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De nieuwe PGS 15, de richtlijn voor de opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen, is een feit. De herziene versie houdt meer 
rekening met praktijksituaties en kijkt ook meer naar de risico’s. 
Hierdoor vallen de logistieke kosten voor bedrijven lager uit.  
Tekst: Erik te Roller

HERZIENE RICHTLIJN 
SLUIT BETER AAN BIJ 
PRAKTIJK

KOSTEN OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN OMLAAG DOOR PGS 15

De herziene richtlijn PGS 
15 (Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen 15) 
heeft even op zich laten 
wachten (zie kader), 

maar is inmiddels verschenen. Dré 
Mevissen, vertegenwoordiger van 
de Commissie Milieu & Veiligheid 
van het Verbond van Handelaren in 
Chemische Producten (VHCP) en 
directeur-eigenaar van A4S Mevis-
sen-Consultancy, en Macco Korte-
weg Maris, VNCI-beleidsmedewer-
ker Logistieke veiligheid en 
Arbeidsveiligheid, waren intensief 
betrokken bij de herziening. Volgens 
hen houdt de nieuwe richtlijn meer 
rekening met praktijksituaties en 
kijkt die ook meer naar de risico’s   
(= kans x effect) en dus niet alleen 
naar de mogelijke effecten. Dat 

scheelt vooral in de logistieke kos-
ten. Ze lichten de belangrijkste wij-
zigingen toe.

Geen certificaat nodig
Bedrijven die meer dan 10 ton ver-
pakte gevaarlijke stoffen van de 
hoogste brandrisicocategorie 
opslaan, moeten een brandbeveili-
gingssysteem hebben dat een 
beginnende brand detecteert en 
automatisch blust. Een en ander 
conform een goedgekeurd UPD (uit-
gangspuntendocument). Tot nu toe 
controleerde een geaccrediteerd 
inspectiebureau dat geregeld en gaf 
een certificaat af als alles voldeed 
aan de normen. Korteweg Maris: 
“Als een inspecteur echter maar een 
kleine afwijking constateerde, bij-
voorbeeld het ontbreken van een 

montagebeugel bij een blusleiding, 
kreeg een bedrijf geen certificaat. 
Het bevoegde gezag concludeerde 
dan vanwege het ontbrekende certi-
ficaat dat de brandveiligheid niet in 
orde was. Als gevolg daarvan kon de 
Inspectie Leefomgeving en Trans-
port (ILT) zo’n bedrijf zelfs publieke-
lijk als ‘onveilig bedrijf’ aanmerken. 
Wij wilden van die naming and 
shaming af komen. Resultaat is dat 
een bedrijf nu geen certificaat meer 
hoeft te hebben. Het inspectiebu-
reau rapporteert voortaan over het 
brandbestrijdingssysteem en de 
werking daarvan, waarna het 
bevoegd gezag op basis van de 
zwaarte van een eventuele overtre-
ding beslist wat er verder moet 
gebeuren. Bijkomend voordeel is dat 
een bedrijf zo nodig tegen een e
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besluit in beroep kan gaan bij de 
Raad van State. Tegen het niet-afge-
ven van een certificaat was geen 
beroep mogelijk.”
Mevissen: “Bedrijven schaffen nu 
bewuster een nieuwe blusinstallatie 
aan. Vroeger was de vraag aan de 
leverancier vaak: ‘Ik heb een certifi-
caat nodig, maar kan het systeem 
niet wat goedkoper zijn?’ Nu willen 
bedrijven weten of een nieuw blus-
systeem ter plekke werkelijk effec-
tief is, want hiervan moeten ze de 
overheid bij de vergunningaanvraag 
overtuigen.” 

Beschermingsniveaus 
PGS 15 kende tot nu toe drie 
beschermingsniveaus: niveau 1 voor 
een loods met een automatische 
blusinstallatie, niveau 2 voor een 
loods met een brandbeveiliging in 
combinatie met een snel inzetbare 
brandweer en niveau 3 voor een 
loods zonder blusinstallatie met 
enkel brandwerende muren en een 
opvangbak voor weglekkende vloei-
stoffen. In de praktijk blijkt de 
brandweer niet meer overal binnen 
de vereiste zes of vijftien minuten 
inzetbaar te zijn. Daarom is 
beschermingsniveau 2 vervangen 
door een nieuw beschermingsni-
veau 2a, waarbij na overleg met de 
brandweer maximaal 100 ton brand-
bare stoffen (ADR-klasse 3) opge-
slagen mag worden op een vloerop-
pervlak van maximaal 300 vierkante 
meter zonder blusinstallatie, onder 
de reguliere voorwaarde van zestig 
minuten brandwerendheid 
(WBDBO). Als de brandweer dan 
komt, zal die vooral de omgeving 
beschermen en de brand in de loods 
gecontroleerd laten uitbranden. Als 
er geen stoffen van ADR-klasse 3 bij 
zijn, mogen de opslagen ook groter 
zijn dan 300 vierkante meter.
Mevissen en Korteweg Maris wijzen 
er overigens op dat als brandbare 
vloeistoffen in kunststof IBC’s (inter-
mediate bulk containers) zijn verpakt, 
bedrijven erop moeten letten dat het 
blussysteem daarvoor geschikt is. 

Het UPD moet nadrukkelijk ingaan 
op deze IBC’s. Een sprinkler met 
alleen water kan bijvoorbeeld geen 
branden blussen of beheersen van 
vloeistoffen die op water drijven.

Lichter regime
Met de Inspectie Leefmilieu en 
Transport lopen nog rechtszaken 
over het opdelen van een magazijn 
in vakken met daartussen gangen 
van 3,5 meter breed. Die voorkomen 
dat brandbare vloeistoffen uit een 
vak stromen en een brand snel naar 
een ander vak overslaat. “Bij een 
blusinstallatie die een hal in één 
keer vult met blusschuim of CO2 
maakt het echter niet uit of je zo’n 
vakindeling hebt of niet. Deze eis 
van vakscheiding is nu bij dit soort 
blussystemen verdwenen”, aldus 
Mevissen.
Voor onbrandbare en niet-brandon-
derhoudende gevaarlijke stoffen, 
waaronder corrosieve en milieuge-
vaarlijke stoffen, geldt voortaan een 
lichter regime (beschermingsniveau 
4). “Van een in water opgeloste 
brandbare stof zei de Inspectie eer-
der dat die gevaar opleverde, omdat 
het water geheel zou kunnen ver-
dampen. En een onbrandbare anor-
ganische katalysator voorzien van 
een dun laagje brandbaar polymeer 
werd eveneens als een risico gezien, 
ook al zou deze bij brand meteen 
weer uitdoven. Een producent van 
deze katalysator heeft bewust 
gewacht op de nieuwe richtlijn om 
geen dure opslagvoorziening te hoe-
ven bouwen”, aldus Korteweg Maris.
CMR-stoffen, ofwel kankerverwek-
kende, mutagene of reprotoxische 
stoffen, vallen voor tijdelijke opsla-
gen en voor containerterminals niet 
meer onder PGS 15. Het gaat om 
stoffen die niet acuut toxisch zijn en 
die door het ontbreken van een 
ADR-etiket ook moeilijk herkenbaar 
zijn.

Praktische zaken
Een aantal praktische zaken is nu 
beter geregeld. Mevissen: “Vroeger 

mocht een wikkelmachine (om ver-
pakte producten met plastic folie in 
te wikkelen – red.) niet in de opslag 
staan, vanwege het gevaar van bij-
voorbeeld kortsluiting. Maar heen 
en weer rijden met gevaarlijke stof-
fen naar een wikkelmachine in een 
andere hal levert ook risico op. Nu 
mag een wikkelmachine onder 
bepaalde voorwaarden wel in de 
opslag staan.”
Verder was vroeger een werkvoor-
raad van één verpakking plus één 
reserveverpakking toegestaan, bij-
voorbeeld bij het doseren van stof-
fen aan een batchreactor. Nu is een 
dagvoorraad van bijvoorbeeld vier 
verpakkingen plus een extra ver-
pakking toegestaan. Hierdoor hoe-
ven bedrijven met verpakkingen 
minder heen en weer te rijden. Ook 
hoeven ze geen actueel journaal 
meer te hebben, maar nog wel een 
representatief journaal. Dit moet 
een goed beeld geven van de te ver-
wachten gevaren, maar hoeft niet 
tot op de kilogram nauwkeurig te 
kloppen. 
Daarnaast is een beperkt aantal 
losse brandbare pallets nu onder 
bepaalde voorwaarden in PGS-
15-hallen toegestaan. Mevissen: 
“Dat is handig. Als er één kapot is 
gegaan, kun je meteen een andere 
pakken. De brandweer hoeft echt 
niet bang te zijn dat chemiebedrijven 
een handel in pallets beginnen.” 

Scharrelaars
De overheid moet toch rekening 
houden met de hekkensluiters 
onder de bedrijven? Korteweg 
Maris: “Je moet de regels niet op de 
scharrelaars afstemmen, want die 
zullen zich ook niet aan nieuwe 
regels houden. Vroeg of laat vallen 
ze door de mand, omdat ze meestal 
ook op andere vlakken steken laten 
vallen.”
Maar PGS-15-bedrijven zijn hart-
stikke veilig, zegt hij. “Er gebeurt 
vrijwel nooit wat. Daarom is het ook 
zo moeilijk voor te stellen wat er mis 
zou kunnen gaan en dus wat de risi-

ONDERHANDELINGEN 
MOEIZAMER DAN 
VERWACHT 
Eigenlijk zou de herziening van PGS 15, die 
dateert uit 2011/2012, al voorjaar 2015 verschij-
nen. Maar de onderhandelingen tussen verte-
genwoordigers van overheid en bedrijfsleven, 
die in januari 2013 waren begonnen, verliepen 
moeizamer dan verwacht. Pas afgelopen 
zomer zaten ze op één lijn. “Oorspronkelijk 
werden alle gevaarlijke stoffen over één kam 
geschoren”, zegt Korteweg Maris. “Wij wilden 
meer differentiatie in de voorschriften, al naar 
gelang de risico’s van de stoffen, en dat is 
gelukt.” Er zijn soms felle discussies gevoerd 
als gevolg van het verschil in risicoperceptie. 
Mevissen: “De overheid kijkt naar de richtlijn 
op grond van ervaringen met de handhaving, 
het bedrijfsleven op grond van de ervaringen 
in de omgang met gevaarlijke stoffen in de 
praktijk.”

INFORMATIEBIJEENKOMST
PGS 15 blijft voer voor specialisten. Voor (kleine) bedrij-
ven is het lastig om de richtlijn tot in detail te begrijpen. 
De VNCI en het VHCP organiseren daarom op 31 okto-
ber een informatiebijeenkomst voor hun leden. 
Meer informatie: Natasja Dijkhuizen, dijkhuizen@vnci.nl of 
070 337 87 44.

co’s zijn. De brand bij het opslagbe-
drijf Chemie-Pack is overigens niet 
veroorzaakt doordat het bedrijf PGS 
15 niet naleefde, maar doordat 
medewerkers op het buitenterrein 
een gestolde brandbare stof met 
een brander gingen ontdooien. 
Zoiets moet je natuurlijk niet doen, 
in geen enkel bedrijf.”
In de jaren negentig was PGS 15 en 
de voorloper daarvan, CPR 15, vol-
gens Korteweg Maris een publicatie 
van techneuten voor techneuten. 
“Inmiddels is PGS 15 uitgegroeid tot 
pseudowetgeving. Handhavers zeg-
gen nu dat je ergens aan moet vol-
doen omdat het in PGS 15 staat. In 
beginsel mag je van alle voorschrif-
ten uit de nieuwe versie gemoti-
veerd afwijken, maar het zal de 
nodige moeite kosten om de Inspec-
tie ervan te overtuigen dat je een 
veilig alternatief hebt gevonden. 
Ambtenaren die er tijdens de ver-
gunningverlening of inspectie mee 
akkoord gaan, nemen immers een 
zeker risico. Want als er later toch 
wat gebeurt, gaat hun kop eraf – 
figuurlijk gesproken dan.”
Mevissen voegt toe: “Het toestaan 
van gelijkwaardigheid vergt kennis 
en moed van de overheid. Als een 
vergunningverlener of inspectie-
dienst betrekkelijk weinig kennis 
heeft, dan zal deze meestal eisen 
dat een bedrijf zich strikt aan de 
PGS-voorschriften houdt.” p

‘Wij wilden meer  
differentiatie in  
de voorschriften  
en dat is gelukt’


