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Wet- en regelgeving 

NEN-EN-14470-1  Brandveiligheidsopslagkasten - Deel 1: Veiligheidsopslagkasten 

voor brandbare vloeistoffen 

PGS 15 versie 1.0 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 

Nederlandse Richtlijn  

Bodembescherming (NRB)   

NEN-EN 2654-1  Beheer, controle en onderhoud van 

brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties 

NEN-EN 13501-2  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: 

Classificatie op grond van resultaten van 

brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen 

ATEX 153 – Richtlijn   

NEN-EN 15635  Stalen opslagsystemen - Gebruik en onderhoud van 

opslagapparatuur 

 

Toelichting 

De wet schrijft voor dat bepaalde gevaarlijke stoffen uitsluitend mogen worden opgeslagen in 

veiligheidskasten en opslagkluizen die daarvoor ontworpen zijn. 

• Voor opslagvoorzieningen moet rekening gehouden worden met explosieveiligheid. 

Het kan zijn dat voor een opslagvoorziening een gevarenzone-indeling moet worden 

gemaakt.  

• Het Arbeidsomstandighedenbesluit omschrijft het uitvoeren van aanvullende 

maatregelen. 

 

1 nov 1986: De Sandoz-ramp in Bazel is de aanleiding geweest voor de verdere ontwikkeling 

van een aantal nieuwe richtlijnen voor de opslag en handeling van gevaarlijke stoffen, de CPR 

15-richtlijnen. CPR is de afkorting van Commissie Preventie van Rampen. PGS 15 is in nauw 

overleg met IPO, VNG en het bedrijfsleven tot stand gekomen en bestaat uit PGS 1 t/m 30. 

PGS 15 is de belangrijke standardnorm geworden voor de inpandige en uitpandige opslag van 

verpakte gevaarlijke stoffen. Door de jaren heen zijn diverse PGS richtlijnen vernieuwd en 

herzien, dit is een continue proces en zal in de toekomst blijven plaatsvinden. 

 

Het volgende valt onder chemicaliën-opslagvoorzieningen: losstaande opslagkasten, vaste 

bouwkundige opslagkasten, bouwkundige opslagkluizen, lossen opslagkluizen, stationaire 

opslagtanks boven- en ondergronds. Ze hebben allen één ding gemeen: ze moeten aan wet- 

en regelgeving voldoen.  
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Betreffende boven- en ondergrondse opslagtanks voor chemicaliën, hier wordt verwezen naar 

PGS-30 en aanvullende maatregelen in het Activiteitenbesluit, dit wordt niet specifiek 

behandeld in dit blad.   

 

Korte toelichting op de vermelde wet- en regelgeving: 

• NEN-EN-14470-1   

Deze Europese norm is een productspecificatie die prestatie-eisen geeft voor 

brandveiligheidskasten die moeten worden gebruikt voor de opslag van brandbare 

vloeistoffen in laboratoria; deze kent 4 categorieën van brandwerendheid/ 

veiligheidsklasse, te weten 15, 30, 60 en 90 minuten. In overeenstemming met de 

fabrikant/contractor dienen de voorschriften te worden nageleefd en met de gebruikers 

besproken te worden. 

• PGS 15 versie 1.0  

Dit is de standardnorm geworden voor opslag van gevaarlijke stoffen en beschrijft wat 

inhoudelijk van toepassing is. 

• Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)   

Deze richtlijn dient gevolgd te worden wat betreft bodem beschermende voorzieningen 

in PGS 15. 

• NEN-EN 2654-1   

De norm geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome 

brandmeldinstallaties in gebouwen. 

• NEN-EN 13501-2   

Norm voor vermelding classificatie brandwerende deuren. 

• ATEX 153 – Richtlijn (ook bekend als ATEX 137)  

Voor opslag van explosiegevaarlijke stoffen en gebruik van apparatuur. 

• NEN-EN 15635     

Keuring van stellingmateriaal. 

 

Voorschriften 

Chemicaliën-opslagkasten en -kluizen:  

• Voorschrift 3.7.4 van PGS 15 schrijft voor dat opslagkasten en kluizen voor gevaarlijke 

stoffen minimaal jaarlijks moeten worden geïnspecteerd op goede werking en juist 

gebruik. Voor brandbeveiligingskasten schrijft de norm NEN-EN 2654 ook minimaal 

jaarlijkse inspecties voor. Bovendien hoort “volgens de Nederlandse Arbowetgeving” het 

garanderen van de veiligheid in uw bedrijfsruimtes tot uw verantwoordelijkheden als 

werkgever. Extra contoleren wordt daarom sterk aanbevolen. 

• Bij de meeste gevaarlijke stoffen is één hoofd-gevareneigenschap bepalend, maar 

combinaties komen ook voor. Dit kunnen zuren, alkaliën (logen), verfresten of pesticiden 

zijn. Ook lithium-ion-accu’s moeten in een Lithium kast worden opgeborgen. Als er 
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twijfels zijn bij het beoordelen, is het raadzaam om een chemicaliëndeskundige te 

raadplegen.  

• De werkgever mag andere of extra maatregelen treffen dan PGS 15 voorschrijft. Bij de 

vergunningaanvraag moet de werkgever dan aantonen dat met die maatregelen minimaal 

een gelijkwaardige bescherming wordt bereikt van de brandveiligheid, de 

arbeidsomstandigheden en het algemene milieu. Hierop zal de handhaver ook 

controleren bij een werkbezoek. 

• Ongewilde gebeurtenissen moeten worden voorkomen, bijvoorbeeld door gevaarlijke 

hoeveelheden en concentraties te voorkomen door middel van toepassing ATEX 114 en 

ATEX 153, of ervoor te zorgen dat geen ontbrandingsbronnen aanwezig zijn die brand en 

explosies kunnen veroorzaken. 

• Daarnaast moeten procedures worden opgesteld, zodat maatregelen worden getroffen 

om de gevolgen van een ongewilde gebeurtenis zo veel mogelijk te beperken. In de 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) moeten de risico’s worden beschreven die zich 

kunnen voordoen bij handeling en opslag van gevaarlijke stoffen. Ook moet de werkgever 

aangeven welke beheersmaatregelen zijn getroffen. In sommige gevallen moet de 

werkgever een ongevallen- of calamiteitenscenario opstellen. 

• In het BHV-beleid en het bedrijfsnoodplan moet rekening gehouden worden met de 

gevaren die door de aanwezige gevaarlijke stoffen kunnen bestaan of ontstaan. Bedrijven 

met installaties die gevaarlijke stoffen bevatten, moeten vanaf bepaalde voorgeschreven 

(grote) hoeveelheden een aanvullende RIE (ARIE) opstellen. 

• Belangrijk: voor het bepalen van wat u tot de werkhoeveelheid mag rekenen, dient u 

PGS 15, voorschrift 3.1.3 na te lezen. 

 

Chemicaliën-opslagkasten 

• NEN-EN-14470-1   

Een brandveiligheidsopslagkast voor 1 januari 2006 behoort hier aan te voldoen.  

• NEN-2678   

Een brandveiligheidsopslagkast moet na 1 januari 2006 eerste gebruik hier aan voldoen.  

• NEN-EN-14470-1  

Kent 4 categorieën van brandwerendheid/ veiligheidsklasse, te weten 15, 30, 60 en 90 

minuten; hier kennis van nemen. 

• CPR 15-1 

De richtlijnen in de publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, PGS 15 serie zijn geactualiseerd.  

• NEN-EN 2654  

Het regelmatig uitvoeren van inspecties.  

• ATEX 114 en ATEX 153 

Voor opslag van explosie of licht ontvlambare stoffen.  
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Opslag van gevaarlijke stoffen binnen en buiten een gebouw. Onderverdeling wordt gemaakt 

in de volgende gevaarlijke stoffen: 

• Ontvlambaar; 

• Houder onder druk; 

• Giftige stof; 

• Explosief; 

• Schadelijk voor het milieu; 

• Oxiderend; 

• Bijtend; 

• Lange termijn gezondheidsgevaarlijk; 

• Niet als gevaarlijk bestempeld.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen binnen en buiten een gebouw. De eisen die gesteld worden 

zijn onder te verdelen in: 

• Classificatie; 

• Verpakking; 

• Etikettering; 

• Samenlading; 

• Scheiden; 

• Noodprocedures; 

• Procedures voor eerste hulp; 

• Controle. 

 

Aanvulling op inspectie en bedoeld voor beoordelingen opslag op de werkvloer: 

• Bij opslag van chemicaliën moet de opslagkast vooraf voorzien zijn van ventilatie, met 

afvoer naar buitenlucht. Voor vluchtige, brandgevaarlijke vloeistoffen een minimaal 60 

minuten brandwerende veiligheidskast. Mogelijk gelden er aanvullende ATEX richtlijnen 

voor de afzuiging van deze kasten. 

• CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. CMR-stoffen kunnen kanker 

veroorzaken. Mutageen zijn alle stoffen die schadelijk zijn voor het erfelijk materiaal in 

de cellen. Zeer toxische stoffen moeten bij voorkeur in een afgesloten apart deel van de 

veiligheidskast opgeslagen worden. Laat u goed informeren. 

 

Naleving voorschriften 

De volgende gegevens zijn van belang bij ingebruikname van een gebruikte en nieuwe 

chemicaliën-opslagkast en -kluis:  

• Gebruiksaanwijzing met de relevante veiligheidsvoorschriften. 

• Instructies voor het onderhoud en het testen van de werking van de opslagkast.  

• Eisen voor veiligheid en juiste werking. 
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• Beproevingsmethoden voor typekeuring. 

• Beproevingsmethoden op locatie. 

• Aanbevelingen voor installatie en onderhoud. 

• De bijgeleverde handleiding moet ook een gedetailleerd testrapport bevatten. 

 

Hoe kies ik de juiste chemicaliën-opslagkast:  

Niet iedere milieukast en chemicaliënkast is geschikt voor iedere gevaarlijke stof. NPR 4500 

geeft een toelichting op het gebruik van de NEN-EN 14175-reeks. Het kan hierbij helpen om 

met behulp van de inhoud uit onderstaande normen en richtlijnen de juiste milieu-, brand- of 

chemicaliënkast te kiezen.  

• NEN-EN 14470-1  

In overeenstemming met de Europese norm moeten op de voorkant (buitenzijde) van de 

kast op een goed zichtbare plaats de juiste aanduidingen zijn aangebracht. 

• PGS 15 richtlijn en NEN-EN-14470-1  

• NEN 2678  

Eerste gebruik dateert van voor 1 januari 2006.  

• NEN-EN 14470-1 

Eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006. 

• PGS 15 normen, richtlijnen 

 

Eerder gebruikte chemicaliën-opslagkasten: 

Ook voor eerder gebruikte “tweedehands” chemicaliën-opslagkasten (lees: ook Milieukasten) 

gelden de normen. Hier schuilen gevaren door aankopen van kasten die niet voldoen aan de 

huidige wet- en regelgeving. Het is raadzaam om vooraf een controle uit te voeren wat de 

staat is van de kast en of deze aan de gestelde normen voldoet binnen uw organisatie.  

 

Belangrijkste punten bij eerste beoordeling: NPR 4500 Eisen, beproevingen en aanbevelingen 

bij plaatsing en praktijkrichtlijn beschrijven de typekeur en is bedoeld om verschillende 

kasten met elkaar te kunnen vergelijken.  

 

Eerste gestelde vragen en waarneming bij “tweedehands” chemicaliën-opslagkasten hebben 

te maken met de staat en (de aantoonbaarheid van) het uitgevoerde onderhoud. Gelieve 

vooraf nota te nemen van onderstaande. Dit geldt ook voor onderhoud / inspectie van nieuw 

aangeschafte elementen tijdens de gebruiksfase. 

 

Onderhoud / inspectie chemicaliën-opslagkast. 

• Aanbevolen: Veiligheid, bijhouden van controles op lokaal toegekende 

veiligheidsmiddelen. 

• Verplicht: Certificaat waaruit blijkt dat de opslagkluizen voldoen aan de toegekende 

NEN-norm. 
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• Aanbevolen: Beschikbare informatie bijhouden op de werkvloer van aanwezige 

gevaarlijke stoffen. 

• Verplicht: Bijhouden van veiligheidsinformatiebladen. 

• Verplicht: Maandelijks testrapport brandmelding/ documenteren.  

• Verplicht: Aanpassing aan opslagkasten en -kluizen in constructiedossier archiveren.  

• Aanbevolen: Maandelijks reguliere Kluiscontrole uitvoeren, hoeveelheid opslag in relatie 

tot toegestane maximale opslag. 

• Verplicht: Controle van de vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer; vloer moet de 

grootste verpakking + 10% kunnen opvangen. Opvangputten dienen schoon en leeg te 

zijn. 

• Verplicht: jaarlijkse controle van de chemicaliën- opslagkast/-kluis  

• Gebruiksaanwijzing met de relevante veiligheidsvoorschriften 

• Sluiting deuren (ook wanneer kast niet wordt gebruikt) 

• Gevaarsymbool in overeenstemming met ISO 3864 

• Naam of merk van de producent 

• Model, nummer en jaar van productie 

• Maximum toegestane emballage 

• Aanwezigheid legborden 

• Aanwezigheid lekbakken 

• Zichtbare schade beoordelen 

• Controle afzuiging   

 

Chemicaliën-opslagkluizen: 

Chemicaliënkluis omschrijft een bouwkundige opslagvoorziening die als een vaste 

opslagruimte bestempeld is. Dit kunnen in- en externe bouwkundige voorzieningen zijn.  

 

• PGS 15  

Deze kent onderscheid in inpandige opslag en uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen.  

• ADR klasse  

Richtlijn opslag en handeling gevaarlijke stoffen.  

• NRB 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming; PGS 15 volgt hier de richtlijnen 

bodembeschermende voorzieningen.  

• NEN 6069  

Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag (WBDBO) te voldoen aan de eisen 

zoals gesteld in hoofdstuk 3.2.3 van PGS 15. 

• 1999/92/EG ATEX 137  

Voor opslagvoorzieningen moet rekening gehouden worden met explosieveiligheid. Het 

kan zijn dat voor een opslagvoorziening of handeling ervan, een gevarenzone-indeling 

moet worden gemaakt. 
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Bouwkundige chemicaliën-opslagkluis:  

• De opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen dient, ter voorkoming van 

branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 

hoofdstuk 3.2.3 van PGS 15. Dit dient jaarlijks te worden gecontroleerd. Voor 

opslagvoorzieningen tot 10 ton volstaat in veel gevallen een basisvoorziening. In 

bepaalde opslagsituaties wordt vanaf een opslaghoeveelheid van 2,5 ton een brand-

detectiesysteem met doormelding geëist. 

• Bij opslagvoorzieningen boven 10 ton bepalen de gevaaraspecten en het soort 

verpakkingsmateriaal van de stoffen het vereiste beschermingsniveau. Vanaf 10 ton 

worden drie verschillende beschermingsniveaus onderscheiden. Naarmate de 

brandbaarheid van een stof toeneemt, is een zwaarder beschermingsniveau noodzakelijk. 

 

Onderhoud/ inspecties bouwkundige chemicaliën-opslagkluis:  

• Opvallend genoeg heeft PGS 15 geen voorschrift voor het keuren of onderhouden van een 

brandwerende opslagvoorziening tot 10.000 kg (of L). Echter, in de praktijk wordt een 

jaarlijkse keuring steeds vaker gevraagd door eisende partijen zoals: verzekeraar, 

omgevingsdienst of voor ISO-certificering. Overleg binnen uw bedrijf wat de gewenste 

norm is. Een jaarlijkse keuring zou in lijn kunnen zijn met de geest van PGS 15. Dit zou 

betekenen dat de werkgever zelf mag bepalen of een periodieke keuring noodzakelijk is 

(aan de hand van een risico-inventarisatie). Brandmeldsystemen en blussers worden wel 

gecontroleerd.  

• Het is belangrijk om op te merken, dat PGS 15 voorziet in de periodieke keuring van 

stellingmateriaal. Dit komt omdat dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Als er een keuring uitgevoerd zou worden, dient dit gedaan te worden door een 

deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. 

 

Onderstaande voorgestelde beheer-controles zijn een indicatie waar de relevante 

vermeldingen, die van toepassing zijn, uit gehaald kunnen worden.  

 

• Dagelijks: 

- Binnengekomen goederen voor einde dag “met opschrift” conform classificatie 

plaatsen in bestemde opslagkluis. 

- Binnengekomen afval/leeggoed voor einde dag gestickerd in de daarvoor bestemde 

opslagkluis plaatsen. 

 

• Een keer per week: 

- Controle visueel van de opslagkluizen. 

- Controle vluchtuitgangen. 

- Controle werking deuren opslagkluizen. 

 

• Een keer per maand:  

- Controle hoeveelheid opgeslagen goederen conform vergunning. 
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- Controle opslagclassificatie opgeslagen goederen. 

- Controle inhoud opslagputten t.b.v. vloeistofdichte vloer. 

- Controle van de aanwezig veiligheidsmiddelen.  

- Controle functionele werking Brandmeldinstallatie conform NEN 2535. 

- Controle functionele werking Ontruimingsinstallatie conform NEN 2575. 

 

• Een keer per jaar:  

- Controleren van de opslagstellingen, conform EN 15635:2008: keuring van 

stellingmateriaal. 

- Controleren (vloeistofdichte vloer) op beschadiging.  

- Controle blusmiddelen, NEN 2559: Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. 

- Controle gedwongen afzuiging. 

- Controle gedwongen ventilatie. 

- Controle natuurlijke ventilatie.  

 

• Drie keer per jaar:  

- Constructiekeuring indien deze noodzakelijk wordt geacht en naar rato ouderdom 

opslagkluis. 

- Betonrot. 

- Scheurvorming. 

- Dubieuze aanpassingen. 

- Schimmelvorming. 

- Scheefstanden. 

 
Bodembescherming:  

• Aan de bouwkundige vloer van de in- en uitpandige opslagkluizen worden aanvullende 

eisen gesteld. 

• PGS 15 volgt voor wat betreft bodembeschermende voorzieningen de Nederlandse 

Richtlijn Bodembescherming (NRB). De eisen voor de vloeren zijn vastgelegd in paragraaf 

3.3 van PGS 15. Het totaal aan voorzieningen en maatregelen moet leiden tot een 

verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB.  

• Dit betekent dat in een opslagvoorziening en een overslag- of laad- en losstation zoals 

bedoeld in één van de volgende twee situaties moet zijn gerealiseerd:  

1. De vloer moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en er moet een geldige verklaring 

vloeistofdichte voorziening volgens CUR/PBV-Aanbeveling 44 zijn afgegeven.  

2. De vloer moet vloeistofkerend zijn uitgevoerd, waarbij toezicht en 

incidentenmanagement operationeel is en voldoet aan de eisen van de NRB.  

 

Voor bedrijven die vallen onder werkingssfeer van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit 

is de bodembescherming geregeld door de vereisten in artikel 2.3 van de 

Activiteitenregeling.  
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Dit is als volgt omschreven: 

• De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt 

in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de 

bodem vastgelegd. 

• In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid is ten 

minste aangegeven: hoe de staat en goede werking van bodembeschermende 

voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen 

worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd; hoe er voor zorg wordt 

gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsen en 

lekkages plaatsvinden en hoe is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct 

worden opgeruimd. 

• Degene die de inrichting drijft, draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de 

inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de 

bedrijfsinterne procedures en werkinstructies, dat deze worden nageleefd en binnen de 

inrichting zodanig aanwezig zijn dat iedereen daarvan op eenvoudige wijze kennis kan 

nemen. 

• De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen 

vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem 

kunnen komen. Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne 

procedures en werkinstructies verholpen en opgeruimd. 

• Degene die de inrichting drijft, draagt er zorg voor dat de in het kader van de 

bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en 

andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in 

voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, 

geïnstrueerd personeel aanwezig is. 

• Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, 

inclusief genomen acties na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk 

hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat 

altijd beschikbaar is voor het bevoegd gezag.    

• Voor een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een buitenopslag wordt volgens 

voorschrift 3.8.1 van PGS 15 gesteld dat hemelwater niet op de vloer van de 

opslagvoorziening mag komen. Het doel is het voorkomen dat hemelwater verontreinigd 

kan raken met gevaarlijke stoffen. Wanneer dit niet kan worden voorkomen, dient er een 

beheersbare afvoer van verontreinigd hemelwater te zijn aangebracht. Het tegengaan 

van regenwater kan worden bereikt door het realiseren van een afdak boven de 

buitenopslag.  

• Een beheersbare afvoer kan worden bereikt door het aanbrengen van een opvanggoot 

voorzien van een verlaagde bufferput die niet in verbinding staat met een open afvoer. 

Eventueel hieraan gekoppeld een technische “neutralisatie” voorziening om afvalwater 

te zuiveren, bij bufferputten controlevoorziening inrichten. Met toepassing van het 

gelijkwaardigheidsbeginsel zijn hier vele oplossingen te bedenken.  
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Opslag lege niet gereinigde verpakkingen: 

• Lege niet gereinigde verpakkingen, die ADR geclassificeerde producten hebben bevat, 

kunnen altijd onder dezelfde voorwaarden worden vervoerd als toen de verpakkingen nog 

vol waren.  

• Het ADR zegt over lege verpakkingen: 

- Omdat lege verpakkingen die niet gereinigd zijn nog resten van een ADR 

geclassificeerd product kunnen bevatten, kunnen er beperkingen gelden voor de 

betreffende lege verpakking.  

- Als criteria voor leeg, niet gereinigd wordt aangehouden dat de verpakkingen leeg, 

schraap of druipvrij moeten zijn, anders worden ze gezien als vol. De stelregel blijft 

dat lege niet gereinigde verpakkingen hetzelfde moeten worden behandeld als volle 

verpakkingen.     

 

Onderhoud/inspectie chemicaliën opslag bodembescherming. 

• Maandelijkse optische controle: 

- Aanwezigheid van een lekbak onder toegekende opslagen 

- Opslag controle maximale hoeveelheid opslag 

- Controle algemene toestand veiligheidskluis 

- Controle op beschadigingen – binnen en buiten 

- Controleren op corrosie en beschadigingen van de legborden en dragers 

- Controleren op corrosie en beschadigingen van de opvangbak 

- Controleren op aanwezigheid van juiste markeringen  

 

• Jaarlijkse functionele controle: 

- Afstanden, afmetingen, enz. voldoen aan de norm  

- Controleren automatische/mechanische voorkeur sluiting van de deur(en) 

- Controleren van deur-vastzetinrichting (indien aanwezig) 

- Meten afzuigcapaciteit in afzuigkanaal (indien aanwezig). Controleren op 

aanwezigheid van de brandkleppen in af- en toevoerkanaal 

- Controleer drempels op vloerschade van transsportmiddelen  

- Uitwerken van een controlerapport en veiligheidskast voorzien van een controle 

sticker 

- De resultaten van deze interne controle minimaal 3 jaar bewaren 

 

Zie ook hoofdstuk “Vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren”. Hierin staat meer uitvoerig 

beschreven wat de eisen zijn; gelieve hier nota van te nemen. 
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Documenten 

Betreft chemicaliën-opslagkast én -kluis: 

• Jaarlijkse rapportage veiligheid: bijhouden van controles op lokaal toegekende 

veiligheidsmiddelen (zorgplicht). 

• Certificaat waaruit blijkt dat de opslagkluizen voldoet aan de toegekende NEN-norm. 

• Informatie bijhouden van op de werkvloer aanwezige gevaarlijke stoffen (vaste opslag 

en/of werkvoorraad) (zorgplicht). 

• Veiligheidsinformatiebladen. 

• Maandelijks testrapport brandmelding opslagvoorziening.  

• Jaarlijks constructiedossier van aanpassing aan opslagkasten en -kluizen in 

constructiedossier archiveren (of zoveel eerder als nodig!). 

• Rapportage maandelijkse reguliere chemicaliënkluis controle en registreren hoeveelheid 

opslag in relatie tot toegestane maximale opslag (zorgplicht). 

• Keuringsrapportage jaarlijkse keuring van de chemicaliën-opslagkast/-kluis.  

• Gebruiksaanwijzing met de relevante veiligheidsvoorschriften. 

• Rapport jaarlijkse keuring afzuiginstallatie. 

• Instructies voor het onderhoud en het testen van de werking van de opslagkast.  

• Uitgangspuntendocument. 

• Testrapport incl. typegoedkeuring van de kast/kluis. 

 

Betreft bouwkundige chemicaliën-opslagkluis:  

• Onderhoudsrapportages aanbevolen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse controles 

(zorgplicht). 

• Onderhoudsrapportage jaarlijks onderhoud (zorgplicht). 

• Onderhoudsrapportage driejaarlijks onderhoud (zorgplicht). 

• Keuringsrapportage aanbevolen/volgens vergunning/verzekering vereiste jaarlijkse 

keuring. 
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Opmerkingen 

In onderstaande tabel zijn belangrijke waarschuwingssymbolen weergegeven, die vrijwel 

altijd op bovengenoemde installatiedelen voorkomen. 

CLP-

pictogram 
Betekenis 

 

Explosief: hieronder vallen organische peroxiden, stoffen die kunnen 

ontploffen bij verhitting, zelfontledende of anderszins explosieve 

stoffen. 

 

Gassen onder druk: gasvormige stoffen die onder druk staan, kunnen 

ontploffen bij verhitting. Gekoeld gas onder druk kan brandwonden of 

letsel veroorzaken door extreme kou. Ook opgeloste gassen zijn 

gemarkeerd met dit CLP-pictogram. 

 

Ontvlambaar: hieronder vallen brandbare gassen, aerosolen, 

vloeistoffen en vaste stoffen. 

 

Oxiderend: deze gassen, vaste stoffen en vloeistoffen, kunnen 

spontaan oxideren en daarbij brand en ontploffing veroorzaken of 

intensiveren. 

 

Giftig: deze stoffen zijn acuut giftig bij contact met de huid. Het 

inslikken of inademen van deze chemicaliën kan dodelijk zijn. 

 

Bijtend: deze stoffen kunnen ernstige brandwonden en oogletsel 

veroorzaken. 

 

Irriterend, sensibiliserend en schadelijk: hieronder vallen meerdere 

soorten stoffen. Het gaat om producten die acute vergiftiging 

veroorzaken, huid- en oogirritatie of overgevoeligheid van de huid 

veroorzaken, irriterend zijn voor de luchtwegen, verdovend zijn of 

duizeligheid of slaperigheid veroorzaken, of schadelijk zijn voor de 

ozonlaag. 

 

Gevaarlijk voor de gezondheid op lange termijn: deze stoffen zijn 

kankerverwekkend, veroorzaken impotentie, kunnen genetische 

afwijkingen veroorzaken, kunnen ademhalingsproblemen of allergieën 

veroorzaken, zijn giftig voor de organen, of veroorzaken acuut 

levensgevaar bij inademen of inslikken. 

 

Schadelijk voor het milieu: deze chemicaliën zijn 

waterverontreinigend, dodelijk voor flora en fauna, of schadelijk voor 

de ozonlaag. 
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De zorgplicht betekent dat de werkgever verplicht is om redelijke maatregelen te treffen om 

de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te beschermen. Het is wenselijk de BHV'ers 

binnen de organisatie op de hoogte te houden van de aanwezige gevaarlijke stoffen en hoe te 

reageren op een calamiteit met gevaarlijke stoffen.  

 

De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen dienen daarvoor zijn afgestemd en binnen 

handbereik te zijn. Het is ook belangrijk dat de BHV’er op de hoogte wordt gebracht bij 

verandering in de aangewezen risicogebieden, verandering van opstellingen, installatie en of 

voorraadkasten, incl. verandering van opgeslagen “gevaarlijke” goederen.     

 

Aanbevelingen:  

• Goederen (chemicaliën) bij binnenkomst direct in de daarvoor geschikte kluis/kast te 

plaatsen. Locatie overslag/aflevering van chemicaliën is geen opslag, er komen immers 

verschillende klasse goederen binnen die voor problemen kunnen zorgen. Plaats deze 

voor eind van de dag in de geschikte en juiste opslagkluis/kast.  

• Plaats VIB-bladen map “indien lokaal toegestaan” op de muur langs de deur. Is ook 

geschikt als hulpmiddel bij lokale vragen of incidenten. Zorg anders dat in de buurt van 

chemicaliën handeling ook de Veiligheid Instructie Bladen (VIB-bladen) snel beschikbaar 

zijn.  

• Beoordeel gebruikte chemicaliën-opslagkasten in overeenstemming met huidige NEN-

standaarden.  

• Wanneer een etiket ontbreekt op de verpakking bij binnenkomst van gevaarlijke stoffen, 

moet de werkgever/ontvanger direct contact opnemen met de leverancier. Naast een 

etiket moet de leverancier vaak een Veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren.  

• Aandacht voor bevestiging van objecten in opslagkluizen. Doorboren van de 

beschermende vloer kan gevolgen hebben op de vloeistofkerende werking van de vloer. 

Opslagvoorzieningen binnen en buiten voor chemicaliën worden vaak ingericht door 

middel van opslagrekken/stellingen incl. aanrij-beveiligen. Wees daarom bedachtzaam 

bij het vastzetten van deze voorzieningen op een vloeistofdichte vloer. Toepassen van 

geschikte chemische bevestigingsbouten kan mogelijk problemen voorkomen. Vraag na of 

dit is toegestaan en leg “bij eventuele uitvoering” dit aantoonbaar vast.  

• De chemicaliën opslaghoeveelheid ter plekke maandelijks controleren. Betreft de 

opgeslagen hoeveelheden te controleren in de kluizen en kasten, in overeenstemming 

met vergunde hoeveelheid.  

• De gegevens archiveren/vastleggen. Zo blijft men meer betroken en alert wat er zich in 

de opslag afspeelt. Hier zal de wettelijke aangestelde handhaven ook op toezien bij 

controles. 

 

 

 


