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Risico’s van opgeslagen gevaarlijke vaste stoffen- en 
vloeistoffen (niet drukhoudend) 
Deugdelijke opslagmiddelen, scheiding van stoffen, ventilatie, controle 
 

BESCHRIJVING 
SNBV heeft passende voorzieningen getroffen voor de opslag van gevaarlijke vaste– en vloeibare 
stoffen om gevaar voor de gezondheid te voorkomen en veiligheid te borgen. 
Hierbij valt te denken aan opslag van motoroliën, de-icing vloeistof, maar ook ontvettingsmiddelen 
en verfblikken. Er is een inventarisatielijst ter beschikking met locaties waar de gevaarlijke vaste –en 
vloeibare stoffen zijn opgeslagen in de terminal, pieren en overige gebouwen. 

 
AFSPRAKEN 

 Op de luchthaven worden gevaarlijke stoffen deugdelijk opgeslagen. 

 De opslag van gevaarlijke vaste- en vloeibare stoffen is opgenomen in het milieuzorgsysteem 
Schiphol. 

 Er wordt gebruik gemaakt van afsluitbare geventileerde kasten 
of open kasten, lekbakken en afgesloten gesloten kasten. Welk 
type kast gebruikt wordt, hangt af van de voorschriften die 
gelden voor de specifieke stof, de informatie hierover is te 
vinden op het veiligheidsinformatieblad. 

 Stoffen met verschillende gevaren zoals: ontvlambaar, 
oxiderend, zuur, basisch en giftig  
worden van elkaar gescheiden opgeslagen. 

 Aan de technische- en organisatorische maatregen met betrekking tot afvoeren van 
verontreinigende lucht van opslagruimten is voldaan. 

 Opslaglocaties van gevaarlijke stoffen worden regelmatig gecontroleerd door 
inspecteurs Veiligheid & Milieu. 

 De calamiteitenorganisatie van de SNBV is hierbij van toepassing met betrekking 
tot bestrijding. 

WAT LEVERT HET OP 
Veilige werkomgeving en geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid met betrekking 
tot opslag van gevaarlijke vaste- en vloeibare stoffen. 

WETGEVING 
  Arbobesluit, hoofdstuk 4 onder andere (artikel 4.1c) orde en netheid van een goede opslag. 
Richtlijn PGS 15 vermeldt hierbij de regelgeving voor de opslag van genoemde stoffen. In PGS 15 
zijn de uitgangspunten geïntegreerd die vanuit de Wet milieubeheer, arbeidsomstandighedenwet- 
en regelgeving en aanvullend op het Bouwbesluit aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 
worden verbonden. In PGS 15 is voor de indeling en definiëring van gevaarlijke stoffen 
aangesloten bij de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
 
  ACHTERGROND INFORMATIE 
In onze milieuvergunning is CPR15-1 (voorganger van PGS 15) nog van toepassing. 

MEER INFORMATIE 
Via de HSE Office: 

 Arbo-Informatieblad AI-31, ‘Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen’. 

 Richtlijn  PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’. 
 
Op Intranet: 

‘Procedure opslag gevaarlijke stoffen’. 

 

Op Internet: 

www.arboportaal.nl, zoekterm ‘Gevaarlijke stoffen’.  
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