoffen.
s
Voor de classificattie van de
CMR
R-stoffen geldtt de indeling vvolgens Bijlag
ge I van de verordening EG
G 1272/2008. De juiste
classsificatie kan worden
w
achterrhaald via o.a
a. het veilighe
eidsinformatiebblad, Bijlage VI
V van de
verorrdening EG 1272/2008, he
et UN-numme
er op de verp
pakking (verm
melding verplic
cht) of de
vrach
htbrief.

0.2
2.3
0.2.3
3.1

Bed
drijfsvoering
g
Wettgeving exp
plosieve atm
mosferen (A
ATEX 137))
ATEX
X (ATmosphère EXplosible ) is het synon
niem voor twe
ee Europese rrichtlijnen op het
h gebied
van explosiegevaa
e
ar. Binnen bed
drijven waar explosiegevaa
e
ar bestaat, mooet worden vo
oldaan aan
de ATEX
A
137 ric
chtlijn (Richtllijn 1999/92/E
EG). Deze verplichting iss in Nederlan
nd in het
Arbeidsomstandigh
hedenbesluit vvastgelegd.
ATEX
X 137 beschrijjft de minimum
m veiligheidse
eisen om een gezonde en vveilige werkom
mgeving te
creërren voor werknemers die
e door explo
osieve atmosferen gevaarr kunnen lop
pen. Voor
Nede
erland zijn dez
ze richtlijnen o
opgenomen in
n de ARBO wetw en regelggeving. Werkg
gevers zijn
verplicht de volgen
nde maatregellen te treffen:




het ontstaan van explosievve atmosferen
n zo veel moge
elijk voorkomeen;
n van de ontstteking van exp
plosieve atmosferen;
het vermijden
het beperken
n van de schad
delijke gevolgen van een ex
xplosie.

w
moe
et de risico’s in een explos
sieveiligheidsd
document bescchrijven alsmede welke
De werkgever
maattregelen getro
offen zijn. Dit explosieveilig
gheidsdocume
ent mag ondeerdeel uitmake
en van de
Risico-inventarisatie en -evaluattie (RI&E) op grond
g
van de Arbeidsomsta
A
andighedenwe
et.

0.2.3
3.2

Besluit risico’s zware ong
gevallen 19
999 (Brzo 1999)
Het Besluit
B
risico’s
s zware onge
evallen vormt een belangrijk
k deel van dee implementattie van de
Seve
eso II-richtlijn. Het bevat eiisen aan bedrijven die werrken met subbstantiële hoev
veelheden
gevaarlijke stoffen. Deze eisen hebben zowe
el betrekking op
o de techniscche kant van veiligheid,
als op
o de bedrijfsv
voeringsaspeccten zoals veiiligheidsbeleid
d, procedures en communicatie. Een
Brzo--bedrijf moet een
e samenha ngend veiligheidsmanagem
mentsysteem i nvoeren dat een
e veilige
bedrijfsvoering wa
aarborgt. Een
n specificatie
e van een veiligheidsman
v
nagementsyste
eem voor
o’s van zware
e ongevallen is gegeven in NTA 8620.. De grotere Brzo-bedrijve
en moeten
risico
bovendien een veiiligheidsrappo
ortage hebben
n, met daarin een identificattie van gevare
en en een
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beschrijving van de risicobeheersing op het gebied van interne veiligheid, externe veiligheid,
milieuveiligheid en rampenhulpverlening. Daarnaast moeten de grotere Brzo-bedrijven ook een
intern noodplan opstellen. Bovendien kunnen de vergunningverlenende en handhavende
overheden van deze grotere bedrijven een kwantitatieve risicoanalyse eisen.

0.2.3.3

ARIE-regeling
Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan
worden gevormd (ongeacht beoogde handelingen), moeten een Aanvullende RisicoInventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uitvoeren gericht op het voorkomen van zware ongevallen
en op basis daarvan een pakket maatregelen nemen.

0.2.3.4

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade
kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en
moet schriftelijk worden vastgelegd.

0.2.3.5

Arbeidsomstandigheden
De Arbeidsomstandighedenwet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als
werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet geldt
overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of
stichtingen.
In het Arbeidsomstandighedenbesluit, een uitwerking van de Arbeidsomstandighedenwet,
staan nadere regels waaraan zowel werkgever als werknemer zich moet houden om
arbeidsrisico's tegen te gaan (doelvoorschriften). Er staan ook afwijkende en aanvullende regels
voor een aantal sectoren en categorieën werknemers in.
Werkgevers en werknemers hebben in de in 2007 hernieuwde Arbowet meer ruimte en
verantwoordelijkheid gekregen om zelf invulling te geven aan de wijze waarop zij binnen de
eigen branche aan de wet voldoen. Dit heeft als voordeel dat in ondernemingen arbobeleid kan
worden gevoerd dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van de sector.
De overheid zorgt via de Arbeidsomstandighedenwet voor een helder wettelijk kader
(doelvoorschriften) met zo min mogelijk regels en administratieve lasten. Werkgevers en
werknemers maken samen afspraken over de wijze waarop zij aan de door de overheid
gestelde voorschriften kunnen voldoen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in
zogenoemde arbocatalogi.
Hierin staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en
werknemers samen hebben afgesproken om aan de doelvoorschriften die de overheid stelt te
voldoen. Bijvoorbeeld met beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken,
normen en praktische handleidingen.
Indien een branche geen initiatief neemt om een Arbocatalogus voor de desbetreffende
branche op te stellen, kan de AI het initiatief nemen om een Arbobranche brochure op te
stellen.
Conform de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit moet elke
organisatie beschikken over een deskundige bedrijfshulpverleningsorganisatie.
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0.2
2.4

Eise
en aan ruim
mtelijke con
ntext
Naasst de technisch
he integriteit e
en de bedrijfsv
voering is ook de ruimtelijkee context van opslago
en
verladingsinstallaties van bela ng om de gevaren
g
die zijn
z
verbondeen aan een dergelijke
installatie te beoordelen en de riisico’s te behe
eersen.

0.2.4
4.1

Bou
uwbesluit
In he
et Bouwbesluitt zijn algemen
ne regels opgenomen voor brandwerenddheid, brandov
verslag en
brand
ddoorslag. Vo
oor regels ovver bestaande
e gebouwen wordt
w
verwezzen naar expe
erimentele
bepa
alingen in de normen NEN
N 6068 en NE
EN 6069, voo
or nieuwbouw
w wordt verwe
ezen naar
methoden voor re
ekenkundige b
bepaling besc
chreven in NEN 6071, 60072 en 6073. Voor het
bepa
alen van de vuurbelasting ve
erwijst het Bou
uwbesluit naarr NEN 6090. Z
Zie verder 3.2.

0.2.4
4.2

Besluit externe
e veiligheid inrichtinge
en (Bevi)
Doorr het Bevi - gekoppeld aan d
de Wet milieubeheer - kunn
nen nadere eissen worden ge
esteld aan
de exxterne veilighe
eid van bedrijvven met spec
cifieke risico's voor personeen buiten het terrein
t
van
de in
nrichting. Het Bevi heeft tott doel de risico's waaraan burgers
b
in hunn leefomgevin
ng worden
blootgesteld door activiteiten me
et gevaarlijke stoffen in inrrichtingen tot eeen vastgeste
elde grens
te be
eperken. Door het Bevi is he
et bevoegde gezag
g
sinds oktober 2004 vverplicht bij he
et verlenen
van vergunningen
n in het kad
der van de Wet milieub
beheer en biij relevante ruimtelijke
ontwikkelingen (me
et name beste
emmingsplann
nen) rekening te houden m
met de externe veiligheid
(plaa
atsgebonden risico
r
en groe
epsrisico). Op
p grond van het
h Bevi wordden in een ministeriële
m
regeling (Regeling
g externe veiliigheid inrichtin
ngen) voor ee
en aantal beddrijfssectoren de aan te
houden afstanden
n voorgeschre
even. Voor de
e overige bedrijven, bijvooorbeeld Brzo--bedrijven,
moett de aan te ho
ouden afstand
d met een risic
coberekening te worden beepaald aan de hand van
de re
ekenregels genoemd in het Bevi. Indirectt worden hierm
mee veiligheiddsnormen opg
gelegd aan
bedrijven die doorr gebruik, opsslag, transport of productie van gevaarrlijke stoffen een risico
vormen voor perso
onen buiten he
et bedrijfsterre
ein.
Het Bevi
B
op hoofdlijnen:





elt hoe een ge
emeente of pro
ovincie moet omgaan
o
met riisico's voor me
ensen die
het Bevi rege
buiten een be
edrijf met geva
aarlijke stoffen
n verblijven;
het Bevi legt het plaatsgeb
bonden risico vast.
v
Daarmee
e kunnen gem
meenten en pro
ovincies
veiligheidsafs
standen rond risicobedrijven
n bepalen;
het Bevi legt een verantwo
oordingsplicht op voor het groepsrisico. D
Daarmee kunnen
gemeenten en
e provincies vveiligheidsafsttanden rond risicobedrijven bepalen;
wanneer bed
drijven te dichtt bij bijvoorbee
eld woningen staan,
s
zijn exttra
veiligheidsma
aatregelen no
odig. In het uite
erste geval kunnen gemeennten en provincies een
bedrijf laten verplaatsen
v
off woningen latten slopen.

ng onder het B
Bevi valt, is he
et een type C-inrichting uit hhet Activiteitenbesluit.
Indien een inrichtin
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0.2
2.5

ADR
R
In PGS 15 zijn
z
de uittgangspunten geïntegreerd die vannuit de Wabo,
W
de
Arbeidsomstandigh
hedenwet- en
n regelgeving en aanvullend
d op het Bouw
wbesluit aan de opslag
v
gevaarlijke stoffen worden verbo
onden. In PGS
S 15 is voor dee indeling en definiëring
d
van verpakte
van gevaarlijke sttoffen met uittzondering va
an CMR-stoffe
en aangesloteen bij de We
et vervoer
gevaarlijke stoffen
n. De classificcatie van geva
aarlijke stoffen
n vindt plaatss conform de Europese
overe
eenkomst AD
DR (Accord E
Européen rela
atif au transp
port internatioonal des marrchandises
dangereuses par route).
r
Het AD
DR kent dertie
en klassen van
n gevaarlijke sstoffen. In tab
bel 0.1 zijn
deze klassen omsc
chreven en vo
oorzien van vo
oorbeelden.
Tabe
el 0.1 — ADR-k
klassen van ge
evaarlijke stoffen

0
0.3

ADR
R-klasse

Om
mschrijving

Voorbeelden
V

1

Onttplofbare stoffen
n en voorwerpen

Zwart
Z
buskruit, sspringstoffen, ontstekers,
vuurwerk
v

2

Gas
ssen

Propaan,
P
zuursttof, stikstof, argo
on,
kooldioxide,
k
aceetyleen, aerosolen
(spuitbussen)
(

3

Bra
andbare vloeisto
offen

Bepaalde
B
oplosm
middelen, inkten,
harsoplossingen
h
n, aardolieprodu
ucten

4.1

Bra
andbare vaste sttoffen, zelfontle
edende vaste Wrijvingslucifers
W
s, zwavel, metaalpoeders
stofffen en vaste on
ntplofbare stoffe
en in niet
exp
plosieve toestan
nd

4.2

Voo
or zelfontbrandi ng vatbare stofffen

Fosfor
F
(wit of geeel), diethylzink

4.3

Sto
offen die in conta
act met water brandbare
gas
ssen ontwikkeleen

Magnesiumpoed
M
der, natrium, ca
alciumcarbide

5.1

Oxiderende stoffen
n

Kaliumpermang
K
ganaat, natriumc
chloraat

5.2

Org
ganische peroxi den

Dicumyl
D
peroxidde, di-propionyl peroxide

6.1

Gifttige stoffen

Chloroform,
C
arseeen, kaliumcyanide

6.2

Infe
ectueuze stoffen
n (besmettelijke
e stoffen)

Bacteriën,
B
virusssen, parasieten
n, schimmels,
ziekenhuisafval
z

7

Rad
dioactieve stoffe
en

Uranium-238,
U
koobalt-60

8

Bijtende stoffen

Natriumhydroxid
N
de, zwavelzuur, zoutzuur

9

Div
verse gevaarlijke
e stoffen en voo
orwerpen

Polychloorfenole
P
en, lithiumbatterijen,
aquatoxische
a
sto
toffen, genetisch
h
gemodificeerde
g
organismen

Bettrokken ov
verheidsin
nstanties
De vo
olgende overh
heidsinstantiess zijn onder meer
m
betrokken
n bij de op- enn overslag van
n verpakte
gevaarlijke stoffen.

0.3
3.1

Gem
meente en Provincie
Voor de meeste bedrijven
b
is de
e gemeente het bevoegde gezag voor dde Wabo. De provincies
zijn voor
v
de mees
ste grotere en
n vaak risicov
vollere bedrijv
ven of bedrijveen met een zwaardere
z
milieu
ubelasting hett bevoegde ge
ezag. Er kan worden gekoz
zen om voor dde uitvoering van taken
van het
h bevoegde gezag gebruikk te maken va
an een regiona
ale uitvoeringssdienst (RUD).
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0.3
3.2

Bran
ndweer/veiligheidsreg
gio
Met komst van
n de Veilig heidsregio’s verdwijnen de gemeenntelijke en regionale
brand
dweerkorpsen
n en gaan zij, a
als onderdeel brandweer, op in deze veiliigheidsregio’s.
In he
et kader van de brandveiligh
heid kan de ve
eiligheidsregio
o vanuit twee iinvalshoeken betrokken
zijn. Ten eerste va
anuit haar we
ettelijke adviestaak in de situatie
s
waarbiij er sprake is
s van een
bedrijf dat onder het Brzo 19
999 en/of het Bevi valt. Ten
T
tweede kkan de veiligh
heidsregio
(voorrheen de gemeentelijke bra
andweer) doorr het bevoegde
e gezag wordeen geraadplee
egd bij het
vastsstellen van eisen
e
aan b
brandpreventie
eve en brandrepressieve voorzieninge
en die in
omge
evingsvergunn
ningen kunnen
n worden vasttgelegd.
Daarrnaast is de brandweer
b
oo
ok betrokken als dé hulpd
dienst die bij incidenten za
al moeten
optre
eden. Om te kunnen optrreden, moeten er een aa
antal voor dee brandweer bestemde
maattregelen zijn getroffen. Te
en slotte zal de brandweer voor het optreden zich moeten
voorb
bereiden en du
us op de hoog
gte moeten zijn van de situa
atie.

0.3
3.3

Arbe
eidsinspecttie
Het ministerie
m
van
n Sociale Zakken en Werk
kgelegenheid (SZW) is verrantwoordelijk voor alle
regelgeving met betrekking
b
tott arbeidsomsttandigheden. De Arbeidsinnspectie ziet toe
t
op de
nalevving van deze regelgeving.

0.3
3.4

Insp
pectie verke
eer en wate
erstaat
De In
nspectie Verkeer en Waterrstaat ziet toe op de naleving van de vooorschriften te
en aanzien
van het
h vervoer va
an gevaarlijke
e stoffen en vo
oeren regelma
atig broncontrooles uit bij verladers en
op- en
e overslagbedrijven. Bove ndien zijn zij aangewezen om toezicht te houden op een juiste
classsificatie van ve
erpakte gevaa rlijke stoffen.
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1 Toepassing van de publicatie
1.1

Algemeen
Toezicht, handhaving en vergunningverlening zijn geregeld in de betreffende wetgeving.
Bedrijven moeten aan de beschreven stand der techniek voldoen, wanneer vanuit een bindend
document wordt verwezen naar de PGS. Een bindend document is bijvoorbeeld het
Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning. Voor de werknemersbescherming kan de
beschreven stand der techniek in een Arbocatalogus zijn opgenomen, waarmee het voor de
betreffende branche (of doelgroep) het referentiepunt voor toezicht is. Een andere mogelijkheid
is dat PGS voorschriften via een eis tot naleving door de Arbeidsinspectie worden opgelegd aan
een bedrijf.
Voor de toepassing van een geactualiseerde PGS voor vergunningverlening in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen we onderscheid maken tussen de
volgende situaties:




nieuw op te richten bedrijf;
uitbreiding resp. wijziging van een bestaand bedrijf;
bestaand bedrijf.

Voor een aantal vragen over de toepassing van een geactualiseerde PGS in bestaande
situaties of bij een uitbreiding resp. wijziging van een bestaand bedrijf kunt u terecht bij de
‘Vragen en antwoorden’ op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

1.2

Doelstelling
In de publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en
CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt
gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de
huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen,
brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

1.3

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op een groot aantal ADR-klassen (zie
tabel 0.1). Voor een aantal ADR-klassen is de opslag echter in separate wet- en regelgeving
ondergebracht en is de onderliggende publicatie niet van toepassing. In de onderstaande tabel
1.1 is de werkingssfeer van de publicatie verduidelijkt.
Tabel 1.1 — Toepassingsgebied PGS 15
Omschrijving stof
of ADR klasse

Wel in toepassingsgebied
PGS 15

1
2

Niet in toepassingsgebied
PGS 15
Alle stoffen

-

spuitbussen
gaspatronen
aanstekers
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-

3

gasflessen met verstikkende,
oxiderende, of brandbare stoffen en
ammoniak en ethyleenoxide

Alle stoffen, m.u.v. hiernaast genoemde stoffen
-

-

Alcoholhoudende dranken in
consumentenverpakking
Dieselolie, gasolie of lichte stookolie
met een vlampunt tussen 60 ºC
en 100 ºC
Stoffen met UN-nummer 3256
(verwarmde brandbare vloeistof)
Niet-giftige, niet-bijtende en nietmilieugevaarlijke 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) (zie
bijlage A Begrippenlijst: viscositeitsregel
ADR).

4.1

Alle stoffen

4.2

Alle stoffen

4.3

Alle stoffen

5.1

Alle stoffen m.u.v. vaste minerale
anorganische meststoffen

Vaste minerale anorganische meststoffen
(PGS 7)

5.2

LQ verpakkingen die stoffen bevatten
met UN-nummer 3103 t.m. UN nummer
3110 (type C t.m F zonder
temperatuurbeheersing) tot maximaal
1000 kg (zie hfst 9)

Overige stoffen (PGS 8)

6.1

Alle stoffen

6.2

Classificatiecode I3 en I4 (UN 3291, UN Overige stoffen
3373)

7

Alle stoffen

8

Alle stoffen

9

Milieugevaarlijke stoffen, in ieder geval
classificatiecode M6 & M7 (UN 3082,
UN 3077) m.u.v. genetische
gemodificeerde organismen

CMR-stoffen

Alle stoffen

Afvalstoffen

Met dezelfde chemische
of fysische eigenschappen als
bovengenoemde gevaarlijke stoffen en
CMR-stoffen

Gewasbescherming ≥ 400 kg indien valt onder één van
smiddelen en
bovengenoemde criteria
biociden

Genetisch gemodificeerde organismen,
overige stoffen

Overige afvalstoffen

< 400 kg ((valt onder de
zorgplichtbepaling, artikel 2a van de wet
gewasbeschermingsmiddelen en
biociden))

PGS 15 heeft naast ADR geclassificeerde stoffen tevens betrekking op CMR-stoffen. Deze
bevatten bepaalde gevaaraspecten.
In de paragraaf Informatie t.b.v. het vervoer van een veiligheidsinformatieblad (VIB) wordt
doorgaans aangegeven of de desbetreffende stof aan de viscositeitsregel voldoet. Stoffen die
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onder de hiervoor genoemde viscositeitsregel van het ADR vallen worden in deze publicatie als
niet-ADR geclassificeerde stoffen beschouwd.
Ondergrenzen
Ten behoeve van de werkingssfeer van PGS 15 zijn ondergrenzen vastgesteld. Daarbij is
rekening gehouden met zowel de gevaaraspecten die bepaalde stoffen kunnen bezitten als wel
de hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die voor een goede bedrijfsvoering
als werkvoorraad mag worden beschouwd. In tabel 1.2 zijn de te hanteren ondergrenzen
genoemd. Het hangt van het karakter en de grootte van het bedrijf af of de ondergrenzen per
inrichting, gebouw, opslagvoorziening of anderszins gelden. Zie hiervoor ook de toelichting op
voorschrift 3.1.2.
Tabel 1.2 — Te hanteren ondergrenzen en vrijstellingen
Gevaar conform de klasse
b
zonder bijkomend gevaar

Verpakkingsgroep

Ondergrens/vrijstelling
a
kg of l

Alle klassen

I

1

CMR-stoffen

n.v.t.

1

2 (UN 1950 Spuitbussen en UN
2037 Houders, klein, gas)

n.v.t.

50

3

II

25

3

III

50

4.1, 4.2, 4.3

II en III

50

5.1

II en III

50

5.2

LQ verpakkingen die stoffen
bevatten met UN-nummer 3103
t.m. UN nummer 3110 (type C t.m
F zonder temperatuurbeheersing)

30

6.1

II en III

50

6.2 categorie I3, I4

II en III

50

8

II en III

250

9

II en III

250

Totaal

-

50
d
voor klasse 8 en 9: 250

2 (Gasflessen)

n.v.t.

125 l waterinhoud

a

b
c
d

c

Voor de interpretatie van kg of l, zie paragraaf 1.7. Bij overschrijding is PGS 15 van
toepassing. Voor verpakking(en) die onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ,
zie paragraaf 3.4 van het ADR) of vrijgestelde hoeveelheden (E, zie paragraaf 3.5 van het
ADR) vallen geldt een aanvullende vrijstelling tot in totaal de dubbele hoeveelheid van de in
tabel 1.2 genoemde hoeveelheid. Deze aanvullende vrijstelling geldt alleen indien de stoffen
in de transportverpakking zijn opgeslagen.
Voor stoffen met een bijkomend gevaar is de laagste ondergrens/vrijstelling bepalend.
Hiermee wordt aangesloten op de in PGS 8 gehanteerde ondergrens.
Indien er sprake is van verschillende stoffen waarvoor verschillende ondergrenzen gelden,
wordt de ondergrens overschreden wanneer de uitkomst (U) van de volgende formule gelijk
is aan of groter is dan 1.

U

q1 q 2 q 3 q 4



 ....
Q1 Q 2 Q3 Q 4

waarin:
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qx

is de hoeveelheid van een bepaalde klasse in de desbetreffende verpakkingsgroep,
conform de indeling in de eerste twee kolommen van Q tabel 1.2;

Q

is de bij die klasse/verpakkingsgroep vermelde ondergrens conform derde kolom van
tabel 1.2.

Opgemerkt wordt dat hoeveelheden van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die de
voornoemde ondergrenzen niet overschrijden wel verantwoord moeten worden opgeslagen. Dat
wil zeggen dat opslag niet op de werkvloer mag plaatsvinden tenzij het gaat om een
hoeveelheid die als werkvoorraad kan worden aangeduid.

1.4

Gelijkwaardigheidsbeginsel
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. In
de praktijk betekent dit dat tijdens het vooroverleg of in de vergunningaanvraag gegevens
moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat minimaal een gelijkwaardige bescherming van het
milieu, arbeidsbescherming of brandveiligheid kan worden bereikt. Het bevoegd gezag
beoordeelt in het kader van de vergunningverlening uiteindelijk of met de toepassing van het
andere middel een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt. De AI beoordeelt dit bij
inspecties in het kader van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

1.5

Gebruik van normen en richtlijnen
Daar waar naar andere normen en richtlijnen (bijv. NEN, ISO, BRL) wordt verwezen, geldt die
versie die ten tijde van publicatie van deze PGS van kracht is.

1.6

Gemotiveerd afwijken
In deze PGS zijn in voorschriften eisen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen. Deze voorschriften zijn voor het merendeel van de situaties
toepasbaar. Er zijn echter situaties waarbij deze algemene eisen niet toepasbaar zijn omdat er
sprake is van een specifieke situatie en deze situatie zich moeilijk in eenduidige regels laat
beschrijven. Voorbeeld is het opslaan op een verdieping van meer dan 500 kg (vs. 3.2.10). In
sommige gevallen is bij het voorschrift aangegeven dat er ‘gemotiveerd kan worden afgeweken.
In dat geval kan met het bevoegd gezag worden besloten tot gemotiveerd afwijken en worden
vervolgens de eventuele extra voorschriften en beperkingen duidelijk vastgelegd (bijv. in de
omgevingsvergunning). Vanzelfsprekend moet het niveau van veiligheid geborgd blijven.
NB. ‘Gemotiveerd afwijken’ moet niet worden verward met het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’. Bij
het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt er aan het vereiste niveau van bescherming voldaan
(gelijkwaardig), alleen wordt er in de uitvoering een andere manier gekozen.
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1.7

Gebruik van eenheden
Bij het vaststellen van hoeveelheden, grenzen en dergelijke kan voor het gebruik van inhoud- of
gewichtseenheden aangesloten worden bij de terminologie van het ADR. Dat betekent:



voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte
gassen en onder druk opgeloste gassen, de nettomassa in kg;
voor vloeistoffen en samengeperste gassen, de nominale inhoud van houders in l.

Indien de aanduidingen op of aan de verpakking afwijken van bovengenoemde regel uit het
ADR dan mogen de aanduidingen (voor gewicht of inhoud) op of aan de verpakking worden
gevolgd.

PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 23 VAN 125

OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

2 Systematiek
In PGS 15 zijn regels opgenomen om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor
de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Daarbij is een onderscheid
gemaakt in kleine opslagen van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen tot en met 10 000 kg en
grote opslagen van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen vanaf 10 000 kg.
Voor opslagvoorzieningen waar tot en met 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMRstoffen wordt opgeslagen kan met een basisvoorzieningenniveau worden volstaan. In bepaalde
opslagsituaties wordt vanaf een opslaghoeveelheid van 2 500 kg een branddetectiesysteem
met doormelding geëist. Bij opslagvoorzieningen waar meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen wordt opgeslagen wordt het te hanteren beschermingsniveau
bepaald door de gevaaraspecten van de stoffen die worden opgeslagen en het soort
verpakkingsmateriaal van die stoffen. In de regels van deze publicatie worden daartoe voor
opslagen vanaf 10 000 kg drie verschillende beschermingsniveaus onderscheiden. Naarmate
de brandbaarheid van een stof toeneemt, is een zwaarder beschermingsniveau noodzakelijk. In
de regels van deze publicatie is dit onder meer vertaald in de eisen die aan de aanwezigheid en
uitvoering van branddetectie, bluswateropvang, brandbestrijding- en brandbeveiligingssystemen
moeten worden gesteld.
Om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn in deze publicatie voorschriften opgenomen. Van
deze voorschriften kan
men afwijken.
Voor
dergelijke
gevallen
geldt het
gelijkwaardigheidsbeginsel zoals behandeld in paragraaf 1.4. De regels met betrekking tot
brandpreventieve bouwkundige voorzieningen vloeien voort uit het Bouwbesluit.
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3 Algeme
een
3
3.1

Hett opslaan
n van verrpakte ge
evaarlijke stoffen e
en CMR-stoffen
Wabo
o, AI

vs 3.1
1.1 Verpakte gevaarlijke
g
stofffen en CMR-stoffen moeten,, met uitzonderring van de
noodzakellijke werkvoorrraad, worden opgeslagen
o
in een
e daarvoor b
bestemde
opslagvoo
orziening. In de
e opslagvoorziening mogen daarnaast
d
uitslluitend aanverw
wante
stoffen wo
orden opgeslag
gen. Van de ve
erpakte gevaarllijke stoffen vaan klasse 9 moe
eten
uitsluitend
d de milieugeva
aarlijke stoffen
n in een opslag
gvoorziening w
worden opgesla
agen. Van
de verpaktte gevaarlijke s
stoffen van kla
asse 5.2 mag onder de voorw
waarden van ho
oofdstuk
9 ten hoog
gste 1 000 kg w
worden opgesla
agen. Gasfless
sen (zie hoofdsstuk 6) moeten,
gescheide
en van overige gevaarlijke sto
offen en CMR-s
stoffen, worden
n opgeslagen in een
aparte ops
slagvoorzienin
ng. De volgende
e klassen verpakte gevaarlijkke stoffen mog
gen niet in
de boveng
genoemde ops lagvoorziening
g aanwezig zijn
n:
•
•
•

klasse 1 (ontplofbare
e stoffen en voo
orwerpen);
klasse 6.2 (infectueuzze stoffen) mett uitzondering van
v categorie II3 en I4;
klasse 7 (radioactieve
e stoffen).

Toeliichting:
Onde
er aanverwantte stoffen word
den grondstofffen of chemicaliën verstaann, die niet ond
der het
ADR vallen. Deze aanverwante stoffen sluiten
n bijv. qua verp
pakking en toeepassingsgeb
bied wel
b gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Indien de wen
ns bestaat anddere goederen
n
aan bij
gezamenlijk met ge
evaarlijke stofffen en/of CMR
R-stoffen op te
e slaan, behooort te worden nagegaan
of me
et behoud van
n het veiligheid
dsniveau van dit voorschrift gemotiveerd kkan worden
afgew
weken. In een opslagvoorzie
iening mogen in ieder gevall geen stoffen of producten aanwezig
zijn die
d op enigerle
ei wijze het risiico van de ops
slag verhogen
n.
De milieugevaarlijk
m
ke stoffen van klasse 9 betrreffen in ieder geval de stofffen van klasse
e 9 met
classsificatiecode M6
M (UN 3082) en M7 (UN 30
077). Voor de opslag van sto
toffen behoren
nde tot
klassse 2 wordt verw
wezen naar ho
oofdstuk 6 Op
pslag van gasfflessen en hooofdstuk 7 Ops
slag van
spuitb
bussen en gaspatronen van
n deze richtlijn
n. Voor de ops
slag van stoffeen behorende tot klasse
5.2 to
ot een hoevee
elheid van 1 00
00 kg wordt ve
erwezen naar hoofdstuk 9 vvan deze richtllijn. Voor
het verbod
v
om stofffen van klassse 6.2 op te sla
aan wordt een
n uitzondering gemaakt voorr
zieke
enhuisafval en
n diagnostische
e monsters. In
n dat geval behoort te worde
den nagegaan of in de
vergu
unning aandac
cht wordt bestteed aan de wijze
w
van opsla
ag, bijv. met beetrekking tot
gesch
heiden opslag
g, veiligheidssiignalering en hulpmiddelen. Een opslagvvoorziening kan zowel
inpan
ndig als uitpan
ndig zijn gesitu
ueerd, en zow
wel bouwkundig
g als prefab zijijn uitgevoerd..
vs 3.1
1.2 Voorschrifft 3.1.1 is niet v
van toepassing
g indien de in tabel
t
1.2 genoeemde hoeveelh
heden
niet worde
en overschrede
en.

Toeliichting:
Afhan
nkelijk van het karakter en d
de grootte van
n het bedrijf za
al moeten worrden bepaald of
o
geno
oemde ondergrenzen per inrrichting, per gebouw, per affdeling of andeerszins gelden
n. Het is
denkkbaar dat in be
epaalde situatiies beperkte hoeveelheden
h
(beneden de ondergrens) verpakte
v
gevaarlijke stoffen en/of CMR-sttoffen verspreid over het bedrijf worden oopgeslagen. Dit
D behoort
in sam
menhang mett het begrip we
erkvoorraad (v
voorschrift 3.1.3) te worden beoordeeld. Met
M
voorsschrift 3.1.3 wordt
w
beoogd d
dat niet te grotte hoeveelhed
den verpakte ggevaarlijke sto
offen en/of
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CMR
R-stoffen in we
erkruimtes worrden neergeze
et en zo een verkapte
v
opslaag ontstaat. Ind
dien een
bedrijijf naast de no
oodzakelijke w
werkvoorraden op meerdere locaties in heet bedrijf hoeve
eelheden
verpa
akte gevaarlijk
ke stoffen en/o
of CMR-stoffen
n beneden de ondergrenzenn opslaat, zal de
functtionaliteit hierv
van moeten ku
unnen worden
n aangetoond.
vs 3.1
1.3 Onder een
n werkvoorraad
d verpakte gev
vaarlijke stoffen
n en/of CMR-sttoffen als geno
oemd in
voorschrifft 3.1.1 wordt v
verstaan de voo
orraad verpaktte gevaarlijke sstoffen en/of CMRstoffen we
elke ten behoev
ve van de bedrrijfsvoering/pro
oductie in een
productierruimte/werkrui mte of nabij ee
en procesinstallatie of afvulin
nstallatie is opgesteld.
•
•
•
•
•

•

De werrkvoorraad moe
et strikt noodz
zakelijk zijn;
Per gev
vaarlijke stof m
mag ten hoogstte één aangebrroken verpakkiingseenheid aa
anwezig
zijn, plu
us één reserve
e;
De werrkvoorraad mag
g zich niet bev
vinden in een rijroute van vork
rkheftrucks of andere
a
transpo
ortmiddelen;
De werrkvoorraad mag
g het vluchten niet belemmerren;
Gevaarrlijke stoffen en
n/of CMR-stofffen die als werk
kvoorraad in eeen productie- of
o
werkruimte of nabij ee
en procesinsta
allatie aanwezig zijn, moeten worden bewaa
ard in
deugde
elijke verpakkin
ng, die bestand
d is tegen de desbetreffende gevaarlijke sto
of;
Indien de werkvoorra
aad bestaat uit een hoeveelhe
eid van meer daan 50 l dan mo
oet de
verpakk
king zijn gepla
aatst boven een
n lekbak of een
n gelijkwaardig
ge voorziening.. Hiervan
kan wo
orden afgeweke
en als (het desbetreffende de
eel van) de vloeer van de desbetreffe
ende productie
e/werkruimte te
en minste vloeistofkerend is. Voor brandba
are
vloeisto
offen is echter altijd een lekb
bak of een ande
ere gelijkwaard
dige voorzienin
ng
vereist..

Het bevoegd gezag kan n
nadere voorsc
chriften opnemen met betrekkking tot het veiilig
gebruik va
an de werkvoorrraad, teneinde
e blootstelling aan gevaarlijkke stoffen en/off CMRstoffen, off brand- en exp
plosiegevaar te
egen te gaan.

Toeliichting:
De werkvoorraad
w
moet
m
zodanig zijn dat de pro
oductie norma
aal doorgang kkan vinden. De
eze moet
evenwel niet zodan
nig groot zijn d
dat meerdere niet-geopende eenheden oonnodig dagen
nlang of
zelfs wekenlang in een werkruim
mte of dergelijk
ke verblijven. Dan zou er spprake zijn van ‘verkapte
opsla
ag’. Deze eenh
heden behore
en dan te word
den bewaard in
n een opslagru
ruimte. Waar exact
e
de
grenss ligt is moeilijjk aan te geve
en. Het is aan het bedrijf om
m aannemelijk tte maken dat de
verpa
akte gevaarlijk
ke stoffen en/o
of CMR-stoffen
n binnen een redelijke tijd (e
(enkele dagen of
hoog
guit enkele wek
ken) inderdaa
ad zullen word
den gebruikt in het productieeproces.
De werkvoorraad
w
hoeft
h
niet aan het eind van iedere
i
dag wo
orden overgebbracht naar een
opsla
agruimte (en vice
v
versa aan
n het begin van
n een werkdag
g): de risico’s van transport zijn
grote
er dan van de stationaire we
erkvoorraad. Bij
B batchgewijz
ze productie enn bij volcontin
nubedrijijven heeft de werkvoorraad
d deels een do
oorstroomkara
akter en moet pper situatie wo
orden
beoo
ordeeld wat vereist is voor e
een goede procesvoering.
De ra
atio van de eis
s van een lekb
bak bij een hoe
eveelheid van meer dan 500 liter brandbarre stoffen
is het verkleinen va
an het verdam
mpingsoppervllak in geval va
an een lekkagee. Bij het werk
ken met
toxiscche of brandbare stoffen is het mogelijk dat
d aanvullend
de eisen nodigg zijn zoals verhoogde
ventillatie.
Een laskar
l
met gas
sflessen kan o
ook als werkvo
oorraad worde
en beschouwdd.
vs 3.1
1.4 In een ops
slagvoorziening
g mogen, met uitzondering te
en behoeve vaan monsternam
me en ter
bestrijding
g van een lekka
age of calamite
eit, geen aftap-- of overtapwerrkzaamheden
plaatsvind
den. Ompakwerrkzaamheden mogen
m
slechts
s plaatsvinden indien de prim
maire
verpakking
g niet wordt ge
eopend.
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Toeliichting:
Indien in een ruimtte zowel opsla
ag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of C
CMR-stoffen als
a aftapof ovvertapwerkzaamheden van g
gevaarlijke sto
offen en/of CM
MR-stoffen plaaatsvinden, is er
e geen
sprakke meer van een
e opslagvoo
orziening. In PGS
P
15 is hierm
mee geen reke
kening gehoud
den. In
derge
elijke situaties
s kunnen voors
rschriften voorr een deel worden ontleend aan PGS 15,
aanvvullend behore
en extra voorscchriften in verb
rband met mog
gelijke blootsteelling, verhoog
gd
brand
dgevaar en on
ngevallenrisico
o’s te worden overwogen.
vs 3.1
1.5 Lege, ongereinigde verp
pakking moet worden
w
opgesla
agen overeenkkomstig de
voorschrifften van dit hoo
ofdstuk (met uitzondering
u
va
an paragraaf 3.99), tenzij gesch
hikte
maatregelen zijn genome
en om mogelijke gevaren uit te sluiten. Dezze gevaren zijn
n
uitgesloten indien gesch
hikte maatregelen zijn genom
men om alle voo
or de desbetreffende
stof van to
oepassing zijnd
de gevaren van
n ADR- klassen
n 1 t.m. 9 op tee heffen.

Toeliichting:
Dit vo
oorschrift sluitt aan op de de
efinitie en bepa
alingen rond le
ege ongereinig
igde verpakkin
ngen in
het ADR.
A
Een verp
pakking is leeg
g wanneer de inhoud is verw
wijderd met beehulp van de voor
v
de
desbetreffende sto
of en verpakkin
ng gebruikelijk
ke technieken,, bijv. gieten, ppompen, zuige
en,
dden, schrape
en, of een com
mbinatie van deze
d
technieke
en. In voorkom
mende gevalle
en zijn
schud
hierm
mee echter nog
g niet alle gevvaren weggeno
omen, bijv. in geval van expplosieve of gift
ftige
damp
pen die achterrblijven in de vverpakking. He
et verdient aan
nbeveling om een specifiek
ke
werkkwijze af te sprreken met het bevoegd geza
ag over het uiitsluiten van de gevaren en dit indien
gewe
enst te formaliseren (in de vvergunning of door maatwerrk aan te vrageen).

3
3.2

3.2
2.1

Bou
uwkundige eisen a
aan een opslagvoorziening ((m.u.v.
brandveiligheidsopsla
agkasten)) Wabo
Ligg
ging van de
e opslagvoo
orziening
Er wordt
w
ondersch
heid gemaaktt tussen inpandige en uitp
pandige opslaagvoorzieninge
en. Onder
inpan
ndige opslagv
voorzieningen
n worden allle voorzieningen verstaann die in een (ander)
bouw
wwerk zijn gelegen. Ook ka
ant en klare opslagsysteme
o
en kunnen inppandig worden
n gebruikt.
Een uitpandige op
pslagvoorzieni ng is bijv. een
n vatenpark, een
e in de buittenlucht gepla
aatst kanten-klaar opslagsy
ysteem, een vrijstaand op
pslaggebouw of een met een ander bouwwerk
ggebouw.
geschakeld opslag
figuur wordt e
Met onderstaande
o
een en ander verduidelijkt.
v
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I = inpandig

II = uitpandig

Figuu
ur 3.1 — Sche
ematische wee
ergave van een inpandige en
e uitpandige opslag

Voor (de eisen m.b
b.t.) brandveiliigheidskasten wordt verwez
zen naar paraggraaf 3.10.

3.2
2.2

Rela
atie met bo
ouwregelge ving
Een opslagvoorzie
ening voor verrpakte gevaarrlijke stoffen en/of
e
CMR-stooffen is een constructie
c
die valt
v onder de bouwtechnisc
b
he voorschriftten van het Bouwbesluit. D
De voorschrifte
en van het
Bouw
wbesluit zijn echter niet toe
ereikend voor de veilige ops
slag van verppakte gevaarlijjke stoffen
en/off CMR-stoffen
n. Daardoor zijn aanvulle
ende eisen nodig. Ook dee bestrijding, door de
brand
dweer, van inc
cidenten met gevaarlijke sto
offen en/of CM
MR-stoffen is risicovoller wa
aardoor er
meesstal voor een defensieve a
aanpak zal wo
orden gekozen
n. Ook stelt ddit hogere eise
en aan de
consttructies. Omd
dat het (korttweg) juridisc
ch niet moge
elijk is om inn het kader van een
omge
evingsvergunn
ning af te wijjken van het Bouwbesluit zullen deze extra maatregelen (als
voorsschrift aan ee
en omgevingssvergunning of
o rechtstreeks
s werkend viaa een AMvB zoals het
Activiteitenbesluit) moeten word en voorgeschreven.
De exxtra eisen die worden geste
eld, hebben be
etrekking op:
a)
b)
c)

de beperking van
d
v het ontsta
aan van een brandgevaarlijk
ke situatie;
d beperking van
de
v ontwikkeliing van brand;
d beperking van
de
v uitbreiding
g van brand.

Ad a

Beperkin
ng van het on
ntstaan van ee
en brandgeva
aarlijke situattie

Het Bouwbesluit
B
biedt
b
voor som
mmige situaties de mogelijkheid dat een dak van een bouwwerk
niet niet-brandgev
vaarlijk hoeft te worden uitgevoerd. Het
H is niet w
wenselijk datt dit voor
agvoorzieninge
en van verpa
akte gevaarlijjke stoffen en/of CMR-stooffen ook zou mogen.
opsla
Daarrom wordt voo
orgeschreven dat het dak moet zijn gec
construeerd vvan niet-brand
dgevaarlijk
mate
eriaal, bepaald
d conform NEN
N 6063. Dit is om te voorko
omen dat het dak van een bouwwerk
door een onverhoe
edse aanrakin
ng met vuur in brand vliegt. Het gaat hierbbij om vliegvuur zoals in
ook van een open haard of in geval van een
e vonkenregen, afkomstigg van een nabijgelegen
de ro
brand
dend bouwwerk.
Ad b

Beperkin
ng van ontwik
kkeling van brand
b
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Eigenschappen toegepaste materialen in de gebouwconstructie
Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid dat brandwerende constructies worden opgebouwd uit
brandbare materialen. Omdat dit voor de opslag van bepaalde klassen verpakte gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen niet veilig is, worden in deze PGS aanvullende eisen gesteld aan het
gebruik van bouwmaterialen en bouwkundige constructies.
Ad c

Beperking van uitbreiding van brand

Compartimentering
De doelstelling van het Bouwbesluit met betrekking tot het beperken van uitbreiding van brand
(brandcompartimentering) is om een brand te kunnen beheersen. Dit kan door de oppervlakte
van dit compartiment te maximaliseren of een gevaarlijke activiteit te isoleren. Gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen zijn echter niet specifiek gedefinieerd in het Bouwbesluit. Een
opslagvoorziening wordt in beginsel gelijkgesteld met een brandcompartiment als bedoeld in
het Bouwbesluit.
Het Bouwbesluit schrijft in beginsel (voor nieuwbouw) voor dat industriegebouwen moeten zijn
ingedeeld in brandcompartimenten met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan
1 000 m². Over het algemeen is de gebruiksoppervlakte van opslagen tot 10 000 kg kleiner dan
1 000 m2, en hoeft gelijkwaardige veiligheid niet te worden aangetoond.
Voor opslagvoorzieningen met een opslagcapaciteit van meer dan 10 000 kg en een
gebruiksoppervlakte van meer dan 1 000 m2 is de gelijkwaardige veiligheid vastgelegd in
hoofdstuk 4 van PGS 15 en is ook geen onderzoeksrapport volgens genoemde methodiek
nodig.
Uitvoering weerstand
opslagvoorziening

tegen

branddoorslag

en

brandoverslag

(WBDBO)

van

een

De WBDBO moet conform het Bouwbesluit worden bepaald overeenkomstig NEN 6068, een
rekenmethode waarbij als ingangsgegevens onder meer worden gebruikt de oppervlakte van
het compartiment en de warmte-inhoud (vuurlast) van de in dat compartiment aanwezige
stoffen. Een brandcompartiment moet worden gezien als een kubus die 'rondom' (wanden,
gevels en afdekking) dezelfde WBDBO heeft. Deze eis geldt van buiten naar binnen en van
binnen naar buiten. Het begrip WBDBO bevat twee aspecten; de weerstand tegen
branddoorslag (WBD) en de weerstand tegen brandoverslag (WBO). Branddoorslag houdt in
dat (na een kortere of langere tijd) een brand zich doorzet door een scheidende constructie bijv.
een wand of een deur. Bij brandoverslag zet een brand zich via de atmosfeer door naar een
ander compartiment, bijv. via een dak. Beide waarden (WBD en WBO) mogen in voorkomende
gevallen (bijvoorbeeld een wand in combinatie met een vrije afstand) bij elkaar opgeteld worden
(zie ook voorschrift 3.2.8).
a)

De weerstand tegen branddoorslag volgens NEN 6068 wordt bepaald door de
brandwerendheid van alle onderdelen van de scheidingsconstructie. Het traject tussen
twee ruimtes met de minste brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie (de
weg met de minste weerstand) bepaalt de weerstand tegen branddoorslag tussen deze
twee ruimtes. De brandwerendheid van een constructiedeel als een wand, deur of
doorvoering kan experimenteel worden bepaald volgens NEN 6069 of berekend volgens
NEN-EN 1992-2, NEN-EN 1993-2, NEN-EN 1994-2, NEN-EN 1995-2, NEN-EN 1996-2 of
NVN-ENV 1999-2. De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie is niet
groter dan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de scheidingsconstructie.
NEN 6069 kent de volgende criteria:

R = bezwijken;
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E = vlam
mdichtheid betrrokken op de afdichting;
I = therm
mische isolatie betrokken op
p de temperatu
uur (voor somm
mige producte
en zoals
deuren is
s er ondersche
eid tussen I1 en I2);
W = therrmische isolatiie betrokken op
o warmtestraling.

Het brandgedrag van gevaarlijijke stoffen is
s echter anders, waardooor de criteria W en I2
onvoldoende zijn.. Dit komt met name voor
v
bij een aantal deu rconstructies, glas en
brand
dwerende gordijn-/doekconsstructies.
In afw
wijking van pa
aragraaf 7.2.1
1 van NEN 60
068 moet een geveldeel alss semi-openin
ng worden
beschouwd als de
e brandwerend
dheid met bettrekking tot de
e scheidendee functie hoger is dan 5
min maar
m
lager dan
n de WBDBO--eis.
b)

De weerstand tegen brando
D
overslag wordtt praktisch gez
zien bereikt dooor afstand tussen
r
ruimten.
Om te
e voorkomen dat bij elke op
pslagvoorziening een volled ige berekening moet
w
worden
gemaa
akt, is voor ho
orizontale bran
ndoverslag een praktische bbenadering te hanteren
m betrekking
met
g tot de mate w
waarin de afstand tussen ru
uimten kan bijddragen aan de
e
W
WBDBO:

in de buitenlucht word t een afstand van 5 m gelijk
kgesteld aan eeen WBDBO van
v
30 min;

in de buitenlucht word t een afstand van 10 m gelijkgesteld aan een WBDBO van
60 min.

Hoew
wel er in somm
mige situatiess door toepassing van deze
e praktische bbenadering nie
et letterlijk
aan NEN
N
6068 wo
ordt voldaan, w
wordt toch ge
eacht in alle re
edelijkheid ee n voldoende weerstand
w
tegen
n branddoorslag en brando
overslag te zijn
n verkregen. Voor
V
de opslaag van gasfles
ssen geldt
een afwijkende
a
pra
aktische benad
dering die is weergegeven
w
in
i vs 6.2.5 vann hoofdstuk 6
Toeliichting:
De Europese
E
Richtlijn Bouwprod
ducten regelt erkende
e
kwaliteitsverklaringgen, zie ook arrtikel 1.7
Bouw
wbesluit: Indien bij of krachte
tens dit besluitt een eis is gesteld ten aanzzien van een
bouw
wproduct of bo
ouwproces en daarvoor een op die eis toe
egesneden kw
waliteitsverklarring is
afgeg
geven op basiis van een doo
or Onze Minister erkend ste
elsel van kwaliiteitsverklaring
gen voor
de bo
ouw, is aan de
e betreffende e
eis voldaan in
ndien dat produ
uct, of dat prooces overeenk
komstig de
kwaliiteitsverklaring
g is toegepast.
t.

3.2
2.3

Voo
orschriften voor
v
opslag
gvoorzienin
ngen
Voorsschriften voor opslagvoorzie
eningen m.u.v
v. brandveiligh
heidsopslagkaasten, zie 3.10.
vs 3.2
2.1 Het dak va
an een opslagv
voorziening ma
ag niet brandge
evaarlijk zijn co
onform NEN 60
063.

Toeliichting:
Dit vo
oorschrift is op
pgenomen om
m te voorkome
en dat een dak
k gemakkelijk iin brand raaktt (door
vliegvvuur) als gevo
olg van een brrand in de omg
geving.
vs 3.2
2.2 De vloer van
v een opslagv
voorziening, een eventueel noodzakelijke
n
aafdekking van de
(hoofd)dra
aagconstructie
e, alsmede de afdekking
a
aan de
d binnenzijdee van de
opslagvoo
orziening van w
wanden en dak
k (voor zover aa
anwezig) moetten zijn vervaardigd van
materiaal, beoordeeld ov
ver de gehele dikte
d
of ten min
nste de eerste 10 mm van die
e
afdekking,, dat ten minstte voldoet aan Euroklasse A1 (onbrandbaarr) conform NEN
N-EN
13501-1.

Toeliichting:
Dit vo
oorschrift voorrkomt dat er b
brandbare matterialen in de constructie,
c
wa
wanden en dak
k van de
opsla
ag worden geb
bruikt.
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vs 3.2
2.3 Een opslagvoorziening iis een brandco
ompartiment met een oppervllakte van maximaal
1 000 m².

Toeliichting:
Dit vo
oorschrift is on
ntleend aan he
et Bouwbesluiit. In bepaalde
e gevallen worrdt in deze PG
GS van dit
voorsschrift afgeweken. Zie ook h
het onderzoek
ksrapport ‘Meth
hode Beheerssbaarheid van Brand
(uitga
ave 2007).
vs 3.2
2.4 De WBDBO
O tussen een o
opslagvoorzien
ning en een andere ruimte (w
waaronder ook een
andere opslagvoorzienin
ng, veelal aang
geduid als gesc
chakelde loodssen) moet ten minste
m
60
min bedragen in beide riichtingen. Deuren, ventilatieo
openingen, leid
dingdoorvoeren of
rookluiken
n in deze consttructie mogen geen afbreuk doen
d
aan de veereiste WBDBO
O.

vs 3.2
2.5 Voor de brrandwerendhe id met betrekk
king tot de sche
eidende functiee moeten de vo
olgende
criteria van NEN 6069, w
worden aangehouden:
•
•
•
•
•

R voor draagconstruc
cties zowel ond
der, boven als ten behoeve vvan de opslag zelf;
z
REI voo
or dragende wa
anden en vloerren;
RE voo
or daken
EI voorr niet-dragende
e wanden;
EI1 voo
or deuren.

Toeliichting:
Voorr een toelichtin
ng op de criterria van NEN 6069, zie de inlleiding van deeze paragraaf onder
Ad. c.
c
vs 3.2
2.6 Indien mee
erdere opslagv
voorzieningen naast elkaar zijn gelegen, mo
oeten tevens
maatregelen worden gen
nomen om te voorkomen
v
dat een incident zzich van de ene
e naar de
andere opslagvoorzienin
ng kan verplaatsen, bijv. t.g.v
v. een uitstrom
mende vloeistoff.

vs 3.2
2.7 Indien een
n constructie m
met een bepaalde brandweren
ndheid moet zijjn uitgevoerd, moet een
in deze co
onstructie aang
gebrachte deurr zelfsluitend zijn uitgevoerd.. Een dergelijke
e deur
mag uitslu
uitend in geope
ende stand zijn
n vastgezet, ind
dien een voorzziening is aang
gebracht
die in geva
al van brand de
e deur automa
atisch sluit.

vs 3.2
2.8 Voor uitpa
andige opslage
en geldt dat: de
e WBDBO van 60 minuten oo
ok behaald kan worden
met afstan
nd:
•

•

•

indien de afstand van
n de opslagvoo
orziening tot de
e inrichtingsgrrens, een ander
bouww
werk dat tot de iinrichting beho
oort, of andere brandbare obj
bjecten, ten min
nste 5 m
bedraag
gt, de brandwe
erendheid van de wanden, he
et dak en de drraagconstructie
e van de
opslagv
voorziening ten
n minste 30 miin moet bedrag
gen. Deuren, veentilatieopenin
ngen,
leidingd
doorvoeren of rookluiken in deze constructtie mogen geen
n afbreuk doen
n aan de
vereiste
e brandwerend
dheid;
indien de afstand van
n de opslagvoo
orziening tot de
e inrichtingsgrrens, een ander
bouww
werk dat tot de iinrichting beho
oort, of andere brandbare obj
bjecten, ten min
nste 10 m
bedraag
gt er ten aanzie
en van de bran
ndwerendheid van de wanden
n, het dak en de
d
draagco
onstructie gee
en eis van toepassing is;
en dat binnen deze affstanden geen opslag van brandbare stoffeen dan wel
brandgevaarlijke activ
viteiten plaatsv
vinden die een brand kunnen
n veroorzaken of
waarlan
ngs een brand zich kan voorttplanten naar de
d opslagvoorzziening.
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Toeliichting:
Dit be
etekent dat in de praktijk hie
er wel materia
alen kunnen vo
oorkomen die niet brandbaa
ar zijn
(mitss ze het vluchte
en en de bran
ndbestrijding niet
n belemmere
en). Zo zullen bijv. fietsen, al
a dan niet
in een stalen fietse
enhok en een houten hekje, geen problem
men opleverenn maar voertuiigen,
afvalcontainers en stapels hout e
e.d. wel. Prak
ktisch gezien moet
m
een opsla
lagvoorziening
g die aan
één zijde
z
tegen een ander bouw
wwerk aanstaa
at aan drie zijd
den en het dakk brandwerend
d zijn
uitgevoerd. Binnen
n een straal va
an tien meter van
v de vierde zijde geldt eeen gebruiksbep
perking.
vs 3.2
2.9 In een inpa
andige opslagv
voorziening mag ten hoogste
e:
•

2 500 kg
k verpakte gev
vaarlijke stoffe
en en/of CMR-stoffen aanwezzig zijn. Door
gemotiv
veerd afwijken
n kan een grote
ere hoeveelheid
d worden toegeestaan (tot maximaal
10 000 kg) indien zon odig extra maa
atregelen of vo
oorzieningen ziijn aangebrach
ht ter
beperking van de risic
co’s. De aanvu
ullend te treffen
n maatregelen of voorziening
gen zijn
afhanke
elijk van de ho
oeveelheden op
pgeslagen stoffen, de brandb
baarheid, giftigheid enz.
Hiervoo
or kan aansluitting worden ge
ezocht bij de methodiek en grrenswaarden in
n de
tabellen
n 4.1 en 4.2. Ee
en gecertificeerde brandmeld
dinstallatie
overeen
nkomstig NEN 2535 met doormelding naar een 24-uurs beezette post volldoet hier
in iederr geval aan.

Of
•

10 000 kg verpakte ge
evaarlijke stofffen van uitsluittend klasse 8, vverpakkingsgrroep II
of III, zo
onder bijkomen
nd gevaar aanw
wezig zijn.

Toeliichting:
De be
eperkingen tot respectievelilijk 2 500 kg en
n 10 000 kg gelden voor inppandig gesitue
eerde
opsla
agvoorzieninge
en die niet zijn
n uitgevoerd met
m voorzienin
ngen als bedoeeld in hoofdstu
uk 4.
vs 3.2
2.10 Op een verdieping van e
een gebouw ma
ag maximaal 50
00 kg of 500 l vverpakte gevaa
arlijke
stoffen en/of CMR-stoffe
en worden opgeslagen. Hierb
bij wordt een keelder wel als ee
en
verdieping
g beschouwd e
en de begane grond
g
van een gebouw niet. D
Door gemotiveerd
afwijken in
n de omgeving
gsvergunning of
o bij bedrijven waarvoor algeemene regels gelden
g
op
grond van
n de Wm, kan h
hiervan worden
n afgeweken. De
D voorwaarde is dat m.b.v. het
h
gemotivee
erde afwijken a
aanvullende eis
sen worden gesteld aan de brrandwerende
voorzienin
ngen of brandd
detectie en de aanwezigheid
a
van
v opgeleid een getraind des
skundig
personeel dat binnen de
e inrichting aan
nwezig moet zijjn.

Toeliichting:
Met dit
d voorschrift wordt onder vvoorwaarden ruimte
r
gebode
en om gemotivveerd af te wijk
ken. De
verwa
wachting is dat dit bij een bep
perkt aantal be
edrijven van to
oepassing zall zijn. Het gaatt
voorn
namelijk om grote en compllexe bedrijven
n waar men ge
ewend is te weerken met interne
werkp
kprocedures vo
oor arbeids- en
n milieuveiligh
heid. Bij de beoordeling vann gemotiveerd afwijken
spele
en ook de staa
at van onderho
oud van het gebouw, de bra
andcompartim
menten, de loss
se
brand
dveiligheidska
asten, maar oo
ok de installatiies en organis
satie van het bbedrijf een rol. Voor de
toetssing en borging
g van de voors
rschriften kan bijv.
b worden aangesloten bijij de ontwikkellingen van
de IB
BB (Integrale Brandveiligheid
B
id Bouwwerken). Het IBB is te vinden op dde website va
an
Brand
dweerKennisN
Net (http://www
w.brandweerk
kennisnet.nl, zoekterm:IBB).
z
.
vs 3.2
2.11 Voorschrifften 3.2.1, 3.2.4
4, 3.2.5, 3.2.8 en 3.2.10 zijn niet van toepasssing indien uits
sluitend
verpakte gevaarlijke
g
stofffen van klasse
e 8, verpakking
gsgroep II of IIII, zonder bijkom
mend
gevaar wo
orden opgeslag
gen.

Toeliichting:
Aan een
e ruimte wa
aarin uitsluiten
nd stoffen word
den opgeslage
en van klassee 8, verpakking
gsgroep II
en IIII, kunnen deells lichtere eise
en worden ges
steld dan aan ruimten waariin ook andere
gevaarlijke stoffen en CMR-stofffen worden op
pgeslagen. Voor ruimten waaarin uitsluiten
nd stoffen
word
den opgeslagen van klasse 8
8, verpakkings
sgroep II en IIII gelden geenn WBDBO-eise
en met

R 2012) - PAGIN
1
VERSIE 1.1 (DECEMBER
NA 32 VAN 125
PGS 15:2011

OPSLA
AG VAN VERPA
AKTE GEVAARLIJJKE STOFFEN

betre
ekking tot ande
ere ruimten c.q
q. eisen met betrekking
b
tot de brandwereendheid van de
e
scheiidingen (wand
den e.d.). Dat betekent dat deze
d
stoffen in
n een aparte rruimte kunnen
n worden
opge
eslagen zonder dat de wand
den, plafond en
n vloer een WBDBO
W
hebbeen van 60 minu
uten. Het
betekkent dat deze stoffen kunne
en worden opg
geslagen in ee
en deel van eeen grotere ruim
mte,
zond
der dat er een brandwerende
e scheiding is tussen het op
pslaggedeelte en de rest van die
ruimtte. Daarbij geldt alsnog dat::




het gedeelte waar opslag p
plaatsvindt, allleen voor de opslag
o
van diee stoffen mag worden
benut;
dit duidelijk moet
m
zijn aang
gegeven met gevaarspictogr
g
rammen en eeen fysieke afscheiding
zoals gaas of hekwerk;
onverkort de eisen gelden zoals producttopvang, onve
erenigbare com
mbinaties en (voorzover
(
van toepassiing) de andere
e eisen zoals geformuleerd
g
in de paragraffen van hoofd
dstuk 3.

vs 3.2
2.12 Een opslagvoorziening m
mag niet in een
n vluchtroute zijn
z gelegen en
n mag het vluch
hten niet
belemmeren.

3
3.3

Kwa
aliteit vloe
eren Wabo
vs 3.3
3.1 Binnen een opslagvoorzziening of bij ee
en overslag- off laad- en losgeedeelte als bed
doeld in
hoofdstuk
k 10 moeten bo
odembescherm
mende voorzien
ningen en maattregelen zijn ge
etroffen
die in com
mbinatie leiden tot een verwaa
arloosbaar bod
demrisico confform de Nederllandse
Richtlijn Bodembescher
B
rming bedrijfsm
matige activiteiten (NRB). In d
de vloer van ee
en
opslagvoo
orziening moge
en zich geen openingen bevinden die in dirrecte verbindin
ng staan
of kunnen worden gebra
acht met een riolering of met het oppervlakttewater.

Toeliichting:
Het verwaarloosba
v
aar bodemrisicco behoort te worden
w
gerealiseerd door:
a)

b)

een vloeistofd
e
dichte vloer of verharding, vo
oorzien van ee
en verklaring vvloeistofdichte
e
v
voorziening
op
p grond van de CUR/PBV-a
aanbeveling 44
4, met de daarrbij behorende
e
b
bedrijfsinterne
e inspecties, o
of;
i
indien
gebruik
k wordt gemaa
akt van de juis
ste en gesloten
n verpakking, een kerende vloer
e
en/of
lekbak met
m de daarbij behorende maatregelen.
m
Maatregelen
M
beestaan uit alge
emene
z
zorg
en facilite
eiten en perso
oneel zoals ge
esteld in de NR
RB. Verwaarlooosbaar bodem
mrisico
w
wordt
alleen bereikt
b
als naa
ast het gebruik
k en in stand houden
h
van gooede voorzieningen
(
(inspectie,
ond
derhoud, repa
aratie), invulling wordt gegev
ven aan incideentenmanagem
ment.
I
Incidentenman
nagement is h
het overkoepelende begrip van
v algemenee zorg en faciliiteiten en
p
personeel.
Ditt wordt toegep
past als een le
ekkage of mors
sing wordt gecconstateerd. Door
D
t
toepassen
van
n incidentman
nagement word
den geconstatteerde morsinngen en lekkag
ges
o
opgeruimd
en verholpen. Hiiermee wordt verspreiding naar
n
de bodem
m voorkomen of zoveel
m
mogelijk
beperkt.

Voorr de volledighe
eid wordt nog o
opgemerkt da
at het mogelijk is dat in bepaaalde doelgroe
ep
venanten specifieke afsprake
en zijn gemaa
akt over voorziieningen en m
maatregelen.
conve
vs 3.3
3.2 Indien een
n vloer of verha
arding vloeisto
ofdicht is uitgev
voerd, moet deeze vloer of verharding
onder certtificaat zijn aan
ngelegd of hers
steld overeenk
komstig het Bes
esluit bodemkw
waliteit, of
moet deze
e vloer of verha
arding als vloeistofdicht zijn beoordeeld naa een inspectie
overeenko
omstig het Bes
sluit bodemkwa
aliteit.

Toeliichting:
In ge
eval van certific
catie verstrektt de aanneme
er bij oplevering een Bewijs van Aanleg Onder
O
Certifficaat (BAOC)) op basis van
n BRL 2319, BRL
B
2362, BRL
L 2371 of BRLL 2372. In gev
val van
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inspe
ectie verstrekt de deskundig
g inspecteur biij goedkeuring
g een verklarinng Vloeistofdic
chte
Voorz
rziening (VVV)) op basis van
n CUR/PBV-aa
anbeveling 44..
vs 3.3
3.3 Indien een
n vloer vloeisto
ofkerend is uitg
gevoerd, moet de vloer period
diek visueel worden
geïnspecte
eerd en moet h
het opruimen van
v gelekte of gemorste
g
stofffen zijn gewaarrborgd.
Hiertoe mo
oet binnen de iinrichting een procedure incidentenmanageement aanwez
zig zijn.

Toeliichting:
De prrocedure incid
dentenmanage
ement moet geschikt
g
zijn om
m ingrijpen bijj incidenten bijj alle
vloeisstofkerende vlloeren en vloe
eistofdichte lek
kbakken die binnen de inrich
chting aanweziig zijn
moge
elijk te maken.. Aandacht mo
oet zijn bestee
ed aan instruc
cties van het ppersoneel,
aanw
wezigheid van absorptiemate
terialen (op we
elke locaties binnen
b
de inricchting aanwezig),
overzzicht van uitge
evoerde en uitt te voeren perriodieke visuele inspecties, en de te treffe
en
hand
delingen indien
n een vloer nie
et meer vloeistofkerend of een
e lekbak nieet meer vloeisttofdicht is.

3
3.4

Ste
ellingen Waabo, AI
vs 3.4
4.1 Een stellin
ng moet bestan
nd zijn tegen de opgeslagen verpakte
v
gevaaarlijke stoffen en
stabiel zijn
n. Een stelling mag niet zwaa
arder worden belast
b
dan waarrvoor deze onttworpen
is. De gesc
chiktheid van e
een stelling mo
oet kunnen wo
orden aangetoo
ond.

Toeliichting:
Verke
eerd ontwerp, montage of g
gebruik van ste
ellingen kan to
ot incidenten oof calamiteiten
n met
gevaarlijke stoffen leiden.
e praktijk zijn vooral
v
de stelli ngen voor de opslag van pa
allets, die word
rden bediend met
m
In de
heftru
ucks, het mee
est kritisch. Vo
oor het constru
uctief ontwerp van palletstel lingen wordt verwezen
v
naar bijvoorbeeld:



NEN-EN 155
512 Steel staticc storage systtems - Adjusta
able pallet raccking systems Principles forr structural dessign met daarrbij behorend;
NEN 5056 Niet-verrijdbare
e stalen opslag
gsystemen - Constructief
C
onntwerp van verstelbare
palletstellinge
en.

Toep
passing van NEN-EN 15512
2 is gebaseerd
d op drie andere normen uit de serie Stee
el static
stora
age systems: NEN-EN
N
1562
20 ‘Application and maintena
ance of storagge equipment’.
De Nederlandse
N
prraktijkrichtlijn NPR 5054:2006 Palletstellin
ng - Bedieningg door magazijntrucks Proje
ectspecificatie’ in samenhan
ng met ‘Verkla
aring van toege
elaten gebruikk behandelt op
p een
overzzichtelijke wijz
ze NEN-EN 15
5620, NEN-EN
N 15629 en NE
EN-EN 15635..
erantwoordelijjkheden en coontrolelijsten voor
v
de
NPR 5055-1:2009 Magazijnstellilingen - Arbove
perio
odieke inspectiie op juist geb
bruik en staat van
v onderhoud - Deel 1: Paalletstellingen geeft
concreet invulling aan
a de eisen vvan borging va
an veilig gebru
uik zoals vereeist in NEN-EN
N 15635.
vs 3.4
4.2 Een stellin
ng moet zonod
dig tegen aanrijjden zijn beveiligd. Vrijstaand
de, afdoende
aanrijdbes
schermers zijn dan vereist op
p hoeken van stellinggangen
s
en -onderdoorgangen
(zie NEN-E
EN 15635).

Toeliichting:
Indien in een maga
azijn geen bew
wegingen mett een heftruck plaatsvinden, hebben beve
eiligingen
geen
n zin. Maar ook
k in magazijne
en waar wel be
ewegingen pla
aatsvinden, zaal een stelling nooit
volled
dig tegen aanrijdingen kunn
nen worden be
eveiligd. Imme
ers, men zal alltijd pallets mo
oeten
kunnen afzetten en
n uitnemen. A fhankelijk van
n de gebruiksittuatie kan worrden overwoge
en om alle
gang
g-zijdige stellin
ngstaanders te
e voorzien van
n een vrijstaan
nde aanrijdbesscherming. Ee
en lay-out
en sttellingconfigura
atie conform N
NEN-EN 1562
20 in combinattie met goed oopgeleide en
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geïnsstrueerde heftruckchauffeurrs scheppen de
d randvoorwa
aarde dat de ka
kans op aanrijd
dingen
klein zal zijn.
vs 3.4
4.3 Indien tijdens het gebruiik van een stelling een stellin
ngonderdeel bl ijvend is vervo
ormd,
moeten on
nmiddellijk pas
ssende maatregelen worden genomen. Alvo
orens de stellin
ng
opnieuw in
n gebruik word
dt genomen, moeten
m
beschad
digde onderdellen worden vervangen
of gereparreerd.

Toeliichting:
Voorb
rbeeld van een
n passende m
maatregel in ge
eval van een palletstelling:
p
inndien een ligg
ger is
besch
hadigd, moet deze onmidde
ellijk vrij worde
en gemaakt va
an opslag. Inddien een staan
nder of
een staaf
s
van het jukvakwerk
j
is beschadigd, moeten
m
de ligg
gers aan weerrszijden van de
d
staan
nder onmiddelllijk vrij van op
pslag worden gemaakt.
g
vs 3.4
4.4 De stelling
gconstructie m
moet ten minste
e jaarlijks visue
eel op doelmattigheid, juist ge
ebruik en
eventuele beschadiginge
en worden geïn
nspecteerd. De
e resultaten vaan de inspectie moeten
worden ge
eregistreerd en
n minimaal vijf jaar worden be
ewaard.

vs 3.4
4.5 De regels met betrekking
g tot gescheide
en opslag uit paragraaf
p
3.12 zzijn eveneens van
toepassing
g op de opslag
g in een stelling
g.

Toeliichting:
Met dit
d voorschrift wordt beoogd
d dat ook in ve
erticale zin ops
slag van onverrenigbare com
mbinaties
moett worden voork
komen. Dus sstoffen die mett elkaar kunne
en reageren m
mogen niet bov
ven elkaar
in ste
ellingen zijn ge
eplaatst.

3
3.5

Aarrding en bliksembe
b
eveiliging AI
Voor aarding en bliksembeveilig
b
ging wordt een apart docum
ment opgestelld. Zodra het document
beschikbaar is geld
dt deze ook vo
oor PGS 15.

3
3.6

Exp
plosieveiligheid AI
vs 3.6
6.1 In een ops
slagvoorziening
g moeten de wettelijke
w
eisen ten aanzien vaan explosieveiligheid in
acht worden genomen. D
Deze eisen zijn
n opgenomen in
n de Arbeidsom
mstandighedenwet- en
regelgevin
ng. Een gevare
enzone-indeling
g kan hiervan onderdeel
o
uitm
maken.

Toeliichting:
In arrtikel 3.5a t.m
m. 3.5f van he
et Arbeidsoms
standighedenb
besluit is richttlijn 1999/92/E
EG (ATEX
137) opgenomen. Voor een ge
evarenzone-in
ndeling met be
etrekking tot gasexplosiegevaar kan
bijvoo
orbeeld de NPR
N
7910-1 worden toegepast. Wanne
eer wordt vooldaan aan de
d overige
bepa
alingen uit PGS
S 15, wordt sto
tofexplosiegev
vaar bij normaal bedrijf uitgeesloten.
UN-g
gekeurde verp
pakkingen vo
oor brandbare
e stoffen in opslagvoorzie
o
eningen als bedoeld
b
in
PGS 15 hoeven niiet als secunda
daire gevarenb
bron te worden
n beschouwd. In opslagvoorrzieningen
met uitsluitend op
pslag van bra
andbare stofffen in dergelijijke UN-gekeuurde verpakk
kingen zijn
daaro
om geen maa
atregelen noo
odzakelijk ter beperking
b
van
n explosiegevvaar bij norma
aal bedrijf.
Deze
e uitzondering
g geldt ook voor verpakk
kingen die onder
o
het reggime van ge
elimiteerde
hoevveelheden (LQ
Q, zie paragraa
af 3.4 van het ADR) vallen.
Verpa
akkingen die worden geo
opend om de
e inhoud te gebruiken inn de procesv
voering en
vervo
olgens deels gevuld worde
en teruggepla
aatst in de opslag
o
moetenn wel als gevarenbron
word
den beschouwd
d.
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In alle
e andere vorm
men van opsla
ag van brandbare stoffen, zo
oals de opslagg van:




aanstekers;
en de beproev
vingstermijn worden
w
gebruikkt;
IBC-verpakkiingen die buite
andere niet gekeurde
g
verp
pakkingen.

enbronnen. Deze
D
bronnenn zullen leide
en tot een
ndaire gevare
is evveneens sprake van secun
gevarenzone, en de daaruit voortvloeiend
de noodzakeliijke veiligheiddsmaatregelen
n moeten
word
den getroffen.
Overrigens is het mogelijk datt bij calamite
eiten aanvulle
ende maatreggelen ten aan
nzien van
explo
osieveiligheid, zoals de inze
et van geschik
kt materieel, no
oodzakelijk zijn
jn.

3
3.7

Vrijkomende
e dampen van verp
pakte gevaarlijke sttoffen AI
vs 3.7
7.1 Als er noo
odzaak is om vrrijkomende dampen af te voe
eren uit een op
pslagvoorzienin
ng,
moeten do
oeltreffende ma
aatregelen worrden genomen.

Toeliichting:
Het iss mogelijk datt bij normaal g
gebruik van ve
erpakte gevaarrlijke stoffen een CMR-stoffen er
onbe
edoeld dampen
n kunnen vrijkkomen, die sch
hadelijk kunne
en zijn voor dee gezondheid van
gebru
uikers van de opslagvoorzie
ening of eventtueel zelfs kun
nnen zorgen vo
voor een explo
osieve
atmo
osfeer. Dit moe
et worden voo
orkomen. Het is
i aan de eigenaar van de oopslagvoorzien
ning om
na te
e gaan of er sc
chadelijke dam
mpen kunnen vrijkomen
v
en welke
w
maatreggelen moeten worden
geno
omen.
Het bepalen
b
van de noodzaak o
om na te gaan of er dampen
n kunnen vrijkoomen is gelegen in het
Arbeiidsomstandigh
hedenbesluit, waarin is aan
ngegeven dat risicobronnen
r
moeten word
den
onde
erzocht en, ind
dien noodzake
elijk, maatrege
elen moeten worden
w
genomeen (RI&E). Vo
oor het
neme
en van maatre
egelen kan bijvv. worden ged
dacht aan het ventileren vann een
opsla
agvoorziening.. Het nemen vvan maatregellen ter voorkom
ming van de aaantasting van
n de
gezondheid van we
erknemers is g
geregeld in he
et Arbeidsoms
standighedenbbesluit. Dit gelldt ook
voor het nemen va
an maatregele
en ter voorkom
ming of beperkiing van een exxplosieve omg
geving
(zie 3.6).
3
De Arbeidsinspect
A
ie heeft haar sstandpunt gep
publiceerd ove
er de noodzaaak voor het nem
men van
maattregelen om ee
en explosieve
e atmosfeer te voorkomen bij de opslag vaan UN-gekeurrde
verpa
akkingen en verpakkingen
v
o
onder het LQ-rregime.
Dit vo
oorschrift geld
dt voor bouwku
undige opslag
gvoorzieningen
n en losse
brand
dveiligheidsop
pslagkasten.
De milieurelevantie
m
e van de vrijko
omende damp
pen is zeer bep
perkt. De verw
wachting is dat in
verre
eweg de mees
ste situaties err geen noodza
aak is om maa
atregelen te neemen ter voork
koming
van emissie
e
naar de
d lucht op gro
ond van de Ne
ederlandse em
missierichtlijn LLucht (NeR).

3
3.8

Voo
orkomen van
v veron
ntreinigd hemelwatter Wabo
vs 3.8
8.1 Een in de buitenlucht ge
esitueerde opsllagvoorziening
g moet zodanig
g zijn geconstrueerd dat
hemelwate
er niet op de vlloer van de opslagvoorzienin
ng kan geraken
n dan wel dat
hemelwate
er regelmatig v
van de vloer ka
an worden verw
wijderd.

Toeliichting:
Het doel
d
van dit vo
oorschrift is be
eheersing van het, potentiee
el vervuilde, reegenwater. Ditt kan door
een afdak
a
worden gerealiseerd, maar ook op andere wijze (opvang, afvooer, controle, lo
ozing,
beha
andeling).
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3
3.9

Pro
oductopva
ang Wabo, AAI
vs 3.9
9.1 Een opslagvoorziening m
moet zodanig zijn
z geconstrue
eerd dat gelektte of gemorste
gevaarlijke
e vloeistof rede
elijkerwijs niett uit de voorziening kan strom
men. Daartoe moet
m
de
opslagvoo
orziening een o
opvangcapaciteit hebben van
n ten minste 1110 % van de inh
houd van
de grootstte verpakking, doch (als dat méér
m
is) ten miinste 10 % van
n de totale inho
oud van
de verpakkingen tezame
en. De opvangv
voorziening mo
oet voldoende bestand zijn te
egen de
opgeslage
en stoffen.

Toeliichting:
De op
pvangcapacite
eit geldt alleen
n voor vloeisto
offen. Lege on
ngereinigde veerpakkingen te
ellen
daarb
bij niet mee.

3.10

Bra
andveiligheidsopsla
agkasten Wabo, AI
Voor de eisen die worden gestteld aan een brandveilighei
b
dsopslagkast voor gasfless
sen en de
opste
elling van deze
e kasten binne
en de inrichtin
ng wordt verwe
ezen naar para
ragraaf 6.3.
vs 3.1
10.1 Een brand
dveiligheidsops
slagkast, waarv
van het eerste gebruik heeft plaatsgevonde
en na 1
januari 200
06, moet aan N
NEN-EN-14470--1 voldoen. Een
n brandveiligheeidsopslagkas
st
waarvan het
h eerste gebrruik dateert van
n vóór die datu
um moet ten miinste voldoen aan
NEN 2678.. Bij het gebruiik van de brand
dveiligheidsop
pslagkasten mo
oet tevens worrden
voldaan aa
an de eisen va n bijlage E.

Toeliichting:
NEN--EN-14470-1 kent vier categ
gorieën van brandwerendhe
b
eid, te weten 115 min, 30 min
n, 60 min
en 90
0 min. Afhanke
elijk van de to
oepassing van een brandveiiligheidsopslaggkast moet ge
ekozen
word
den voor een bepaalde
b
veilig
gheidsklasse (30,
(
60 of 90). In bijlage E iss ingegaan op
p de
verscchillende eisen
n die bij de de
esbetreffende veiligheidsklas
ssen behorenn. Voor de opslag van
verpa
akte gevaarlijk
ke stoffen en/o
of CMR-stoffen
n die onder PGS 15 vallen iis het type me
et 15 min
brand
dwerendheid niet
n geschikt.
vs 3.1
10.2 Binnen de
e inrichting mo et voor de bran
ndveiligheidso
opslagkast waaarvan het eerstte gebruik
heeft plaattsgevonden na
a 1 januari 2006
6 een productc
certificaat aanw
wezig zijn, waa
aruit blijkt
dat de brandveiligheidso
opslagkast voldoet aan de no
orm als bedoel d in voorschrifft 3.10.1.

Toeliichting:
Zowe
el voor de geb
bruiker als voo
or de toezichth
houdende insta
anties moet duuidelijk zichtba
aar zijn
aan welke
w
brandve
eiligheidsnorm
m de kast voldo
oet alsook aan
n welke prestaatie.
Overreenkomstig NEN-EN-14470
N
0-1 moet op de voorkant (bu
uitenkant) vann de kast op een goed
zichtb
bare plaats de
e volgende info
formatie zijn aa
angebracht:
a)
b)
c)
d)
e)

d
deuren
sluiten
n (wanneer kasst niet wordt gebruikt);
g
gevaarsymboo
g
ol 'Vuur, open vlam, roken verboden'
v
overeenkomstig bbijlage C;
g
gevaarsymboo
ol 'Brandgevaa
arlijke stoffen'' overeenkoms
stig bijlage C;
d van toepas
de
ssing zijnde no
orm, voor kastten die na 1 ja
anuari 2006 in gebruik zijn genomen
g
is NEN-EN 14
4470-1 van toe
epassing;
d brandwerendheidspresta
de
atie van de kast, aangegeve
en in type 30, 60 of 90.

Teve
ens moet in of op de kast de
e volgende info
ormatie zijn aa
angebracht:
f)
g)
h)

naam of merk van de produ
n
ucent;
t
typenummer
en
e jaar van pro
oductie;
m
maximale
toeg
gelaten emballlage;
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i)

m
maximale
bela
asting van hett legbord.

vs 3.1
10.3 Op een verdieping moge
en per brandco
ompartiment maximaal twee
brandveiligheidsopslagk
kasten worden opgesteld. Ditt voorschrift iss niet van toepa
assing
indien uits
sluitend gevaarrlijke stoffen van
v klasse 8, ve
erpakkingsgroeep II of III, zond
der
bijkomend
d gevaar worde
en opgeslagen.

Toeliichting:
Als op
o een verdiep
ping meerdere
e brandcomparrtimenten zijn gerealiseerd, is het toegestaan om
meerr dan twee bra
andveiligheidssopslagkasten te gebruiken. Als er bijv. vie
ier
brand
dcompartimen
nten zijn gerea
aliseerd, is hett toegestaan om
o acht
brand
dveiligheidsop
pslagkasten te
e gebruiken vo
oor de opslag van verpakte ggevaarlijke sto
offen
en/off CMR-stoffen. Hiermee is h
het mogelijk da
at er op een verdieping meeer dan 500 kg of 500 l
verpa
akte gevaarlijk
ke stoffen en/o
of CMR-stoffen
n wordt opges
slagen (zie vooorschrift 3.2.10). In
voorsschrift 3.10.3 is
i echter de (b
beperkte) faalk
kans meegeno
omen dat er eeen calamiteit ontstaat
o
terwijijl de deur(en) van een bran
ndveiligheidsop
pslagkast op dat
d moment oppen staat (n).
vs 3.1
10.4 Het is mog
gelijk gemotive
eerd af te wijke
en van voorsch
hrift 3.10.3. De vvoorwaarde is dat
m.b.v. voo
orschriften aan
nvullende eisen
n worden geste
eld aan de bran
ndwerende
voorzienin
ngen of brandd
detectie en/of de
d aanwezigheid van opgeleid
d en getraind
deskundig
g personeel datt binnen de inrrichting aanwezig moet zijn.

Toeliichting:
De ve
erwachting is dat dit bij een
n beperkt aanta
al bedrijven (m
met name labooratoria en
zieke
enhuizen) van toepassing za
al zijn. Het gaa
at dan voornamelijk om beddrijven waar men
m
gewe
end is om te werken
w
met inte
terne werkproc
cedures voor arbeidsa
en m
milieuveiligheid
d. Bij de
beoo
ordeling van vo
oorschriften bijij het gemotive
eerd afwijken spelen ook dee staat van onderhoud
van het
h gebouw, de
d brandcompa
artimenten de
e losse brandv
veiligheidsopsllagkasten, ma
aar ook de
installlaties en orga
anisatie van he
et bedrijf een rol.
r Voor de to
oetsing en borrging van de
voorsschriften kan bijv.
b worden aa
angesloten bijj de ontwikkeliingen van de IIBB (Integrale
e
Brand
dveiligheid Bo
ouwwerken).
vs 3.1
10.5 Een brand
dveiligheidsops
slagkast mag niet
n in een vluc
chtroute zijn geelegen en mag het
vluchten niet
n belemmere
en.

3.11

Verrpakking en
e etikette
ering Waboo, AI
vs 3.1
11.1 De verpak
kking van de in een opslagvoorziening aanw
wezige gevaarl ijke stoffen
en/of CMR
R-stoffen moet zodanig zijn dat:
•
•

•

niets va
an de inhoud u
uit de verpakking onvoorzien kan ontsnapp
pen;
het matteriaal van de v
verpakking nie
et door gevaarlijke stoffen en
n/of CMR-stoffe
en kan
worden
n aangetast, da
an wel met die gevaarlijke sto
offen en/of CMR
R-stoffen een reactie
r
kan aan
ngaan dan wel een verbinding kan vormen;
de verp
pakking tegen normale behan
ndeling bestand is.

Toeliichting:
Overr het algemeen
n bevinden ge
evaarlijke stofffen en/of CMR
R-stoffen in eenn opslagvoorz
ziening
zich in
i de zogenoe
emde UN-geke
eurde verpakk
king. Daarnaas
st zijn er omveerpakkingen die
d zijn
verpa
akt conform he
et regime van de zogenoem
mde gelimiteerrde hoeveelheeden (limited quantities
q
/
LQ) of
o vrijgestelde hoeveelhede
en (excepted quantities/E)
q
va
an de wetgeviing vervoer ge
evaarlijke
stoffe
en zijn sameng
gesteld. In dezze verpakking
gen is een derm
mate geringe hoeveelheid
gevaarlijke stof aan
nwezig dat er slechts een beperkter
b
risico
o ontstaat indiien deze hoev
veelheden
vrijko
omen ten opzic
chte van regu
uliere verpakkin
ngen. De LQ en
e E-regelingeen beschrijven
n de wijze
waarrop deze hoev
veelheden moe
eten worden behandeld
b
en welke vrijstellilingen daarvoo
or gelden.
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De re
egelingen zijn van toepassin
ng op land-, ze
ee- en luchtve
ervoer. (sectiess 3.4 en 3.5 van
v het
ADR behandelen de
d wijze waaro
op deze hoeve
eelheden moe
eten worden bbehandeld en welke
w
vrijste
ellingen daarv
voor gelden).
Breekkbare verpakk
king moet in e
een opslagvoorziening (m.u.v. de werkvooorraad) zoveell mogelijk
confo
orm de vervoe
ersregelgeving
g worden opge
eslagen als sa
amengestelde verpakking (z
zie
subse
ecties 1.2.1 en
n 4.1.1.5 van het ADR).
vs 3.1
11.2 De etikette
ering van de in
n een opslagvo
oorziening aanw
wezige gevaarllijke stoffen en
n/of CMRstoffen mo
oet zodanig zijn
n dat de gevaa
arsaspecten va
an de gevaarlijkke stof duidelijjk tot
uiting kom
men.

Toeliichting:
Confo
form de wetgeving vervoer g
gevaarlijke sto
offen UN-regellgeving, respeectievelijk het ADR
A
(para
agraaf 5.2) mo
oet elk collo (b
buitenverpakkiing) voor het vervoer
v
zijn vooorzien van
gevarenetiket(ten) en UN-stofnu
ummer voorafg
gegaan door de
d letters 'UN'.'. Verpakkinge
en met
miteerde (LQ) of
o vrijgestelde
e hoeveelhede
en (E) zijn niet gekenmerkt m
met een gevarrenetiket
gelim
van de
d gevarenklasse zoals verm
rmeld in de we
etgeving vervo
oer gevaarlijkee stoffen. Indie
en er
sprakke is van same
engestelde ve
erpakkingen met
m gelimiteerd
de hoeveelhedden gevaarlijke
e stoffen
(LQ),, dan moet de verpakking zijijn voorzien va
an de kenmerk
king voor het vvervoer van
gelim
miteerde hoeve
eelheden. Verp
rpakkingen me
et vrijgestelde hoeveelhedenn (E) worden
gekenmerkt met ee
en label E en daarin vermelld het nummerr van het eersste of enige
d gevarenklassse. Zie Bijlag
ge C.3 voor de kenmerking vvan LQ en E. Tevens
gevaaretiket van de
moetten gebruiksve
erpakkingen zzijn voorzien va
an gevaaraanduidingen op grond van CL
LPverorrdening EG 12
272/2008 of, in
ndien het voorr intern gebruiik is, zijn voorzzien van
werkp
kpleketiketten conform
c
de Arrbeidsomstand
dighedenwet. Dit geldt uiterraard niet voorr
afvalsstoffen.
vs 3.1
11.3 De verpak
kking van in de buitenlucht op
pgeslagen gev
vaarlijke stoffen
n en/of CMR-sttoffen
moet bestand zijn tegen alle mogelijke
e weersinvloeden.

vs 3.1
11.4 Voorzienin
ngen moeten zzijn getroffen om beschadigin
ng van verpakkkingmateriaal ten
t
gevolge va
an transportac
ctiviteiten te vo
oorkomen.

3.12

Onvverenigba
are combiinaties Waabo, AI
vs 3.1
12.1 Verpakte gevaarlijke
g
stofffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarllijke reacties kunnen
aangaan waarbij
w
sterke v
verhoging van temperatuur of
o druk optreed
dt of waarbij ga
assen
kunnen on
ntstaan die gifttiger of brandb
baarder zijn dan
n op grond van
n de eigenscha
appen
van de gev
vaarlijkste stoff van de opges
slagen stoffen is
i te verwachteen, moeten ges
scheiden
van elkaarr worden opges
slagen. Dit voo
orschrift is niett van toepassin
ng voor stoffen
n die
vallen ond
der het regime van gelimiteerrde hoeveelhed
den (LQ) of vrijjgestelde hoev
veelheden
(E) (resp. paragraaf
p
3.4 e
en 3.5 van het ADR).
A

Toeliichting:
Het doel
d
van het gescheiden opsslaan van gev
vaarlijke stoffen en/of CMR--stoffen is dat bij het
vrijko
omen van de stof
s uit de verp
pakking voorkomen wordt dat
d door de vrijjgekomen stoff een
grote
er (vervolg)effe
ect ontstaat da
an op grond va
an de eigensc
chappen van dde desbetreffe
ende stof
verwa
wacht kan word
den. In bijlage D is weergeg
geven hoe in praktische zin ddeze doelstellling kan
word
den gerealiseerd. In de hoofd
fdstukken 6, 7,, 8 en 9 zijn vo
oor de in dezee hoofdstukken
n
beha
andelde catego
orieën verpaktte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen bbijzondere bep
palingen
opge
enomen voor de
d gezamenlijkke opslag mett andere gevaarlijke stoffen.. Gelimiteerde
e
hoevveelheden betrreffen kleine vverpakkingen met
m een tweed
de (om)verpakkking. Bij een lekkage
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komtt er een kleine hoeveelheid vrij, die weinig
g vervolgschade kan aanrich
chten; een esc
calerende
reacttie met een an
nder product iss dan minder waarschijnlijk.
w
De uitzonderiring voor gelim
miteerde
hoevveelheden geld
dt alleen indien
n de stoffen in
n de transportv
verpakking zijn
jn opgeslagen
n.

3.13

Geb
bruik opslagvoorzi ening Wabbo, AI
vs 3.1
13.1 Indien verpakte gevaarlijjke stoffen en/of CMR-stoffen
n gestapeld wo
orden opgeslag
gen, moet
de verpakking op veilige
e wijze gestape
eld zijn, waarbijj rekening worrdt gehouden met
m de
sterkte van de verpakkin
ng.

vs 3.1
13.2 Pallets me
et verpakte gev
vaarlijke stoffen en/of CMR-sttoffen die zijn g
gestapeld, moeten van
een deugd
delijke constru ctie zijn. Voor iedere wijze va
an verpakking moet afhankellijk van
gewicht en
n sterkte van d
de verpakking een
e maximale stapeling
s
word
den vastgesteld
d.

vs 3.1
13.3 Breekbare
e (glazen) enke
elvoudige verpa
akking mag nie
et worden gesttapeld.

vs 3.1
13.4 In een ops
slagvoorziening
g mogen geen gemotoriseerd
de transportmiiddelen aanwe
ezig zijn,
anders dan ten behoeve van en slechts
s gedurende de tijd van het laaden en lossen
n.

Toeliichting:
Het stallen
s
van vorrkheftrucks in een opslagvo
oorziening voor verpakte gevvaarlijke stoffe
en en/of
CMR
R-stoffen wordtt beschouwd a
als een activiteit waardoor het
h risico toeneeemt. Indien het
h echter
gaat om een vorkh
heftruck die vo
olledig aan de ATEX-richtlijn
n voldoet, of inndien een vork
kheftruck
in een apart vak wordt
w
gestald, kkan van dit voorschrift word
den afgewekenn.
vs 3.1
13.5 De opslagvoorziening m
moet regelmatig
g worden gecontroleerd op leekkages of
beschadig
ging van de aan
nwezige verpakkingen.

3.14

Inciidenten met
m gemo
orste geva
aarlijke sttoffen en//of CMR-stoffen
Wabo
o, AI

vs 3.1
14.1 Gemorste of gelekte gev
vaarlijke stoffen
n en/of CMR-sttoffen die in eeen opslagvoorz
ziening
zijn vrijgek
komen moeten
n zo snel moge
elijk worden op
pgeruimd. Daarrtoe moeten in of nabij
de opslagv
voorziening m aterialen aanw
wezig zijn om deze stoffen te iimmobiliseren, te
neutraliseren of te absorrberen. De aard
d en hoeveelhe
eid van deze m
materialen moetten zijn
afgestemd
d op de aard en
n hoeveelheid van
v de opgesla
agen gevaarlijkke stoffen en/o
of CMRstoffen, en
n de grootte va
an de aanwezig
ge verpakkinge
en. Indien een vverpakking lek
kt, moet
deze lekka
age onmiddellijjk worden verh
holpen, bijv. do
oor lekkende va
vaten in overma
aatse
vaten te plaatsen. Bij lek
kkage moet onttwikkeling en verspreiding
v
vaan giftige of ex
xplosieve
stoffen of stankstoffen to
ot een minimum worden beperkt door doel matige ventilatie,
beperking van verspreid
ding van de vlo
oeistof en snelle opname doo
or absorptiemateriaal.

vs 3.1
14.2 Ten behoe
eve van de veilligheid van de werknemers moet
m
binnen dee inrichting een
n
instructie aanwezig zijn die de te neme
en maatregelen
n bij een lekkag
ge of een incid
dent met
gevaarlijke
e stoffen en/off CMR-stoffen beschrijft.
b
De bedrijfsleiding
b
moet deze instructie
actueel ho
ouden en werkn
nemers hierov
ver inlichten.
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Toeliichting:
Indien het gevaarlijijke stoffen van
n klasse 6.2 (uitsluitend
(
cattegorie I3 of I44) betreft, moe
et in het
bijzon
nder aandacht worden bestteed aan het tiijdig inschakellen van ter zakke deskundige
en.
vs 3.1
14.3 Op een du
uidelijk zichtba re plaats bij de
e toegang tot de
d inrichting off bij de portier moet een
duidelijk le
eesbare instru ctie zijn aange
ebracht over de
e te nemen maaatregelen in he
et geval
van een ca
alamiteit. Deze
e instructie moe
et gegevens be
evatten van insstanties of pers
sonen
waarmee in
i het geval va n een calamite
eit contact moe
et worden opgeenomen.

3.15

Roo
ok- en vuurverbod,, blustoes
stellen Wabbo, AI
vs 3.1
15.1 Binnen een opslagvoorzziening en teve
ens binnen een afstand van 2 m daarbuiten mag niet
worden ge
erookt en mag geen open vuu
ur aanwezig zijjn. Aan de buittenzijde van de
e
opslagvoo
orziening moett op daartoe ge
eschikte plaatsen met betrekkking tot dit verrbod een
pictogram
m overeenkoms
stig NEN 3011 zijn
z aangebracht.

2

vs 3.1
15.2 Voor elke 200 m vloerop
ppervlakte van
n een opslagvoorziening moeet ten minste éé
én
draagbaarr blustoestel aa
anwezig zijn met
m een vulling van ten minstee 6 kg of 6 l blu
usstof.
Het blusto
oestel moet teg
gen weersinvlo
oeden zijn besc
chermd. De keu
uze van het typ
pe
blustoeste
el moet zodanig
g zijn dat deze
e geschikt is om
m een beginnen
nde brand van
n de
opgeslage
en stoffen te bllussen.

3.16

Veiligheidheidsignale ring, veiligheidsinformatieblladen,
insttructies Wabo, AI
vs 3.1
16.1 Aan de bu
uitenzijde van e
een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeeur(en) moeten op
duidelijk zichtbare
z
plaats
sen waarschuw
wingsborden worden
w
geplaattst, welke het gevaar
g
van de opg
geslagen geva
aarlijke stoffen en/of CMR-sto
offen aanduideen. Op daartoe
geschikte plaatsen moetten de desbetreffende gevaarrsymbolen zijn
n aangebracht conform
het ADR of
o de Europese CLP- Verordening over de in
ndeling, etiketttering en verpa
akking
van chemiische stoffen e
en mengsels, EG
E 1272/2008 (C
Classification, Labelling and
Packaging
g: CLP).

Toeliichting:
Bij allle opslagvoorrzieningen moe
et het verbods
sbord 'vuur, op
pen vlam en ro
roken verbode
en' zijn
aang
gebracht. In pla
aats van bove
engenoemde symbolen
s
mog
gen ook de 'grrote etiketten' (zoals
nade
er omschreven
n in paragraaf 5.3.1 van het ADR) worden
n geplaatst.
Indien in een open
n opslagvoorziiening verschilllende stoffen in vakken, cluusters, of sectties zijn
opge
eslagen, volsta
aat het om perr vak, cluster of
o sectie het gevarensymboool aan te bren
ngen.
Toeliichting:
De Europese
E
CLP--Verordening dient ter imple
ementatie van GHS binnen de lidstaten. In
I bijlage
C zijn
n voorbeelden
n weergegeven
n van de geva
aarsymbolen die
d voor de veiiligheidssignalering
gebru
uikt moeten worden.
w
vs 3.1
16.2 Voor stofffen waarvoor R
REACH dit verp
plicht, heeft de inrichting de b
bijgeleverde
veiligheids
sinformatiebla den beschikba
aar. De VIB’s moeten
m
voldoen
n aan bijlage II van EGverordenin
ng nr. 1907/200
06 (REACH).

Toeliichting:
REAC
CH verplicht het
h binnen de inrichting aanwezig zijn van
n VIB’s o.a nieet voor afvalsto
offen en
voor de volgende mengsels
m
in a
afgewerkte vorrm die voor de
e eindgebruikeer zijn
beste
emd: geneesm
middelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, cosmetische
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produ
ucten, in leven
nsmiddel of ve
eevoeder. Dit is
i precies oms
schreven in arrtikel 2 lid 6 RE
EACH.
Veilig
gheidsinformatiebladen (ookk wel genoem
md 'material safety data sheeets', MSDS) mogen
m
ook
digita
aal in de inrich
hting beschikb
baar zijn.

3.17

Vakkbekwaam
mheid Wabbo, AI
vs 3.1
17.1 Indien in een
e inrichting m
meer dan 2 500
0 kg verpakte gevaarlijke
g
stofffen en/of CMR
R-stoffen
worden op
pgeslagen, mo et tijdens het verrichten
v
van werkzaamhedeen met gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffe
en in een opsla
agvoorziening minimaal
m
één d
door het bedrijjf
aangesteld
de deskundige
e in de inrichtin
ng aanwezig zijjn, met voldoen
nde vakbekwa
aamheid
op het geb
bied van het om
mgaan met gev
vaarlijke stoffen en/of CMR-st
stoffen en het bestrijden
b
van calam
miteiten met gev
vaarlijke stoffe
en en/of CMR-s
stoffen. Informaatie over de
vakbekwaamheid van de
e deskundige moet
m
binnen de
e inrichting aan
nwezig zijn.

Toeliichting:
De va
akbekwaamhe
eid van de desskundige moe
et aantoonbaarr zijn, bijv. aann de hand van
n
gevolgde relevante
e opleidingen of certificaten. In de RI&E moet
m
hier aanddacht aan zijn
n besteed.

3.18

Jou
urnaal en registratie
e Wabo, AI
vs 3.1
18.1 Indien in een
e inrichting m
meer dan 2 500
0 kg verpakte gevaarlijke
g
stofffen en/of CMR
R-stoffen
worden op
pgeslagen, mo et van de opslag van verpaktte gevaarlijke sstoffen en/of CMRC
stoffen die
e in de inrichtin
ng aanwezig ziijn een actueel journaal word
den bijgehoude
en. Het
journaal moet
m
van een d atum zijn voorrzien. Het journ
naal moet in dee inrichting op een
plaats ter inzage liggen, die direct toeg
gankelijk is voo
or hulpverlenen
nde diensten. Het
journaal moet
m
ten minste
e de volgende onderdelen be
evatten:
•

•
•
•
•

de juistte vervoersnaa
am, aangevuld met, zover van
n toepassing, d
de technische
benamiing (zie 3.1.2 A
ADR/IMDG-code
e) en de klasse
e van de stof zo
oals vermeld in
n het
ADR off de IMDG-code
e;
de hoev
veelheid van d
de stof;
de verp
pakkingsgroep
p (indien toegew
wezen);
het UN--nummer van d
de stof als med
de de modelnummers van dee gevaarsetikett(ten)
conform
m art. 5.2 van h
het ADR;
CMR-sttoffen moeten in het journaal zijn opgenom
men met hun ch
hemische naam
m en de
vermeld
ding CMR.

Het journa
aal moet tevens
s een actuele tekening
t
bevatten waarop het
et volgende is
aangegeve
en:
•
•
•
•

de lay-o
out van de inri chting;
de plaa
ats van de gebo
ouwen en de te
e onderscheide
en activiteiten;;
de plaa
ats waar de verrpakte gevaarliijke stoffen en//of CMR-stoffen
n zijn opgeslag
gen;
een noordpijl. Het jou
urnaal moet zijn voorzien van
n een instructiee met de namen en
telefoonnummers van
n personen waarmee hulpverrlenende dienssten in het geva
al van
een calamiteit contac
ct kunnen opne
emen.

Toeliichting:
Het jo
ournaal heeft als doel hulpd
diensten in geval van een ca
alamiteit inzichht te geven in soort,
hoevveelheid en loc
catie van opge
eslagen gevaa
arlijke stoffen en/of
e
CMR-stooffen. Voorsch
hrift 3.18.1
is een
n voorbeeld (b
bijv. voor de trransportsectorr) van de wijze
e waarop de joournaalverplic
chting in
een vergunning
v
ka
an worden opg
genomen. Indiien bijv. in een
n inrichting weeliswaar meer dan 2 500
kg ve
erpakte gevaarlijke stoffen e
en/of CMR-sto
offen aanwezig
g zijn, maar deeze uitsluitend
d in kasten
word
den opgeslagen, is het niet zzinvol om in he
et journaal perr kast de in heet voorschrift genoemde
g
gege
evens te verlan
ngen. Ten beh
hoeve van hett formuleren va
an de journaallverplichting kunnen
k
de
volge
ende aandachtspunten word
den genoemd:
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a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

3.19

iindien in de inrichting (tank))containers aa
anwezig zijn, moeten
m
deze oook in het jourrnaal
w
worden
verme
eld;
i
indien
meerde
ere opslagvoorrzieningen elk
k met een capaciteit van meeer dan 10 000
0 kg
b
binnen
de inric
chting aanwezzig zijn, moet per
p opslagvoo
orziening inziccht worden geg
geven
w
welke
gevaren
nklassen per o
opslagvoorzien
ning aanwezig
g zijn;
i overleg mett het Wm-bevo
in
oegd gezag en
n op advies va
an de brandwe
weer kan voor een
e
a
andere
vorm van
v het journa
aal worden gek
kozen;
i
inrichtingen
diie onder Brzo 1999 vallen en
e VR-plichtig zijn, hebben aal de verplichtiing om
e stoffenlijst bij te houden
een
n; het advies is
s om in de om
mgevingsverguunning hierbij aan
a te
s
sluiten
en gee
en separaat jou
urnaal te verla
angen;
d verplichting
de
g een journaall bij te houden
n geldt vanaf een
e hoeveelheeid van 2 500 kg
v
verpakte
geva
aarlijke stoffen
n en/of CMR-stoffen per inric
chting; het kann echter wens
selijk zijn
o ook bij kleinere opslagh oeveelheden een journaal voor
om
v
te schrijvven, bijv. als err opslag
p
plaatsvindt
van bijv. zeer toxxische stoffen
n of de inrichtin
ng in de nabijhheid ligt van kwetsbare
b
bestemmingen
n of oppervlakktewater;
d
door
de modelnummers van
n een gevaars
setiket conform
m 5.2 van het A
ADR in het jou
urnaal op
t nemen zijn alle relevante
te
e gevaren van een stof beke
end (bijv. een kklasse 3 met bijkomend
b
g
gevaar
6.1, da
an moet verme
eld worden 3 + 6.1);
i
indien
ADR-klasse, UN-num
mmer, verpakk
kingsgroep en hoeveelheid van de opges
slagen
g
gevaarlijke
sto
offen en/of CM
MR-stoffen niet frequent wijz
zigen (niet-verrvoergebonden
n
i
inrichting)
kan
n eventueel wo
orden volstaan
n met een een
nmalige lijst vaan de maximale opslag
(
(bijv.
het geva
aarlijke stoffen overzicht uit de
d omgevingsv
vergunning-aaanvraag), de soort
s
g
gevaarlijke
sto
of en de plaatss van opslag (bijv.
(
een teken
ning). Indien in een
o
opslagvoorzie
ning stoffen q
qua soort en ho
oeveelheid da
agelijks drastissch wijzigen, moet
m
het
j
journaal
dagellijks worden g
geactualiseerd
d;
i
indien
een acttueel intern no
oodplan aanwe
ezig en beschikbaar is voorr hulpverlenen
nde
d
diensten,
is he
et niet nodig o
om een tekenin
ng en persoon
nsgegevens inn het logboek op
o te
n
nemen.

Inte
ern noodp
plan Wabo, AAI
vs 3.1
19.1 Indien in de
d inrichting m
meer dan 10 000
0 kg verpakte gevaarlijke
g
stofffen of CMR-sttoffen
worden op
pgeslagen, mee
er dan 1 000 kg
g zeer giftige verpakte
v
stoffen
n (ADR-klasse 6.1
Verpakkingsgroep I) worrden opgeslagen of gasflesse
en met giftig/b
bijtende of giftig
ge
inhoud me
et een totale wa
aterinhoud van
n meer dan 250
0 l worden opg
geslagen, moett in de
inrichting een actueel inttern noodplan aanwezig zijn,, waarin de gettroffen
organisato
orische en tech
hnische maatre
egelen ter besttrijding van een
n redelijkerwijs
s te
verwachte
en ongeval of in
ncident zijn om
mschreven. In het
h noodplan m
moet onder and
dere een
lijst met te
elefoonnumme
ers opgenomen
n zijn voor gebruik bij inciden
nten.

Toeliichting:
In ho
oofdstuk 6 van deze richtlijn wordt aandac
cht besteed aa
an de opslag vvan gasflessen
n. Naast
versttikkende en brrandbare gasssen is dit hoofd
dstuk ook van toepassing op de opslag van
v
gasfle
essen met am
mmoniak en etthyleenoxide.
vs 3.1
19.2 Ten minste eenmaal per drie jaar moett het intern noo
odplan worden
n geëvalueerd, beproefd
en zonodig
g gewijzigd. Biij de evaluatie wordt rekening
g gehouden meet verandering
gen die
zich in de inrichting heb ben voorgedaa
an, en met nieu
uwe kennis en inzichten.

Toeliichting:
Indien een intern noodplan
n
als b
bedoeld in artik
kel 22 van hett Brzo 1999 iss opgesteld of een
dplan conform de ARIE, worrdt aan dit voo
orschrift voldaa
an. De frequenntie voor evalu
uatie en
nood
bepro
oeving is in ov
vereenstemmiing met het Brrzo 1999.
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3.2
20

Toe
egankelijk
kheid voo r onbevoe
egden Wabbo, AI
vs 3.2
20.1 Een open opslagvoorzie
ening mag niet ongecontrolee
erd toegankelijjk zijn voor
onbevoegden. Hieraan is
s voldaan als het
h terrein als geheel
g
afdoend
de is afgeschermd door
muren (ge
ebouwen), hekk
ken, sloten van
n voldoende brreedte en dergeelijke.
Indien dit niet het geval iis moet het toe
egankelijke dee
el van de opslaagvoorziening zijn
afgeschermd door een v
vast en ten min
nste 1,8 m hoog
g hek- of gaasw
werk van onbra
andbaar
materiaal met ten minste
e twee toegang
gsdeuren.

3.2
21

Toe
egangsde
euren en vvluchtrouttes Wabo, AI
vs 3.2
21.1 Een toegangsdeur tot ee
en betreedbare
e opslagvoorzie
ening moet van
n buitenaf met een slot
en sleutel of op een ande
ere gelijkwaard
dige wijze afslu
uitbaar zijn, do
och van binnen
nuit
zonder sle
eutel kunnen w
worden geopen
nd. Een toegang
gsdeur moet b
bij afwezigheid van
deskundig
g personeel terr plaatse van de opslagvoorziening zijn afgeesloten, tenzij de
toegangsd
deur verbinding
g geeft met een aanmaak-, ve
erwerkings- off verkoopruimte
e.
Een opslagvoorziening m
moet met ten minste
m
twee vlu
uchtroutes heb
bben, die zovee
el als
mogelijk in
n tegenoverste
elde zijden zijn
n gesitueerd zijn. Indien in een
n opslagvoorz
ziening de
afstand va
an het verst ge legen punt tot de deur minde
er bedraagt dan
n 15 m, kan me
et één
deur word
den volstaan. D
Deuren in deze vluchtroute drraaien niet tegeen de vluchtric
chting in.
Een noodd
deur kan geen schuifdeur zijn
n.

Toeliichting:
Doelm
matige maatre
egelen moeten
n zijn genome
en teneinde he
et mogelijk te m
maken dat een
n
werkn
knemer, indien een toestand
d ontstaat waa
arin direct geva
aar voor zijn vveiligheid of ge
ezondheid
aanw
wezig is, zich snel
s
via de korrtst mogelijke weg in veiligheid kan stellenn. Met de term
minologie
is, aa
angezien het bouwkundige
b
vvoorschriften zijn,
z
zoveel mogelijk aangessloten bij het
bouw
wbesluit.

3.2
22

Noo
odverlichtting en vlu
uchtroute
eaanduidin
ng AI
vs 3.2
22.1 Een betree
edbare opslagv
voorziening moet zijn voorzie
en van adequaate noodverlich
hting en
vluchtroutteverlichting co
onform NEN-EN 1838.

Toeliichting:
In kle
eine besloten ruimten
r
en bijj overzichtelijk
ke opslagvoorz
zieningen in de buitenlucht, kan van
deze eis worden afgeweken.

3.2
23

Verrwarming Wabo, AI
vs 3.2
23.1 Indien verw
warming plaats
tsvindt, moet dit
d door een cen
ntrale verwarm
mingsinstallatie
e of
verwarmin
ngstoestellen w
waarvan de verrbrandingsruim
mte niet in open
n verbinding staat of
kan worde
en gebracht me
et de opslagvo
oorziening en waarvan
w
de deleen, die in direc
ct contact
staan met deze plaats ge
een hogere opp
pervlaktetemperatuur hebben
n dan 250 °C, en
e
waarbij aa
anraking van de
e opgeslagen stoffen
s
met dez
ze delen is uitg
gesloten of doo
or een
verwarmin
ngstoestel dat v
voldoet aan NE
EN 1078 en aan
n NPR 3378-233 (nl).
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3.2
24

Noo
oddouche
e en oogsspoelvoorz
ziening AI
vs 3.2
24.1 Indien stoffen behorende
e tot verpakkin
ngsgroep I worrden opgeslageen, meer dan 2 500 kg
verpakte gevaarlijke
g
stofffen worden op
pgeslagen of in
ndien in de opsslagvoorzienin
ng
vorkheftru
ucks worden ge
ebruikt, moeten in of nabij ee
en betreedbaree opslagvoorzie
ening
een noodd
douche en een oogspoelvoorrziening aanwe
ezig zijn die te aallen tijde goed
bereikbaar zijn. Een noo
oddouche moett zijn aangesloten op het watterleidingnet en
n
voldoende
e capaciteit heb
bben. Een oog
gspoelvoorziening moet:
•
•
•
•

voldoende snel berei kbaar zijn in ge
eval van een ongeval;
eenvou
udig bedienbaa
ar zijn;
zodanig
g zijn uitgevoe
erd dat zonodig
g beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen
worden
n;
zodanig
g zijn uitgevoe
erd dat indien de
d ogen worden gespoeld, deeze wel snel wo
orden
gereinig
gd, maar niet w
worden bescha
adigd.

Toeliichting:
De richtwaarde voo
or de capacite
eit van een nooddouche is 80
8 l/min. Indienn uit de RI&E blijkt dat
een nooddouche
n
niet
n noodzakellijk is, kan van
n dit voorschrifft worden afgeeweken. Een
oogsp
spoelvoorzienin
ng kan worden
n gerealiseerd
d door een op de waterleidinng aangeslote
en
oogd
douche.

3.2
25

Perrsoonlijke bescherm
mingsmaatregelen
n AI
vs 3.2
25.1 Indien in een
e opslagvoorrziening gevaa
ar voor de veiligheid of de gez
ezondheid van een
werkneme
er aanwezig is o
of kan ontstaan, moeten voor werknemers die aan dat ge
evaar
blootstaan
n of kunnen blo
ootstaan perso
oonlijke besche
ermingsmiddeelen in voldoende aantal
beschikba
aar zijn en moe
et ervoor worde
en gezorgd datt werknemers, indien daartoe
e
aanleiding
g is, die middellen gebruiken. Persoonlijke beschermingsm
b
middelen moetten
worden on
nderhouden, ge
erepareerd en hygiënisch wo
orden gehoudeen.

Toeliichting:
Perso
oonlijke besch
hermingsmidd
delen zijn mede
e bedoeld om personen te bbeschermen bij
b
onvoorziene voorv
vallen en incide
enten met verrpakkingen. Bijij persoonlijke
besch
hermingsmidd
delen welke aa
an een houdbaarheidsdatum
m zijn gerelateeerd mag de op
o de
verpa
akking vermelde houdbaarh
heidsdatum nie
et overschreden worden. Peersoonlijke
besch
hermingsmidd
delen moeten te allen tijde voor
v
een iederr duidelijk zichhtbaar, gemak
kkelijk
bereiikbaar en voorr direct gebruiik gereed zijn. Alvorens een
n persoonlijk bbeschermingsm
middel te
kieze
en maakt de werkgever,
w
in h
het kader van de risico-inven
ntarisatie en eevaluatie, een
beoo
ordeling van de
e uitrusting die
e hij voorneme
ens is ter besc
chikking te steellen. Deze beoordeling
omva
at:
a)
b)

c)

een inventaris
e
satie en evalua
atie van de ge
evaren die niett met andere m
middelen kunn
nen
w
worden
verme
eden;
e omschrijv
een
ving van de ke
enmerken die de
d persoonlijk
ke bescherminngsmiddelen moeten
m
b
bezitten
om de
e hierboven ve
ermelde gevaren te kunnen
n ondervangenn, rekening ho
oudend
m eventuele
met
e gevaarsbron
nnen die de pe
ersoonlijke bes
schermingsmid
iddelen zelf ku
unnen
v
vormen;
e inventaris
een
satie en evalua
atie van de ke
enmerken van de desbetreffe
fende persoon
nlijke
b
beschermings
smiddelen die beschikbaar zijn,
z
vergeleke
en met de ondder b bedoelde
e
k
kenmerken.
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3.2
26

Bed
drijfshulpv
verlening (BHV) AI
vs 3.2
26.1 Conform de
d Arbeidsoms
standighedenw
wet en het Arbe
eidsomstandigh
hedenbesluit moet
m
elke
organisatie beschikken o
over een desku
undige bedrijfs
shulpverlening
gsorganisatie.
Het verlen
nen van deskun
ndige bijstand op het gebied van bedrijfshu
ulpverlening ho
oudt in
elk geval in:
a.
b.
c.
d.

het ve
erlenen van ee
erste hulp bij ongevallen;
het beperken en hett bestrijden va
an brand en hett voorkomen en
n beperken van
ongev
vallen;
het in
n noodsituaties
s alarmeren en
n evacueren van alle werknem
mers en andere
e
perso
onen in het bed
drijf of de inrich
hting;
het allarmeren van e
en samenwerke
en met hulpverrleningsorganiisaties in verba
and met
de in de onderdelen
n a t.m. c bedoe
elde bijstand.

De bedrijfs
shulpverleners
s beschikken over
o
een zodanige deskundig
gheid, ervaring en
uitrusting,, zijn zodanig i n aantal en zod
danig georganiseerd dat zij d
de voornoemde
e taken
naar behoren kunnen ve
ervullen.

3.2
27

Hyg
giëne, 'go
ood house
ekeeping' AI
vs 3.2
27.1 De werkge
ever stelt regells en procedures vast voor he
et omgaan mett verpakte gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffe
en, reiniging va
an de werkplek
k en persoonlijkke hygiëne waaraan de
medewerk
kers zich moete
en houden. De werkgever zie
et toe op de nalleving van dez
ze
procedure
es en regels. De
e werkgever richt voorzieningen in en verst
strekt middelen
n
(werkklediing) aan werkn
nemers voor ee
en optimale hygiëne op plaatssen waar geva
aarlijke
stoffen en/of CMR-stoffe
en aanwezig zijjn. Indien op de
e arbeidsplaatss gevaarlijke stoffen
en/of CMR
R-stoffen aanwe
ezig zijn, word
dt de grootst mogelijke zorgvu
uldigheid en
ordelijkheid in acht geno
omen en er is sprake
s
van 'good housekeepiing'. Werk- en
opslagruim
mten worden zzo schoon mog
gelijk gehouden
n. In werk- en o
opslagruimten wordt
niet geroo
okt, gegeten of gedronken en geen voedsel bewaard.
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4 Op
pslagv
voorzziening
gen groter dan
10
0 000 kg
4
4.1

Inle
eiding
In ditt hoofdstuk zijjn voorschrifte
en opgenomen voor de ops
slag van verppakte gevaarlijjke stoffen
en/off CMR-stoffen in hoeveelhe
eden van mee
er dan 10 000 kg. De voorsschriften uit ho
oofdstuk 3
Algem
meen zijn eveneens van ttoepassing op
p deze opsla
agvoorzieningeen. Zeer giftig
ge stoffen
(ADR
R-klasse 6.1 verpakkingsg
groep I of stoffen
s
van klasse
k
8, verrpakkingsgroe
ep I, met
aanvullend etiket modelnr. 6. 1) moeten vanaf
v
een ho
oeveelheid vaan 1 000 kg worden
opge
eslagen in ee
en opslagvoo rziening zoals beschreven
n in dit hooffdstuk. De op
pslag van
(tankk)containers met
m verpakte g
gevaarlijke sto
offen (zie hooffdstuk 5), de opslag van gasflessen,
spuitbussen en ga
aspatronen (zzie hoofdstuk 6 en 7), de opslag
o
van stooffen van klas
sse 4 (zie
hoofd
dstuk 8) en kla
asse 5.2 (zie h
hoofdstuk 9) vallen
v
niet onder hoofdstuk 44.
Het belangrijkste
b
verschil
v
tusse
en enerzijds de
d voorschriften voor opslaagen tot 10 000
0
kg en
ande
erzijds die voor opslagen grroter dan 10 000
0 kg, is dat voor
v
de eerstee categorie ka
an worden
volsta
aan met bouw
wkundige voo
orzieningen, gescheiden
g
op
pvangfaciliteite
ten (productop
pvang) en
brand
dpreventieve maatregelen. Bij opslagen
n groter dan 10 000 kg zijjn veelal verd
dergaande
voorzzieningen noo
odzakelijk mett betrekking to
ot brandbestrijding, met beetrekking tot de
d opvang
van bluswater
b
en organisatorisch
o
he maatregele
en.
De voorschriften
v
voor opslag
ghoeveelheden groter dan
n 10 000 kkg met betre
ekking tot
brand
dpreventie
en
bluswatteropvang
zijn
onderv
verdeeld
in
drie
zog
genoemde
beschermingsnivea
aus:
a)
b)

c)

Beschermings
B
sniveau 1 kenm
merkt zich doo
or een doelma
atige detectie iin geval van brand
b
en
e blussing die
een
d binnen korrte tijd (semi-)a
automatisch wordt
w
ingezet.
B beschermin
Bij
ngsniveau 2 m
moet evenzeerr een beheersing en blussinng van een bra
and
m
mogelijk
zijn door
d
een goed voorbereide blusactie.
b
In deze situaties w
wordt echter
g
geaccepteerd
matisch’ wordt ingezet.
dat de blusacctie niet ‘autom
B
Beschermings
sniveau 3 betrreft situaties waarin
w
de kans
s op een (omvaangrijke) bran
nd klein
w
wordt
geacht. Verdergaande
e eisen met betrekking tot brandpreventie
b
e en bluswate
eropvang
w
worden
dan niiet als een red
delijkerwijs te verlangen
v
maatregel besch ouwd. Volstaa
an kan
w
worden
met maatregelen
m
in de preventiev
ve sfeer, welke
e overigens oook gelden voo
or de
b
beschermings
sniveaus 1 en 2.

vs 4.1
1.1 De voorsc
chriften van ho ofdstuk 3 zijn eveneens van toepassing op
p opslagvoorzie
eningen
voor de op
pslag van geva
aarlijke stoffen en/of CMR sto
offen in hoeveeelheden groter dan
10 000 kg.

4
4.2

Berreikbaarheid opsla gvoorzien
ning Wabo
vs 4.2
2.1 De opslagvoorziening m
moet goed bereikbaar zijn voo
or voertuigen teen behoeve van de
bestrijding
g van calamiteiiten. Toegangs
sdeuren tot een
n opslagvoorziiening en even
ntuele
aansluitpu
unten voor blus
ssystemen mo
oeten te allen tijde vrij worden
n gehouden.
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4
4.3

Sch
heiding tussen de vvakken Wabo, AI
vs 4.3
3.1 De in een opslagvoorzie ning aanwezig
ge verpakte gev
vaarlijke stoffeen en/of CMR-s
stoffen
moeten in vakken zijn op
pgeslagen. Sch
heiding tussen
n vakken kan pllaatsvinden do
oor:
•
•

een gan
ngpad van ten minste 3,5 m, of;
een sch
heidingsconstrructie met een brandwerendh
heid van ten m
minste 30 min.

Indien een
n scheidingsco
onstructie tussen twee vakken is aangebraccht, mogen verrpakte
gevaarlijke
e stoffen en/off CMR-stoffen niet
n hoger worden gestapeld dan tot 0,5 m onder de
bovenrand
d van een sche
eidingsconstru
uctie. Bovendie
en mogen verpa
pakte gevaarlijk
ke stoffen
en/of CMR
R-stoffen niet w
worden opgesla
agen binnen 0,5 m van de op
pen zijde van he
et vak.

Toeliichting:
In ho
oogstapelmaga
azijnen wordt de maximale vakgrootte en
n de wijze waaarop vakken worden
w
gerea
aliseerd, bepa
aald door de o
ontwerpeisen van
v de automa
atische blusinsstallatie en de
e wijze
waarrop deze zijn vastgelegd
v
in h
het uitgangspu
untendocumen
nt (UPD), zie 44.8.2.
vs 4.3
3.2 Indien in een
e vak stoffen
n van klasse 3 in niet-metalen
n verpakking, o
of vloeistoffen met een
vlampunt tussen 60 °C e
en 100 °C in nie
et-metalen verp
pakking zijn op
pgeslagen, moe
eten
voorzienin
ngen zijn getro
offen om te voo
orkomen dat prroduct of blusw
water kan uitstromen
naar naasttgelegen vakke
en.

Toeliichting:
Naasst het voorkom
men van brand
doverslag naarr een ander va
ak moet een vvak zodanig zijijn
ontw
worpen en uitge
evoerd dat lekkvloeistof en bluswater
b
niet naar
n
een andeer vak kan uits
stromen.
Afvoe
ervoorzieninge
en moeten zod
danig zijn ontw
worpen dat ee
en brandende vloeistof zich niet
brand
dend buiten ee
en opslagvoorrziening kan begeven.
b
Indie
en een vak nieet aan deze
uitgangspunten voldoet, moeten
n voorzieninge
en voor produc
ct- en bluswate
teropvang worrden
gedim
mensioneerd op
o basis van d
de totale oppe
ervlakte van ee
en opslagvoorrziening.

4
4.4

W
AI
Vakkindeling en maxim
male oppe
ervlakte opslagvoo
orziening Wabo,
vs 4.4
4.1 De grootte
e van een overe
eenkomstig vo
oorschrift 4.3.1 afgescheiden vak mag ten hoogste
h
300 m² bed
dragen.

vs 4.4
4.2 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 3.2.3 geldt dat de vloerop
ppervlakte van een opslagvoorziening
zoals bedo
oeld in dit hooffdstuk ten hoo
ogste 2 500 m² mag bedragen
n.

Toeliichting:
Het Bouwbesluit
B
sc
chrijft in begin
nsel (voor nieu
uwbouw) voor dat industrieggebouwen moe
eten zijn
inged
deeld in brand
dcompartimentten met een gebruiksopperv
g
vlakte van niett meer dan 1 000 m².
Bij op
pslagvoorzieningen met een
n gebruiksopp
pervlakte van meer
m
dan 1 0000 m² moet err rekening
mee worden gehou
uden dat in he
et kader van de
d omgevingsv
vergunning of de gebruiksve
ergunning
voor wat betreft de
e veiligheid van
n het grote bra
randcompartim
ment ten genoeegen van het
geme
eentelijk bevoe
egd gezag mo
oet worden aa
angetoond dat een gelijkwaaardige veilighe
eid is
verkrregen als met het Bouwbeslluit is beoogd.. Dit kan door het onderzoekksrapport Metthode
Behe
eersbaarheid van
v Brand 200
07. Voor wat betreft
b
de milie
euaspecten bijij een brand in een
groott brandcompartiment kan ee
en dergelijk on
nderzoek ook worden verlanngd in het kad
der van de
omge
evingsvergunn
ning.
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4
4.5

Besscherming
gsniveauss Wabo, AI
vs 4.5
5.1 In een ops
slagvoorziening
g moet, afhank
kelijk van de eigenschappen van de opgeslagen
gevaarlijke
e stoffen en/off CMR-stoffen, het verpakking
gsmateriaal en
n de hoeveelheid
opgeslage
en stoffen, een bepaald besch
hermingsnivea
au zijn gerealisseerd conform tabel 4.1.

Tabe
el 4.1 — Vereis
ste beschermiingsniveaus voor
v
de opslag
g van verpaktee gevaarlijke stoffen
s
en/off CMR-stoffen
Brand
dbaarheid
Ge
evaar conform de
k
klasse
zonder
b
bijkkomend gevaarr

unt≤
Vlampu
60˚ C

3

1/1 of 2
2/2

5.1

-

6.1

1/1

a

a

Vlamp
punt>
60˚ C en ≤
0˚ C
100

punt>
Vlamp
100˚ C

Branndbare
vaste stoffen

Onb
brandbare
stoffen
s
(vastt,vloeibaar,
gas)

-

-

-

-

-

-

-

3/3

1//2

2//3

22/3

3/3

2//2

2//3

33/3

3/3

8

1/1 of 2
2/2

9

-

1//2

2//3

3/
3/3

c

3/3

CMR-stoffen

1/1

1//2

2//3

22/3

3/3

a

In deze gevallen mag besche
ermingsniveau 2 worden toege
epast indien minnder dan 100 00
00 kg in
oorziening wordtt opgeslagen. Deze
D
uitzonderin
ng geldt voor klaasse 3 alleen indien het
een opslagvo
verpakkingsg
groep II of III bettreft. Daarnaastt zal deze uitzon
ndering kritisch w
worden beoorde
eeld door
het bevoegd gezag en de lokkale brandweer op onder meer aspecten als dde noodzakelijke
e veel
wateropvang, he
et grotere indirec
cte ruimtebeslag op grond van het BEVI, de ge
evolgen
grotere blusw
van de vuurbelasting in geva
al van brand voo
or de omgeving, opslaglocatie vvan schuimvorm
mend
zetbaarheid loka
ale brandweer.
middel en inz

b

end gevaar moe
m een bijkome
et ook het bijkom
mend gevaar wo
worden beoordee
eld. Voor
Voor stoffen met
de desbetrefffende stof geldt het zwaarste beschermingsniv
veau. Per vak zijijn twee cijfers (1/1,
(
2/3
enz.) genoem
md. Het eerste g
getal betreft het vereiste besche
ermingsniveau vvoor stoffen in nietn
metalen verpakkingen. Het tw
weede getal betreft het vereiste
e beschermingssniveau voor me
etalen
n.
verpakkingen

c

Stoffen die vo
oldoen aan alle onderstaande voorwaarden
v
wo
orden voor het bbepalen van het vereiste
beschermings
sniveau ingedee
eld als klasse 9,
9 brandbare vas
ste stoffen. De vvoorwaarden zijjn dat de
stoffen moete
en voldoen aan::
- gevaar conform klasse 9;;
- vlampunt van 23 ˚ C en h
hoger;
plosmiddel (zie het Handboek bbeproevingen en criteria,
- bij de beproeving van afsscheiding van op
ubsectie 32.5.1)) de hoogte van de afgescheide
en laag oplosmi ddel kleiner is dan
d 3%
deel III, su
van de totale hoogte;
opbeker cornforrm ISO 2431:19
993 bij 23 ˚C een uitlooptijd hebbben van >60 se
ec of een
- in de uitloo
uitlooptijdh
hebben van >40
0 sec en niet me
eer dan 60 % sttoffen van klassse 3 bevatten.

(-)

De horizontalle streepjes in d
de tabel beteken
nen dat de desb
betreffende com
mbinaties van
gevaarsklasse en brandbaarrheid niet voorko
omen.

Toeliichting:
Indien in een opsla
agvoorziening gevaarlijke sttoffen en/of CM
MR-stoffen meet verschillend
de
eigen
nschappen zijn
n opgeslagen,, moet het ove
ereenkomstig voorschrift 4.55.1 vastgestellde
besch
hermingsnivea
au zijn gebase
eerd op de combinatie van de grootste geevaarseigensc
chappen
van de
d opgeslagen
n stoffen. Indie
en een opslag
gvoorziening zowel gevaarlijjke stoffen en//of CMRstoffe
en in metalen verpakking als
ls in niet-metalen verpakking
g aanwezig is,
s, moet het
nood
dzakelijke besc
chermingsnive
eau zijn gebas
seerd op niet-m
metalen verpaakking. Indien in een
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opsla
agvoorziening niet ADR-gecclassificeerde stoffen aanwe
ezig zijn, moett de brandbaa
arheid van
deze stoffen ook worden
w
meege
ewogen bij hett vaststellen va
an het vereistee bescherming
gsniveau,
tenzijj de desbetrefffende stoffen in een apart vak
v zijn opges
slagen.
vs 4.5
5.2 Bij het vas
ststellen van he
et vereiste bes
schermingsnive
eau, moeten peer opslagvoorz
ziening
de in tabel 4.2 genoemde
e grenswaarde
en zijn aangeho
ouden, waarbo
oven met een stofklasse
of verpakk
kingsmateriaal rekening moe
et worden geho
ouden, waarbij geldt dat in he
et geval
van een biijkomend geva
aar het gevaar met
m de laagste
e grenswaarde bepalend is.

el 4.2 — grensw
waarden voorr het vaststelle
en van een be
eschermingsn
niveau
Tabe
Gevaar conform
klass
se zonder
a
bijkom
mend gevaar

Omschrijvin
ng en specifica
atie

Grenswaard
de
kg

3

Brandbare vvloeistoffen met een vlampunt to
ot 60 ºC

400

-

Brandbare vvloeistoffen met een vlampunt tussen 60 ºC enn
100 ºC

1 000

-

Brandbare vvloeistoffen met een vlampunt groter
g
dan
100 ºC

2 500

Brandbare vvaste stoffen

2 500

Totale hoeve
eelheid brandba
are stoffen (vastt en vloeibaar)

2 500

5.1

Oxiderende stoffen

2 500

6.1

Giftige stoffe
en

2 500

8

Bijtende stofffen

2 500

9

Milieugevaarrlijke stoffen

2 500

CMR-stoffen
n

2 500

Totale hoeve
eelheid giftige, bijtende
b
en milie
eugevaarlijke
stoffen en C MR-stoffen

2 500

Gevaarlijke sstoffen in niet-m
metalen verpakk
kingen

2 500

a

Voor stoffen met
m een bijkome
end gevaar moe
et ook het bijkom
mend gevaar wo
worden beoordee
eld. Voor
de desbetrefffende stof geldt de laagste gren
nswaarde.

Toeliichting:
Met dit
d voorschrift wordt voorkom
men dat een beperkte
b
hoev
veelheid van eeen stof al leidtt tot het
voor die stof noodz
zakelijke bescchermingsnive
eau.

4
4.6

Bluswaterop
pvangvoorrzieningen Wabo
vs 4.6
6.1 Indien in een
e opslagvoorrziening confo
orm voorschriftt 4.5.1 bescherrmingsniveau 1 moet
zijn gerealliseerd, moet d
de nominale blu
uswateropvang
gcapaciteit wo
orden bepaald met
m
behulp van de in bijlage F vermelde pa
arameters.
Indien stoffen zijn opges
slagen van klas
sse 6.1 of een overeenkomsttig bijkomend gevaar
g
hebben, sttoffen van klas
sse 9 (milieuge
evaarlijk) of CM
MR-stoffen, moeet de werkelijk
ke grootte
van de blu
uswateropvang
gvoorziening te
en minste gelijk zijn aan de n
nominale
opvangcapaciteit (100 %
%). Indien stoffe
en zijn opgesla
agen van klassse 8, moet de werkelijke
w
grootte va
an de bluswate
eropvangvoorziiening ten mins
ste 50 % bedraagen van de no
ominale
capaciteit.. Indien stoffen
n van klasse 3 zijn opgeslage
en, moet de weerkelijke grootte van de
bluswatero
opvangvoorzie
ening ten mins
ste 25 % bedrag
gen van de nom
minale capaciteit.
Afhankelijk van de wijze
e waarop een va
ak is gescheiden van anderee vakken moet een
e
veiligheids
sfactor worden
n gehanteerd (z
zie bijlage F).
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vs 4.6
6.2 Indien in een
e opslagvoorrziening confo
orm voorschriftt 4.5.1 bescherrmingsniveau 2 moet
zijn gerealliseerd, moet d
de nominale blu
uswateropvang
gcapaciteit wo
orden berekend
d aan de
hand van inzettijd van de
e lokale brandw
weer of bedrijfsbrandweer.
Indien de brandweer aan
ntoonbaar binn
nen 15 min inze
etbaar is, bedraaagt de nominale
3
2
opvangcapaciteit 0,5 m / m vak. Indien
n de brandwee
er aantoonbaarr binnen 6 min inzetbaar
3
2
is, bedraag
gt de nominale
e opvangcapac
citeit 0,3 m /m vak.
Afhankelijk van de wijze
e waarop een va
ak is gescheiden van anderee vakken moet een
e
veiligheids
sfactor worden
n gehanteerd (z
zie bijlage F).

Indien in een opsla
agvoorziening
g waar besche
ermingsniveau 2 moet zijn ggerealiseerd, stoffen
s
zijn
opge
eslagen van klasse
k
3 of ee
en overeenko
omstig bijkomend gevaar, van klasse 6.1
6 of een
overe
eenkomstig bijkomend gevvaar, van klas
sse 9 (milieug
gevaarlijk) of CMR-stoffen, moet de
werke
elijke grootte van de blusw
wateropvangvo
oorziening ten
n minste gelijkk zijn aan de nominale
opvangcapaciteit (100
(
%). Indie
en stoffen va
an klasse 8 zijn
z
opgeslageen moet de werkelijke
groottte van de bluswateropva
b
ngvoorziening
g ten minste 50 % bedraagen van de nominale
opvangcapaciteit.
vs 4.6
6.3 Indien de bluswaterafvoe
er van meerdere opslagvoorz
zieningen is aaangesloten op één
centrale opvangvoorzien
ning kan de op
pvangcapaciteitt worden gedim
mensioneerd op
o de
grootste opslagvoorzien
o
ning. Dit geldt niet
n indien de bluswateropva
b
angvoorziening
g in de
opslagvoo
orziening zelf is
s gerealiseerd..

4
4.7

Pro
oductopva
ang Wabo
vs 4.7
7.1 In de opsla
agvoorziening moet de produ
uctopvangcapa
aciteit zijn bereekend aan de hand
h
van
tabel 4.3.

el 4.3 — Produ
uctopvangcapa
aciteit per bes
schermingsniv
veau
Tabe
Vlampunt ≤ 60
0 ºC

Vlampun
nt > 60 ºC

Besch
hermingsniveau
u1

100 % van de aanwezige
k,
vloeistoffen in het grootste vak
e aanwezige
10 % indien de
vloeistoffen zic
ch uitsluitend in
metalen verpakking bevinden

e
10 % vann de aanwezige
vloeistoffffen in het grootste vak

Besch
hermingsniveau
u2

100 % van de aanwezige
vloeistoffen in de
ning
opslagvoorzien

10 % vann de aanwezige
e
vloeistoffffen in de
opslagvooorziening

Besch
hermingsniveau
u3

n.v.t.

10 % vann de aanwezige
e
vloeistoffffen in het grootste vak

Toeliichting:
De to
otaal benodigd
de opvangcap
paciteit wordt bepaald
b
door de
d som van
blusw
wateropvangca
apaciteit en prroductopvang
gcapaciteit. Ditt mag in dezelflfde opvangvo
oorziening
zijn gerealiseerd.
g
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4
4.8
4.8
8.1

Bra
andbeveiligingsinsttallaties Wabo, AI
Alge
emeen
vs 4.8
8.1 Indien ove
ereenkomstig v
voorschrift 4.5..1 in een opslagvoorziening b
beschermingsniveau 1
moet zijn gerealiseerd,
g
m
moet een gesch
hikte brandbev
veiligingsinstalllatie aanwezig
g zijn die
bedrijfsgereed is.

Toeliichting:
In bijllage F is een overzicht gege
even van de gangbare
g
bran
ndbeveiligingssinstallaties. Bovendien
zijn in
n deze bijlage belangrijke ke
kenmerken van
n deze brandb
beveiligingsinsstallaties beschreven.
vs 4.8
8.2 Indien ove
ereenkomstig v
voorschrift 4.5..1 in een opslagvoorziening b
beschermingsniveau 2
moet zijn gerealiseerd,
g
m
moet een brand
dbeveiligingsin
nstallatie aanw
wezig zijn die
bedrijfsgereed is en die tten minste bes
staat uit de volgende voorzieeningen en maa
atregelen:
•
•
•
•

•

in de opslagvoorzien ing moet een snel
s
branddetectiesysteem ziijn geïnstalleerrd;
de loka
ale brandweer m
moet binnen 15 min inzetbaa
ar zijn, dan wel binnen de
inrichting moet een b
bedrijfsbrandwe
eer aanwezig zijn;
z
in de opslagvoorzien ing moet een rookr
en warmtteafvoerinstallaatie (RWA) zijn
n
aangeb
bracht;
in de in
nrichting moet nabij de opsla
agvoorziening een
e voorraad sschuimvormen
nd
middel aanwezig zijn omdat bij een mogelijke blus
ssing moet wo
orden uitgegaan
n van
toepass
sing van schuiim;
de in ta
abel 4.4 genoem
mde maximale oppervlakten voor opslagvo
oorziening en
vakgroo
otte moeten wo
orden gehante
eerd.

el 4.4 — Maxim
male oppervlak
kten opslagvo
oorziening en vakgrootte bijij
Tabe
beschermingsnive
eau 2
Hoev
veelheid brandb
bare
vloeis
stoffen in kg

Maxima
aal toegelaten oppervlakte in
n m² van de
opslag
gvoorziening bij
b bescherming
gsniveau 2
Niet me
etaal
(vakgro
ootte maximaal 100 m²)

Metaal
M
(vakgrootte
(
maxximaal 300 m²)

≤6
60 ºC

> 60 ºC

≤ 60 ºC

> 60
6 ºC

≤ 2 500

1 500

1 500

1 500

2 500

> 2 500

8
800

800

800

1.500

Toeliichting:
Tabe
el 4.4 geeft sam
menvattend w
weer wat het maximale
m
vloerroppervlakte vvan een
opsla
agvoorziening mag zijn die iis uitgevoerd bij
b beschermin
ngsniveau 2. T
Ten eerste is het
h van
belan
ng hoe groot de
d maximale h
hoeveelheid brrandbare vloeistoffen is en oof het vloeisto
offen
betre
eft met een vla
ampunt hoger of lager dan 60
6 ºC. Vervolg
gens is het vann belang of de
eze
brand
dbare vloeisto
offen in metale
en of in niet-metalen verpakking worden oopgeslagen. Naarmate
N
het vlampunt
v
van de
d brandbare vloeistoffen ho
oger is, en ind
dien deze vloeeistoffen in me
etalen
verpa
akking worden
n opgeslagen, mogen groterre vakken en grote
g
vloeropppervlakten van
n de
opsla
agvoorziening worden toege
epast.
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4.8
8.2

Beo
oordeling, certificatie e
en goedkeu
uring van brrandbeveiliigingsinstalllaties
vs 4.8
8.3 Indien in een
e opslagvoorrziening voor verpakte
v
gevaa
arlijke stoffen een/of CMR-stofffen
waarin con
nform voorsch
hrift 4.5.1 besch
hermingsnivea
au 1 moet zijn g
gerealiseerd, en
e waarbij
een brandbeveiligingsins
stallatie 2.2, 2..3, 2.4, 2.6 of 2..7 uit bijlage F is toegepast, moet
m
de
vergunnin
nghouder besch
hikken over ee
en uitgangspun
ntendocument (UPD), waarin alle van
belang zijn
nde gegevens zijn opgenome
en ten behoeve
e van een goed
d ontwerp en een goede
werking va
an de brandbev
veiligingsinsta
allatie. In het uiitgangspunten
ndocument moe
eten ten
minste zijn
n opgenomen:
1.
2.

3.

4.
5.

inform
matie over het gebruik van de
e opslagvoorziening, de soorrt opgeslagen
stoffe
en en de wijze v
van opslag;
de res
sultaten van ee
en risicoafweg
ging die ten gro
ondslag ligt aan
n het te kiezen
n
brand
dbeveiligingsin
nstallatie (onde
er vermelding van
v de gebruikkte normen en
voors
schriften);
een opsomming
o
van
n de bouwkund
dige, installatie
etechnische en
n organisatoris
sche
brand
dbeveiligingsm
maatregelen die
e tijdens het ge
ebruik van de o
opslagvoorzien
ning
besch
hikbaar moeten
n zijn;
de kw
waliteitscriteria
a, de prestatie-e
eisen en ontwe
erpnormen voo
or de bouwkun
ndige,
installlatietechnisch
he en organisattorische brandbeveiligingsmaaatregelen;
de wijjze waarop en de frequentie waarin
w
de verg
gunninghouderr aantoont dat de
bouw
wkundige, insta
allatietechnisch
he en organisatorische
brand
dbeveiligingsm
maatregelen voldoen aan de gestelde
g
kwalitteitscriteria.

De onderd
delen van het u
uitgangspunten
ndocument die
e betrekking heebben op de go
oede
werking va
an de brandveiiligheidsinstalllatie moeten zijn beoordeeld door een inspectieinstelling. Bij deze beoorrdeling moet worden
w
nagega
aan of het uitgaangspuntendoc
cument
in overeen
nstemming is m
met de voor de
e desbetreffend
de brandbeveiliigingsinstallatie
geldende ontwerpnorm.
o
Deze inspectie
e-instelling mo
oet voor het uittvoeren van
beoordelin
ngen en inspec
cties van brand
dbeveiligingsin
nstallaties geacccrediteerd zijn door de
Stichting Raad
R
voor Acc
creditatie confo
orm
NEN-EN-IS
SO/IEC 17020 a
als type A insp
pectie-instelling
g. Het uitgangsspuntendocum
ment,
inclusief het
h bewijs van beoordeling do
oor de inspectie-instelling, m
moet zijn goedg
gekeurd
door het bevoegd
b
gezag
g, voordat met de
d aanleg van de brandbeveiiligingsinstalla
atie(s)
wordt begonnen. Het uittgangspuntend
document, alsm
mede het bewijss van beoorde
eling door
de inspecttie-instelling m
moet binnen de inrichting aan
nwezig zijn.
Elke vijf ja
aar moeten de o
onderdelen van het goedgek
keurde uitgangsspuntendocum
ment die
betrekking
g hebben op de
e goede werkin
ng van de brandbeveiligingsiinstallatie op actualiteit
worden be
eoordeeld doorr een inspectie
e-instelling als in de vorige allinea bedoeld. De
beoordelin
ng bestaat in ie
eder geval uit een
e beoordelin
ng van de gehaanteerde
uitgangspunten en norm
men in het uitga
angspuntendocument in relat
atie tot de op he
et
huidige moment te hante
eren uitgangsp
punten en norm
men en in relatiie tot eventuele
doorgevoe
erde wijziginge
en.

Toeliichting:
Het uitgangspunte
u
ndocument he
eeft de volgen
nde belangrijke
e functies:
1.
2.
3.
4.

herleidbaar maken van risiccoafweging en
h
n maatregelkeu
uze;
w
weergave
van
n de argumen
ntatie voor de
e keuze van de brandbeve
veiligingsinstalllatie(s) en
a
andere
gekoze
en brandbeve
eiligingsoploss
singen;
v
vastlegging
va
an de afsprake
en over de bra
andbeveiliging
gsmaatregelenn in de inrichtin
ng;
v
vastleggen
va
an de normen
n op basis waarvan
w
de brrandbeveiliginngsmaatregele
en worden
o
ontworpen,
aa
angelegd, beh
heerd en onderrhouden.

Ad 1.. informatie ov
ver opgeslage
en stoffen: watt betreft inform
matie over soorrt opgeslagen stoffen
en wijze
wi
van opslag valt te denkken aan aspec
cten als verpak
kking, logistiekk systeem
(stelliingen/gestape
eld/hoogte), m
maximale eenh
heidsgrootte, welke
w
stoffen in welke ruimte
e e.d.
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Ad 2. risicoafweging: Het gaat bij deze risico-afweging niet om een daadwerkelijke QRA, maar
met name om de navolgbaarheid van de stappen die tot de uiteindelijke keuze voor een
bepaalde brandbeveiligingsinstallatie hebben geleid. Uit de risico-afweging moet vast komen te
staan dat de gekozen installatie daadwerkelijk een brand in een opslagvoorziening kan
beheersen of blussen.
Ad 3. opsomming van maatregelen: in het uitgangspuntendocument behoren de bouwkundige,
installatietechnische en organisatorische maatregelen te worden benoemd die t.b.v. de
brandbeveiligingsinstallatie worden getroffen. De samenhang van deze drie categorieën
maatregelen bepaalt immers de effectiviteit van de brandbeveiliging.
Onder organisatorische maatregelen behoren in ieder geval te worden begrepen:




het beheer en onderhoud van de brandbeveiligingsinstallatie (een en ander conform de
norm die op die installatie van toepassing is);
vakindeling- en vakgrootte;
per opslagruimte de soort stoffen die er (kunnen) worden opgeslagen.

Ad 4. Bij de risicoafweging en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van
brandbeveiligingsinstallaties behoort dezelfde norm te worden aangehouden. Voorbeeld: indien
een automatische blusinstallatie wordt ontworpen en aangelegd conform de normen van NFPA,
moet ook de risicoafweging plaatsvinden conform de NFPA-methodiek, en moet de installatie
worden beheerd en onderhouden conform NFPA. Het zonder onderbouwing combineren van
verschillende normen leidt tot brandbeveiligingsoplossingen waarvan niet is zekergesteld dat
deze in de gegeven omstandigheden passen bij het risico.
Het uitgangspuntendocument en de bepalingen in de vergunning moeten op elkaar aansluiten.
Het gestelde in de vergunning over de uitgangspunten voor de brandbeveiliging in de inrichting
is leidend.
Doelstelling van de vijfjaarlijkse beoordeling door de inspectie-instelling van het
uitgangspuntendocument is de beoordeling van de actualiteit van het uitgangspuntendocument,
met name voor wat betreft de in het uitgangspuntendocument gehanteerde uitgangspunten en
normen. Het beoordelingsrapport bevat een overzicht van de wijzigingen die in de periode van
vijf jaar in uitgangspunten en normen zijn doorgevoerd. De inspectie-instelling geeft een oordeel
over de betekenis van de wijzigingen voor de doelmatigheid van de brandbeveiliging. Het is aan
de vergunninghouder of het bevoegd gezag om op basis van de rapportage beslissingen te
nemen over eventuele aanpassing van de brandbeveiliging van de opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen. In dat geval moet een nieuw uitgangspunten document worden opgesteld.
De vijfjaarlijkse beoordeling kan ook worden aangewend om bestaande Programma’s van Eisen
(PvE’s) of andere vormen van uitgangspuntendocumenten te beoordelen en waar nodig aan te
passen aan de in 4.8.3 genoemde criteria. Het is niet zo dat alle bestaande en goedwerkende
uitgangspuntendocumenten moeten worden aangepast.
In de praktijk rijzen vaak vragen over de herbeoordeling van bestaande installaties, indien in de
tussentijd normen e.d. zijn veranderd. In paragraaf 1.1 en de daar genoemde ‘vragen en
antwoorden (F.A.Q.’s) wordt hier in algemene zin op ingegaan.
Ter informatie is er een voorbeeld-document beschikbaar voor een uitgangspuntendocument
voor opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen waarop PGS 15 van toepassing is. Dit
voorbeeld-document is te vinden op de website van het CCV: www.hetccv.nl.
Naast het voorbeeld-document is het ook mogelijk om op andere wijze in een
uitgangspuntendocument de essentiële punten te beschrijven voor het goed functioneren van
de brandbeveiligingsinstallatie(s). Net als voor bovengenoemd voorbeeld-document geldt voor
dergelijke alternatieve uitgangspuntendocumenten dat ze moeten voldoen aan het gestelde in
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parag
graaf 4.8, moe
eten worden b
beoordeeld door een inspectie-instelling, m
moeten worde
en
goed
dgekeurd doorr het bevoegd gezag, en vijfj
fjaarlijks op ac
ctualiteit moeteen worden beo
oordeeld.
vs 4.8
8.4 Indien in een
e opslagvoorrziening voor verpakte
v
gevaa
arlijke stoffen een/of CMR-stofffen
waarin con
nform voorsch
hrift 4.5.1 besch
hermingsnivea
au 1 moet zijn g
gerealiseerd, en
e waarbij
een brandbeveiligingssy
ysteem 2.5, 2.8, of 2.9 uit bijla
age F is toegep
past, moet de
vergunnin
nghouder alle v
van belang zijnde uitgangspu
unten ten behoeeve van een go
oed
ontwerp en/of een goede
e werking van het brandbeveiligingssysteem
m vastleggen en
e laten
goedkeure
en door het bev
voegd gezag. De
D volgende uitgangspunten
n moeten ten minste
m
zijn
vastgelegd
d:
1.
2.

3.

4.
5.

inform
matie over het gebruik van de
e opslagvoorziening, de soorrt opgeslagen
stoffe
en en de wijze v
van opslag;
de res
sultaten van ee
en risicoafweg
ging die ten gro
ondslag ligt aan
n het te kiezen
n
brand
dbeveiligingsin
nstallatie (onde
er vermelding van
v de gebruikkte normen en
voors
schriften);
een opsomming
o
van
n de bouwkund
dige, installatie
etechnische en
n organisatoris
sche
brand
dbeveiligingsm
maatregelen die
e tijdens het ge
ebruik van de o
opslagvoorzien
ning
besch
hikbaar moeten
n zijn;
de kw
waliteitscriteria
a, de prestatie-e
eisen en ontwe
erpnormen voo
or de bouwkun
ndige,
installlatietechnisch
he en organisattorische brandbeveiligingsmaaatregelen;
de wijjze waarop en de frequentie waarin
w
de verg
gunninghouderr aantoont dat de
bouw
wkundige, insta
allatietechnisch
he en organisatorische
brand
dbeveiligingsm
maatregelen voldoen aan de gestelde
g
kwalitteitscriteria.

Elke vijf ja
aar, of bij signifficante wijzigin
ngen binnen de
e inrichting mo
oeten de
uitgangspunten door de vergunningho
ouder op actualiteit worden b
beoordeeld en waar
w
nodig worrden geactualis
seerd.

Toeliichting:
De vo
orm waarin de
e vergunningh
houder de uitga
angspunten zoals bedoeld iin
vs 4.8.4 vastlegt is
s vrij. Als deze
e maar vastgellegd zijn en ter goedkeuringg aan het bevo
oegd
gezag worden aan
ngeboden. De vergunningho
ouder kan er voor
v
kiezen om
m de uitgangsp
punten
vast te leggen in bijvoorbeeld ee
en bedrijfsbran
ndweerrapportage of in eenn veiligheidsrap
pport
confo
orm het Besluiit risico’s zwarre ongevallen 1999.
vs 4.8
8.5 Een opslagvoorziening v
voor verpakte gevaarlijke
g
sto
offen en/of CMR
R-stoffen waarin
conform voorschrift
v
4.5. 1 bescherming
gsniveau 1 moe
et zijn gerealisseerd, en waarb
bij een
brandbeve
eiligingsinstall atie 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 of 2.7 uitt bijlage F is to
oegepast, mag niet
eerder in gebruik
g
worden
n genomen dan nadat een go
oedkeurend insspectierapportt door een
voor deze verrichting ge
eaccrediteerde inspectie A-instelling is afgeegeven of nada
at een
1
certificaat door een daarrtoe op basis van
v NEN-EN 45011 door de Raaad voor Accre
editatie
geaccreditteerde certifica
atie-instelling is afgegeven. De
D inspectie-in
nstelling moet op
o basis
van NEN-E
EN-ISO/IEC 170
020 zijn geaccrrediteerd door de Stichting R
Raad voor Accrreditatie.
Uit het goe
edkeurend insp
pectierapport of
o het certificaat moet blijken
n dat de
brandbeve
eiligingsinstall atie is aangele
egd en opgelev
verd conform d
de door het bev
voegd
gezag goe
edgekeurde uittgangspunten als
a bedoeld in voorschrift 4.88.3. Het goedke
eurend
inspectierapport of het c
certificaat moet binnen de inrrichting aanweezig zijn.

1

Of door
d
een accreditatie-instellling in een and
dere lidstaat van
v de Europeese Unie dan wel
w in een
staat die partij is biij de overeenkkomst inzake de
d Europese Economische
E
Ruimte, en die aan ten
minstte een gelijkw
waardig niveau
u voldoet.
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vs 4.8
8.6 Iedere twa
aalf maanden n
na aanleg van een
e brandbeveiligingsinstallaatie zoals bedo
oeld in
voorschrifft 4.8.5 moet do
oor een inspec
ctie-instelling als
a bedoeld in vvoorschrift 4.8.5
worden be
eoordeeld of de
e brandbeveilig
gingsinstallatie
e functioneert en is onderhouden
conform de
d door het bev
voegd gezag goedgekeurde uitgangspunten
u
n. De
inspectierapporten zijn b
binnen de inric
chting aanwezig. Een opslagvvoorziening ma
ag niet in
gebruik zijjn indien uit ee
en inspectierap
pport blijkt dat een brandbeve
veiligingsinstallatie niet
voldoet aa
an de door het bevoegd gezag goedgekeurd
de uitgangspun
nten zoals bed
doeld in
voorschrifft 4.8.3. Het goe
edkeurend inspectierapport of het certificaaat moet binnen
n de
inrichting aanwezig zijn..

Toeliichting:
De in
nspectietermijn
n is één keer p
per jaar tenzij er aanwijzingen zijn die eenn frequentere inspectie
nood
dzakelijk make
en, of er in hett UPD een hog
gere frequentie
e is opgenomeen als gevolg van
bijvoo
orbeeld de gehanteerde norrm(en). Omda
at bij een inspe
ectie naast heet inspectieburreau ook
vaakk de leverancie
ers van de insttallatie ( blusin
nstallatie, dete
ectiesysteem, watervoorzien
ning e.d.)
en ee
en medewerke
er van het bed
drijf aanwezig moeten zijn brengen
b
frequeente inspecties voor het
bedrijijfsleven veel extra
e
kosten m
met zich mee. Voor een freq
quentere inspeectie dan 1 jaa
ar dienen
daaro
om aantoonba
are redenen te
e zijn. Aantoon
nbare redenen
n zijn bijvoorbeeeld: “Het tijde
ens de
jaarlijjkse inspectie vaststellen da
at er aan de in
nstallatie geen
n of onvoldoennde onderhoud
d wordt
geple
eegd en of datt het bedrijf ze
elf geen of vee
el te weinig (vo
oorgeschrevenn) periodieke controles
uitvoe
ert. Als het be
evoegd gezag van mening is
s dat een hogere inspectiefr
frequentie noo
odzakelijk
is, da
an zal deze no
oodzaak door het bevoegd gezag
g
moeten
n worden gemo
motiveerd en ve
ervolgens
vastg
gelegd in het UPD
U
of de verrgunning.
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5 Vo
oorsch
hriften
n voorr de opslag
o
g van
(ta
ank)co
ontain
ners gelade
g
en me
et
ge
evaarllijke sstoffen
n en/o
of CMR
Rsto
offen
5
5.1

Inle
eiding
Dit hoofdstuk
h
han
ndelt over hett zogenoemde 'nederlegge
en tijdens traansport' en niiet om de
statio
onaire opslag van gevaarlijjke stoffen en
n/of CMR-stofffen in een ccontainer. Hoo
ofdstuk 10
beha
andelt de tijdelijke opslag va
an gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die niet zich niet
n in een
conta
ainer bevinden. Hoofdstuk 5 beperkt ziich tot de activiteiten met (tank)contain
ners in de
volge
ende typen bedrijven:
a)
b)
c)

d)

ccontainerterminals (bedrijve
en waar (tank)containers van en op scheppen worden ge
eplaatst
e waar uitwis
en
sseling plaatsvvindt tussen een of meer ve
ervoersmodalitteiten);
R
RoRo-termina
als (bedrijven w
waar trailers en
e (tank)containers op chasssis van en op schepen
w
worden
gelade
en en gelost; h
het gaat bij de
eze bedrijven veelal
v
om shoort-sea vervoer);
r
railservices
ce
entra (railservi ces centra zijn
n gespecialise
eerd in het ladden en lossen van
t
trailers
en (tan
nk)containers, eventueel op
p chassis, van treinen op anddere treinen of
o het
w
wegvervoer);
inland termina
als (inland term
minals zijn ges
specialiseerd in de overslagg van trailers en
e
(
(tank)containe
ers, eventueel op chassis, tu
ussen binnenv
vaart, weg of sspoor).

Same
enhang met hoofdstuk 3:
vs 5.1
1.1 De paragra
afen 3.6, 3.17 tt.m. 3.20 en 3.2
24 t.m. 3.26 van
n hoofdstuk 3 zzijn eveneens van
v
toepassing
g op opslagpla
aatsen voor (ta
ank)containers geladen met g
gevaarlijke stofffen of
CMR-stofffen.

5
5.2

Algemeen Waabo, AI
vs 5.2
2.1 In de inrichting mogen u
uitsluitend verp
pakte gevaarlijk
ke stoffen en/o
of CMR-stoffen
n worden
opgeslage
en, die krachten
ns de Wet verv
voer gevaarlijke stoffen voor het vervoer zijjn
toegelaten
n.

vs 5.2
2.2 (Tank)containers met ge
evaarlijke stoffe
en of CMR-stofffen moeten teegen aanrijding
g zijn
beschermd door organis
satorische of fy
ysieke maatreg
gelen.

Toeliichting:
Het betreft
b
hier bijv
v. technische m
maatregelen als
a aanrijdbescherming op rrisicovolle plaa
atsen of
organ
nisatorische maatregelen
m
alls routering va
an voertuigen binnen de inriichting.
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vs 5.2
2.3 In de inrichting moet een
n actueel hand
dboek aanwezig
g zijn. De te on
nderscheiden
onderwerp
pen moeten zij n uitgewerkt in
n concrete proc
cedures of werrkinstructies. Het
H
handboek moet actueel w
worden gehouden. De volgen
nde onderwerp
pen moeten ten
n minste
in het handboek zijn opg
genomen:
• de voorschriften van de omgevings
svergunning(en
n) op het gebieed van de activ
viteit
milieu;
• een ove
erzicht van oplleidingen en trrainingen op he
et gebied van h
het bedienen van
v
transpo
ortmaterieel, de
e voorbereidin
ng op noodsituaties, de kenniis van gevaarlijke
stoffen en/of CMR-sto
offen;
• taken, bevoegdheden
b
n en verantwoo
ordelijkheden;
• het inte
erne noodplan;;
• het uitv
voeren van bed
drijfsinterne inspecties.

vs 5.2
2.4 Materieel voor
v
het vervo
oeren van (tank
k)containers mo
oet zodanig zijjn ontworpen,
onderhoud
den en worden
n gebruikt, dat een veilige beh
handeling van (tank)containe
ers
voldoende
e is gewaarborrgd.

Toeliichting:
Voorr kranen en alle hijsmiddelen
n gelden de ve
erplichtingen in
i het kader vaan de
arbeiidsomstandigh
hedenwet- en regelgeving.

5
5.3

Blusleidingen en bran
ndkranen Wabo
vs 5.3
3.1 In de inrichting moeten b
blusleidingen en
e brandkranen aanwezig zijn
n. De afstand tussen
t
de
brandkran
nen onderling m
mag ten hoogs
ste 200 m bedra
agen. Indien zi ch tussen de
brandkran
nen opstallen b
bevinden of goederen aanwez
zig zijn, moet d
deze afstand te
en
hoogste 80 m bedragen.. Een brandkraan moet zijn aa
angesloten op een waterleidiing of
een ander gelijkwaardig watertoevoers
systeem. De toevoercapaciteiit moet ten min
nste
3 000 l perr min bedragen
n, zodat bij geliijktijdig gebruik van twee braandkranen een
waterleverring per brandk
kraan van 1 50
00 l per min bij een minimale d
dynamische druk van
100 kPa co
onstant verzek
kerd is. Een bra
andkraan moett te allen tijde vvrij gehouden worden.
w

Toeliichting:
a)

b)

iin het operatio
onele gebied m
moeten bij voo
orkeur boveng
grondse brandk
dkranen worde
en
t
toegepast;
nab
bij kantoren ku
unnen door he
et Wm-bevoeg
gd gezag en oop advies van de lokale
b
brandweer
ook eventueel on
ndergrondse hydranten
h
worrden toegelateen;
c
combineren
va
an lichtmasten
n en brandkranen heeft de voorkeur
v
mits wordt voldaan
n aan de
v
vereiste
afstan
nden tussen d
de brandkrane
en onderling.

vs 5.3
3.2 De blusleidingen moeten
n volledig als een
e ringleiding worden aangeelegd. Blokafslluiters
moeten aa
anwezig zijn om
m delen van he
et bluswaternett bij storingen,, onderhoud off
leidingbreuk te kunnen a
afsluiten zodan
nig dat het blus
swaternet altijd
d kan worden gebruikt.
g
Ondergron
ndse stalen blu
uswaterleiding
gen moeten corrrosievast zijn uitgevoerd.

vs 5.3
3.3 Ondergron
ndse brandkra nen moeten vo
oldoen aan NEN -EN 14439. B
Bovengrondse
brandkran
nen die na 1 ma
aart 2008 word
den geïnstalleerd moeten vold
doen aan NEN--EN
14384:2005. Bovengrond
dse brandkrane
en welke zijn geïnstalleerd
g
vó
óór deze datum
m moeten
voldoen aa
an DIN 3222 off NEN-EN 14384:2005.

Toeliichting:
Bij ve
ervanging (al of
o niet als gevvolg van onderrhoud) van een
n bovengronddse brandkraan na 1
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maarrt 2008, moet een brandkraa
an worden geïnstalleerd die
e voldoet aan
NEN--EN 14384:20
005.
vs 5.3
3.4 Brandkran
nen moeten elk
ke drie jaar doo
or een deskund
dige worden geecontroleerd op
o de
vereiste waterdruk
w
en wa
ateropbrengst.. De meetmethode moet voorrdat de meting wordt
uitgevoerd
d in overleg me
et de gemeente
elijke brandweer worden vast
stgesteld. Van de
d
resultaten en bijzonderh
heden van de meting
m
moet een rapport word
den opgemaak
kt. Dit
rapport mo
oet in de inrich
hting ter inzage
e liggen. Boven
ndien moeten d
de brandkrane
en en de
ondergron
ndse leidingen tweemaal per jaar worden do
oorgespoeld.

5
5.4

Berreikbaarheid terrein
n Wabo
vs 5.4
4.1 Het terrein
n van de inrichtting moet via twee
t
zover mog
gelijk uit elkaaar gelegen zijde
en te
allen tijde toegankelijk zzijn voor hulpve
erlenende dien
nsten. De minim
male breedte van de
toegangsw
wegen moet 3,5
5 m zijn. Het te
errein moet onttoegankelijk zijjn voor onbevo
oegden.

5
5.5

Mid
ddelen en maatregelen in ge
eval van calamiteit
c
ten Wabo, AI
vs 5.5
5.1 Bij de toeg
gangspoort van
n de inrichting
g moet een duid
delijk leesbaree instructie zijn
aangebrac
cht met betrekk
king tot de veilligheidshandelingen, de eersste hulp bij ong
gevallen
en een ala
armregeling.

vs 5.5
5.2 Het person
neel dat toegan
ng heeft tot de
e inrichting moe
et op de hoogtte zijn van de aard
a
en
de gevaars
saspecten van
n de opgeslage
en gevaarlijke stoffen
s
en/of CM
MR-stoffen en de te
nemen ma
aatregelen bij o
onregelmatighe
eden. Deze perrsonen moeten
n tevens voldoe
ende op
de hoogte zijn van het in
nterne noodpla
an.

vs 5.5
5.3 In de inrichting moeten v
voldoende mid
ddelen voorhan
nden zijn om in
n geval van een
n incident
met gevaa
arlijke stoffen o
onmiddellijk de
e nodige maatrregelen te kunn
nen nemen. On
nder deze
middelen wordt
w
onder m
meer begrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•

onafhankelijke en afh
hankelijke adem
mbescherming (ten minste tw
wee
ademlu
uchttoestellen m
met bijbehoren
nde uitrusting en
e aangepastee filterbussen);
besche
ermende kledin
ng, veiligheidsb
brillen, rubbere
en of plastic haandschoen en laarzen;
overma
aatse vaten of bergingsverpa
akkingen afgestemd op de gro
rootste aanwez
zige
verpakk
kingen (niet zijjnde tankconta
ainers), ten min
nste twee stukss;
vatenslleutels en bond
dels, bezem en
n schop;
reparattiemiddelen, zo
oals kunstharspasta, kleefban
nd en plastic zzakken;
materia
aal om rioolputtten af te dekke
en;
een vattenpomp met s
slangen, waarm
mee op eenvou
udige wijze de iinhoud van een
n
(bescha
adigd) vat kan worden overgepompt;
voldoende absorptiem
middelen.

Toeliichting:
Soorrt, hoeveelheid
d en geschikth
heid van de pe
ersoonlijke bes
schermingsmid
iddelen zal mo
oeten
blijke
en uit de RI&E
E.
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vs 5.5
5.4 In de inrichting moet ten
n behoeve van (tank)containe
ers of voertuigeen, waarvan wordt
geconstateerd dat daar llekkende verpa
akking aanwez
zig is, een daarv
rvoor speciaal ingericht
terreinged
deelte aanwezig
g zijn. Deze calamiteitenplaatts moet:
•
•
•

duidelijjk zijn gemarke
eerd of duidelijjk door borden
n zijn aangegevven;
altijd goed bereikbaarr zijn;
conform
m voorschrift 3
3.3.1 als bodem
mbeschermend
de voorziening zijn uitgevoerrd en
bestand
d zijn tegen de
e aanwezige ge
evaarlijke stoffe
en en/of CMR-sstoffen. Voorziieningen
moeten
n zijn getroffen
n om te voorkom
men dat gemorste gevaarlijkee stoffen en/off CMRstoffen in de bodem, in de openbare
e riolering of in
n het oppervlakktewater kunne
en
geraken
n.

Toeliichting:
Ook een wasplaats
s of vergelijkb
bare voorzienin
ng kan dienst doen als een calamiteitenplaats, mits
deze in geval van een
e calamiteitt voldoende sn
nel kan worde
en vrijgemaaktt. Bij het opene
en van de
ainer behoort voor wat betre
eft het gebruik
k van persoonllijke bescherm
mingsmiddelen
n rekening
conta
te wo
orden gehoude
en met de eige
enschappen van
v de in de container vervooerde stoffen.
vs 5.5
5.5 Op de cala
amiteitenplaats
s moet voor tw
wee 45 voets-(ta
ank)containerss ruimte worden
vrijgehoud
den, zodat in g
geval van een le
ekkage of een beschadiging de desbetreffe
ende
(tank)conttainer voor verrdere behandeling op de calamiteitenplaats kan worden geplaatst.
Rondom deze
d
locatie mo
oet een ruimte van 2 m worde
en vrijgehoudeen voor de
bereikbaarheid. De locattie van de calam
miteitenplaats moet in overleeg met het bevoegd
gezag worrden vastgeste
eld.

Toeliichting:
Een locatie
l
voor tw
wee (tank)conttainers is nood
dzakelijk i.v.m
m. het eventueeel overpompen of
overp
pakken van lading vanuit ee
en lekkende (ttank)containerr.
vs 5.5
5.6 Indien een
n (tank)contain
ner die is beladen met gevaarlijke stoffen off CMR-stoffen of
o
bodembed
dreigende stofffen lekt of er een vermoeden hiervoor bestaaat, moet deze
e
(tank)conttainer direct op
p de calamiteite
enplaats worde
en geplaatst vo
oor verdere
behandeling of reparatie
e op voorwaard
de dat veilig inttern vervoer kaan worden
gewaarborgd.

vs 5.5
5.7 In de inrichting moet een
n verrijdbare opvangbak aanw
wezig zijn, waaarin een besch
hadigde of
lekkende (tank)container
(
r naar de calam
miteitenplaats kan worden veervoerd. Deze
opvangbak moet:
•
•
•
•

vloeisto
ofdicht zijn uitg
gevoerd;
zijn voo
orzien van een
n opstaande ran
nd van ten min
nste 30 cm;
voldoende groot zijn voor een 45 vo
oets-(tank)conttainer;
zijn voo
orzien van een
n afsluiter om hemelwater
h
uit de opvangbakk te kunnen verrwijderen.

Deze afslu
uiter wordt rege
elmatig onderh
houden en ten minste eenmaaal per half jaarr getest;
•

de opva
angbak moet n
na ieder gebruiik grondig worden gereinigd,, zodat geen
productresten meer in
n de bak aanw
wezig zijn.
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vs 5.5
5.8 In de inrichting moet een
n calamiteitenp
ploeg aanwezig
g zijn, tenzij heet door het bev
voegd
gezag goe
edgekeurde intterne noodplan
n anders aange
eeft. De calamitteitenploeg mo
oet onder
leiding van
n een deskund
dig persoon sta
aan die te allen
n tijde bij onreg
gelmatigheden met
gevaarlijke
e stoffen of CM
MR-stoffen, zoa
als lekkages, morsingen
m
en fu
ustbreuk, direc
ct
adequate maatregelen ka
an treffen, die er op gericht zijn
z de gevolgeen van deze
onregelma
atigheden te be
eperken. De ca
alamiteitenploe
eg moet regelm
matig met de
veiligheids
smiddelen oefe
enen. De groottte van de calamiteitenploeg moet afgestem
md zijn op
de grootte
e van het bedrijjf.

5
5.6

De opslag va
an (tank)ccontainerrs met gev
vaarlijke sstoffen off CMRWabo, AI
A
stofffen
vs 5.6
6.1 In de inrichting mogen g
gevaarlijke stofffen uit de ADR
R/IMDG-code kllasse 2 t.m. 9 en
e CMRstoffen wo
orden opgeslag
gen.

Toeliichting:
Voorr de opslag van
n radioactieve
e stoffen (klass
se 7) is de min
nister van I&M
M het bevoegd
de gezag.
Om tegenstrijdighe
t
eden met een vergunning krrachtens de Kernenergiewe
K
et te voorkome
en is de
opsla
ag van klasse 7 in deze verg
gunning niet nadrukkelijk
n
uitgezonderd. D
De opslag van
explo
osieven (klass
se 1) valt niet o
onder de werk
kingssfeer van
n PGS 15. Indiien opslag van
n
explo
osieven zich kan
k voordoen, moet hier in de
d vergunning nadrukkelijk aaandacht aan worden
beste
eed.
vs 5.6
6.2 (Tank)containers met ge
evaarlijke stoffe
en of CMR-stofffen moeten wo
orden opgeslagen op
een voor de
d opslag van ((tank)containe
ers bestemd de
eel van het opeen terrein van de
d
inrichting..

vs 5.6
6.3 De vloer van
v het terreing
gedeelte waar (tank)containe
(
rs met gevaarl ijke stoffen of CMRstoffen wo
orden opgeslag
gen, moet zijn vervaardigd va
an onbrandbaaar materiaal. Ee
en vloer
moet voldoende stabilite
eit bieden en geëgaliseerd zijjn.

vs 5.6
6.4 Open-top containers waa
arin zich niet-w
waterdicht verp
pakte gevaarlijkke stoffen en/o
of CMRstoffen bevinden moeten
n tegen inregen
nen zijn beschermd.

vs 5.6
6.5 (Tank)containers met ge
evaarlijke stoffe
en en/of CMR-s
stoffen moeten
n zodanig zijn
opgesteld, dat ze altijd v
voor inspectie bereikbaar
b
zijn
n en kunnen wo
orden afgevoerd naar
de calamitteitenplaats.

Toeliichting:
De ru
uimte aan de deurzijde
d
van een containerr behoort zoda
anig te zijn bem
meten dat uitw
wendige
inspe
ectie van een container
c
te a
allen tijde mogelijk is. Voor een
e eventuele inspectie is een ruimte
van + 0,5 m zeker noodzakelijk.
vs 5.6
6.6 Op een op
pen-topcontain
ner mag geen andere
a
(tank)co
ontainer wordeen gestapeld, te
enzij de
containers
s door twistloc
cks worden gek
koppeld. Dit vo
oorschrift is nieet van toepass
sing
indien verplaatsing van e
een container ten gevolge va
an stoten niet m
mogelijk is, bijv
v. indien
stapeling plaatsvindt on der een brugkrraan of in een automatische
a
sstack.
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vs 5.6
6.7 (Tank)containers met ge
evaarlijke stoffe
en en/of CMR-s
stoffen moeten
n in de buitenste rijen
van de sta
apeling zijn gep
plaatst.

Toeliichting:
De do
oelstelling van
n dit voorschriift is het realise
eren van bere
eikbaarheid vaan (tank)containers met
verpa
akte gevaarlijk
ke stoffen en/o
of CMR-stoffen
n t.b.v. het ing
grijpen bij een calamiteit. Me
et dit
voorsschrift wordt geen
g
scheiding
g tussen (tank)
k)containers met
m gevaarlijke en ongevaarllijke
lading
g beoogd.
vs 5.6
6.8 Voor (tank
k)containers ge
evuld met stofffen van de ADR
R-klassen 3, 5. 1 en 5.2 geldt het
volgende. Voornoemde ((tank)containers gevuld met stoffen van deezelfde ADR-kla
asse
mogen boven elkaar worrden gestapeld
d en direct naast elkaar wordeen geplaatst.
Voornoem
mde (tank)conta
ainers gevuld met
m stoffen van
n verschillendee ADR-klassen
n mogen
niet boven
n elkaar worden
n gestapeld off direct naast elkaar worden g
geplaatst.

Toeliichting:
De pllaatsing van (ttank)containerrs, beladen met
m een gevaarrlijke stof van dde ADR-klass
se 3 of 5.1
of 5.2
2 behoort dusd
danig te zijn, d
dat deze (tank
k)containers onderling niet bboven elkaar en
e ook
niet direct
d
naast elkaar staan. Ni
Niet direct naas
st elkaar betek
kent minimaal (horizontaal gemeten)
g
een containerbreed
c
dte (2,5 m) va
an elkaar gesc
cheiden. Het stapelen en/of direct naast elkaar
e
plaattsen van (tank)
k)containers, g
gevuld met verrpakte gevaarllijke stoffen vaan dezelfde kllasse, is
toege
elaten.
vs 5.6
6.9 Voordat (tank)containers
s met gevaarlijjke stoffen en/o
of CMR-stoffen
n in de stapelin
ng
worden ge
eplaatst, moete
en zij aan de bu
uitenkant visue
eel worden geïïnspecteerd om
m
mogelijke onregelmatigh
heden zoals lek
kkages vast te stellen.

Toeliichting:
Dit vo
oorschrift is niiet van toepasssing als aan de
d landzijde biij binnenkomsst en aan de ze
eezijde bij
lossin
ng al is geïnsp
pecteerd.
vs 5.6
6.10 Lege onge
ereinigde tankc
containers waa
arin gevaarlijke
e stoffen en/of CMR-stoffen vervoerd
v
zijn, moete
en worden beh
handeld als gev
vulde tankconttainers.

vs 5.6
6.11 (Tank)containers moeten
n zodanig word
den geplaatst dat
d minimaal ééén gevaarsetik
ket
zichtbaar blijft.

vs 5.6
6.12 Een tankcontainer die is
s voorzien van een etiket mod
delnummer 2.33 van het ADR en
e een
tankcontainer van klasse
e 8 die ook mo
oet zijn voorzien van een etikeet modelnumm
mer 6.1,
moet op het maaiveld wo
orden geplaats
st.

Toeliichting:
Het betreft
b
onder meer
m
ammonia
ak, chloor en zwaveldioxide
z
(klasse 2) enn fluorwatersto
of en
broom
m (klasse 8). In
I het ADR, ta
abel 3.2 kolom
m 5, is bepaald
d welke (tank)ccontainers me
et stoffen
uit IM
MDG-klasse 8 aanvullend m
moet worden ge
eëtiketteerd met
m een etiket m
model 6.1.
vs 5.6
6.13 Tankconta
ainers geladen met gevaarlijk
ke stoffen, zoalls genoemd in voorschrift 5.6
6.12,
moeten ten minste 5 m v
verwijderd blijv
ven van (tank)c
containers mett brandbare vlo
oeistoffen
met een vllampunt lager dan 60 °C, alsm
mede van (tank
k)containers m
met brandbare gassen.
g

R 2012) - PAGIN
1
VERSIE 1.1 (DECEMBER
NA 62 VAN 125
PGS 15:2011

OPSLA
AG VAN VERPA
AKTE GEVAARLIJJKE STOFFEN

vs 5.6
6.14 De afstand
d van een tank
kcontainer met gevaarlijke sto
offen en/of CMR
R-stoffen tot een
container met stoffen va
an klasse 7 moet ten minste 50
5 m bedragen . De afstand va
an een
boxcontainer met verpak
kte gevaarlijke stoffen tot een
n container meet stoffen van klasse
k
7
moet ten minste
m
25 m be
edragen.

Toeliichting:
Afsta
anden tot vuurrwerk zijn vasttgelegd in De handreiking
h
vo
oor nederlegggen tijdens verrvoer voor
vuurw
werk.

5
5.7

Maa
atregelen
n ter vo
oorkoming
g van verontrein
v
niging va
an het
Wab
bo
opp
pervlaktew
water en tter bescherming va
an het rio
ool
vs 5.7
7.1 Er moeten
n maatregelen w
worden genom
men om, in geva
al van lekkagee, te voorkomen
n dat
gelekte vlo
oeistof in het o
oppervlaktewatter of het riool geraakt.

Toeliichting:
In ge
eval van nieuw
w te bouwen in
nrichtingen kan
n dit door afslu
uiters aan te bbrengen daar waar het
heme
elwater op hett oppervlaktew
water wordt ge
eloosd. Bij bes
staande bedrijv
jven behoren
organ
nisatorische maatregelen
m
te
e worden getro
offen (instructiies) om in gevval van lekkage
rioolp
putten af te dic
chten. De in d
de organisatoriische maatreg
gelen voorgescchreven techn
nische
voorzzieningen behoren direct be
eschikbaar te zijn.
z

5
5.8

Opsstelplaats
sen voor vvoertuigen met verrpakte ge
evaarlijke stoffen
Wab
bo, AI
en/o
of CMR-s
stoffen
De voorschriften
v
voor het parrkeren van vo
oertuigen geld
den uitsluitennd bij het parkeren en
opste
ellen van voe
ertuigen met gevaarlijke stoffen en/off CMR-stoffenn zonder toe
ezicht. De
voorsschriften zijn niet van toe
epassing voor het opstelle
en van voerttuigen in verrband met
aanm
melden of and
dere formaliteiiten (aanmeld
den, douane enz.).
e
Onder voertuigen wo
orden ook
verstaan trailers off opleggers zo
onder trekker.
vs 5.8
8.1 Rond elk, op het open te
errein van de in
nrichting geparrkeerd voertuig
g, dat met geva
aarlijke
stoffen en/of CMR-stoffe
en is beladen, moet,
m
horizonta
aal gemeten eeen ruimte van 2 m vrij
zijn. Dit ge
eldt niet voor v
voertuigen mett een lading uit dezelfde gevaarenklasse.

Toeliichting:
Aan dit
d voorschrift kan bijv. word
den voldaan door
d
voertuigen
n beladen mett verpakte gev
vaarlijke
stoffe
en en/of CMR--stoffen afwissselend op te stellen
s
met voe
ertuigen met eeen ongevaarllijke
lading
g.
vs 5.8
8.2 De voertuiigen met gevaa
arlijke stoffen en/of
e
CMR-stofffen moeten zo
odanig zijn gep
parkeerd,
dat deze te
e allen tijde uitt de opstelplaa
ats kunnen worrden weggered
den.

R 2012) - PAGIN
1
VERSIE 1.1 (DECEMBER
NA 63 VAN 125
PGS 15:2011

OPSLA
AG VAN VERPA
AKTE GEVAARLIJJKE STOFFEN

6 Op
pslag van g
gasfle
essen
6
6.1

Inle
eiding
Dit hoofdstuk
h
heeft betrekking op de opslag
g van gasflessen. Paragraa
aaf 6.2 bevat algemene
voorsschriften voor de opslag va
an gasflessen. Paragraaf 6.3 bevat speciffieke voorschriften voor
de op
pslag van gasfflessen in een
n brandveilighe
eidsopslagkas
st.
Hoew
wel uniformiteit met de voo
orschriften voo
or verpakte gevaarlijke stooffen en/of CM
MR-stoffen
(hooffdstuk 3) zove
eel mogelijk iss nagestreefd wijken de voo
orschriften vooor gasflessen enigszins
af va
anwege het specifieke
s
kara
akter. Onder meer geldt dat
d voor de bbuitenopslag tegen
t
een
gevel. Voor derge
elijke situatiess zijn in dit hoofdstuk bra
andveiligheidsseisen opgeno
omen. De
voorsschriften zijn gebaseerd
g
op de systematiek van het vervoer van gevvaarlijke stoffe
en over de
weg (ADR). De cla
assificatie en definities zijn ook conform VLG/ADR. D
De voorschrifte
en zijn van
toepa
assing op het opslaan van gasflessen bij
b uiteenlopen
nde categorieëën bedrijven. Hieronder
vallen
n bijv. gebruik
kers, handelare
en, distributeu
urs en produce
enten.
De opslag
o
van gasflessen moe
et bij voorkeurr in de buitenlucht plaatsvinnden. Daarme
ee worden
drukg
golven, die bij
b inpandige opslag in ee
en gebouw kunnen
k
ontstaaan in geval van een
calam
miteit, vermeden. Tevens iss een opslag van gasflesse
en in de buiteenlucht beter bereikbaar
b
voor hulpdiensten.

6.1
1.1

Toepassingsge
ebied
De voorschriften
v
zijn
z van toepa
assing voor de
d opslag van
n hoeveelhedeen groter dan
n 125 l en
hebb
ben betrekking
g op een aa ntal hervulba
are verpakking
gen van ADR
R-klasse 2. Dat
D betreft
gasfle
essen, gasflessenbatterijen
n en gesloten cryohouders, die tot het vvervoer (VLG//ADR) zijn
toege
elaten. Deze worden
w
in de voorschriften
n alle aangedu
uid met het veerzamelbegrip
p ‘gasfles’.
Spuittbussen vallen
n hier niet ond
der en derhalv
ve ook niet on
nder het berei k van dit hooffdstuk (zie
hoofd
dstuk 7).
In ve
eel situaties is het vanuit rissico-oogpunt toelaatbaar
t
da
at gasflessen via vaste leid
dingen zijn
aangesloten in ruimten waar oo
ok opslag pla
aatsvindt. Eventueel aanvulllende voorschriften die
en voor de gebruikssituatie
e waarvan da
an formeel sp
prake is, zijn niet opgenom
men in dit
gelde
hoofd
dstuk.
Dit ho
oofdstuk is oo
ok van toepasssing op lege gasflessen.
De vo
oorschriften hebben
h
betrekkking op de meest frequent voorkomendee situaties. Da
aarbij gaat
het om
o de gassen met als algem
mene gevaarse
eigenschappe
en:
a)
b)
c)

vverstikkend;
o
oxiderend;
b
brandbaar.

Verde
er betreft het de
d volgende sspecifieke gas
ssen:
d)
e)

ssamengeperstte lucht;
a
ammoniak
(gifftig/bijtend);
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f)
g)

kkoelgassen;
e
ethyleenoxide
(giftig/brandb
baar).

In bijjlage H is ee
en meer ged
detailleerd ove
erzicht opgenomen. Bijlagee H is geen complete
opsomming van alle
a gassen, m
maar een ove
erzicht van de
e meest voorkkomende gas
ssen. Voor
overige gassen zullen zo nodig a
aanvullende vergunningvoo
v
orschriften moeeten worden opgesteld.
o
vs 6.1
1.1 Dit hoofds
stuk is niet van
n toepassing op
p de opslag va
an drukhouderss met CO2
('koolzuurcilinders') bij h
horecagelegenheden, of de opslag
o
van koo
olzuurcilinders met een
doelmatige drukontlastv
voorziening bij distributiebedrijven zoals drrankengroothandels. Dit
hoofdstuk
k geldt ook niett voor gasfless
sen die t.b.v. ee
en blusgasinsttallatie zijn opg
gesteld.

Toeliichting:
Horecagelegenhed
den moeten bijijvoorbeeld vo
oldoen aan Beleidsregel 4.4.
4.-9 van de
Arbeiidsinspectie “V
Voorkomen va
an verstikking of bedwelming bij toepassin
ing van kooldio
oxide”, in
plaatts van de voorrschriften uit d
dit hoofdstuk.

6.1
1.2

Ken
nmerking en
n etiketterin
ng
Gasflessen zijn op
p de schouderr voorzien van
n een verflaag
g. De kleur is een verwijzin
ng naar de
gasso
oort of de gev
vaareigenscha
ap van het gas
s welke is vas
stgelegd in NE
EN-EN 1089-3
3. Dit geldt
niet voor
v
gasflesse
en bestemd vo
oor propaan, butaan
b
of koelg
gassen.
vs 6.1
1.2 Gasflessen moeten duid
delijk leesbaar en duurzaam (door inslagen of etiketten) de
volgende opschriften
o
dra
agen:
a)
b)

c)

het UN-nummer en de juiste vervo
oersnaam van het gas(mengssel);
het gevaarsetiket zo
oals voorgesch
hreven in het VLG/ADR,
V
IMDG
G en/of CLP. Bij
B
gasfle
essen mag dit etiket aangebrracht zijn op he
et niet-cilindrissche deel (scho
ouder)
van de
d fles. Etikette
en mogen elkaa
ar gedeeltelijk overlappen;
datum
m (jaar) van he
et volgende perriodieke onderz
zoek.

Voor same
engeperste gas
ssen moet bov
vendien zijn aangegeven:
d)
e)
f)

de be
eproevingsdruk
k in bar;
de leg
ge massa in kg
g;
de be
edrijfsdruk in b
bar.

Voor vloeiibaar gemaakte
e gassen:
g)
h)
i)
j)

de be
eproevingsdruk
k in bar;
de wa
aterinhoud in l ;
de leg
ge massa in kg
g;
de ma
aximale vulma
assa en de eige
en massa van de
d houder met uitrustingsdelen of de
bruto massa, alles iin kg.

Toeliichting:
Geva
aaretiketten (o
ook wel genoe
emd veiligheid
dsetiketten) he
ebben de vorm
rm van een op
p zijn punt
staan
nd vierkant. Deze
D
geven d
door hun kleu
ur en opschrifft de gevaarsseigenschappe
en van de
inhou
ud aan (ADR 5.2.2).
5
De volg
gende enkelvo
oudige etikette
en komen vooor:
a)
b)
c)

2.2. Niet-brand
2
dbare, niet-gifftige gassen (v
verstikkende gassen),
g
groenn met symboo
ol gasfles,
' in benedenhoek.
'2'
2 Brandbare
2.1.
e gassen, roo d met symboo
ol vlam, '2' in benedenhoek.
b
.
2 Giftige gas
2.3
ssen, wit met ssymbool dood
dshoofd met gekruiste beennderen, '2' in
b
benedenhoek.
.

Ook komen
k
combin
naties voor. O
Onderstaande combinaties zijn
z voorbeeldeen:
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d)
e)

f)

6.1
1.3

2.2 + 5.1. Oxid
2
derende gasse
en, etiket 2.2, groen zoals eerder
e
vermeldd, etiket 5.1, geel
g
met
s
symbool
vlam boven een cir
irkel, '5.1' in be
enedenhoek.
2 + 8. Giftige
2.3
e en bijtende g
gassen, etikett 2.3, wit zoals
s eerder vermeeld, etiket 8, zwart/wit
z
m symbool twee
met
t
reageerb
buisjes waaruiit druppels vallen die een haand en metaall
a
aantasten,
'8' in benedenho
oek.
2 + 2.1. Giftiige en brandb
2.3
bare gassen, etiket
e
2.3, wit zoals
z
eerder ve
vermeld, etikett 2.1, rood
z
zoals
eerder vermeld.
v

Keu
urmerken
vs 6.1
1.3 Elke gasfle
es moet voorziien zijn van een ingeslagen keurmerk
k
en dee datum waaro
op het
eerste ond
derzoek en eve
entuele herkeuringen (periodiek onderzoek)) hebben
plaatsgevo
onden. Het keu
urmerk van hett eerste onderz
zoek wordt gevvormd door het
ondersche
eidingsteken o
of waarmerk van de onderzoeksinstantie diee door de bevo
oegde
autoriteit in
i het land van
n toekenning is
s geregistreerd en door de beevoegde autoriteit in
Nederland
d is toegelaten.. Het keurmerk
k van het period
diek onderzoekk is het geregis
streerde
kenmerk van
v de onderzo
oeksinstantie die
d door de bev
voegde autoriteeit in Nederlan
nd is
toegelaten
n.

Toeliichting:
In de
e praktijk kunnen de volgend
de situaties zic
ch voordoen:
a)

b)

Oudere flesse
O
en: deze zijn re
eeds ten mins
ste één keer aa
an periodiek oonderzoek ond
derworpen
g
geweest.
Van belang is de d
datum(jaar) va
an het volgend
de periodieke onderzoek. Deze
D
is
d
d.m.v.
een etik
ket of inslag a
aangegeven. De
D datum(jaar) van het meeest recente perriodieke
o
onderzoek
is ingeslagen bij het (her)keurmerk. Het (her)keurmerk is het pi-merk of
o het
leeuw-merk va
an het Stoomw
wezen.
N
Nieuwe
flesse
en: deze zijn no
eriodiek onderrzoek onderwoorpen gewees
st. Ook
og niet aan pe
h is de datu
hier
um(jaar) van h
het volgende periodieke
p
onderzoek, aangeegeven met een etiket
o inslag, van belang. Het ke
of
eurmerk is ing
geslagen bij de
e datum(jaar) van het eerste
o
onderzoek.
Dit is het keurm
merk van de on
nderzoeksinsta
antie die door de bevoegde autoriteit
in Nederland is toegelaten. Veelal zijn dit bekende keurmerken van bbuitenlandse
k
keuringsorgan
nisaties in com
mbinatie met het epsilonteke
en. Ook kan heet keurmerk bestaan
b
uit
h pi-merk.
het

Same
enhang met hoofdstuk 3:
vs 6.1
1.4 De voorsc
chriften van ho ofdstuk 3 zijn eveneens van toepassing op
p opslagvoorzie
eningen
voor gasflessen, met uitz
tzondering van
n de paragrafen
n 3.3, 3.8, 3.9, 33.10, 3.12, 3.13,, 3.14 en
3.24.

6
6.2

Voo
orschriften
n voor de
e opslag van
v gasfle
essen Waboo, AI
vs 6.2
2.1 Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud
w
meer
m
bedraagt d
dan 125 l, moe
eten, met
uitzondering van werkvo
oorraden, of op
p een laskar ge
eplaatste gasfleessen of gasfle
essen die
zijn aange
esloten aan een
n verzamelleidiing, worden op
pgeslagen in eeen daarvoor be
estemde
opslagvoo
orziening. In ee
en opslagvoorz
ziening mogen geen andere g
goederen aanw
wezig zijn
die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.

vs 6.2
2.2 De voorsc
chriften van ho ofdstuk 6 zijn ook van toepas
ssing op lege g
gasflessen.

Toeliichting:
Een cilinder
c
zonde
er afsluiter is ‘ijijzer’, ofwel ge
een gasfles me
eer. Zolang err een afsluiter aanwezig
is, is er sprake van
n een risico en
n dus van een gasfles.
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vs 6.2
2.3 Gasflessen moeten zijn v
voorzien van de
d vereiste gev
vaarsetiketten cconform ADR, IMDG
en/of CLP.

vs 6.2
2.4 Indien ops
slag van gasfle
essen plaatsvin
ndt tegen de ge
evel van een to
ot de inrichting
g
behorend bouwwerk mo
oet deze wand een
e brandwere
endheid van ten
n minste 60 miinuten
bezitten. In
ndien de wand
d meer dan vierr meter hoog is
s, geldt deze eiis alleen voor de
d eerste
vier meterr; indien de wa nd aan weersz
zijden van de opslag verder d
dan 2 meter doo
orloopt,
geldt de eis alleen voor d
de eerste twee
e meter links en
n rechts van dee opslag.

vs 6.2
2.5 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 3.2.8 gelde
en de in tabel 6.1
6 genoemde aafstanden van de
(half)open
n opslagvoorzie
ening tot de inrichtingsgrens
s of tot bouwweerken die tot de
inrichting behoren dan w
wel andere brandbare objecte
en, afhankelijk van totale hoe
eveelheid
opgeslage
en gasflessen e
en de brandwe
erendheid van een
e eventueel aanwezige wand
tussen de opslag en de iinrichtingsgren
ns, bouwwerk of brandbaar o
object.

vs 6.2
2.6 Van de eis
sen in de voors
schriften 6.2.4 en 6.2.5 kan worden afgewekken indien de maximale
m
2
stralingsbelasting aanto
oonbaar niet ho
oger kan zijn da
an 10 kW/m .

Toeliichting:
(bij 6.2.3
6
t.m. 6.2.6
6) Onder een (half)open ops
slag wordt verrstaan een oppslag tegen ee
en muur of
een opslag
o
(al dan
n niet met een
n dak) met (ge
eheel of gedee
eltelijk) rondom
m vrije ruimte. Doel van
deze voorschriften
n is het besschermen van
n de gasfles
ssen tegen w
warmte-aanstrraling van
buitenaf: het risico vanuit de gassflessen is nie
et zodanig dat dit een veilighheidsafstand vereist.
v
In de
e meeste situa
aties kan word
den voldaan aan de eisen, zoals
z
genoem
md in 6.2.4 of 6.2.5. Een
gelijkkwaardige oplo
ossing is bij o
opslag tegen een
e gevel hett aanbrengen van zijmuren en/of een
dak met
m een bran
ndwerendheid van 60 minu
uten (een ‘bus
shokje’), dezee moeten dan zodanige
afme
etingen hebben
n dat de kortsste afstand van de openinge
en in de wandd, om die zijmuur of dak
heen
n, tot aan de ga
asflessen alsn
nog minimaal vier resp. twee meter bedraaagt.
Bij ee
en te korte affstand van de
e opslag tot de inrichtingsgrens is een ggelijkwaardige oplossing
het plaatsen
p
van een
e muur, bijvo
oorbeeld op de
d inrichtingsgrens, om zo aalsnog een WB
BDBO van
60 minuten
m
te bere
eiken.
Een andere - meer algemene - gelijkwaard
dige oplossing
g houdt in daat van (bouwk
kundige of
afstands-)eisen ge
eheel of gede
eeltelijk kan worden
w
afgew
weken als aannnemelijk gem
maakt kan
word
den dat de stra
alingsbelasting
g nimmer hog
ger zal worden
n dan 10 kW//m2. Dit doet zich
z
bij de
inrich
htingsgrens bv
v. voor indien zich aan de andere
a
zijde ee
en openbaar w
water of een terrein
t
met
agrarrische bestem
mming (zoals w
weilanden, akk
kers en derge
elijke, niet zijnnde bebouwing
g) bevindt.
Bij interne afstande
en doet zich d
dat bv. voor alls er weliswaa
ar brandbare oobjecten zijn, maar
m
deze
een geringe
g
warmtte-inhoud heb
bben. Voor me
eer achtergron
nd wordt verweezen naar PG
GS 19, par.
4.2.2
2 aanhef en on
nder a en b.
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Tabe
el 6.1 — Afstan
nden van de o
opslagvoorziening tot de inrrichtingsgrenss/bouwwerken
n van de
inrich
hting of brand
dbare objecten
n
Totale waterinh oud van de op
pgeslagen
gasflessen mind
der dan 2 500 l
Brand
dwerendheid
Afstan
nd in m tot
de
inrichttingsgrens
Afstan
nd in m tot
bouww
werk of
brand
dbaar object
binnen de
inrichtting

To
otale waterinho
oud van de opg
geslagen
ga
asflessen meerr dan 2 500 l

60 min

30 min

0 min

60 min

30 min

0 min

0

1

3

0

3

5

0

3

5

0

5

10

vs 6.2
2.7 Gasflessen moeten doorr vastzetten of anderszins teg
gen omvallen zzijn beschermd
d.

Toeliichting:
Gasfl
flessen waarva
an de construcctie zodanig is
s dat zij stabie
el staan, behoeeven niet te worden
w
vastg
gezet; dit geldtt over het alge
emeen voor prropaan/butaan
n cilinders en aandere (gelas
ste)
cilind
ders met een grote
g
doorsned
de. Als de ops
slag van gasfle
essen tegen eeen achterwan
nd/muur
plaattsvindt, moet de
d gasfles mett behulp van een
e ketting of beugel zijn vaastgezet aan die
d
achte
erwand/muur. Als gasflesse
en in een vak of
o compartime
ent zijn opgesla
lagen dan zijn de
gasfle
essen afdoende tegen omvvallen bescherrmd wanneer aan
a de volgennde voorwaard
den wordt
volda
aan:
a)
b)
c)

d)

het vak behoo
h
ort aan drie zijd
den gesloten te
t zijn door ee
en muur of eenn staalconstru
uctie met
e hoogte we
een
elke toereiken
nd is om omva
allen te voorkomen;
d gasflessen behoren zo d
de
dicht mogelijk bij elkaar en bij
b de wanden te worden neergezet
o volledig om
om
mvallen te voo
orkomen;
d voorzijde van het vak be
de
ehoort te zijn voorzien
v
van een constructiee (ketting, beu
ugel of
s
spanband)
wa
aarmee het om
mvallen van ga
asflessen word
dt voorkomen;; deze voorzie
ening
b
behoeft
niet in
n gebruik te zijjn indien er ge
edurende werk
ktijd aan- en af
afvoer van gas
sflessen in
h vak plaatsvindt;
het
indien in het vak gasflessen
n van verschillende grootte worden
w
opgesslagen, behoort het
b
beschermings
sniveau tegen omvallen voor alle gasfless
sen gelijk te zijjn. De gebruik
kelijke
t
transportpallet
ts voor gasflesssen voldoen aan bovensta
aande eisen.

vs 6.2
2.8 De totale waterinhoud
w
va
an een (gas)fle
essenbatterij mag
m niet meer b
bedragen dan 3 000 l,
met uitzon
ndering van ba
atterijen bestem
md voor het vervoer van giftig
ge gassen van ADRklasse 2 die moeten worrden beperkt to
ot een totale inhoud van 1 0000 l waterinhoud
d.

vs 6.2
2.9 De vloer van
v de opslagv
voorziening ma
ag niet lager zijn gelegen dan de omliggend
de vloer,
van aangrenzende ruimtten of van het omringende
o
maaiveld. Deze vvloer moet vlak
k zijn, en
zijn vervaa
ardigd van onb
brandbaar mate
eriaal. Bij een open
o
opslagvo
oorziening moe
et deze
afwaterend
d zijn uitgevoe
erd. De vloer moet
m
zodanig zijjn uitgevoerd d
dat zich onder de vloer
geen gas kan
k verzamele n.
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vs 6.2
2.10 De vergun
nninghouder m
moet er op toeziien dat de herk
keuringstermijn
n van de in geb
bruik
zijnde gas
sflessen en de binnen de inric
chting aanwezige gasflessen
n niet is verstre
eken. Bij
het inwiss
selen/omruilen//vullen moet met
m de naderende keuringsterrmijn rekening worden
gehouden.
Indien aan
ntoonbaar ten g
gevolg van een
n langere gebru
uiksperiode, daan wel lage
gebruiksfrrequentie een g
gasfles na de herkeuringster
h
mijn nog in geebruik is, wordtt dit voor
zover de gasflessen
g
ten minste zichtba
aar in goede sttaat van onderh
houd verkeren
n
overeenko
omstig NEN-EN
N 1968 toegestaan tot ten hoo
ogste tweemaaal de keuringsttermijn.
Het vullen van gasflesse
en na het verstrijken van de herkeuringsterm
h
mijn is niet toe
egestaan.

Toeliichting:
Het in
n opslag of ge
ebruik hebben
n van gasflesse
en waarvan de
e herkeuringsstermijn is vers
streken
dientt zoveel mogelijk worden vo
oorkomen doorr de vergunnin
nghouder. Gassflessen diene
en na
ledigiing zo spoedig
g als redelijke
erwijs mogelijk
k te worden terruggestuurd naaar de leveran
ncier.
Overrschrijding van
n de herkeurin
ngstermijn is overeenkomstig
g de eisen gessteld in NEN-E
EN 1968
artike
el 3: “Intervals
s between periiodic inspectio
on and testing” toegestaan vvooropgesteld
d dat de
gasfle
es onder norm
male bedrijfsom
mstandighede
en wordt opgeslagen en/of ggebruikt en de
e gasfles
in goede staat verk
keerd.
vs 6.2
2.11 In een ops
slagvoorziening
g mogen geen afsluiters worrden geopend. Aan de buitenzijde van
de opslagplaats moet op
p daartoe geschikte plaatsen met betrekkin g tot dit verbod met
duidelijk le
eesbare letters
s, hoog ten min
nste 5 cm, het opschrift zijn aaangebracht: 'O
OPENEN
VAN AFSL
LUITERS VAN G
GASFLESSEN VERBODEN' overeenkomsti
o
g NEN 3011. Het
H is
echter toegelaten dat in combinatie me
et opslag, gasfflessen via een
n verbinding met vaste
leidingen zijn
z gekoppeld
d aan een insta
allatie waar dez
ze gassen word
den toegepast.. Het
hiervoor genoemde
g
verb
bod tot openen
n van afsluiters
s geldt niet voo
or deze gasfles
ssen.

vs 6.2
2.12 Het stapelen van gasfles
ssen is alleen toegelaten
t
indien de construcctie van de gas
sflessen
hierin voorziet. Bij het sttapelen in staa
ande toestand mogen
m
niet meeer dan drie lag
gen
gasflessen
n op elkaar zijn
n geplaatst, behoudens wann
neer gebruik w
wordt gemaakt van
v
pallets die
e een hogere sttapeling toelaten. Het is verboden gasflesse
sen die zijn gev
vuld met
een giftig of brandbaar g
gas dat tot vloe
eistof is verdicht of in vloeisttof is opgelost,, in
liggende toestand op te slaan of te stapelen.

Toeliichting:
In afw
wijking van ditt voorschrift m
mogen lege gas
sflessen wel in
n liggende toeestand worden
n
gesta
apeld.
vs 6.2
2.13 Gasflessen met gassen m
met gelijksoorrtige gevaarseigenschappen m
moeten bij elka
aar
worden op
pgeslagen. Leg
ge gasflessen mogen
m
apart worden
w
opgeslaagen.

Toeliichting:
Het iss gebruikelijk om gasflessen
n met gassen met overeenk
komstige gevaaarseigenscha
appen bij
elkaa
ar op te slaan. De gasflesse
en met eenzelffde verfkleur op
o de schoudeer worden bij elkaar
e
opge
eslagen. Hierm
mee wordt de kkans op verwis
sseling van ga
assoorten verkkleind en kan bij
calam
miteiten effectiief worden opg
getreden.
vs 6.2
2.14 Zichtbaar beschadigde o
of lekkende gas
sflessen moete
en apart wordeen gezet op een locatie
waar het uitstromende
u
g
gas zo weinig mogelijk
m
gevaar oplevert.
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vs 6.2
2.15 Natuurlijke
e ventilatie mo
oet steeds zijn gewaarborgd. Een eventueell dak moet van
onbrandba
aar materiaal zzijn vervaardigd
d en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel
vrijgekomen gassen zich
h daaronder niet kunnen oph
hopen.

vs 6.2
2.16 Indien ops
slag plaatsvind
dt van gasfless
sen met brandb
bare gassen diee zwaarder zijn
n dan
lucht zoals
s propaan en b
butaan, moet een afstand worden aangehou
uden van ten minste
m
5 m tot kelderopeningen
n, putten en strraatkolken die in
i open verbind
ding staan met de
riolering en
e van ten mins
ste 5 m tot aan
nzuigopeningen
n van ventilatieesystemen die zijn
gelegen op minder dan 1
1,5 m boven he
et maaiveld.

vs 6.2
2.17 In situaties
s waarin gevaa
ar bestaat op beschadiging
b
van
v gasflessen ten gevolge van
frequente voertuigbeweg
gingen moet dat deel van de opslagvoorzieening waar freq
quente
voertuigbe
ewegingen pla atsvinden, zijn
n voorzien van een aanrijdbevveiliging.

vs 6.2
2.18 Van een in
npandige opsla
agvoorziening moet ten mins
ste één wand eeen buitenmuurr zijn
waarin zic
ch ten minste é
één deur bevind
dt.

Toeliichting:
Het doel
d
van dit voorschrift
v
is de brandwee
er de mogelijk
kheid te biedeen de gasfles
s(sen) van
buitenaf te koelen.

6
6.3

Opsslag van gasflesse
g
en in een brandveiligheidsop
pslagkastt Wabo, AI
vs 6.3
3.1 De voorsc
chriften 6.1.4, 6
6.2.1, 6.2.2, 6.2..3 en 6.2.7 tot en
e met 6.2.16 zzijn van
overeenko
omstige toepas
ssing op de op
pslag van gasfle
essen in een
brandveiligheidsopslagk
kast.

vs 6.3
3.2 Een brand
dveiligheidsops
slagkast voor de
d opslag van gasflessen mo
oet voldoen aan
NEN-EN-14470-2 en een brandwerendh
heid hebben va
an ten minste 660 min.

Toeliichting:
N.B. Conform de genoemde
g
norrm is bij de opslag van gasfllessen in een
brand
dveiligheidsop
pslagkast venttilatie (op de buitenlucht)
b
afg
gestemd op de gevaarsaspecten van
de op
pgeslagen gas
ssen altijd noo
odzakelijk.
vs 6.3
3.3 Binnen de
e inrichting mo et voor de bran
ndveiligheidso
opslagkast voo
or gasflessen een
e
productce
ertificaat aanwe
ezig zijn, waaru
uit blijkt dat de
e brandveiligheeidsopslagkastt voldoet
aan de norm als bedoeld
d in voorschriftt 6.3.2.

Toeliichting:
Zowe
el voor de geb
bruiker als voo
or de toezichth
houdende insta
anties moet duuidelijk zichtba
aar zijn
aan welke
w
brandve
eiligheidsnorm
m de kast voldo
oet alsook aan
n welke prestaatie.

R 2012) - PAGIN
1
VERSIE 1.1 (DECEMBER
NA 70 VAN 125
PGS 15:2011

OPSLA
AG VAN VERPA
AKTE GEVAARLIJJKE STOFFEN

vs 6.3
3.4 Overeenko
omstig de Euro
opese norm NE
EN-EN-14470-2
2 moet op de vo
oorkant (buiten
nkant)
van de kas
st op een goed
d zichtbare plaa
ats de volgend
de informatie tee zijn aangebra
acht:
a) de cla
assificatie van d
de kast, aange
egeven in type G60 of G90;
b) deuren sluiten;
c) gevaa
arsymbool (Vuu
ur, open vlam, roken verbode
en);
d) gevaa
arsymbool (gas
sflessen onderr druk);
e) de van
n toepassing zzijnde norm: NE
EN-EN-14470-2
2;
f) naam of
o merk van de
e producent;
g) modelnummer en ja
aar van producttie.

vs 6.3
3.5 De opslag in een brandv
veiligheidsopslagkast voldoet aan de volgen
nde eisen:
•

•

de bran
ndveiligheidso
opslagkast bevindt zich op ma
aximaal 5 m vaan een buitendeur.
Op de deur
d
is het gev
vaarsymbool vo
oor drukhoude
ers (ADR-klasse
se 2, inclusief
bijkome
end gevaar) aa
angebracht;
de bran
ndveiligheidso
opslagkast bevindt zich niet in
n een kelder, o
of op een verdie
eping.

Toeliichting:
De maximale
m
afsta
and tot een bu
uitendeur heefft als doel de brandweer
b
dee mogelijkheid
d te bieden
de ga
asfles(sen) van buitenaf te kkoelen.
vs 6.3
3.6 Het is mog
gelijk gemotive
eerd af te wijke
en van voorsch
hrift 6.3.5. De vvoorwaarde is dat
d m.b.v.
voorschrifften aanvullend
de eisen worde
en gesteld aan de brandwereende voorzienin
ngen of
branddete
ectie en/of de a
aanwezigheid van
v opgeleid en
n getraind deskkundig person
neel dat
binnen de inrichting aan
nwezig moet zijjn.

Toeliichting:
De ve
erwachting is dat dit bij een
n beperkt aanta
al bedrijven (m
met name labooratoria en
zieke
enhuizen) van toepassing za
al zijn. Bij derg
gelijke bedrijve
en gaat het daan voornamelijijk om
bedrijijven waar men gewend is o
om te werken met interne werkprocedures
w
s voor arbeids
s- en
milieu
uveiligheid. Bijij de beoordeliing van de voo
orschriften bij het gemotiveeerd afwijken spelen
s
ook
de sttaat van onderrhoud van hett gebouw, de brandcomparti
b
imenten, de loosse
brand
dveiligheidsop
pslagkasten, m
maar ook de in
nstallaties en organisatie
o
vaan het bedrijf een
e rol.
Voorr de toetsing en borging van
n de voorschrifften kan bijv. worden
w
aangeesloten bij de
wikkelingen van
n de IBB (Integ
grale Brandve
eiligheid Bouw
wwerken).
ontwi
vs 6.3
3.7 Een brand
dveiligheidsops
slagkast mag niet
n in een vluc
chtroute zijn geelegen en mag het
vluchten niet
n belemmere
en.
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7 Opslag van spuitbussen en
gaspatronen
7.1

Inleiding
Binnen de vervoerswetgeving worden spuitbussen en gaspatronen beschouwd als drukhouders
die vallen onder 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. Bij
zogenoemde samengestelde verpakkingen met gelimiteerde hoeveelheden (LQ) wordt op de
omverpakking (doos of krimpfolie) van spuitbussen het LQ-label aangebracht, voor spuitbussen
en gaspatronen bestaan er geen vrijgestelde hoeveelheden (E).
Spuitbussen en gaspatronen die betrokken raken bij een brand kunnen gaan rocketeren,
ongeacht of de inhoud bestaat uit een inerte of (licht) ontvlambare stof. De spuitbus of het
gaspatroon gedraagt zich hierbij als een voortgestuwd projectiel. Inslag van een dergelijke
spuitbus of gaspatroon kan leiden tot domino-effecten, wat resulteert in uitbreiding van het
oorspronkelijke incident.
De gevolgen van deze effecten zijn te voorkomen of te beperken door organisatorische en
technische maatregelen te nemen. De voorschriften die in dit hoofdstuk worden beschreven
voor de opslag van spuitbussen en gaspatronen zijn afgeleid van internationaal voorkomende
normen en standaarden (o.a. NFPA 30B).
De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen zijn van toepassing op de volgende situaties:
a)
b)

opslag van spuitbussen en gaspatronen in de zin van het ADR in combinatie met andere
gevaarlijke stoffen;
opslag van spuitbussen en gaspatronen met een gezamenlijke inhoud van meer dan 50 kg
(nettogewicht), waarvan de inhoud (zowel het drijfgas als de stof die verneveld moet
worden) conform CLP-verordening EG 1272/2008 aangemerkt moet worden als een zeer
licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare, toxische, corrosieve of oxiderende stof.

Het bovenstaande betekent dat indien spuitbussen of gaspatronen gezamenlijk met andere
gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, er geen onderscheid wordt gemaakt naar inhoud. Het
uitgangspunt is dat elke spuitbus of gaspatroon, onafhankelijk van de inhoud, een risico vormt
voor de overige gevaarlijke stoffen.
Indien er geen gezamenlijke opslag met andere gevaarlijke stoffen plaatsvindt, is als
uitgangspunt gehanteerd dat de inhoud van de spuitbussen en gaspatronen bepalend is voor
het van toepassing zijn van opslageisen. In dat geval moeten de spuitbussen dus vanaf de voor
die categorie geldende ondergrens in een speciaal daarvoor bestemde opslagvoorziening
worden opgeslagen. Dit komt er op neer, dat PGS 15 van toepassing is 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.
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Bij het
h
samenstellen van d
de voorschrifften is in alle
a
situaties uitgegaan van een
brand
dcompartimen
nt. Indien er situaties voorkomen dat spuitbussen
s
oof gaspatrone
en worden
opge
eslagen in open opslagvoorzziening dan ka
an hier gemotiveerd wordenn afgeweken.
Same
enhang met hoofdstuk 3:
vs 7.1
1.1 De algeme
ene voorschriftten van hoofds
stuk 3 zijn even
neens van toep
passing op
opslagvoo
orzieningen vo or spuitbussen
n en gaspatron
nen, met uitzon
ndering van de
e
paragrafen
n 3.3, 3.8, 3.9, 3
3.10, 3.14 en 3..24.

7
7.2

Bep
paling gre
enswaard en voor vaststellen
v
n bescherrmingsniv
veau
Wabo
o, AI
De voorschriften
v
van
v
hoofdstukk 4 zijn van to
oepassing voor het vaststeellen van het gewenste
beschermingsnivea
au van opsl agvoorziening
gen voor spuitbussen enn gaspatronen in een
hoeveelheid van meer
met andere gevaarlijke
m
dan 10 000 kg, dit al
a dan niet in
n combinatie m
g
stoffe
en.
Voor het bepale
en van de grenswaarde
en waarbove
en voor het vaststellen van het
beschermingsnivea
au met een sstof rekening moet
m
worden gehouden (paaragraaf 4.5, tabel 4.2),
wordt de spuitbus
s beoordeeld op basis va
an de indeling
g van de inhhoud conform de CLPVerordening EG 12
272/2008, of h
het ADR.
Spuittbussen en gaspatronen
met een bra
g
andbare inhou
ud (al dan nniet in combinatie met
bijkom
mende gevare
en) moeten, b
bij het bepalen
n van de grenswaarden in pparagraaf 4.5 tabel 4.2,
worden geteld als ADR-klasse 3 brandbare vloeistoffen
v
me
et een vlampuunt van 60 °C of minder
nswaarde 400 kg).
(gren
Voor spuitbussen en gaspatro
onen waarvan
n de inhoud niet is ingedeeeld als bran
ndbaar en
uitslu
uitend een andere
a
gevaa
arindeling heb
bben, geldt de grenswaaarde behoren
nd bij de
overe
eenkomende klassering
k
zoa
als opgenome
en in tabel 4.2 van paragraaff 4.5.

7
7.3
7.3
3.1

Algemene op
pslagvoorrschriften Wabo, AI
Voo
orkomen op
pwarming vvan spuitbussen of gas
spatronen ttijdens ops
slag
vs 7.3
3.1 Opwarmin
ng van spuitbus
ssen of gaspattronen boven de
d 50 °C door ((directe) zonne
estraling
of andere verwarmingsb
bronnen moet worden
w
uitgesloten.

Toeliichting:
Spuittbussen of gas
spatronen mo
ogen niet word
den opgeslage
en boven kachhels of
verwa
warmingsbronn
nen (denk ook aan verlichtin
ng) en niet binn
nen een afstannd van 1 m da
aarvan,
tenzijj de oppervlak
ktetemperatuu
ur van deze ka
achels, verwarrmingselemennten of verlichtting nooit
hoge
er kan worden dan 60 °C.
vs 7.3
3.2 Als in een opslagvoorzie
ening spuitbus
ssen of gaspatrronen met een brandbare inh
houd
worden be
ewaard, mag de
e verwarming van
v de opslagv
voorziening uittsluitend geschieden
door verw
warmingstoeste
ellen waarvan de
d verbranding
gsruimte niet in
n open verbind
ding staat
of kan worrden gebracht met de opslag
gvoorziening. De
D oppervlaktet
etemperatuur van een
verwarmin
ngstoestel mag
g niet hoger wo
orden dan 200 °C.
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7.3
3.2

Opsslagvoorziening, gebru
uik, stapelin
ng
vs 7.3
3.3 Opslagvoo
orzieningen vo
oor de opslag van
v spuitbusse
en en gaspatro
onen moeten alls
brandcom
mpartiment zijn uitgevoerd.

vs 7.3
3.4 Voor de op
pslag van spuiitbussen en ga
aspatronen in opslagvoorzien
o
ningen geldt da
at de
ruimte tus
ssen de opgesllagen goederen
n en de onderz
zijde van de daakplaten ten miinste 0,5
m moet be
edragen.

Toeliichting:
De affstand geldt va
anaf de buiten
nverpakking va
an de spuitbussen of gaspaatronen tot aan
n het
plafond of de onde
erzijde van hett dak. Hierbij tellen
t
de daksp
panten of verggelijkbare
constructieonderde
elen niet mee.. Deze ruimte behoort te wo
orden aangehoouden in verba
and met
oodzakelijke lu
uchtcirculatie iin de opslagvo
oorziening en opwarming vaan het dak door
de no
zonnestraling. Indien een opslag
gvoorziening met
m een brand
dbeveiligingsinnstallatie is uittgevoerd,
beho
oren conform paragraaf
p
4.8.2
2 de maatrege
elen voor het borgen
b
van dee brandveiligh
heid van
de op
pslag te zijn uiitgewerkt in de
e uitgangspun
nten voor ontw
werp, aanleg, oonderhoud, be
eheer,
oplevveringsinspecttie en periodie
eke inspectie van
v de brandb
beveiligingsinsstallatie.
vs 7.3
3.5 Voor de op
pslag van spuiitbussen en ga
aspatronen geldt een maximaale stapelhoogtte van
3,60 m, ind
dien er geen ge
ebruik wordt gemaakt
g
van ste
ellingen. Dit geeldt voor
opslagvoo
orzieningen tott 10 000 kg; in grotere opslag
gvoorzieningen
n wordt de stap
pelhoogte
bepaald in
n de uitgangsp unten voor onttwerp, aanleg, onderhoud, beeheer,
oplevering
gsinspectie en periodieke ins
spectie van de brandbeveiligiingsinstallatie (zie ook
paragraaf 7.5).

Toeliichting:
In de
e praktijk is de stapelhoogte op een pallett circa 1,80 m. Dit betekent ddat in
opsla
agvoorzieninge
en zonder ste
ellingen twee pallets
p
hoog ka
an worden gesstapeld, indien
n de
hoog
gte van de ops
slagvoorzienin
ng dit toelaat. De
D afstand tus
ssen de verpaakking en het dak
d (zie
voorsschrift 7.3.4) moet
m
daarbij in
n acht worden genomen.
Indien door het trreffen van ma
aatregelen de brandveilighe
eid is gewaarrborgd en een kleinere
en aangehoud
den, kan van dit voorschrift gemotiveerd worden afgew
weken. Of
afstand kan worde
dit he
et geval is ka
an bijv. worde
en meegenom
men bij de be
epaling van dde uitgangspu
unten voor
ontwe
erp, aanleg, onderhoud, b
beheer, oplev
veringsinspecttie en perioddieke inspectie van de
brand
dbeveiligingsin
nstallatie.
Voor een snelle in
nschatting van
n de hoeveelh
heid spuitbussen/gaspatroneen in een ops
slag (meer
of minder dan 10 000
0 kg) kan g ebruik worden
n gemaakt van
n een vuistreggel dat een ho
oeveelheid
van 15
1 - 20 palletts met spuitbu
ussen / gaspa
atronen en ee
en hoogte vann ca. 1,80 m ongeveer
overe
eenkomt met 10
1 000 kg.
N.B. De vullingsg
graad en de netto-inhoud is voor spuittbussen erg vverschillend, Voor een
nauw
wkeurige berekening van d
de opgeslagen
n nettohoevee
elheid gewichtt moet gebruik worden
gema
aakt van de dichtheid van d
de inhoud als alleen het ne
ettovolume woordt vermeld op
o de bus.
De dichtheid
d
is vermeld
v
in he
et veiligheidsin
nformatieblad of kan wordden opgevraa
agd bij de
leverrancier en producent. De ne
etto-inhoud is alles wat wordt verspoten , dus alleen het
h gas en
de we
erkstof exclus
sief blik-spuitko
op-beschermk
kap.
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7
7.4

Hett opslaan van maximaa
al 10 00
00 kg sspuitbuss
sen of
gasspatronen
n, met of zzonder de
e gezame
enlijke opsslag met andere
a
Wab
bo, AI
gevvaarlijke stoffen
s
vs 7.4
4.1 De opslag van spuitbuss
sen of gaspatro
onen in een op
pslagvoorzienin
ng waarvan de
e
2
vloeroppervlakte 100 m is of minder, hoeft
h
niet te wo
orden gescheid
den van de ops
slag van
andere gevaarlijke stoffe
en.

2

vs 7.4
4.2 Wanneer de
d vloeropperv
vlakte van de opslagvoorzien
o
ning groter is d
dan 100 m moe
eten:
•

•

7
7.5

spuitbu
ussen of gaspa
atronen gesche
eiden van ande
ere gevaarlijkee stoffen worde
en
opgesla
agen. Gescheid
den opslag mo
oet plaatsvinde
en door een afsscheiding van gaas van
voldoen
nde sterkte bes
staande uit sta
aaldraad met ee
en vrije openin
ng van maxima
aal 5 cm
(bijv. ha
armonicagaas van ten minste
e 2,9 mm dikte) dan wel doorr opslag in een
n separaat
brandcompartiment.
spuitbu
ussen of gaspa
atronen opgeslagen worden op
o een oppervvlakte van ten hoogste
h
2
100 m . Indien de ges
scheiden opslag van spuitbus
ssen of gaspattronen plaatsviindt in
2
een sep
paraat brandco
ompartiment is
s een maximale
e oppervlakte ttot 300 m toeg
gelaten.

Hett opslaan van m
meer da
an 10 000 kg sspuitbuss
sen of
gasspatronen
n, met of zzonder de
e gezame
enlijke opsslag met andere
a
W
Wabo, AI
(gevaarlijke) stoffen
2

vs 7.5
5.1 De totale vloeroppervlak
v
kte van de opsllagvoorziening
g mag maximaaal 2 500 m bed
dragen.
2
Ten hoogs
ste 1 900 m ma
ag in gebruik zijn
z voor de opslag van spuittbussen of
gaspatron
nen.

vs 7.5
5.2 Er moet ee
en geschikte b
brandbeveiligin
ngsinstallatie aanwezig zijn d ie voldoet aan de eisen
van besch
hermingsniveau
u 1 (zie hoofds
stuk 4 en bijlag
ge F). Hierbij m oet worden vo
oldaan
aan de voo
orschriften van
n de paragrafen 4.6, 4.7 en 4.8 (bluswaterop
pvangvoorzien
ningen,
productop
pvang en de be
eoordeling- en goedkeuring van
v de brandbeeveiligingsinstallatie.

Toeliichting:
In pa
aragraaf 7.5 is conform de in
n PGS 15 geh
hanteerde systtematiek gekoozen voor een maximale
oppe
ervlakte van 2 500 m2. Hierb
bij is ook reken
ning gehouden
n met bestaannde
opsla
agvoorzieninge
en, die multifu
unctioneel worrden toegepas
st. De beperkte
te oppervlakte die door
spuitb
bussen mag worden
w
bezet is ontleend aa
an de NFPA 30B. NFPA 30B
B geeft aan da
at er in
dat geval
g
nog spra
ake kan zijn va
an het doelmatig functionere
en van het bluussysteem datt op basis
van deze
d
norm is ontworpen.
o
In geval van kleinere opslagvoorzieningen m
moet per geva
al worden
nage
egaan wat de te
t gebruiken o
oppervlakte is - rekening houdende met vvuurlast, voorz
zieningen
die effecten te niett doen en overrige stoffen die
e worden opgeslagen.
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8 Op
pslag verpa
akte gevaa
g
arlijke stoffe
en
kla
asse 4.1,
4 4
4.2 en 4.3
8
8.1

Inle
eiding
De gevaarlijke
g
sto
offen behoren de tot ADR-k
klasse 4.1, 4.2
2 of 4.3 hebbben specifieke
e fysische
eigen
nschappen en
n gevaarsaspe
ecten waardoo
or het basisvo
oorzieningennniveau zoals vastgelegd
v
in ho
oofdstuk 3 en de systematie
ek voor het be
epalen van he
et noodzakelijkke beschermingsniveau
zoalss vastgelegd in
n hoofdstuk 4,, niet toereiken
nd zijn.
In tab
bel 8.1 zijn enkele voorbeeld
dstoffen uit kla
asse 4 weerge
egeven.
Tabe
el 8.1 — Overzicht klasse 4 m
met enkele vo
oorbeeldstoffe
en
Klass
se

Verp
pakkingsgroep

Voorrbeeld

4.1

I

UN 1310
1
Ammonium
mpikraat bevochhtigd
UN 1320
1
Dinitrofeno
ol >15 % water
UN1356 Trinitrotolueen >30 % wateer
3
2-Amino- 4,6-dinitrofenol
4
UN 3317
>20 % water

II

UN 1309
1
Aluminium
m poeder (gecoaat)
UN 1333
1
Cerium
UN 2989
2
Loodfosfie
et (indien losgesstort dan VG III)

III

UN 1350
1
Zwavel

I

UN 1381
1
Fosfor wit//geel
UN 2005
2
Difenylmagnesium

II

UN 1362
1
(actieve) kool
k
(een beperkkt aantal soorten)
UN 1385
1
Natriumsulfide

III

UN 1363
1
Copra
UN 3174
3
Titaandisu
ulfide

I

UN 1295
1
Trichloorsiilaan
UN 1360
1
Calciumfosfide
UN 2257
2
Kalium

II

UN 2624
2
Magnesium
msilicide

III

UN 1408
1
Ferrosiliciu
um
UN 1403
1
Calciumcy
yaanamide

4.2

4.3

Same
enhang met hoofdstuk 3
vs 8.1
1.1 De voorsc
chriften uit hoo
ofdstuk 3 zijn eveneens van to
oepassing op o
opslagvoorzieningen
voor klass
sen 4.1, 4.2 en 4
4.3. Hoofdstuk
k 8 is niet van toepassing op opslag van sto
offen van
klasse 4.1, 4.2 of 4.3 in e
een brandveilig
gheidsopslagka
ast.
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8
8.2
8.2
2.1

Bra
andgevaarlijke vastte stoffen (klasse 4.1)
4
Inde
eling
ADR klasse 4.1 om
mvat:
a)
b)
c)
d)

v
vaste
stoffen en
e voorwerpen
n die gemakke
elijk brandbaa
ar zijn;
zzelfontledende
e vaste stoffen
n of vloeistoffe
en;
v
vaste
ontplofb
bare stoffen in niet explosiev
ve toestand;
s
stoffen,
verwa
ant met zelfonttledende stoffe
en.

De sttoffen en voorrwerpen van kklasse 4.1 zijn als volgt onde
erverdeeld:

















8
8.3
8.3
3.1

F: brandbare
e vaste stoffen
n, zonder bijko
omend gevaar;
F1: organisch
h;
F2: organisch
h, gesmolten;
F3: anorganisch;
en, oxiderend;;
FO: brandbare vaste stoffe
en, giftig;
FT: brandbarre vaste stoffe
FT1: organisch, giftig;
nisch, giftig;
FT2: anorgan
FC: brandbare vaste stoffe
en, bijtend;
sch, bijtend;
FC1: organis
FC2: anorganisch, bijtend;;
D: ontplofbarre stoffen in niiet-explosieve toestand zonder bijkomendd gevaar;
DT: ontplofba
are stoffen in n
niet-explosiev
ve toestand, giftig;
SR: zelfontledende stoffen
n;
SR1: waarvo
oor temperatuu
urbeheersing niet is vereist;
SR2: waarvo
oor temperatuu
urbeheersing is vereist.

Voo
or zelfontb
branding vatbare stoffen
s
(klasse 4.2))
Inde
eling
Klassse 4.2 omvat:
a)

b)

Pyrofore stoffe
P
en; dit zijn stofffen, met inbegrip van meng
gsels en oplosssingen (vloeib
baar of
v
vast),
die in co
ontact met luccht, zelfs in kle
eine hoeveelhe
eden binnen 5 min ontbrand
den. Dit
z de stoffen van klasse 4..2 die het sterrkst voor zelfon
zijn
ntbranding vattbaar zijn.
V
Voor
zelfverhittting vatbare sstoffen en voo
orwerpen; dit zijn
z stoffen en voorwerpen met
m
inbegrip van mengsels
m
en o
oplossingen, die in contact met
m lucht zondder toevoer va
an energie
v
voor
zelfverhittting vatbaar zzijn. Deze stofffen kunnen sle
echts in grote hoeveelheden
(
(verscheidene
e kilogrammen
n) en na lange tijdsduur (ure
en of dagen) oontbranden.

De sttoffen en voorrwerpen van kklasse 4.2 zijn als volgt onde
erverdeeld:






S: voor zelfontbranding va
atbare stoffen, zonder bijkom
mend gevaar;
oeibaar;
S1: organische stoffen, vlo
S2: organische stoffen, vasst;
S3: anorganische stoffen, vloeibaar;
S4: anorganische stoffen, vast;
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8
8.4

8.4
4.1

SW: voor zelfontbranding vvatbare stoffen die in contact met water bbrandbare gas
ssen
ontwikkelen;
SO: voor zelffontbranding vvatbare stoffen
n, oxiderend;
ST: voor zelffontbranding vvatbare stoffen
n, giftig;
ST1: organische stoffen, g
giftig, vloeibaar;
ST2: organische stoffen, g
giftig, vast;
ST3: anorgan
nische stoffen
n, giftig, vloeiba
aar;
ST4: anorgan
nische stoffen
n, giftig, vast;
SC: voor zelffontbranding vvatbare stoffen
n, bijtend;
SC1: organis
sche stoffen, b
bijtend, vloeiba
aar;
SC2: organis
sche stoffen, b
bijtend, vast;
SC3: anorganische stoffen
n, bijtend, vloe
eibaar;
n, bijtend, vastt.
SC4: anorganische stoffen

Sto
offen met gevaar vvan ontwikkeling van
v brand
dbare gas
ssen in
con
ntact met water (kla
asse 4.3)
Inde
eling
Klassse 4.3 omvat stoffen die als gevolg van een rea
actie met waater brandbarre gassen
ontwikkelen die met
m lucht ontp
plofbare mengsels kunnen
n vormen, alssmede voorw
werpen die
en van deze klasse bevattten. De stofffen en voorwerpen van klaasse 4.3 zijn
n als volgt
stoffe
onde
erverdeeld:
















8
8.5

8.5
5.1

e in contact m
met water brandbare gassen
n ontwikkelen, zonder bijkom
mend
W: stoffen die
gevaar, en vo
oorwerpen die
e dergelijke sto
offen bevatten
n;
W1: vloeistofffen;
W2: vaste sto
offen;
W3 voorwerp
pen;
WF1: stoffen die in contactt met water brrandbare gass
sen ontwikkeleen, vloeibaar,
brandbaar;
WF2: stoffen die in contactt met water brrandbare gass
sen ontwikkeleen, vast, brand
dbaar;
WS: stoffen die
d in contact met water bra
andbare gasse
en ontwikkelenn, voor zelfverrhitting
vatbaar, vastt;
WO: stoffen die
d in contact met water bra
andbare gasse
en ontwikkelenn, oxiderend, vast;
WT: stoffen die
d in contact met water bra
andbare gasse
en ontwikkelenn, giftig;
WT1: vloeisto
offen;
WT2: vaste stoffen;
s
WC: stoffen die
d in contact met water bra
andbare gasse
en ontwikkelenn, bijtend;
WC1: vloeistoffen;
s
WC2: vaste stoffen;
WFC: stoffen
n die in contacct met water brandbare gass
sen ontwikkeleen, brandbaarr, bijtend.

Voo
orschriften
n voor de
e opslag van verp
pakte gevvaarlijke stoffen
Wabo, AI
klassse 4.1, 4.2
4 en 4.3
3
Alge
emeen
Geva
aarlijke stoffen
n van klasse n 4.1, 4.2 en
n 4.3 kennen
n een grote vvariëteit aan specifieke
gevaarseigenschappen. Het is d
daarom meesttal nodig om gemotiveerd
g
af te wijken van
n de eisen
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in de
eze PGS waarbij rekening
g moet worden gehouden
n met de dessbetreffende specifieke
gevaarseigenschappen en de (ssoms lastige) brandbestrijdin
b
ngsmogelijkheeden.
Bij he
et opstellen va
an voorschrifte
en moet onderrscheid gemaa
akt worden tusssen twee asp
pecten:
a)
b)

H vereiste voorzieningenn
Het
niveau.
Het (al dan nie
H
et) kunnen toe
elaten van de opslag van an
ndere stoffen iin de opslagru
uimten.

pect zijn in tab
Met betrekking
b
tot het eerste asp
bel 8.2 algeme
ene eisen opggenomen voorr de meest
voorkkomende situa
aties. In vergu
unningvoorschriften kan hierrvan worden aafgeweken.
Met betrekking tot het tweede
e aspect zijn in de paragrafen 8.5.2 t.m
m. 8.5.4 (niett-limitatief)
aanvullende voors
schriften opge
enomen m.b.tt. niet-verenig
gbare combin aties van sto
offen. Ook
hiervan kan bij ve
ergunningvoorrschrift worden afgeweken indien de geezamenlijke opslag
o
niet
risico
overhogend is en dit de bra
andbestrijding niet belemme
ert, met name indien de verrschillende
opge
eslagen stoffen
n niet de inze
et vereisen va
an verschillend
de blussystem
men en/of niett onderling
brand
dbevorderend zijn.
vs 8.5
5.1 Opslag van verpakte gev
vaarlijke stoffe
en van klasse 4.1,
4 4.2 of 4.3 m
moet conform ta
abel 8.2
plaatsvind
den. Na instem ming van het bevoegd
b
gezag
g kan hiervan w
worden afgewe
eken.

Toeliichting:
De brrandweer kan worden geraa
adpleegd voorr advies.
Tabe
el 8.2 — Besch
hermingsnivea
aus voor opslag van stoffen
n van klasse 44.1, 4.2 en 4.31
ADR 4.1
Kg

VG I

< 2 50
00
2 500
010 00
00

3

ADR 4.2
VG II

3

ADR
R 4.3

3

VG
G III

VG I

VG II

VG
V III

VG I

VGII

VG III

Maatwerk 3

3

3 (xx)

3 (x)

3 (x)

3 (xxx)

3 (xx)

3 (x)

Maatwerk 3+

3

3+ (xx))

3+ (x)

3 (x)

3+ (xxx)

3 (xx)

3 (x)

3+
+

1 (xx)

1 (x)

3+ (x)

1 (xxx)

1 (xx)

> 10 000
0
Maatwerk 1

2

3+ (x)

(1) vo
oor de beteke
enis van de b
beschermingsn
niveau-indeling wordt verw
wezen naar ho
oofdstuk 4
met name
n
de voors
schriften in pa
aragraaf 4.6, 4.7
4 en 4.8.
(2) In plaats van be
eschermingsn iveau 1 kan worden
w
gekoze
en voor beschhermingsnivea
au 3 indien
o stoffen gaa
at met de gevvaarsaspecten
n W2, W3, WT2
W
of WC2 een er in de ruimte geen
het om
ande
ere brandbare materialen sstaan (een en
nkele pallet off kartonen dooos is toegela
aten, maar
geen grote hoevee
elheden, het m
moet te blusse
en zijn met een
n draagbaar bblustoestel) en de ruimte
aanto
oonbaar beschermd is tege
en het indringe
en van vocht. Hierbij moet ook worden uitgesloten
u
dat verpakkingen
v
direct op de vloer staan (optrekkend
(
vocht) en er m
mogen geen te
t openen
luiken
n/constructies
s in het dak aa
anwezig zijn.
(3) In
ndien bescherrmingsniveau 1 is voorges
schreven en er
e voor de oppgeslagen sto
offen geen
autom
matisch bluss
systeem besta
aat (bijv. ind
dien blussen met water, sschuim en/of CO2 niet
moge
elijk is en er uitsluitend
u
dro
oge blusmidde
elen zijn toegestaan) dan m
moet maatwerk worden
toege
epast.
(x) In
n deze opslagv
voorziening m
mogen geen ge
evaarlijke stofffen van klassee 3 worden opgeslagen.
(xx) in deze opslagvoorziening
g mogen gee
en andere ge
evaarlijke stofffen en/of CM
MR-stoffen
worden opgeslage
en, tenzij is aa
angetoond dat de risico’s nie
et significant vverhoogd word
den. Denk
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hierb
bij aan de bereikbaarhe
eid, bestrijdbaarheid, type handelingeen en onve
erenigbare
er geval dat een
comb
binaties. Dit be
etekent in iede
e incident in
n de opslag, innclusief alle op
pgeslagen
stoffe
en, met een
nzelfde type blusmiddel bestreden moet
m
kunnen worden en
n bij een
brand
dbeveiligingsin
nstallatie dat type blusmidd
del ook gebru
uikt wordt (hieerbij moet ook
k rekening
geho
ouden worden met eventue
ele reacties va
an opgeslagen stoffen, meet name bij klasse 4.3).
Daarrnaast moet worden voldaan
n aan scheidin
ng van onvere
enigbare combbinaties, moet de opslag
goed bereikbaar zijn en er moe
et bij de inscha
atting van de verandering vvan de risico’s
s rekening
worden gehouden met eventuele
e extra hande
elingen door de
e opslag van m
meerdere type
en stoffen.
(+) beschermingsn
niveau aangevvuld met gesc
chikte detectie
e en signalerinng; voor alle klassen
k
en
verpa
akkingsgroepe
en geldt, dat h
het toepassen van de aanvu
ullende voorzieeningen (dete
ectie, soort
signa
alering en eve
entuele doorm
melding) op ba
asis van maatw
werk (o.a. sooort stof, hoeve
eelheid en
uitvoe
ering opslagv
voorziening) b
beoordeeld mo
oet worden. Daarbij
D
moet het beoogde doel (een
snelle
e signalering van een moge
elijk incident en
e de wijze va
an snel ingrijppen om de om
mvang van
het in
ncident te beperken) worden
n gewaarborgd.

8.5
5.2

Aan
nvullende vo
oorschriften
n voor stofffen van kla
asse 4.1 in verpakking
gsgroep
II en
n III
vs 8.5
5.2 Voor de sttoffen van klas
sse 4.1 verpakk
kingsgroep II en III met de gevvaarsaspecten
n D of DT
geldt dat deze
d
wel met e lkaar maar niet gelijktijdig met andere stofffen of goederen mogen
worden op
pgeslagen. Sto
offen met het gevaarsaspect SR2
S
mogen nieet gelijktijdig met
m
andere sto
offen of goederren worden op
pgeslagen.

8.5
5.3

Aan
nvullende vo
oorschriften
n voor stofffen van kla
asse 4.2 in verpakking
gsgroep
III
vs 8.5
5.3 In een ops
slagvoorziening
g met meer dan 10 000 kg verpakte gevaarllijke stoffen va
an klasse
4.2 in verp
pakkingsgroep III mogen gevaarlijke stoffen
n van klasse 3 vverpakkingsgrroep III
worden op
pgeslagen indi en deze is uitg
gevoerd met be
eschermingsnivveau 1. De stoffen van
klasse 4.2 in verpakking sgroep III moe
eten in een derg
gelijke situatiee worden opges
slagen in
aparte vak
kken van maxim
maal 300 m² die aan drie zijde
en zijn omgeveen door een mu
uur die
ten minste
e 30 min brand
dwerend is uitg
gevoerd.

8.5
5.4

Aan
nvullende vo
oorschriften
n voor stofffen van klasse 4.3
vs 8.5
5.4 Een hoeve
eelheid van me
eer dan 10 000 kg stoffen van
n klasse 4.3 in vverpakkingsgroep II of
III, uitgezo
onderd de stofffen met gevaarrsaspecten W1, WF1, WF2, W
WS, WT1 of WC1, moet
worden op
pgeslagen in ee
en opslagvoorrziening die ten
n minste is uitg
gevoerd met
beschermingsniveau 3, a
aangevuld mett een brand- off gasdetectiesyysteem en doormelding.

vs 8.5
5.5 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 8.5.4 mag bij
b opslag van uitsluitend sto
offen met de
gevaarsas
specten W2, W3
3, WT2 of WC2
2 worden volsta
aan met een do
oelmatige venttilatie van
de opslagv
voorziening. D
De ventilatie mo
oet zodanig zijn
n uitgevoerd d
dat geen hemelwater in
de opslagv
voorziening ka
an geraken.

vs 8.5
5.6 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 8.5.4 moet een hoeveelhe
eid van meer d
dan 10 000 kg stoffen
s
van klasse
e 4.3 in verpakk
kingsgroep III met de gevaarsaspecten W1,, WF1, WF2, WS,
W WT1
of WC1 wo
orden opgeslag
gen in een ops
slagvoorziening
g die is uitgevo
oerd met
beschermingsniveau 1.
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vs 8.5
5.7 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 8.5.6 moge
en in een opsla
agvoorziening m
met meer dan 10 000 kg
verpakte gevaarlijke
g
stofffen van klasse
e 4.3 in verpakkingsgroep III, gevaarlijke sto
offen van
klasse 3 verpakkingsgro
oep III worden opgeslagen
o
ind
dien deze is uittgevoerd met
beschermingsniveau 1. D
De stoffen van klasse 4.3 in verpakkingsgro
v
oep III moeten in een
dergelijke situatie worde
en opgeslagen in aparte vakk
ken van maxim
maal 300 m² die aan drie
zijden zijn omgeven doo
or een muur die
e ten minste 30
0 min brandwerrend is uitgevo
oerd.
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9 Op
pslag van e
een beperk
kte
ho
oevee
elheid organ
nische
e pero
oxiden
n
9
9.1

Inle
eiding
Orga
anische peroxiiden (klasse 5
5.2) moeten worden
w
opgeslagen conform
m de richtlijn PGS 8. In
de prraktijk komt he
et regelmatig vvoor dat naastt de reguliere gevaarlijke stooffen en/of CM
MR-stoffen
ook organische peroxiden w
worden opges
slagen. In dit
d hoofdstuk is ingegaan op de
randvvoorwaarden waaronder
w
ee
en dergelijke gecombineerde
e opslag mogeelijk is.
vs 9.1
1.1 Een maxim
male opslaghoe
eveelheid van 1 000 kg organ
nische peroxid
den per
opslagvoo
orziening, onde
er PGS15-cond
dities, is toegelaten.
Deze uitzo
ondering is bep
perkt tot de org
ganische perox
xiden met UN-n
nummer 3103 tot
t en
met UN-nu
ummer 3110 (ty
ype C t.m. F zo
onder temperatuurbeheersing
g) en geldt uits
sluitend
voor de ge
enoemde organ
nische peroxid
den verpakt als
s ‘limited quanttities’ (LQ) (3.2
2.1 en 3.4
van het AD
DR).

Toeliichting:
Geno
oemde organiische peroxid
den in LQ zijijn voor het ADR
A
vanwegge hun gering
ge gevaar
vrijge
esteld van de eisen die vo
oor transport van
v
klasse 5.2
2 van toepasssing zijn (3.4..5 van het
ADR)).
Orga
anische peroxiden van type G kunnen worden vrijgesteld van de richhtlijn PGS 8. Tevens
T
zijn
zij vo
oor het ADR vrijgesteld van klasse 5.2 (2.2.5 en 2.1.6 van
v het ADR) . Indien deze stoffen op
basiss van hun gevaarseigensch appen niet in een ander kla
asse van het A
ADR worden ingedeeld,
i
vallen
n zij conform het ADR niet o
onder de noemer gevaarlijk
ke stoffen. Om
mdat peroxiden
n van type
G wo
orden beschou
uwd als aanve
erwante stoffe
en is opslag in
n een opslagvvoorziening to
oegestaan.
De vo
oorschriften va
an paragraaf 9
9.1 en 9.2 zijn
n voor peroxide
en van type G niet van toep
passing.
N.B. Wanneer men
n meer dan 1 000 kg in één opslagvoorziening wil opslaaan, dan geld
dt PGS 8.
Hiero
onder wordt gemotiveerd
g
a
aangegeven waarom
w
afgew
weken kan woorden van PG
GS 8. Het
toelaten van organ
nische peroxid
den is bedoeld voor opslag
g van kleinverrpakkingen (zo
oals tubes
met hardener
h
of tw
wee-compone
enten lijm). Om
m deze reden worden voorw
waarden gesteld. In het
algem
meen kunnen de gevaren va
an organische
e peroxiden als
s volgt wordenn omschreven
n:
a)
b)
c)
d)

ontledingsreac
o
ctie bij temperratuurverhogin
ng;
o
ontledingsreac
ctie kan door ccontaminatie (verontreinigin
(
ng) worden veeroorzaakt;
h
hoge
brandsnelheid;
m
moeilijk
te onts
steken (eerst moet een ontlledingsreactie
e in gang wordden gezet).

Het beperkt
b
toelatten kan word
den gemotivee
erd door bove
engenoemde gevaren te reduceren.
r
Deze
e reductie van de gevaren w
wordt bereikt door:
d
a)

alleen thermis
a
sch stabiele pe
eroxiden (geen
n Tc) en opsla
ag in aparte vaakken of apartte
o
opslagvoorzie
ningen toe te staan;
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b)

rreductie van de
d verpakkingssgrootte. Redu
uctie van de verpakkingsgro
v
ootte heeft twe
ee
e
effecten:

De brand
dsnelheid is affhankelijk van
n het type pero
oxide en afhannkelijk van de gebruikte
verpakking. De in de P
PGS 8 gehantteerde brandsn
nelheid is die voor de maxim
male
toegesta
ane verpakking
gsgrootte, vaa
ak 50 kg. De maximale
m
verppakkingsgroottte voor LQ
is 500 g voor vaste sto
offen en 125 ml
m voor vloeistoffen (afhankeelijk van het UNU
nummer).

De ontledingssnelheid
d zal worden geremd.
g
Een la
angzame ontleedingsreactie zal geen
of slechts een langzam
me drukopbou
uw veroorzake
en.

Geno
oemde organische peroxid
den in LQ zijjn voor het ADR
A
vanwegge hun gering
ge gevaar
vrijge
esteld van de eisen die vo or transport van
v
klasse 5.2
2 van toepasssing zijn (3.4..5 van het
ADR).
Orga
anische peroxiden van type G kunnen worden vrijgesteld van de richhtlijn PGS 8. Tevens
T
zijn
zij vo
oor het ADR vrijgesteld van klasse 5.2 (2.2.5 en 2.1.6 van
v het ADR) . Indien deze stoffen op
basiss van hun gevaarseigensch appen niet in een ander kla
asse van het A
ADR worden ingedeeld,
i
vallen
n zij conform het ADR niet o
ke stoffen. Om
mdat peroxiden
n van type
onder de noemer gevaarlijk
G wo
orden beschou
uwd als aanve
erwante stoffe
en is opslag in
n een opslagvvoorziening to
oegestaan.
De vo
oorschriften va
an paragraaf 9
9.1 en 9.2 zijn
n voor peroxide
en van type G niet van toep
passing.
Same
enhang met hoofdstuk 3
vs 9.1
1.2 De voorsc
chriften uit hoo
ofdstuk 3 zijn eveneens van to
oepassing op d
de opslag van een
beperkte hoeveelheid
h
orrganische pero
oxiden in een opslagvoorzien
ning.

9
9.2

Voo
orschriften
n Wabo, AI
vs 9.2
2.1 In een ops
slagvoorziening
g die is uitgevo
oerd voor opsllag van meer d
dan 10 000 kg verpakte
v
gevaarlijke
e stoffen en/off CMR-stoffen overeenkomsti
o
g hoofdstuk 4 moet:
•

•
•

opslag van organisch
he peroxiden plaatsvinden
p
in een apart vak gescheiden va
an
andere gevaarlijke sto
offen en/of CMR-stoffen of in een uitsluiten
nd daarvoor bestemde,
geslote
en, brandveiligh
heidsopslagka
ast die is voorz
zien van een no
ooddrukontlasting van
0.25 m²²;
de opslagvoorziening
g uitgevoerd zijjn conform bes
schermingsnivveau 1;
bij het aparte
a
vak of o
op de kast het peroxide-etiket (voor transpo
ort) zijn aangeb
bracht.

vs 9.2
2.2 Voor een opslagvoorzien
o
ning die is uitg
gevoerd voor de opslag van m
minder dan 10 000 kg
geldt dat:
•
•
•
•
•

deze uiitpandig moet zzijn;
deze vo
oorzien moet zzijn van een fys
sieke scheiding
g tussen organ
nische peroxiden en
andere producten;
de max
ximale toegesta
ane hoeveelheid organische peroxiden in d
de opslagvoorz
ziening
gelimite
eerd moet zijn tot 10 % van de
d totale opslag
g in de opslagvvoorziening;
bij de peroxide-opsla
p
ag moet het perroxide-etiket (v
voor transport)) zijn aangebra
acht;
om dru
ukopbouw bij o
ontleding te voo
orkomen, moet de opslag zod
danig geventileerd zijn
dat dit overeenkomt
o
m
met een noodd
drukontlasting van 0,25 m².

Toeliichting:
De re
eden voor het aanbrengen vvan een fysiek
ke scheiding is
s het voorkom
men van eventu
uele
comp
patibiliteitsprob
blemen. Vanw
wege de gering
ge hoeveelheiid peroxiden, m
maximaal 10 % van het
totaa
al, is het effect van een pero
oxidenontledin
ng of -brand ge
ering. De fysieeke scheiding is
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bedo
oeld om de kan
ns op een inciident als gevolg van contactt van peroxidee met andere stoffen
s
te
voorkkomen. Met an
ndere woorde
en elke fysieke
e scheiding, bijjv. een apartee lekbak, die dit
d contact
voorkkomt is voldoe
ende.
vs 9.2
2.3 Als verwarming in een o
opslag noodzak
kelijk is, bijv. te
en behoeve van
n vorstvrije op
pslag, dan
moet deze
e voldoen aan p
paragraaf 4.1.2
2 van PGS 8.
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10 Voorzieningen voor de tijdelijke
opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen
10.1

Inleiding
Dit hoofdstuk is bedoeld voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMRstoffen die, voorafgaand aan of aansluitend op transport, buiten een reguliere
opslagvoorziening conform hoofdstuk 3 t.m. 9 verblijven. In de branche wordt dit ook wel
aangeduid als “overslag” of “crossdocking” en heeft doorgaans tot doel om ladingen te
hergroeperen voor verder vervolg in de logistieke keten (aansluitend transport, al dan niet
onderbroken door reguliere opslag). Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ontvangst van
gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen voor gebruik binnen de eigen inrichting. Hiervoor geldt dat
deze stoffen direct kunnen en moeten worden overgebracht naar een geschikte
opslagvoorziening conform de overige hoofdstukken van PGS 15. Dit hoofdstuk is niet van
toepassing op de (tijdelijke) opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in
(tank)containers. Voorschriften voor de opslag van (tank)containers geladen met gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
Een voorziening voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen is
een laad-of losgedeelte, vak, `paardenbox’ of ruimte welke conform hoofdstuk 10 van de PGS
15 is uitgevoerd en wordt gebruikt.

10.2

Toepassingsgebied
Dit hoofdstuk is van toepassing voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of
CMR-stoffen in hoeveelheden van ten hoogste 30 000 kg. Een afzender of tussenschakel in de
transportketen kan van deze opslagvorm gebruik maken. Voor bedrijven die meer dan 30 000
kg per brandcompartiment tijdelijk willen opslaan en/of permanent van de voorziening voor de
tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen gebruik willen maken in
hoeveelheden van meer dan 10 000 kg, moet maatwerk worden toegepast met als basis de
uitgangspunten en voorschriften van hoofdstuk 4 van deze PGS. Maatwerk moet ook worden
toegepast voor tijdelijke opslag in de buitenlucht.
De tijdelijkheid van de opslag is in 10.5 beperkt door adressering aan derden. In het geval er
sprake is van opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen voor de inrichting zelf of een
klant, dient de opslag plaats te vinden overeenkomstig de hoofdstukken 3 t.m. 9 van deze PGS.
In 10.6 en 10.7 is de tijdelijkheid geregeld door een link te leggen met de (fysieke)
aanwezigheid van deskundig personeel; na het einde van de werkdag of tijdens de sluiting van
een bedrijf in het weekeinde of feestdagen kan er geen gebruik worden gemaakt van deze
faciliteit en moet alles ‘regulier’ worden opgeslagen overeenkomstig de andere hoofdstukken
van deze PGS.
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vs 10.2.1 Dit hoofds
stuk is in lijn m
met de overige hoofdstukken
h
van PGS 15 nieet van toepass
sing op
stoffen me
et de volgende
e gevaareigenschappen;
•
•
•
•
•

ADR, verpakkingsgro
oep I;
ADR, klassen 1, 2.3 e
en 7;
ADR klasse 5.2 (m.u.v
v. LQ tot 1 000 kg);
ADR klasse 6.2, (m.u..v. UN3291 en UN3373);
gasfles
ssen (tenzij de tijdelijke opsla
ag in de buitenlucht plaats vin
ndt).

Indien er een
e behoefte b
bestaat om deze stoffen tijdelijk op te slaan zal in overleg met het
bevoegd gezag
g
aan de h
hand van de ge
evaareigenscha
appen van de b
betreffende sto
offen
moeten wo
orden bekeken
n welke eventuele extra voors
schriften en beeperkingen nod
dig zijn
en moeten
n deze duidelijk
k worden vastg
gelegd (bijv. in de omgevingssvergunning).
Voorwaard
de is steeds da
at de tijdelijke opslag
o
van de in dit voorschrrift genoemde
gevaarlijke
e stoffen en/off CMR-stoffen op
o een veilige wijze
w
plaatsvin
ndt.

Dit hoofdstuk is oo
ok niet van to
oepassing op verpakte gev
vaarlijke stoffeen en/of CMR-stoffen in
een geparkeerd
g
trransportmidde
el, of de tijdelijke opslag va
an verpakte ggevaarlijke sto
offen en/of
CMR
R-stoffen in een
e
reguliere
e opslagvoorz
ziening confo
orm deze PG
GS. In een reguliere
opsla
agvoorziening is immers ree
eds een optimaal veiligheids
sniveau gereaaliseerd.

10
0.3

Sysstematiek
k
In dit hoofdstuk wordt een a
aantal versch
hillende voorz
zieningen vooor de tijdelijk
ke opslag
beha
andeld. Er wo
ordt ondersch eid gemaakt tussen voorz
zieningen mett maximaal 10 000 kg
gevaarlijke stoffen en/of CMR-sstoffen per bra
andcompartim
ment en voorziieningen met meer dan
10 000
0
kg en minder dan
n 30 000 kg
k gevaarlijke
e stoffen enn/of CMR-sto
offen per
brand
dcompartimen
nt. Daarbij w
wordt in dit hoofdstuk een brandcom
mpartiment als in het
bouw
wbesluit bedoe
eld, met een W
WBDBO van te
en minste 60 minuten.
m
De bbenodigde WB
BDBO mag
in ovvereenstemmin
ng met voorscchrift 3.2.8 va
an deze richtlijn ook behaaald worden do
oor middel
van afstand.
a
Voor de situaties waar minde
er dan 10 00
00 kg gevaarrlijke stoffen een/of CMR-stoffen per
dcompartimen
nt aanwezig iss, wordt onde
erscheid gema
aakt tussen vvoorzieningen waar ook
brand
buiten werktijd de tijdelijke opsslag voortduurt (zie 10.5), en situaties w
waar uitsluite
end tijdens
werkttijd gevaarlijke
e stoffen en/o
of CMR-stoffe
en in de voorz
ziening aanweezig zijn (zie 10.6). De
werkttijden kunnen per bedrijf en
n of periode sterk
s
verschillen. In dit kadder wordt daarrom onder
werkttijd verstaan: de tijdspanne
e waarbinnen
n deskundig personeel
p
aannwezig is. Op
p de wijze
zoalss in 10.7 is om
mschreven, ku nnen tijdens werktijd
w
groterre hoeveelhedden verpakte gevaarlijke
g
stoffe
en en/of CMR
R-stoffen aanw
wezig zijn in de voorzienin
ng voor tijdelijjke opslag. Gevaarlijke
G
stoffe
en en/of CMR--stoffen moge
en na werktijd niet meer in de voorzieningg aanwezig zijn
n.
In pa
aragraaf 10.4 is een aantal a
algemene voo
orschriften opg
genomen voorr de tijdelijke opslag
o
van
verpa
akte gevaarlijk
ke stoffen en/o
of CMR stoffen
n.

10
0.4

Algemene voorschriftten voor de tijdelijjke opsla
ag van ve
erpakte
Wabo
gevvaarlijke stoffen
s
en /of CMR--stoffen
vs 10.4.1 De locatie van een voorzziening als bed
doeld in dit hoo
ofdstuk is goed
d bereikbaar vo
oor
hulpdiensten ten behoev
ve van de bestrijding van cala
amiteiten.
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vs 10.4.2 Binnen een voorziening als bedoeld in
n paragraaf 10.5
5 en 10.6 is een
n hoeveelheid van
maximaal 2 000 kg/l bran
ndbare vloeisto
offen, voorzien
n van ADR-etikeet nummer 3, aanwezig.
a

Toeliichting:
Dit vo
oorschrift is ev
veneens van ttoepassing op
p stoffen van de
d andere klasssen met als bijkomend
b
gevaar klasse 3. Dit
D voorschrift iis niet van toe
epassing op ge
elimiteerde enn of vrijgesteld
de
hoevveelheden verp
pakte gevaarlijijke stoffen (re
espectievelijk LQ
L en E confoorm het ADR),, deze
hebb
ben geen ADR
R-etiket numme
er 3.
vs 10.4.3 In de voorrzieningen van dit hoofdstuk mogen uitsluittend gevaarlijkke stoffen, volg
gens
ADR, IMDG
G, CMR-stoffen
n en stoffen, vo
oorwerpen en goederen die i ngevolge RID, IATA en
CLP zijn aangewezen als
s gevaarlijke sttof en samenge
estelde zendin
ngen als bedoe
eld in
voorschrifft 10.4.6 aanwe
ezig zijn.

vs 10.4.4 Binnen een inrichting is niet meer dan 10 000 kg/l aan gevaarlijke sstoffen en/of CM
MRstoffen per brandcompa rtiment tijdelijk
k opgeslagen in voorzieningeen als bedoeld
d in de
paragrafen
n 10.5 en 10.6, of niet meer dan 30 000 kg/l gevaarlijke sto
offen en/of CMR-stoffen
per brandc
compartiment in voorziening
gen als bedoeld
d in de paragraaaf 10.7.

vs 10.4.5 Indien in een
e inrichting v
verschillende tijdelijke
t
opslag
gvoorzieningen
n in verschillende
brandcom
mpartimenten aa
anwezig zijn, moeten
m
maatregelen worden g
genomen om te
t
voorkomen dat een incid
dent zich van het
h ene naar he
et ander brandccompartiment kan
verplaatse
en, bijv. als gev
volg van een uitstromende vlloeistof.

vs 10.4.6 Samenges
stelde zendinge
en, bijvoorbeeld pallets, waar naast verpakkte gevaarlijke stoffen
en/of CMR
R-stoffen ook n
niet-gevaarlijke
e stoffen op sta
aan, moeten evveneens in een
daarvoor bestemde
b
voorrziening als be
edoeld in dit ho
oofdstuk wordeen geplaatst.

vs 10.4.7 Stoffen mo
oeten conform
m de regels voo
or het vervoer van
v gevaarlijkee stoffen van elkaar
gescheide
en aanwezig zijjn.

vs 10.4.8 Voorschrifft 3.2.9 evenals
s de paragrafen 3.3, 3.4, 3.6, 3.8,
3 3.9, 3.11, 33.13 tot en met 3.18 (met
uitzondering van voorsc
chrift 3.16.2) en
n 3.20 tot en me
et 3.27 van dezze PGS zijn
overeenko
omstig van toe passing op de tijdelijke opsla
ag van gevaarllijke stoffen en
n/of CMRstoffen.

vs 10.4.9 De voorsc
chriften van ditt hoofdstuk 10 zijn niet van to
oepassing op d
de tijdelijke ops
slag van
gevaarlijke
e stoffen en/off CMR stoffen in de buitenlucht. Hiervoor m
moet maatwerk worden
toegepast.

Toeliichting:
Bij he
et bepalen van
n maatwerk te
en behoeve va
an de tijdelijke opslag in de bbuitenlucht sp
pelen in
elk ge
eval de volgen
nde aspecten een rol:
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10
0.5

Gevaarseigenschappen en
n hoeveelheid
d van de betrefffende stoffen;
n;
Aanwezigheiid van deskun
ndig personeell;
Bereikbaarhe
eid voor hulpd
diensten ten be
ehoeve van de
e bestrijding vvan calamiteite
en;
Afstand tot gebouwen;
Onderlinge afstand
a
tussen
n de voorzienin
ngen voor tijde
elijke opslag;
Aanwezigheiid van hulpmid
ddelen.

Tijd
delijke op
pslag van verpakte
e gevaarlijke stofffen en/of CMRstofffen, ten hoogste
h
1
10 000 kg
g per brandcompart
rtiment
vs 10.5.1 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 3.1.1 moge
en verpakte gev
vaarlijke stoffeen en/of CMR-s
stoffen
die:
•
•
•
•

tijdelijk
k worden opges
slagen;
zijn gea
adresseerd aan
n derden;
zich in de ongeopend
de ADR goedge
ekeurde verpak
kking bevinden
n; en
voorafg
gaand of aanslluitend op transport buiten ee
en daarvoor beestemde
opslagv
voorziening ve
erblijven;

worden ge
eplaatst in een of meerdere voorzieningen
v
voor
v
de tijdelijkke opslag van
gevaarlijke
e stoffen en/off CMR-stoffen conform
c
voorschrift 10.5.2.

Toeliichting:
De prrimaire verpak
kking dient on
ngeopend te bllijven. De omv
verpakking maag wel worden
n
geop
pend.
vs 10.5.2 De voorzie
ening voor de ttijdelijke opsla
ag van gevaarlijjke stoffen en//of CMR-stoffen
n als
bedoeld in
n voorschrift 10
0.5.1 is zodanig geconstrueerd dat deze ten
n minste aan drie
d zijden
wordt omg
geven door wa
anden met een minimale hoog
gte van 3 meteer en waarmee een
brandwere
endheid van te
en minste 60 min ten opzichte
e van een naasstgelegen ruimte wordt
bereikt.

vs 10.5.3 Goederen binnen een vo
oorziening als bedoeld
b
in voo
orschrift 10.5.1 moeten worde
en
opgeslage
en op ten minstte 50 cm van de
d open zijde en gestapeld to
ot een hoogte van
v ten
hoogste 50 cm onder de
e bovenrand va
an de scheiding
gswand. De waanden aan de
buitenkant van de voorzziening moeten
n binnen een affstand van 1 m worden vrijge
ehouden
en aan de open zijde mo
oet 2 m worden
n vrijgehouden.

vs 10.5.4 De afstand
den in voorsch
hrift 10.5.3 moe
eten op een voo
or een ieder du
uidelijk zichtba
are wijze
worden ge
emarkeerd op d
de wanden en de vloer.
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10
0.6

Tijd
delijke op
pslag van verpakte
e gevaarlijke stofffen en/of CMRstofffen, ten
n hoogste
e 10 00
00 kg per
p
bran
ndcomparrtiment,
uitssluitend tijdens aan
nwezigheiid van deskundig p
personeell Wabo
vs 10.6.1 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 3.1.1 en vo
oorschrift 10.5.1 mogen verpaakte gevaarlijke stoffen
en/of CMR
R-stoffen die:
• tijdelijk
k worden opges
slagen;
• zich in de ongeopend
de ADR goedge
ekeurde verpak
kking bevinden
n;
• voorafg
gaand of aanslluitend op transport buiten ee
en daarvoor beestemde
opslagv
voorziening ve
erblijven en
• uitsluitend gedurende
e werktijd in de
e voorziening als
a bedoeld in deze paragraa
af
verblijv
ven worden gep
plaatst binnen een vak dat op
p een duidelijkke wijze is gemarkeerd.

Toeliichting:
De prrimaire verpak
kking dient on
ngeopend te bllijven. De omv
verpakking maag wel worden
n
geop
pend.

vs 10.6.2 Binnen 2 m rondom het v
vak als bedoelld in voorschrift 10.6.1 mogen
n zich geen an
ndere
stoffen, go
oederen of bra ndbare delen van
v bebouwing
g bevinden.

vs 10.6.3 De afstand
d van 2 m als b
bedoeld in voorschrift 10.6.2 wordt op een vvoor eenieder duidelijk
d
zichtbare wijze
w
aangedu id op de wanden en de vloer.

vs 10.6.4 Verpakte gevaarlijke
g
stofffen en/of CMR
R-stoffen moge
en uitsluitend i n een voorzien
ning
overeenko
omstig voorsch
hrift 10.6.1 aan
nwezig zijn tijde
ens de aanwezzigheid van des
skundig
personeel als bedoeld in
n voorschrift 3..17.1.

vs 10.6.5 In afwijkin
ng van voorsch
hrift 10.4.4 geld
dt voor de tijdelijke opslag zo
oals bedoeld in
n deze
paragraaf een maximum
m van 10 000 kg
g/l tijdelijk opge
eslagen gevaarrlijke stoffen en/of CMR
stoffen per inrichting, in dien de tijdelijke opslagvoorziening niet is gesitueerd in een
brandcom
mpartiment mett een WBDBO van
v 60 minuten
n of hoger.
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10
0.7

Tijd
delijke op
pslag van verpakte
e gevaarlijke stofffen en/of CMRstofffen, ten
n hoogste
e 30 00
00 kg per
p
bran
ndcomparrtiment,
uitssluitend tijdens aan
nwezigheiid van deskundig p
personeell Wm
vs 10.7.1 In afwijkin
ng van de voors
schriften 3.1.1,, 10.5.1 en 10.6
6.1 mogen verp
pakte gevaarlijk
ke
stoffen en/of CMR-stoffe
en die:
• tijdelijk
k worden opges
slagen;
• zich in de ongeopend
de ADR goedge
ekeurde verpak
kking bevinden
n; en
• voorafg
gaand of aanslluitend op transport buiten ee
en daarvoor beestemde
opslagv
voorziening ve
erblijven in een
n hoeveelheid van
v meer dan 110 000 kg/l per
brandcompartiment e
en ten hoogste 30 000 kg/l per brandcompaartiment worden
geplaattst in een of me
eerdere voorzieningen voor de
d tijdelijke op
pslag van verpa
akte
gevaarllijke stoffen en
n/of CMR-stoffe
en, indien deze
e voorziening iss voorzien van
n een
gecertifficeerde brand
dmeldinstallatie
e overeenkoms
stig de NEN 25535 met doorme
elding
naar ee
en 24-uurs beze
ette post. In de
e voorziening moet
m
een rook-- en warmte
afvoerinstallatie zijn a
aangebracht.

Toeliichting:
De prrimaire verpak
kking dient on
ngeopend te bllijven. De omv
verpakking maag wel worden
n
geop
pend.
vs 10.7.2 De verpak
kte gevaarlijke s
stoffen en/of CMR-stoffen
C
mo
oeten zijn gepllaatst in vakken van ten
2
hoogste 100 m die op ee
en duidelijke wijze
w
zijn gemarkeerd, en doo
or gangpaden van
v ten
minste 3,5
5 m breedte zijn
n gescheiden, of voorzien zijn van een scheeidingsconstru
uctie met
een WBDB
BO van ten min
nste 30 min.

vs 10.7.3 Verpakte gevaarlijke
g
stofffen, CMR-stofffen of aanverw
wante stoffen m
mogen uitsluite
end in
een voorziening overeen
nkomstig voors
schrift 10.7.1 aanwezig zijn tijijdens de aanw
wezigheid
van desku
undig personee
el als bedoeld in
i voorschrift 3.17.1.
3

vs 10.7.4 Naast de in voorschrift 1
10.4.8 genoemd
de voorschrifte
en zijn ook de p
paragrafen 3.2
2, 3.7 en
3.19 van to
oepassing.
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Bijlage A Begrippenlijst
A.1 Afkortingen
ADR
Accord européen relatief aux transport internationaux de marchandises dangereuses par route.
AFFF
Aqueous Film Forming Foam.
ARIE
Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie conform de Arbeidsomstandighedenwet.
BEVI
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen.
Brzo 1999
Besluit risico’s zware ongevallen 1999.
CUR/PBV
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
Eural
Europese afvalstoffenlijst.
EQ
Excepted Quantities, Vrijgestelde hoeveelheden.
ICAO
International Civil Aviation Organisation.
IATA
International Air Transport Association.
IMDG-code
International Maritime Dangerous Goods Code.
LQ
Limited Quantities, Gelimiteerde hoeveelheden.
NRB
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
PBZO
Preventie Beleid Zware Ongevallen.
PvE
Programma van Eisen, zie ook UPD.
QRA
Quantitative Risc Analysis (kwantitatieve risicoanalyse).
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RID
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen).
R&IE
Risico-Inventarisatie en Evaluatie conform de Arbeidsomstandighedenwet.
UN-code
United Nations Code for Trade and Transport Locations.
UPD
Uitgangspuntendocument.
VLG/ADR
VLG staat voor regelement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen, waarin het
ADR een bijlage is.
VR
Veiligheidsrapport.
VG
Verpakkingsgroep.
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A.2 Definities
45 voets-(tank)container
Container van 13,70 meter lang (en 2,44 m breed).
Bedrijfsbrandweer
Een bedrijfsbrandweer conform de aanwijzingsbeschikking artikel 31 van de Wet
veiligheidsregio's dan wel een bedrijfsbrandweer welke is vastgesteld op basis van een
goedgekeurd bedrijfsbrandweerrapport met daarin de informatie zoals gesteld onder artikel 7.2
lid 1 van het Besluit veiligheidsregio's.
Toelichting:
Het merendeel van de bedrijven die gebruik maken van een brandbestrijdingssysteem waarin
de bedrijfsbrandweer een rol speelt (F2.8 en F2.9 van bijlage F) betreft bedrijven met een
aanwijzingsbeschikking conform artikel 31 Wvr. De veiligheidsregio is toezichthouder. In het
enkele geval dat een bedrijfsbrandweer niet is aangewezen, is het wel van belang dat een
zelfde benadering wordt gekozen om de kwaliteit van een bedrijfsbrandweer te borgen.. Dit
wordt bereikt door het kwaliteitsniveau vast te leggen in de omgevingsvergunning, waarbij van
dezelfde werkwijzer gebruik wordt gemaakt. Veiligheidsregio's gebruiken voor het aanwijzen
van een bedrijfsbrandweer de Werkwijzer bedrijfsbrandweren van het Landelijk
expertisecentrum voor brandweer en Brzo'99. Het bevoegd gezag zal aan de betrokken
veiligheidsregio advies moeten vragen om het bedrijfsbrandweerrapport te beoordelen.
De veiligheidsregio dient te worden betrokken bij het toezicht op de omgevingsvergunning
betreffende dit onderwerp.
Bouwwerk (Modelbouwverordening)
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats
van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect
steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.
Toelichting:
Hoewel de Woningwet geen definitie geeft van het begrip bouwwerk wordt in de jurisprudentie
aangesloten bij de definitie die de Modelbouwverordening geeft.
Brandbare vloeistof (ADR)
Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandbare vaste stof
Een vaste stof vallend onder klasse 4.1 van het ADR.
Brandcompartiment (Bouwbesluit)
Brandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit (gedeelte van één of meer gebouwen
bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand).
Brandmeldinstallatie
Een samenstelsel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een
doormeldinstallatie, dat nodig is voor ontdekken van een brand, het melden van brand en het
geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties.
Brandmeldinstallatie met volledige bewaking
Brandmeldinstallatie met automatische melders in alle ruimten met uitzondering van natte
ruimten en dergelijke (zie NEN 2535).
Brandwerendheid
Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie bepaald conform NEN 6069.
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Brandveiligheidsopslagkast
Een zelfstandige niet betreedbare opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen
en/of CMR-stoffen.
Bijkomend gevaar
Een stof of voorwerp wordt aan de hand van de grootste gevaarseigenschap ingedeeld in een
gevarenklasse van het ADR. Heeft die stof of voorwerp nog bijkomende gevaren die van belang
kunnen zijn maar niet het grootste gevaar is, dan wordt dit als een bijkomend gevaar benoemd.
Box container
Container die is gesloten aan alle kanten, meestal met alleen aan de achterkant deuren.
Wordt ook wel General Purpose, kortweg GP container genoemd, omdat er diverse
mogelijkheden met deze containers zijn.

CMR-stoffen
Onder de reikwijdte van PGS 15 vallen de stoffen die:
a)
b)
c)

In bijlage VI, tabel 3.1 van verordening 1272/2008 zijn vermeld als Kankerverwekkend,
Mutageen of ‘Voor de voortplanting giftig’ categorie 1A of 1B; of,
Volgens bijlage I, sectie 3.5, 3.6 en 3.7 van verordening 1272/2008 zijn geclassificeerd als
Kankerverwekkend, Mutageen of ‘Voor de voortplanting giftig’ categorie 1A of 1B; of
In bijlage VI, tabel 3.2 van verordening 1272/2008 zijn vermeld als Kankerverwekkend,
Mutageen of ‘Voor de voortplanting giftig’ categorie 1A of 1B.

Mengsels die volgens:
a)
b)

Europese Richtlijn 1999/45/EG geclassificeerd zin als Kankerverwekkend, Mutageen of
‘Voor de voortplanting giftig’, categorie 1 of 2; of
Bijlage I, sectie 3.5, 3.6, 3.7 van verordening 1272/2008 zijn geclassificeerd als
Kankerverwekkend, Mutageen of ‘Voor de voortplanting giftig’, categorie 1A of 1B.

Toelichting:
Bijlage VI bevat de geharmoniseerde indeling van CMR-stoffen. D.w.z. deze indeling is op
Europees niveau vastgesteld en moet verplicht worden gebruikt.
De H-zinnen die van toepassing zijn op categorie 1A en 1B zijn de volgende:




Voor C-stoffen (kankerverwekkend): H 350 ‘kan kanker veroorzaken’;
voor M-stoffen (mutageen): H 340 ‘kan genetische schade veroorzaken’;
voor R-stoffen (voor de voorplanting giftig): H 360 ‘kan de vruchtbaarheid of het
ongeboren kind schaden’.

Daarnaast gelden voor Arbeidsomstandigheden in Nederland ook de SZW-lijsten opgesteld
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat hier om aanvullend beleid:
a)
b)
c)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen;
SZW-lijst van mutagene stoffen;
Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen.
Deze lijst is ook te vinden op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:
www.arboportaal.nl/types/wetgeving/Niet-limitatieve-lijst-van-voor-de-voortplanting.html

PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 94 VAN 125

OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

Cryo-houder (ADR)
Een cryo-houder is een verplaatsbare drukhouder met warmte-isolerende bescherming voor het
vervoer van sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen met een inhoud van ten hoogste
1 000 l.
Drukhouder (ADR)
Een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten
cryohouders en flessenbatterijen omvat.
Drukvat (ADR)
Een gelaste verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van meer dan 150 l en niet meer
dan 1 000 l (bijv. cilindervormige houders met rolbanden en bolvormige houders op sleden).
Excepted Quantities (E)
In het ADR 2009 zijn naast de gelimiteerde hoeveelheden (LQ) ook uitzonderingen
geïntroduceerd voor Excepted Quantities (E), ofwel vrijgestelde hoeveelheden. Zie paragraaf
3.5 van het ADR. Het gaat daarbij om gevaarlijke stoffen in zeer kleine hoeveelheden per
binnenverpakking (maximaal 30 ml of g per binnenverpakking en maximaal 1 l of kg per
buitenverpakking), afhankelijk van de klasse-indeling.
Gas (ADR)
Een stof die bij 50 °C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar), of bij 20 °C en de
standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
(Gas)fles (cilinder) (ADR)
Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 l.
Toelichting:
Een gasfles voor een blusgasinstallatie valt buiten deze definitie. Voor veiligheidsaspecten van
blusgasinstallaties wordt verwezen naar het SVI-blad ‘blusgasinstallaties, veiligheidsaspecten’,
http://www.syntaxmedia.nl.
(Gas)flessenbatterij (cilinderpakket) (ADR)
Een verzameling flessen die aan elkaar zijn bevestigd en onderling door een verzamelleiding
zijn verbonden en die als ondeelbare eenheid wordt vervoerd.
Toelichting:
De term 'flessenbatterij' kan aanleiding geven tot misverstand. In deze richtlijn en in het ADR
wordt hiermee een verpakking bedoeld zoals hier omschreven, vaak ook genoemd
cilinderpakket, pakket of palletpakket. In andere publicaties is in het verleden de term
'flessenbatterij' ook gebruikt voor de installatie waarbij één fles (of meer flessen) aangesloten
staat (staan) op een aan de wand gemonteerde verzamelleiding met reduceertoestel waarmee
een leidingwerk wordt gevoed.
Gaspatroon (ADR)
Zie Houder, klein, met gas.
Gebouw (Woningwet)
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)
Dit zijn gevaarlijke goederen in kleine hoeveelheden verpakt in verpakkingen die
overeenkomstig hoofdstuk 3.4 van het ADR worden gebruikt.
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Toelichting:
Waar in de richtlijn melding is gemaakt van uitzonderingen voor gelimiteerde hoeveelheden,
geldt dat uitsluitend indien de gelimiteerde hoeveelheden zich in de oorspronkelijke
transportverpakking bevinden.
Gesloten container
Container die aan alle zijden gesloten is.
Gevaarlijke stof
Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer conform het ADR is verboden of slechts onder
daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen
aangeduid in de IMDG-Code.
Gevaarlijke afvalstof
Afvalstof die als zodanig is aangewezen op grond van de Eural-regelgeving.
Toelichting:
De gevaarlijke afvalstoffen zijn in de Eural-lijst aangegeven met een sterretje. Daarnaast zijn er
in de Eural nog stoffen met een c achter de code. Dit zijn de complementaire stoffen. Dat
betekent dat voor dat specifieke geval bepaald moet worden of het gaat om een gevaarlijke of
een niet-gevaarlijke afvalstof. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de VROMpublicatie Handreiking Eural van september 2001. Code: VROM 010014/b/09-01 14264/174.
Groot brandcompartiment (Bouwbesluit)
Brandcompartiment met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1 000 m², als bedoeld in
afdeling 2.22 van het Bouwbesluit.
Grote cilinder ('tube') (klasse 2) (ADR)
Een naadloze verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van meer dan 150 l en niet meer
dan 3 000 l.
Houder, klein, met gas (gaspatroon) (ADR)
Een niet-hervulbare houder, die een gas of gasmengsel onder druk bevat. De houder kan zijn
voorzien van een afsluitventiel.
Houder (ADR)
Een omhulsel, bestemd om stoffen of voorwerpen op te nemen en te bevatten met inbegrip van
alle sluitingsmiddelen. Reservoirs vallen niet onder deze definitie.
Inpandige opslagvoorziening
In een (ander) bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening.
Intermediate Bulk Container (IBC) (ADR)
Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
Journaal van gevaarlijke stoffen
Een register van de gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, die in een inrichting aanwezig zijn.
Lege gasfles
Gasfles waarvan de druk dusdanig laag is dat de inhoud niet bruikbaar is.
Lege gereinigde verpakking
Een verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met behulp van de voor de
desbetreffende stof en verpakking gebruikelijke technieken, bijv. gieten, pompen, zuigen,
schudden, schrapen, of een combinatie van deze technieken.
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Lege ongereinigde verpakking
Alle overige lege verpakkingen, niet zijnde lege gereinigde verpakkingen.
Lekbak
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende
werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd. De lekbak moet zodanig
zijn uitgevoerd dat deze bestand is tegen de inwerking van vloeistoffen die er boven worden
opgeslagen.
NEN-normen
Norm uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut. Zie www.nen.nl
Niet brandgevaarlijk
Niet brandgevaarlijk, bepaald conform NEN 6063.
Noodplan
Een overzicht van de door een bedrijfsorganisatie genomen maatregelen en voorzieningen om
effecten van calamiteiten te minimaliseren en te bestrijden.
Onbrandbaar
Onbrandbaar, bepaald conform NEN 6064.
Open opslagvoorziening
Een open opslagvoorziening is een ruimte welke ten minste aan één zijwand geheel open is (al
dan niet afgescheiden door een hek- of gaaswerk) zodat deze in vrij contact staat met de
buitenlucht en geen gassen zich kunnen ophopen of zich vlak boven de vloer kunnen
verzamelen.
Open-top container
Container die aan de bovenzijde open is. Er is geen dak aanwezig (meestal een zeil).
Opslag
In deze PGS wordt onder opslag verstaan het bewaren van verpakte gevaarlijke stoffen en/of
CMR-stoffen in een daartoe bestemde voorziening, waarbij de verpakking gesloten is.
Zie ook de termen opslagvoorziening, werkvoorraad en tijdelijke opslag.
Opslagvoorziening
Vaste ruimte bestemd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen
uitgevoerd als een brandcompartiment conform Bouwbesluit met een weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten (60 WBDBO). Indien dit expliciet in de
voorschriften van deze PGS is vermeld (klasse 8, verpakkingsgroep II en III en tijdelijke opslag
hoofdstuk 10) is een lagere WBDBO toegestaan.
Paardenbox
Voorziening voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen welke is
uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig 10.5.
REACH
(Registratie en Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van chemische stoffen).
REACH legt de ondernemingen die chemische stoffen produceren, importeren en gebruiken de
verplichting op informatie te verzamelen over de eigenschappen van een stof, de aan het
gebruik verbonden risico's te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen om de eventuele
door hen geconstateerde risico's te beheren.
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Snelle detectie
(synoniem is snelle branddetectie)
Installatie die autonoom een beginnende brand in een dusdanig vroeg stadium kan ontdekken,
lokaliseren en signaleren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen
kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen, waardoor
ongevallen en/of schade wordt beperkt respectievelijk voorkomen.
Spuitbus (aërosol) (ADR)
Een niet-hervulbare houder van metaal, glas of kunststof die een samengeperst, vloeibaar
gemaakt of opgelost gas bevat, al dan niet met een vloeibare, pasteuze of poedervormige stof,
en voorzien van een aftapinrichting die het mogelijk maakt, dat de inhoud wordt uitgestoten in
de vorm van een suspensie van vaste of vloeibare deeltjes in een gas, in de vorm van schuim,
pasta of poeder of in vloeibare of gasvormige toestand.
Tankcontainer
Een container met reservoir en uitrustingdelen conform paragraaf 6.8 van het ADR.
Tijdelijke opslag
(Synoniemen zijn: 'overslag', 'cross-docking')
Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die, voorafgaand aan of aansluitend
op transport, buiten een opslagvoorziening conform hoofdstuk 3 t.m. 9 verblijven. De eisen aan
de opslagvoorziening voor tijdelijke opslag zijn conform hoofdstuk 10.
Transporttank
Een multimodale tank conform paragraaf 6.7 van het ADR.
Toelichting:
In de regelgeving van ADR/IMDG-code wordt zowel het begrip tankcontainer als transporttank
gebruikt. In de toekomst zal uitsluitend nog het begrip transporttanks worden gebruikt
Transportverpakking (ADR)
Verpakking die voldoet aan de algemene voorschriften uit ADR hoofdstuk 4.1 en de specifieke
ADR verpakkingsinstructies.
UN-nummer
De Verenigde Naties kent aan gevaarlijke stoffen een stofidentificatienummer toe, het
zogenaamde UN-nummer. Een complete lijst van al deze stoffen en hun nummers is onder
andere te vinden op UN ECE website.
Uitgangspuntendocument (UPD)
Document met gegevens voor een goed ontwerp en een goede werking van de
brandbeveiligingsinstallatie, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in vs 4.8.3.
Uitpandige opslagvoorziening
Een niet in een bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening.
Toelichting:
Een uitpandige opslagvoorziening kan wel aan een of meer zijden grenzen aan een bouwwerk.
Vak
Opslaggedeelte binnen een opslagvoorziening.
Vaste stof (ADR)
Een stof met een smeltpunt of een beginsmeltpunt hoger dan 20 °C bij een druk van 101,3 kPa,
of een stof die conform de beproevingsmethode ASTM D 4359-90 niet vloeibaar is en die
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conform de criteria van de in paragraaf 2.3.4 van het ADR beschreven beproevingsmethode
voor de bepaling van het vloeigedrag (penetrometermethode) dikvloeibaar is.
Verpakking
Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote
verpakking en IBC.
Verpakkingsgroep
Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer
conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden. Verpakkingsgroep I: zeer
gevaarlijke stoffen Verpakkingsgroep II: gevaarlijke stoffen Verpakkingsgroep III: minder
gevaarlijke stoffen.
Viscositeitsregel ADR
De viscositeitsregel in het ADR, onder 2.2.3.1.5. is als volgt: Niet giftige, niet bijtende en niet
milieugevaarlijke oplossingen en homogene mengsels met een vlampunt van 23 °C en hoger
(viskeuze stoffen, zoals verven en lakken, uitgezonderd stoffen die meer dan 20 %
nitrocellulose bevatten) verpakt in houders met een inhoud van ten hoogste 450 l, zijn niet
onderworpen aan de voorschriften van het ADR, indien bij de beproeving van afscheiding van
oplosmiddel (zie het Handboek beproevingen en criteria, deel III, subsectie 32.5.1) de hoogte
van de afgescheiden laag oplosmiddel kleiner is dan 3 % van de totale hoogte, en indien deze
stoffen in de uitloopbeker conform ISO-norm 2431:1993 met een uitloopopening van 6 mm
middellijn bij 23 °C een uitlooptijd:
a)
b)

van ten minste 60 s, of;
van ten minste 40 s bezitten en niet meer dan 60 % stoffen van klasse 3 bevatten.

Vlampunt (ADR)
De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar
mengsel vormt.
Vloeistof (ADR)
Een stof die bij 50 °C een dampdruk heeft van ten hoogste 300 kPa (3 bar), en bij 20 °C en een
druk van 101,3 kPa niet volledig gasvormig is, en die a) bij een druk van 101,3 kPa een
smeltpunt of beginsmeltpunt heeft van 20 °C of lager, of b) die conform de beproevingsmethode
ASTM D 4359-90 vloeibaar is, of c) conform de criteria van de in 2.3.4 van het ADR beschreven
beproevingsmethode voor de bepaling van het vloeigedrag (penetrometermethode) niet
dikvloeibaar is.
Vloeistofkerende vloer
Vloeistofkerende vloer conform de NRB.
WBDBO (Bouwbesluit)
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in min. Conform NEN 6068.
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Bijlage B Normen
NEN 1078:2004

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500
mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

NEN-EN 1089-3:2004

Verplaatsbare gasflessen - Identificatie van gasflessen
(exclusief LPG) - Deel 3: Kleurcodering

NEN-EN 1838:1999
NEN-EN 1992-2:2005

Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies
- Bruggen

NEN-EN 1993-2:2007

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies Deel 2: Stalen bruggen

NEN-EN 1994-2:2006

Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels voor
bruggen

NEN-EN 1995-2:2005

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies Deel 2: Bruggen

NEN-EN 1996-2:2006+NB:2011

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van
metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering
van constructies van metselwerk

NVN-ENV 1999-2:1998

Eurocode 9: Ontwerp en berekening van
aluminiumconstructies - Deel 2: Constructies gevoelig voor
vermoeiing.

NEN 2535:2009

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

NEN 2678:1988

Losse kasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen Algemene eisen en beproevingsmethode ten aanzien van
het brandgedrag

NEN 3011:2004

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de
openbare ruimte

DIN 3222:1986

Fire hydrants, above ground (10-2005 vervangen door
NEN-EN 14384)

NEN 5056:2011

Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Verstelbare
palletstellingsystemen - Technische grondslagen voor het
ontwerp - Afwijkingen van en aanvullingen op NEN-EN
15512:2009

NEN 6063:2008

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN 6064:1991

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6068:2008

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069:2005

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van
bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan
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NEN-EN 13501-1:2007

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel
1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van
het brandgedrag

NEN-EN 14384:2005

Brandkranen

NEN-EN 14439:2005

Ondergrondse brandkranen

NEN-EN-14470-1

Brandveiligheidsopslagkasten - Deel 1:Veiligheidskasten
voor brandbare vloeistoffen

NEN-EN 14470-2

Brandveiligheidsopslagkasten - Deel 2:
Veiligheidsopslagkasten voor gasflessen onder druk

NEN-EN 15512:2009

Stalen opslagsystemen - Verstelbare pallet
stellingsystemen - Principes voor constructief ontwerpen

NEN-EN 15620:2008

Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Verstelbare
palletstellingen - Toleranties, vervormingen en
veiligheidsafstanden

NEN-EN 15629:2008

Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Specificatie van
magazijnstellingen

NEN-EN 15635:2008

Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Gebruik en
onderhoud van magazijnstellingen

NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004

Algemene criteria voor het functioneren van verschillende
soorten instellingen die keuringen uitvoeren
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Intrinsieke kenmerrken:
a)
b)
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C.2 Gevaarsymbolen
Bron: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
Hieronder zijn de EU-GHS gevaarsymbolen weergegeven. Deze zijn anders dan de oude ADR
symbolen.

Explosief

Ontvlambaar

Gassen onder druk

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend,
schadelijk

lange termijn
gezondheidsgevaarlijk
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Oxiderend

Giftig

Gevaarlijk voor het
aquatisch milieu
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C.3 Kenmerken voor
hoeveelheden

gelimiteerde

(LQ)

Label gelimiteerde hoeveelheden

Land- en zeevracht

Luchtvracht

Label vrijgestelde hoeveelheden

Legenda
* gevaarsklasse
** naam afzender of geadresseerde
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Bijlage D Voorkomen van onverenigbare combinaties
door stoffenscheiding
D.1 Uitgangspunt scheiding van verpakte gevaarlijke stoffen
Indien bij het gelijktijdig vrijkomen van twee gevaarlijke stoffen uit de verpakking er een groter
(vervolg) effect ontstaat dan op grond van de eigenschappen van de afzonderlijke stoffen kan
worden verwacht, moeten deze stoffen gescheiden worden opgeslagen. Bij deze beoordeling
moeten alle eigenschappen van een gevaarlijke stof worden beschouwd, dus ook de
bijkomende gevarenlabels conform het ADR.
Het ontstaan van giftige verbrandingsgassen vormt geen onderdeel van dit uitgangspunt. De
eigenschappen van een stof zijn immers niet bepalend voor de mate van toxiciteit van de
verbrandingsproducten. Indien sprake is van zeer toxische stoffen (klasse 6.1 verpakkingsgroep
I) of CMR-stoffen moet wel rekening worden gehouden met onverbrand product dat zich
tezamen met de verbrandingsgassen zal verspreiden.
Enkele voorbeelden van het gelijktijdig vrijkomen van twee gevaarlijke stoffen.
a)

Een brandbare stof (klasse 3) zal indien deze vrijkomt en bij een brand betrokken raakt:

wel een groter effect opleveren als in hetzelfde vak brandbevorderende stoffen
(klasse 5.1 en klasse 5.2) worden opgeslagen → gescheiden opslaan (omdat de
onverbrande producten wel een groter effect geven);

geen groter effect optreden als in hetzelfde vak brandbare stoffen (klasse 3) worden
opgeslagen → geen gescheiden opslag noodzakelijk;

geen groter effect optreden als in hetzelfde vak natriumcarbonaat/soda (geen ADRstof) worden opgeslagen → geen gescheiden opslag noodzakelijk.

b)

Een bijtende stof (klasse 8, zuur) zal bij vrijkomen:

wel een groter effect opleveren als in hetzelfde vak een bijtende stof (klasse 8, base)
worden opgeslagen → gescheiden opslaan;

geen groter effect optreden als in hetzelfde vak milieugevaarlijke stoffen (klasse 9)
worden opgeslagen → geen gescheiden opslag noodzakelijk.

D.2 Categorieën gevaarlijke stoffen die gescheiden moeten worden
opgeslagen
In onderstaande tabel is weergegeven welke combinaties zich kunnen voordoen, waarbij voor
alle ADR-klassen voorbeelden zijn uitgewerkt. Van de tabel kan gemotiveerd worden
afgeweken op basis van bijv. veiligheidsinformatiebladen of indien de stoffen chemisch gezien
wel kunnen reageren maar ten gevolge van de beperkte concentratie van de stoffen er geen
reacties hoeven te worden verwacht met excessieve warmteontwikkeling of andere bijzondere
gevaren. Bij de opslag van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij veel verschillende producten
met verschillende gevaaretiketten per product in kleine verpakkingseenheden worden
opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd op beschermingsniveau 1, is het niet
zinvol om deze scheidingsregels te hanteren.
De tabel is niet van toepassing op:
a)
b)
c)

klasse 2 (zie hiervoor hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7);
klasse 4 (zie hoofdstuk 8);
klasse 5.2 (zie hoofdstuk 9).
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Tabel D.1 — Combinaties klassen in opslag
Gevaar conform de klasse zonder
bijkomend gevaar

Klasse
3

Klasse 5.1 Klasse
6.1 +
CMR

Klasse 3 (brandbare vloeistoffen)

-

V

Klasse 5.1 (oxiderende stoffen)

V
a

B
a

Klasse Overige
9
Chemicaliën
(H9 Wm +
ongevaarlijk)

a

B

B

-

a

B

B

-

B of V

-

Klasse
8

-

B

a

a

B

Klasse 8 (bijtende stoffen)

B

B

B

a

B

B

-

Klasse 9 (alleen de milieugevaarlijke
stoffen)

B

B

B

a

B

-

-

Overige Chemicaliën (H9 Wm +
ongevaarlijk)

-

-

-

-

-

-

a

B

a

Klasse 6.1 (giftige stoffen) CMR-stoffen B of V

-

V

Opslag van te scheiden stoffen in aparte vakken.

B

Gescheiden opslag tenzij is beoordeeld dat de stoffen niet met elkaar reageren of dat beide stoffen
als vaste stof zijn ingedeeld. Voor de beoordeling (B) wordt in principe uitgegaan van de informatie
zoals die in de Veiligheidsinformatiebladen (VIB, SDS of MSDS) wordt vermeld; voor generieke
producten kan ook gebruik worden gemaakt van informatie zoals vermeld in het
Chemiekaartenboek.

-

Gescheiden opslag niet noodzakelijk.

a

Stoffen van klasse 6.1 verpakkingsgroep I 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 klasse 3.

De kans op domino-effecten bij gasflessen is niet uitgesloten, maar de kans hierop is gering.
Om die reden is voorschrift 3.12 uitgezonderd voor de opslag van gasflessen en is er ook geen
noodzaak voor het plaatsen van gasflessen met verschillende inhoud in gescheiden vakken of
compartimenten. Dit is mede gebaseerd op TNO-rapport: 2006-A-R0140/B.
Bij calamiteiten met gasflessen bestaat in principe de mogelijkheid op domino-effecten. Als er
sprake is van fragmentatie dan kan elke gassoort een domino-effect veroorzaken tot op relatief
grote afstand. Overigens is de trefkans door een fragment van een cilinder gering wat, ook geldt
voor het vrijkomen van gevaarlijke stof uit de getroffen cilinder. De domino-effecten worden
voornamelijk veroorzaakt door verhitting van naastgelegen gasflessen (wanneer de
warmtestraling hoog genoeg is lang genoeg duurt en koeling niet plaatsvindt). Dit kan dus ook
bij brandbare gassen onderling. De enige maatregel hiertegen is koeling wat veelal moet
geschieden door de brandweer. Hierom gaat de voorkeur uit naar een buitenopslag en moet de
locatie goed bereikbaar zijn (paragraaf 6.1).
In voorschrift 6.2.13 is opgenomen dat gasflessen die gevuld zijn met gassen met gelijksoortige
eigenschappen, bij elkaar moeten worden opgeslagen. Dit is echter uitsluitend bedoeld om de
kans op verwisseling bij gebruik te voorkomen en het bevorderen van het optreden bij
calamiteiten en sluit dus niet uit dat verschillende soorten gassen dicht bij elkaar worden
opgeslagen.
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D.3 Methoden om scheiding van gevaarlijke stoffen te realiseren
In bovenstaande tabel worden drie scheidingsniveaus genoemd.
Opslag van te scheiden stoffen in aparte vakken (V) zal in het algemeen alleen mogelijk zijn
indien er sprake is van een opslagvoorziening voor meer dan 10 000 kg. Voor het begrip vak
gelden de overeenkomstige voorschriften uit hoofdstuk 4 (maximaal 300 m², onderlinge afstand
3,5 m). Te scheiden stoffen mogen dus wel in dezelfde opslagvoorziening aanwezig zijn, maar
moeten in aparte vakken worden opgeslagen. Indien geen vakken kunnen worden gerealiseerd
(wat vaak het geval zal zijn bij opslagvoorzieningen kleiner dan 10 000 kg), moet opslag in een
apart brandcompartiment plaatsvinden, m.a.w. een aparte opslagvoorziening.
Indien gescheiden opslag noodzakelijk is (B) kan dit worden gerealiseerd door de te scheiden
stoffen op te slaan in aparte delen van een vak. Scheiding binnen een vak kan worden
gerealiseerd door een vrije afstand van ten minste 2 m of door een opslag een andere klasse
gevaarlijke stoffen over een breedte van ten minste 2 m waarmee wel gezamenlijke opslag is
toegelaten. Deze vorm van scheiding zal in het algemeen in opslagvoorzieningen voor meer
dan 10 000 kg worden toegepast (zie ook voorschrift 4.3.1). Ook kan scheiding worden
gerealiseerd door de te scheiden stoffen op te slaan in aparte lekbakken. Deze methode zal in
het algemeen worden gerealiseerd in opslagvoorzieningen tot 10 000 kg.
Tenslotte kan scheiding worden gerealiseerd door de te scheiden stoffen op te slaan in aparte
brandcompartimenten of door een stof op te slaan in een apart deel van een
brandcompartiment dat aan drie zijden is afgescheiden door een muur met een
brandwerendheid van ten minste 30 min. Het betreft hier de met een a aangeduide situaties in
bovenstaande tabel.
Opmerking:
Indien de beoordeling van stoffenscheiding tot onoverkomelijke problemen leidt, kan ook
worden gekozen voor het systeem om producten met verschillende gevaarseigenschappen
(etiketten) in aparte opslagvoorzieningen op te slaan. Deze systematiek is echter niet mogelijk
voor bijtende stoffen met etiket nr. 8 wegens het feit dat die zowel zuur als basisch kunnen
reageren; voor deze groep stoffen behoort altijd te worden beoordeeld of ze onderling niet aan
de criteria zoals vermeld in paragraaf 3.12 voldoen.
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Bijlage E Eisen aan brandveiligheidsopslagkasten
Tabel E.1 — Eisen aan brandveiligheidsopslagkasten
Overeenkomstig

NEN 2678

NEN-EN-14470-1
Type 30

NEN-EN-14470-1
Type 60

NEN-EN-14470-1
Type 90

Brandwerendheid

40 min
veiligheidsperiode

30 min

60 min

90 min

Max. hoeveelheid
(L)

150

150

250

250

Opslag van
Gevaarlijke stoffen
Behorende tot de
ADR-klassen:

2 , 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1, 8 , 9 en

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

2 , 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1, 8 , 9 en

2 , 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1, 8 , 9 en

CMR-stoffen

CMR-Stoffen

CMR-stoffen

CMR-stoffen

Klasse 5.2 conform
b
PGS 8

Klasse 5.2 conform
b
PGS 8

Klasse 5.2 conform
b
PGS 8

Klasse 5.2 conform
b
PGS 8

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

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

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

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

Compartimentering

a
b

a

a

Klasse 2: Voor zover spuitbussen.
Tenzij wordt voldaan aan hoofdstuk 9.
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Bijlage F Brandbeveiligingsinstallaties: kenmerken en
parameters
F.1 Inleiding
F.1.1 Algemeen
In deze bijlage zijn de brandbeveiligingsinstallaties beschreven die momenteel als stand der
techniek worden beschouwd voor opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen en/of
CMR-stoffen. In de inleiding zijn de van belang zijnde kenmerken en parameters toegelicht. Niet
elk brandbeveiligingsinstallatie is geschikt voor alle categorieën gevaarlijke stoffen en/of CMRstoffen. Beperkingen in de toepassing zijn in de ontwerpnorm vastgelegd. De brandblussende
of brandbeheersende prestaties van dergelijke brandbeveiligingsinstallaties zijn aan de hand
van genormaliseerde testmethodieken (bijv. de CEN/ISO/UL-brandproeven) vastgesteld door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling. Voor brandbeveiligingssystemen zijn dit
vooralsnog VdSZ, LPCB, FM, UL. In principe kunnen nieuwe blussystemen of blustechnieken
worden geaccepteerd voor toepassing in een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke
stoffen en/of CMR-stoffen, indien aan navolgende voorwaarden is voldaan:
a)

b)

c)
d)

Er moet voor de vaststelling van de blussende werking op specifieke stoffen een
genormaliseerde testmethodiek vastgelegd zijn, en de test moet door een daartoe
geaccrediteerde instelling zijn uitgevoerd.
Er moet voor het systeem een (internationaal) geaccepteerde ontwerpnorm voor de
beoogde blustechniek bestaan. Dit kunnen voorschriften zijn van bijv. ISO, CEN, NFPA, FM
Global, LPCB/ BRE, VdS of CEA.
Berekenings- en ontwerpfactoren moeten door van expliciete testen vastgelegd zijn.
Van voornoemde testen moeten rapportages beschikbaar zijn.

In PGS 14 zijn de verschillende type installaties verder uitgewerkt. PGS 14 kan als handvat
gebruikt worden.
Het systeem 'droog blussysteem met lokale brandweer' is in deze bijlage niet meer behandeld.
In het algemeen kan worden gesteld dat met name vanwege de vereiste aanrijtijden voor de
brandweer niet meer zonder meer kan worden voldaan aan de randvoorwaarden die voor een
dergelijk systeem zouden moeten gelden. In voorkomende gevallen is het van belang dat
bevoegd gezag, bedrijf en lokale brandweer in gezamenlijk overleg nagaan of er bijzondere
omstandigheden zijn waarmee snelle aanrijtijden gegarandeerd kunnen worden.

F.1.2 Bluswateropvangcapaciteit
Bij de berekening van de bluswateropvangcapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen de
nominale bluswateropvangcapaciteit en de werkelijke bluswateropvangcapaciteit. De nominale
bluswateropvangcapaciteit is de capaciteit, die op grond van het brandbeveiligingsinstallatie,
het blusmiddel en de eventuele vakindeling wordt berekend. De werkelijke
bluswateropvangcapaciteit is de vereiste fractie van de nominale bluswateropvangcapaciteit,
die afhankelijk is van het beschermingsniveau en de aard van de opgeslagen stoffen en de
verpakking. Het type brandbeveiligingsinstallatie bepaalt hoeveel bluswater moet worden
opgevangen. De capaciteit moet worden berekend aan de hand van de bij de
brandbestrijdingssystemen vermelde parameters, waarbij bij de meeste systemen wordt
uitgegaan van een vanuit de PGS 15 opgelegde fictieve blustijd of ruimtevulling, die af kan
wijken van de blustijd op basis van de gehanteerde ontwerpnorm van de
brandbeveiligingsinstallatie.
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F.1.3 Vakindeling en veiligheidsfactoren
Afhankelijk van de wijze waarop vakindeling is uitgevoerd moet voor de oppervlakte waarop de
bluswateropvangcapaciteit wordt gedimensioneerd, een veiligheidsfactor worden gehanteerd.
De redenen hiervoor zijn dat brandoverslag naar een ander vak niet is uit te sluiten en een
blussysteem in een ander vak onnodig in werking kan treden. De veiligheidsfactoren zijn:
a)
b)
c)

vak aan vier zijden omgeven door wanden en deur: factor 1;
vak aan drie zijden omgeven door wanden en aan één zijde een gangpad: factor 2;
vak aan twee of meer zijden omgeven door gangpaden: factor 3.

De grondslag van de berekening van de nominale bluswateropvangcapaciteit is het
vermenigvuldigen van de blustijd met de sproeidichtheid en de te blussen oppervlakte.
Afhankelijk van de wijze waarop de vakindeling is gerealiseerd, moet voor de te blussen
oppervlakte een veiligheidsfactor in rekening worden gebracht. Zie onderstaande formule.

Bn  b t  s  ob  v
waarin:
Bn

is de nominale bluswateropvangcapaciteit;

bt

is de blustijd [min] conform PGS 15;

s

is de sproeidichtheid of doseersnelheid, in l/min/m2 conform de ontwerpnorm;

ob

is de blusoppervlakte, in m2;

v

is de veiligheidsfactor indien toepasbaar, afhankelijk van compartimentering.

De formule voor de berekening van de werkelijke bluswateropvangcapaciteit is

B w  f i  Bn
waarin:
Bw

is de werkelijke bluswateropvangcapaciteit;

fi
4.6);

is de factor afhankelijk van beschermingsniveau en aard van de stof (zie paragraaf

Bn

is de nominale bluswateropvangcapaciteit.

Opmerking:
a)

b)

Voor blusgas, hi-ex installaties en voor het systeem ‘Bedrijfsbrandweer met ter plaatse
blussen (binnenaanval)’ geldt een afwijkende bepaling van de bluswateropvangcapaciteit
(zie onder kenmerken van deze systemen).
Het product ‘ob * v’ bedraagt ten hoogste het maximale sproeivlak van de
brandbeveiligingsinstallatie. Het is namelijk niet reëel rekening te houden met een brand
groter dan het maximale sproeivlak (dit zou betekenen dat er een verkeerde
brandbeveiligingsinstallatie is aangelegd) én boven het maximale sproeivlak is ook de
parameter ‘s’ onbepaald.

PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 110 VAN 125

OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

F.1.4 Detectie en doormelding
Onafhankelijk van de gekozen brandbeveiligingsinstallatie is een doelmatig detectiesysteem
alsmede een automatische doormelding naar de alarmcentrale van de overheids- of
bedrijfsbrandweer of een daaraan gelijkwaardige voorziening noodzakelijk (zie ook voorschrift
3.2.9). Hierbij wordt opgemerkt dat een doormeldinstallatie, behorende bij een automatische
sprinklerinstallatie, wordt beschouwd als doelmatig detectiesysteem.
Een doelmatig detectiesysteem moet een op het object afgestemd ontwerp hebben, daarbij
gebruik makend van de specifieke kenmerken van de toe te passen detectietechniek en de te
detecteren brandverschijnselen in de geprojecteerde omgeving.

F.1.5 Blustijd
De blustijden die als parameter bij de verschillende systemen zijn genoemd, geven geen
indicatie over de werkelijk te verwachten duur van een brand dan wel de effectiviteit van de
brandbestrijding. De vermelde blustijden zijn fictief en dienen uitsluitend om de gewenste
bluswateropvangcapaciteit te dimensioneren.
Een automatisch werkende brandbeveiligingsinstallatie moet na inwerkingtreding na een
bepaalde tijd handmatig worden afgesloten. In de regel zal dit tijdstip worden bepaald door de
lokale brandweer. De brandweer moet zich in de ontwerpfase reeds verdiepen in de wijze hoe
kan worden geconstateerd of de automatisch blusinstallatie mag worden uitgezet. Met andere
woorden of de brand geblust is. Dit kan bijv. bij een hi-ex installatie een inspectieluik zijn in het
dak van de opslagvoorziening.
In verband met aanrijtijd en beoordelingstijd is het noodzakelijk, er rekening mee te houden dat
alvorens het brandbeveiligingsinstallatie kan worden uitgezet een termijn van 30 min kan
verstrijken. De meeste brandbestrijdingssystemen (zoals bijv. sprinkler- en delugesystemen)
moeten op basis van de ontwerpnorm al langer dan 30 min continu automatisch kunnen
functioneren, zodat hieraan vanzelf wordt voldaan. Bij andere systemen (zoals bijv. de hi-ex
systemen) wordt vanuit de ontwerpnorm toegelaten automatisch intermitterend te functioneren
gedurende meer dan 30 min, zodat op deze wijze ook invulling wordt gegeven aan het 30 min
criterium. Hi-ex installaties vragen om een standtijd van 60 min, te realiseren door bijv.
intermitterend schuimen.

F.1.6 Rook en warmte afvoerinstallatie
Een rook- en warmteafvoerinstallatie is een samenstel van apparatuur, dat ertoe dient om in
geval van brand vanaf een bepaald tijdstip de afvoer van rook en hete verbrandingsgassen in
een bepaalde (aangenomen) hoeveelheid door rook- en warmteafvoer luiken in het dak zeker te
stellen.
Bij bepaalde brandbestrijdingssystemen heeft dit een positieve invloed op de effectiviteit van de
brandbestrijding
hetgeen
leidt
tot
een
geringere
blustijd.
Voor
bepaalde
brandbestrijdingssystemen is de aanwezigheid van een rook- en warmteafvoerinstallatie zelfs
noodzakelijk. Voorwaarde is dat eerst de brandbeveiligingsinstallatie aanspreekt alvorens de
rookluiken worden geopend. Er zijn echter ook brandbeveiligingsinstallaties waarbij het gebruik
van een rook- en warmteafvoerinstallatie niet is toegelaten.
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F.1.7 Buitenopslag
Indien er sprake is van een buitenopslag zonder overkapping, is als detectiesysteem uitsluitend
een detectiesysteem op basis van vlammenmelders nog toepasbaar. Hiermee wordt systeem 8
(bedrijfsbrandweer
met
ter
plaatse
blussen)
uitvoerbaar.
Als
automatische
brandbeveiligingsinstallatie kan daar een delugesysteem aan worden toegevoegd, al zal dit
betekenen dat een aanzienlijke hulpconstructie temidden van de buitenopslag noodzakelijk is,
om het delugesysteem te kunnen monteren. Hiermee worden de automatische delugeinstallatie, automatische monitorinstallatie en bedrijfsbrandweer met handbediende delugeinstallatie in principe uitvoerbaar.
Indien er sprake is van een buitenopslag met overkapping, zijn (uiteraard) bovengenoemde
systemen eveneens mogelijk. Door de overkapping wordt het ook mogelijk detectie systemen
op basis van temperatuurmeting toe te passen. Als brandbeveiligingsinstallatie is het ook
mogelijk een automatische sprinklerinstallatie toe te passen. Dit systeem wordt dan als droog of
pre-action systeem uitgevoerd, waardoor het leidingnet pas met water (of water/schuim
mengsel) wordt gevuld als er daadwerkelijk brand wordt gedetecteerd. Kleine sprinklersystemen
mogen ook als antivriessysteem worden uitgevoerd.
Bij het (eventueel) toepassen van schuimvormend middel moet extra aandacht worden besteed
aan de opslag, dan wel aan voldoende voorraad op mobiele apparatuur. Schuimvormende
vloeistof is afhankelijk van type bestand tegen vorst (meestal tot -15 ºC). Vorstvrije opslag is
niet per se noodzakelijk, wel moet aandacht zijn besteed aan watervoerende delen.
Geschiktheid brandbeveiligingsinstallatie voor verschillende categorieën gevaarlijke
stoffen
Elke brandbeveiligingsinstallatie moet zodanig worden ontworpen dat een brand van de
desbetreffende opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen adequaat kan worden
bestreden. Dit vereist speciale aandacht voor het type goederen dat wordt opgeslagen. Geen
van de brandbeveiligingsinstallaties is geschikt voor alle categorieën gevaarlijke stoffen en/of
CMR-stoffen. De effectiviteit van brandbestrijding verschilt per systeem en is daarenboven
afhankelijk van de soort opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Elke ontwerpnorm,
behorend bij een bepaalde brandbeveiligingsinstallatie, geeft inzicht en eisen met betrekking tot
de opgeslagen goederen en de wijze van opslag. De meeste ontwerpnormen maken hiertoe
gebruik van een eigen goederenclassificatie. Het is dus van belang de opgeslagen goederente
classificeren op basis van de goederenclassificatie van de desbetreffende ontwerpnorm.
Uitsluitend op deze wijze kunnen de ontwerpspecificaties van een brandbeveiligingsinstallatie
goed worden vastgesteld. Het is evenzeer van belang deze vertaalslag eenduidig en
traceerbaar vast te leggen in het UPD.
Soms is het reëler vast te leggen welke stoffen bij een bepaald brandbeveiligingsinstallatie niet
mogen worden opgeslagen. Ook hier geldt dat de ontwerpnorm in nagenoeg alle gevallen daar
stringente regels voor bevat en ook dit aspect moet in het UPD eenduidig en traceerbaar
worden vastgelegd. Het verdient aanbeveling om dit ook in de vergunning als voorschrift op te
nemen. Door deze materie in het UPD vast te leggen en door inspecties de
brandbeveiligingsinstallatie en de daarbij behorende opslag van goederen periodiek te toetsen
aan dit document, wordt de kwaliteit van de totale brandbeveiliging gewaarborgd.
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F.2 Overzicht
toepasbare
beschermingsniveau 1

brandbestrijdingssystemen

bij

F.2.1 Algemeen
Bij de keuze van een brandbeveiligingsinstallatie zijn een groot aantal aspecten van belang
zoals de aard van de stoffen die zullen worden opgeslagen, de afmetingen van de
opslagvoorziening, de wijze van opslag en de opslaghoogte, de locatie van het gebouw,
mogelijkheden voor bluswateropvang, benodigde bouwkundige voorzieningen, bestaande
voorzieningen, investeringskosten. In het overzicht in deze bijlage wordt een aantal kenmerken
van brandbestrijdingssystemen gepresenteerd.
N.B Onder kenmerken van een aantal systemen staat ook een minimale brandwerendheid
vermeld. Het aantal minuten dat op die plekken is vermeld wordt minimaal nodig geacht om de
werking van het brandbeveiligingsinstallatie te garanderen. De in de voorschriften van PGS 15
opgenomen WBDBO-eisen kunnen leiden tot een hogere brandwerendheid van bouwdelen dan
die nodig zijn voor de werking van de installaties. In alle gevallen is de hoogste waarde
maatgevend.

F.2.2 Automatische sprinklerinstallatie (gesloten sprinklers)
Principe: Een wijd vertakt met water gevuld en onder druk staand leidingnet is voorzien van
sproeikoppen (sprinklers). Elke sprinkler wordt gesloten gehouden door een warmtegevoelig
element. Indien dit element te warm wordt, zal het bezwijken, waarna water uit de sprinkler zal
stromen.
Beperkingen in toepassing:
a)
b)

c)

het systeem is sterk afhankelijk van soort goederen en type opslag;
er zijn opslagconfiguraties denkbaar ( naar de huidige inzichten) die niet met sprinklers zijn
te blussen (bijv. de combinatie van grote kunststof verpakking en (licht)ontvlambare
vloeistoffen);
de ontwikkeling in sprinklerbeveiliging wordt bepaald door grootschalige testen. Dit kan in
de toekomst leiden tot beperkingen en uitbreidingen van het toepassingsgebied van
sprinklerinstallaties.

Kenmerken:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

te allen tijde temperatuurdetectie; als blusmiddel kan water of water met schuimtoevoeging
(middel of zwaar) worden toegepast;
maximale oppervlakte van de opslagvoorziening is 2 500 m2;
het systeem verlangt geen bijzondere bouwkundige voorzieningen ten aanzien van de
WBDBO vanuit de opslagvoorziening naar de omliggende ruimten en de buitenruimte;
bij inwerkingtreding van de sprinklerinstallatie wordt alleen de oppervlakte onder de door de
brand geactiveerde sprinklers besproeid;
een automatische rook- en warmteafvoerinstallatie mag niet worden toegepast;
indien brandbare vloeistoffen worden opgeslagen en geen geschikte vakindeling is
aangebracht, geldt een maximale oppervlakte van de opslagvoorziening van 800 m².

Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
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a)

b)
c)
d)
e)

de bluswateropvangcapaciteit moet worden gedimensioneerd op de nominale minimale
sproeidichtheid en het maximale sproeivlak, inclusief de nominale capaciteit van eventuele
stellingsprinklers conform de ontwerpnorm;
de bluswateropvangcapaciteit kan worden gereduceerd door vakindeling; afhankelijk van
de wijze van vakindeling moet een veiligheidsfactor worden gehanteerd;
zowel voor water als voor schuim geldt een sproeidichtheid zoals vereist in de
ontwerpnorm;
de bluswateropvangcapaciteit moet worden gedimensioneerd op 60 min;
met eventuele nablustijd behoeft geen rekening te worden gehouden.

F.2.3 Automatische deluge-installatie
Principe: Een wijd vertakt leidingnet is voorzien van open sproeikoppen (sproeiers). Het
leidingnet wordt voorzien van water op basis van een brandalarm van een automatische
brandmeldinstallatie, waarna water uit alle sproeiers tegelijk zal stromen. De installatie kan ook
van sectie-afsluiters worden voorzien.
Kenmerken:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

alle detectiemethoden zijn toepasbaar, mits aan de norm wordt voldaan;
als blusmiddel kan water of schuim (zwaar of AFFF) worden toegepast;
maximale oppervlakte van de opslagvoorziening is 2 500 m2;
het systeem verlangt geen bijzondere bouwkundige voorzieningen ten aanzien van de
WBDBO vanuit de opslagvoorziening naar de omliggende ruimten en de buitenruimte;
bij inwerkingtreding van de installatie wordt een gehele sectie (aantal en grootte afhankelijk
van ontwerp) besproeid, het sproeioppervlak wordt door de grootte van de sectie (vak)
bepaald;
indien brandbare vloeistoffen worden opgeslagen en geen geschikte vakindeling is
aangebracht, geldt een maximale oppervlakte van de opslagvoorziening van 800 m² en
moet de bluswateropvangcapaciteit worden gedimensioneerd op het totale oppervlak van
de opslagvoorziening.

Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
a)
b)
c)
d)
e)

de bluswateropvangcapaciteit moet worden gedimensioneerd op de nominale minimale
sproeidichtheid en het sproeivlak van de sectie(s);
indien een sectie volledig bouwkundig is gescheiden van andere secties, behoeft geen
veiligheidsfactor te worden gehanteerd;
zowel voor water als voor schuim geldt een sproeidichtheid zoals vereist in de
ontwerpnorm;
de bluswateropvangcapaciteit moet worden gedimensioneerd op 60 min;
met eventuele nablustijd behoeft geen rekening te worden gehouden.

F.2.4 Automatische blusgasinstallatie
Principe: Een ruimte wordt gevuld met blusgas op basis van een brandalarm van een
automatische brandmeldinstallatie, waardoor de brand dooft door zuurstofverdringing of
chemische beïnvloeding van de brandreactie en/of koeling, afhankelijk van het toegepaste
blusgas.
Beperkingen in toepassing:
a)
b)

de opslagvoorziening moet voldoende gasdicht zijn;
opgeslagen stoffen dicteren de blusgasconcentratie.
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Kenmerken:
a)
b)
c)
d)

e)

snelle detectiemethode toepassen;
als blusmiddel mogen alle blusgassen worden toegepast;
2
toepasbaar in ruimten met een oppervlakte van ten hoogste 2 500 m ;
de brandwerendheid van deuren, wanden en plafonds vanuit de opslagvoorziening naar de
omliggende ruimten en de buitenruimte moet overeenkomen met de WBDBO-eis die in de
ontwerpnorm of het UPD is vastgelegd, maar ten minste 30 min bedragen;
een rook- en warmteafvoerinstallatie mag niet worden toegepast.

Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
bij een blusgassysteem hoort geen bluswateropvang, tenzij het scenario voorziet in nablussing
met water, dan gelden de volgende parameters:
a)
b)
c)

de benodigde bluswateropvangcapaciteit wordt uitsluitend bepaald door de nablustijd
(nabluscapaciteit is 800 l/ min) gedurende 60 min;
vakindeling geeft geen reductie op de benodigde bluswateropvangcapaciteit;
in verband met eventuele kernbranden en daarop mogelijk volgende herontsteking moet
rekening worden gehouden met een nablustijd van ten minste 20 min. De standtijd moet
ten minste 30 min bedragen in verband met de aanrijtijd van de brandweer.

F.2.5 (Semi-) Automatische monitorinstallatie
Principe: Vast opgestelde water / schuim kanonnen rondom een in de buitenlucht gesitueerde
opslagvoorziening (vatenpark en dergelijke), die in een automatisch heen en weer gaande
beweging de opslagvoorziening besproeien met als doel de brand te controleren of te blussen.
Beperkingen in toepassing:
a)
b)

c)

opgeslagen stoffen moeten met water of schuim kunnen worden geblust;
uitsluitend toepasbaar bij een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening, waarbij als
criterium voor buitenopslag geldt dat de opslagvoorziening rondom moet kunnen worden
aangesproeid;
personeel moet getraind zijn in het gebruik van de installatie.

Kenmerken:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

als detectiemethoden zijn alleen warmtebeeld camera’s of UV/IR melders toepasbaar in
combinatie met een 24 uurs bemande controlekamer of volledig geautomatiseerd;
als blusmiddel kan water of zwaar schuim worden toegepast;
maximale oppervlakte van de opslagvoorziening is 2 500 m², sproeipatroon van alle
kanonnen samen bedekt de gehele opslagvoorziening;
watertoevoer wordt automatisch of handmatig op afstand aangestuurd. Watertoevoer moet
voldoende capaciteit hebben om minimaal twee kanonnen gelijktijdig in werking te hebben;
de kanonnen sproeien in een automatisch heen en weer gaande beweging van de
kanonnen volgens een vast patroon;
het systeem verlangt geen bijzondere bouwkundige voorzieningen, afstand tot belendingen
te bepalen met een warmtestralingberekening;
bij inwerkingtreding van de installatie wordt een sectie (omvang afhankelijk van ontwerp,
doch nooit kleiner dan een vak ) besproeid, het sproeioppervlak is gelijk aan de grootte van
de sectie;
indien stoffen van klasse 3 worden opgeslagen en geen geschikte vakindeling is
aangebracht, geldt een maximale oppervlakte van 800 m² en moet de
bluswateropvangcapaciteit worden gedimensioneerd op de totale oppervlakte van de
opslagvoorziening.
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Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
a)
b)
c)
d)
e)

de bluswateropvangcapaciteit moet worden gedimensioneerd op de nominale minimale
sproeidichtheid en het sproeivlak van een sectie(s);
indien een sectie volledig bouwkundig is gescheiden van andere secties, behoeft geen
veiligheidsfactor te worden gehanteerd;
zowel voor water als voor schuim geldt een sproeidichtheid zoals vereist in de
ontwerpnorm;
de bluswateropvangcapaciteit moet worden gedimensioneerd op 60 min;
met eventuele nablustijd behoeft geen rekening te worden gehouden.

F.2.6 Automatische hi-ex outside-air installatie
Principe: Na activering door een automatische brandmeldinstallatie wordt een
opslagvoorziening volgeschuimd. De benodigde lucht om schuim te vormen, wordt van buitenaf
aangezogen. Om verstikking te bewerkstelligen moet de brand door het schuim kunnen worden
ingekapseld.
Beperkingen in toepassing:
a)
b)

niet alle stoffen kunnen worden opgeslagen (zie norm);
ruimte moet voldoende dicht zijn.

Kenmerken:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

snelle detectiemethode toepassen;
als blusmiddel wordt licht schuim toegepast, expansievoud 500 tot 1 000;
maximale oppervlakte van opslagvoorziening is 2 500 m²;
de brandwerendheid van deuren, wanden en plafonds vanuit de opslagruimte naar de
omliggende ruimten en de buitenruimte moet ten minste 30 min bedragen;
bij inwerkingtreding van de installatie wordt een gehele ruimte overeenkomstig de
ontwerpnorm binnen de vereiste tijd (vastgesteld in de NFPA 11) tot het vereiste niveau
volgeschuimd;
de toepassing van een luchtafvoerinstallatie (bijv. dakluiken) is noodzakelijk;
outside-air-schuimgeneratoren, waarbij de lucht die gebruikt wordt om het schuim te
maken, van buiten het gebouw wordt aangezogen.

Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
a)

b)
c)

de doseersnelheid van het water/schuimmengsel moet worden bepaald aan de hand van
de totale inhoud van de opslagvoorziening en het verschuimingsgetal van de
desbetreffende schuimsoort waarbij als uitgangspunt het vereiste schuimniveau in de
ruimte overeenkomstig de ontwerpnorm wordt gehanteerd;
de bluswateropvangcapaciteit bedraagt drie (ruimte)vullingen (volume berekend vanuit de
afmetingen van de opslagvoorziening);
vakindeling geeft geen reductie op de benodigde bluswateropvangcapaciteit.

F.2.7 Automatische hi-ex inside-air installatie
Principe: Na activering door een automatische brandmeldinstallatie wordt een
opslagvoorziening volgeschuimd. De benodigde lucht om schuim te vormen wordt van binnen
aangezogen. Om verstikking te bewerkstelligen moet de brand door het schuim kunnen worden
ingekapseld.
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Beperkingen in toepassing:
a)
b)
c)

niet alle goederen kunnen worden opgeslagen;
de opslagvoorziening moet voldoende dicht zijn;
afhankelijk van de gepleegde opslag kan het systeem gevoelig zijn voor
verbrandingsproducten en rook;

de NFPA 11 met bijbehorend memorandum 61 gaat uitvoerig op de beperkingen in.
Testen van de kwaliteit van het schuimvormend middel
Aangetoond moet worden dat het toegepaste schuim kan worden gevormd onder zware
condities. De testmethodiek is vastgelegd in brief IBP 31195002 van 31.1.1995 (Ministerie
VROM). De testopzet voor deze grootschalige test moet ten minste worden voorgelegd aan
onderzoeksinstituten zoals het RIVM (Centrum Externe Veiligheid en Vuurwerk) of het NIBRA.
Tevens moet de uitvoering van de test in overleg met deze instanties hebben plaatsgevonden.
Kenmerken:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

snelle detectiemethode toepassen;
als blusmiddel wordt een goedgekeurd schuimconcentraat toegepast, expansievoud
conform NFPA 11, dat bestand is tegen zuur en kan worden gevormd met zeer agressieve
verbrandingsgassen;
maximale oppervlakte van opslagvoorziening is 2 500 m²;
de brandwerendheid van deuren, wanden en plafonds van de opslagruimte naar de
omliggende ruimten en de buitenruimte moet ten minste 30 min bedragen;
bij inwerkingtreding van de installatie wordt een gehele ruimte overeenkomstig de
ontwerpnorm binnen de vereiste tijd tot het vereiste niveau volgeschuimd;
de toepassing van een rook- en warmteafvoerinstallatie is niet toegelaten;
schuimgeneratoren moeten zijn opgesteld in de te beveiligen ruimte.

Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
a)

b)
c)

de doseersnelheid van het water/schuimmengsel moet worden bepaald aan de hand van
de totale inhoud van de opslagvoorziening en het verschuimingsgetal van de
desbetreffende schuimsoort waarbij als uitgangspunt het vereiste schuimniveau in de
ruimte overeenkomstig de ontwerpnorm wordt gehanteerd;
de bluswateropvangcapaciteit bedraagt drie (ruimte)vullingen (volume berekend vanuit de
afmetingen van de opslagvoorziening);
vakindeling geeft geen reductie op de benodigde bluswateropvangcapaciteit.

F.2.8 Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie
Principe: Een wijd vertakt leidingnet is voorzien van open sproeikoppen (sproeiers). Het
leidingnet wordt door de bedrijfsbrandweer voorzien van water, nadat de bedrijfsbrandweer is
gealarmeerd op basis van een brandalarm van een automatische brandmeldinstallatie. Na
aansluiting door de bedrijfsbrandweer zal er water uit alle sproeiers tegelijk stromen. De
installatie kan ook van sectie afsluiters worden voorzien.
Beperkingen in toepassing:
a)
b)

toepassing om grote opslag (tanks) te koelen tegen brand van buitenaf;
door afhankelijkheid van brandweer is deze uitvoering van een deluge-installatie traag en
daarom niet geschikt voor opslag van brandbare vloeistoffen.

Kenmerken:
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a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

alle detectiemethoden zijn toepasbaar, mits aan de norm wordt voldaan;
als blusmiddel kan water of schuim (middel of zwaar) worden toegepast;
maximale oppervlakte van opslagvoorziening is 2 500 m²;
de brandwerendheid van deuren, wanden en plafonds vanuit de opslagvoorziening naar de
omliggende ruimten en de buitenruimte moet 30 min bedragen;
bij inwerking treden van de installatie wordt een gehele sectie (aantal en grootte afhankelijk
van ontwerp) besproeid, het sproeioppervlak wordt door de grootte van de sectie (vak)
bepaald;
een bedrijfsbrandweer met de mensen en middelen zoals op basis van het uitgewerkte
scenario 'brand in de PGS15 loods' in het bedrijfsbrandweerrapport is vastgesteld;
indien brandbare vloeistoffen worden opgeslagen en geen geschikte vakindeling is
aangebracht, geldt een maximale oppervlakte van de opslagvoorziening van 600 m², en
moet de bluswateropvangcapaciteit worden gedimensioneerd op de totale oppervlakte van
de opslagvoorziening.

Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
a)
b)
c)
d)
e)

de bluswateropvangcapaciteit moet worden gedimensioneerd op de nominale minimale
sproeidichtheid en het sproeivlak van de sectie(s);
indien een sectie volledig bouwkundig is gescheiden van andere secties, behoeft geen
veiligheidsfactor te worden gehanteerd;
zowel voor water als voor schuim geldt een sproeidichtheid zoals vereist in de
ontwerpnorm;
de bluswateropvangcapaciteit worden gedimensioneerd op 40 min; de toepassing van een
rook- en warmteafvoerinstallatie geeft een reductie van 5 min op de blustijd;
met eventuele nablustijd behoeft geen rekening te worden gehouden.

F.2.9 Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen (binnenaanval)
Principe:
Bedrijfsbrandweer blust zelf, daartoe gealarmeerd door en automatische brandmeldinstallatie.

Beperkingen in toepassing:
Bestrijding is afhankelijk van menselijke inzet. De ruimte moet dus wel bij brand kunnen worden
benaderd en betreden, wat beperkingen met betrekking tot aard en omvang van de opslag met
zich mee kan brengen.
Kenmerken:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

een snelle detectiemethode moet worden toegepast (geen temperatuurdetectie);
als blusmiddel kan water of schuim (middel of zwaar) worden toegepast;
maximale oppervlakte van opslagvoorziening is 1 500 m²;
de opslagvoorziening moet zijn verdeeld in vakken van ten hoogste 300 m²;
de brandwerendheid van deuren, wanden en plafonds vanuit de opslagvoorziening naar de
omliggende ruimten en de buitenruimte moet 60 min bedragen; voor een bestaande
opslagvoorziening is 30 min voldoende;
de toepassing van een rook- en warmte-afvoerinstallatie is noodzakelijk;
een bedrijfsbrandweer met de mensen en middelen zoals op basis van het uitgewerkte
scenario 'brand in de PGS15 loods' in het bedrijfsbrandweerrapport is vastgesteld;
indien brandbare vloeistoffen worden opgeslagen en geen geschikte vakindeling is
aangebracht, geldt een maximale oppervlakte van de opslagvoorziening van 300 m², en
moet de bluswateropvangcapaciteit worden gedimensioneerd op de totale oppervlakte van
de opslagvoorziening.
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Parameters voor het vaststellen van de bluswateropvangcapaciteit:
a)

b)

de bluswateropvangcapaciteit in een opslagruimte die kleiner is dan 500 m² moet ten
minste 100 m3 bedragen; indien de opslagruimte groter is dan 500 m² moet 10 m3 per
100 m² vloeroppervlakte extra bluswateropvangcapaciteit aanwezig zijn;
Toepassing van snellere detectiemethoden geeft 10 % reductie op de
bluswateropvangcapaciteit.
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Bijlage G Overzicht normen
brandbestrijdingsinstallaties
De onderstaande tabel geldt als illustratie en behoort indicatief te worden gehanteerd. Te allen
tijde geldt dat normen van onder meer CEN, NEN, ISO, CENELEC en algemeen erkende
voorschriften uitgegeven door instituten als NFPA, VdS, LPCB, DIN, CEA en FM kunnen
worden gehanteerd. In de door het bevoegd gezag goed te keuren uitgangspunten voor de
brandbeveiliging (UPD) moet worden vastgelegd welke normen van toepassing zijn.
Tabel G.1 — Uitleg afkortingen in bijlage G

CEA

Comité Européen des Assurances

CEN

Comité Européen de Normalisation

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

DIN

Deutsches Institut für Normung

FM

Factory Mutual

ISO

International Standard Organisation

LPCB

Loss Prevention Certification Board

NEN

Nederlands Normalisatie-instituut

NFPA

National Fire Protection Association

VdS

Vertrauen durch Sicherheit (v.m. Verband der Schadenversicherer)
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Tabel G.2 — Informatieve tabel met normen voor brandbestrijdingssystemen
Brandbestrijdingssystemen

Type

NEN(-EN)(-ISO)

Automatische brandmeldinstallatie

2535

Rook- en Warmte afvoerinstallatie (RWA)

6093, 6095,
12101

Automatische sprinklerinstallatie (evt met
schuimbijmenging)

Ten behoeve van de 12845, 12259
opslag van standaard
(basis) producten

CEA

NFPA
standards
codes

FM

Overige
(uitgevende
partij)

8-9, 2-8(N)

VAS (NCP)

2095, 2496
4020

204

2098

4001

13

2092

Ten behoeve van de
opslag van
brandgevaarlijke
vloeistoffen

12845

30, 16

7-29

VAS (NCP)

Ten behoeve van de
opslag van
spuitbussen

12845

30B

7-31

VAS (NCP)

Automatische deluge-installatie (evt.
schuimbijmenging)

15, 16, 11

Automatische monitorinstallatie (evt. met
schuimbijmenging)

11, 24

Automatische blusgasinstallatie

VdS

CO2

4007, 4019

Chemische blusgas

14520, 12094

Inerte blusgassen

14520, 12094

4008

2109

4-1(N)

12

2093

4-11(N)

2001

2381

2001

2380

SVI publicatie
‘blusgasinstallaties,
veiligheidsbepalingen’

4-9

Zie vervolg
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Tabel G.2 (einde)
Brandbestrijdingssystemen

Type

Hi-ex systeem

Outside-air
Inside-air

Bedrijfsbrandweer

NEN(-EN)(-ISO)

CEA

NFPA
standards
codes

VdS

FM

Overige
(uitgevende
partij)

11

4-3(N)

Memorandum 48 (NCP)

11

4-3(N)

Memorandum 48en
61(NCP),circulaire IBP
31195002 (VROM)

artikel 31 Wet op de
veiligheidsregio’s

Opmerking:
a)
b)
c)
d)

Schuimvormend middel moet aantoonbaar geschikt zijn voor het betrokken risico.
Van de toe te passen normen behoort de meest recente uitgave te worden toegepast.
Waar van toepassing wordt in de meeste ontwerpnormen verwezen naar productnormen en onderhoudsnormen.
Voor hoge opslag van goederen in verpakking en toepassing van een delugesysteem moet naast NFPA 15 en/of 16 de NFPA 13 en/of 30 worden toegepast.
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Bijlage H Overzicht van veel voorkomende gassen
(niet limitatief)
Tabel H.1 geeft geen complete opsomming van alle gassen, maar een overzicht van de meest
voorkomende gassen.
Tabel H.1 — Overzicht meest voorkomende gassen

Keuringsinterval
in jaren

ACETYLEEN, OPGELOST

4F

2.1

X

-

10

1006

ARGON, SAMENGEPERST

1A

2.2

X

-

10

1072

ZUURSTOF, SAMENGEPERST

1O

2.2 + 5.1

X

-

10

1049

WATERSTOF, SAMENGEPERST

1F

2.1

X

-

10

1046

HELIUM, SAMENGEPERST

1A

2.2

X

-

10

1013

KOOLDIOXIDE (KOOLZUUR)

2A

2.2

X

-

10

1066

STIKSTOF, SAMENGEPERST

1A

2.2

X

-

10

1070

DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)

2O

2.2 + 5.1

X

-

10

1971

METHAAN, SAMENGEPERST OF
AARDGAS SAMENGEPERST (met
hoog methaan gehalte)

1F

2.1

X

-

10

1962

ETHYLEEN (ETHEEN)

2F

2.1

X

-

10

1002

LUCHT, SAMENGEPERST

1A

2.2

X

-

10

1060

MENGSELS VAN
METHYLACETYLEEN EN
PROPADIEEN, GESTABILISEERD
(Mapp, Apachi, Tetreen)

2F

2.1

X

-

10

1956

SAMENGEPERST GAS, N.E.G.
(Argon/koolzuur gasmengsel,
Argon/koolzuur/zuurstof gasmengsel,
Stikstof/waterstof gasmengsel,
Stikstof/koolzuur gasmengsel,
Stikstof/argon gasmengsel,
Stikstof/zuurstof gasmengsel)

1A

2.2

X

-

10

1954

SAMENGEPERST GAS,
BRANDBAAR, N.E.G.
(Stikstof/waterstof gasmengsel,
Argon/waterstof gasmengsel)

1F

2.1

X

-

10

Etiketten

Cryohouders

Benaming en
beschrijving

1001

Flessen
FlessenBatterijen

UN-NUMMER

Classificatiecode

Verpakking

Zie vervolg
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Keuringsin
terval
in jaren

Benaming
en
beschrijvi
ng

1965

MENGSELS VAN
KOOLWATERSTOFGASSEN,
VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G.
(mengsel C, propaan)

2F

2.1

X

-

10/15

1965

MENGSELS VAN
KOOLWATERSTOFGASSEN,
VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G.
(Mengsel A0, A02, A01 of A, butaan)

2F

2.1

X

-

10/15

1005

AMMONIAK, WATERVRIJ

2TC

2.3 + 8

X

-

5

1040

ETHYLEENOXIDE OF
ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF
(tot een druk van ten hoogste 1 Mpa bij
50º C)

2TF

2.3 + 2.1

X

-

5

3156

SAMENGEPERST GAS,
OXIDEREND, N.E.G. (mengsel
zuurstof/lachgas)

1O

2.2 + 5.1

X

-

10

1014

MENGSEL VAN ZUURSTOF EN
KOOLDIOXIDE, SAMENGEPERST

1O

X

-

10

1033

DIMETHYLETHER (DME)

2F

2.1

X

-

10

1977

STIKSTOF, STERK GEKOELD,
VLOEIBAAR

3A

2.2

-

X

10

1073

ZUURSTOF, STERK GEKOELD,
VLOEIBAAR

3O

-

X

10

1951

ARGON, STERK GEKOELD,
VLOEIBAAR

3A

2.2

-

X

10

3159

1,1,1,2-tetrafluorethaan (koelgas R 134
A)

2A

2.2

X

-

10

3337

Pentafluorethaan, 1,1,1-trifluorethaan
en 1,1,1,2-tetrafluorethaan (koelgas R
404 A)

2A

2.2

X

-

10

1078

1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2,2pentafluorethaan (koelgas R 507)

2A

2.2

X

-

10

1078

1,1,1,2,2-pentafluorethaan en
difluormethaan (koelgas R 410 A)

2A

2.2

X

-

10

3340

Difluormethaan en pentafluorethaan en
1,1,1,2-tetrafluorethaan (koelgas R 407
C)

2A

2.2

X

-

10
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Etiketten

UNNUMMER

Classificat
iecode

Tabel H.1 (einde)

Verpakking

2.2 + 5.1

2.2 + 5.1
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Bijlage I

Samenstelling PGS-team

Deelnemer

Organisatie

De heer Eddy Alders

VNO-NCW

De heer Marius van Alphen

VNCI

De heer Sjaak Beers

VKCN

Mevrouw Paula Bohlander

PGS projectbureau

De heer Wim Derksen

IPO

De heer Rene Entken

VNCW

Mevrouw Linda van Gaalen

VHCP

De heer Luciën Govaert

VNCW

Mevrouw Astrid de Haes

TLN

De heer Rikkert Hansler

Ministerie van SZW (RIVM)

De heer Louis van der Hoeven

MKB-Nederland

De heer Gerrit Jonkers

VVVF

Mevrouw Saskia Kamphuis

NVBR

De heer Macco Korteweg Maris

VNCI

De heer Jeffrey Kruis

VNG

De heer Wim Mak, agendalid

TNO

De heer Hans Martens

VFIG

De heer Dré Mevissen

VHCP

De heer Wilco Nellen

Gemeente Eindhoven

De heer Walter Oudshoorn

Infomil/Agentschap NL

De heer Piet Pasveer

Op eigen titel

De heer Robbert Plarina

PGS projectbureau

De heer Hans Razenberg, agendalid

NVZ

De heer Conno de Ruijter

Agrodis

De heer Johan Scholtanus

NAV

De heer Peter Stoffer

Deltalinqs

De heer Lex Wagemaker

Milieudienst DCMR
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