Bureau Veritas Services

Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen (PGS 15)

Waarborgen van brand, arbeid- en milieuveiligheid.

Introductie

Sinds 28 juni 2005 zijn de PGS 15 richtlijnen (Publicatiereeks
Gevaarlijke Stoffen) van kracht.
Deze richtlijnen hebben betrekking op de opslag van
verpakte gevaarlijke stoffen en vervangen de richtlijnen
van de CPR (Commissie Preventie van Rampen door
gevaarlijke stoffen).
In de PGS 15 zijn richtlijnen omschreven met het doel om
de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid te
waarborgen.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15)

Een aantal belangrijke wijzigingen in de PGS 15 richtlijnen in vergelijking met de CPR richtlijnen
betreffen de navolgende aspecten:
•
•
•
•
•

Integratie van de eisen uit het Bouwbesluit Wet Milieubeheer en het Arbobesluit
Stoffenindeling op basis van de ADR in plaats van de Wet Milieu Gevaarlijke Stoffen
duidelijke scheiding tussen stoffen die wel en niet onder het regime vallen van de PGS 15
uitgebreidere werkingssfeer met verschillende stoffen die in de CPR 15 waren uitgesloten
toevoeging van richtlijnen voor opslag van spuitbussen en kleine gasdrukhouders
(gaspatronen)

Voor alle nieuw in te richten opslagplaatsen en situaties met een onvoldoend veiligheidsniveau is
de PGS 15 van kracht. Hiermee worden in het bijzonder situaties bedoeld waarin getwijfeld wordt
aan de doelmatigheid van de ‘Hi-Ex Inside Air’ installaties.

In de PGS 15 richtlijnen wordt vrijwel dezelfde methodiek toegepast als destijds in de hieraan
voorafgaande CPR 15 richtlijnen. Voor beperkte hoeveelheden geldt een vrijstelling. Voor
hoeveelheden tot 10 ton kan in de regel worden volstaan met maatregelen van organisatorische,
bouwkundige- en installatietechnische aard.
Bij opslaghoeveelheden boven 10 ton moeten afhankelijk van het te realiseren beschermingsniveau
aanvullende brandbeveiligingsmaatregelen worden getroffen.
Ten aanzien van externe veiligheid (afstanden tot omgeving) wordt het Besluit Externe Veiligheid
Inrichtingen gehanteerd. Zoals veelal gebruikelijk in de Nederlandse wet- en regelgeving mag op
basis van gelijkwaardigheid van de beschreven richtlijnen worden afgeweken. Een en ander dient
uiteraard wel in de praktijk te worden aangetoond.

Dienstverlening

Bureau Veritas biedt een volledig en samenhangend pakket van dienstverlening, dat geheel op
maat kan worden afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van onze opdrachtgevers.
Met betrekking tot de uitvoering van de PGS 15 en de consequenties die dat voor een bedrijf zou
kunnen hebben beschikt Bureau Veritas over de navolgende vormen van dienstverlening:
•
•
•
•
•
•
•
•

toetsing van veiligheidsniveau brandbeveiligingssystemen aan PGS 15
analyse van relevante onderdelen van PGS 15 op basis van opgeslagen stoffen
toetsing van opslag gevaarlijke stoffen conform de relevante richtlijnen
opstelling van Basisdocument Brandbeveiliging
overleg met overheidsinstanties
aanbevelingen met betrekking tot opslag
begeleiding van uitvoering van bouw- en installatietechnische aanpassingen
opleveringscontroles

Informatie

Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden is op aanvraag
verkrijgbaar via onze business unit Consultancy.
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