
 

 

 
 

 
 

 

 
Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen 
in verpakking in verkoopruimtes 
 

 
Activiteitenbesluit (§ 4.1.1) Versie 1 januari 2013 

 
Artikel 4.8  
 
1. De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het 

publiek toegankelijke verkoopruimte is brandveilig. 
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien: 

a. gevaarlijke stoffen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking zijn opgeslagen in een 
voorziening die voldoet aan PGS 15, dan wel aan de artikelen 4.3 tot en met 4.5 van deze 
regeling; of 

b. gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking niet in grotere 
hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven in tabel 4.8, 
opgenomen aan het slot van dit artikel. 

3. Dit artikel is niet van toepassing op verpakkingen met producten bestemd voor de persoonlijke 
verzorging, waaronder spuitbussen. 

4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot een andere wijze van 
opslag dan genoemd in het tweede lid op basis van een door de inrichtinghouder ingediend 
Programma van Eisen met betrekking tot de bouwkundige, installatietechnische en 
organisatorische maatregelen waarin is aangetoond dat de opslag van gevaarlijke stoffen in 
verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte 
brandveilig is. Voordat de betreffende verkoopruimte in gebruik wordt genomen, is door een 
inspectie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatieinstelling volgens NEN-EN-ISO/IEC 
17020, door middel van een goedkeurend inspectierapport aangetoond dat de met het oog op 
de brandveiligheid getroffen voorzieningen en maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig het 
Programma van Eisen. Dit inspectierapport is binnen de inrichting aanwezig. 

5. Een lekbak als bedoeld in tabel 4.8 is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% 
van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten. 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

Tabel 4.8: 

Max. hoeveelheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte in liters 

Nr. 

Soort verpakte gevaarlijke 
stoffen en 

CMR-stoffen 

Woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, 
cel-, gezondheidszorg- en/of 
logiesfunctie(s) (van derden) 

boven verkoopruimte 

Geen woon-, bijeenkomst-, 
onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- 

en/of 
logiesfunctie(s) (van derden) 

boven verkoopruimte 1 

 

Opslag ADR 
klasse 3 zonder 

lekbak 
aanwezig 

Overige opslag 
situaties, 

waaronder 
ADR klasse 3 
in of boven 

lekbak 

Opslag ADR 
klasse 3 zonder 

lekbak 
aanwezig 

Overige opslag 
situaties, 

waaronder ADR 
klasse 3 in of 
boven lekbak 

I 

Gevaarlijke stoffen en CMR-
stoffen in verpakking, 

exclusief III, maar inclusief II 
 

500 750 1.000 1.500 

II 

ADR klasse 2 en 3 m.u.v. 
gebruiksklare 

ruitensproeiervloeistof met 
vlampunt  

> 40 ºC 

Verkoopruimte is 
brandcompartiment met wbdbo2 

tussen woon-, bijeenkomst-, 
onderwijs-, cel-, 

gezondheidszorgen/ 
of logiesfunctie(s) (van derden) 

60 minuten? 

300 800 

Nee Ja Nee Ja 

75 3 150 1503 150 

III 

Verfproducten, die als 
gevaarlijke stoffen 

volgens het ADR, klasse 3 zijn 
aangewezen, in metalen 

verpakking 

8.000 

 

1.  Indien de verkoopruimte niet onder woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- 
en/of logiesfunctie(s) (van derden) is gesitueerd gelden de maximale hoeveelheden per 
brandcompartiment. 

2.  Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 
3.  Opslag in een verkoopruimte zonder een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 
 minimaal 60 minuten is uitsluitend toegestaan als er sprake is van individuele 
 consumentenverpakkingseenheden met een inhoud van ten hoogste 5 liter. 

  



 

 

 
 

 
 

 

AIM Toelichtingen 
 

Niet van toepassing 
De PGS 15 is niet van toepassing op: 
- verpakte gevaarlijke stoffen van de klasse 1 en 7; 
- verpakte gevaarlijke stoffen van de klasse 9 met uitzondering van de stoffen met classificatiecode 

M6 en M7, die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu; 
- specifieke stoffen van klasse 3, zoals alcoholhoudende dranken en dieselolie; 
- werkvoorraad; 
- in een verkoopruimte aanwezige opslag; 
- opslag in vervoerseenheden zoals opleggers en tankauto's; 
- opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking die staan aangesloten op leidingen; 
- tijdelijke opslag; 
- opslag in relatief geringe hoeveelheden. 
bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit 1552013 
 

Opslag in verkoopruimten brandveilig 
 
Voor de opslag in verkoopruimten van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking, voor zover 
dit stoffen betreft die daadwerkelijk voor de verkoop zijn bestemd, gelden specifieke eisen. Deze 
eisen zijn niet van toepassing op de opslag in verkoopruimten van producten bestemd voor de 
persoonlijke verzorging zoals scheerschuim, deodorant en haarlak. 
 
Een opslag in een verkoopruimte moet brandveilig zijn. Een opslag is in ieder geval brandveilig als de 
maximale hoeveelheden uit tabel 4.8 van de Activiteitenregeling niet worden overschreden of als 
een opslagvoorziening conform PGS 15 aanwezig is. Het bevoegd gezag kan op verzoek op basis van 
een Programma van eisen een ander wijze van opslag met maatwerkvoorschriften toestaan. 
 
De hoeveelheden in tabel 4.8 zijn onder andere afhankelijk of de opslag is gelegen onder een ruimte 
met een gevoelige functie. Met ruimten met een gevoelige functie wordt bedoeld een ruimte van 
derden met een woon-, bijeenkomst-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie. 
 
De toegestane hoeveelheden voor brandbare stoffen ADR klasse 3 (ontvlambare vloeistoffen, zoals 
terpentine, brandspiritus of wasbenzine) vermeld in tabel 4.8 zijn afhankelijk van of de stoffen wel of 
niet in een lekbak worden opgeslagen. Met een lekbak mag de hoeveelheid groter zijn. Bij 
afwezigheid van lekbakken zullen in geval van brand de opgeslagen brandbare vloeistoffen een 
plasbrand veroorzaken die zich over het gehele winkeloppervlak kan verspreiden. Dit risico wordt 
beperkt door opslag in een lekbak. De lekbak moet de totale inhoud van de opgeslagen stoffen 
kunnen opvangen, onbrandbaar zijn en bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen. Spuitbussen 
hoeven niet boven lekbakken te worden opgeslagen. De in spuitbussen aanwezige brandbare stoffen 
zijn over het algemeen gassen onder druk, waarvan het niet erg waarschijnlijk is dat die in geval van 
een incident of brand in de lekbak zullen worden opgevangen. Het heeft de voorkeur om de 



 

 

 
 

 
 

 

opvangvoorziening tevens vlamdovend uit te voeren. Hierbij worden de zuurstoftoevoer en het 
verdampend oppervlak beperkt, waardoor uiteindelijk de verbranding wordt beëindigd. 
 
Voor verkoopruimten die onder een ruimte met een gevoelige functie zijn gelegen, zijn de maximaal 
toegestane hoeveelheden van stoffen ingedeeld in categorie II van tabel 4.8 afhankelijk van het feit 
of de verkoopruimte als brandcompartiment is uitgevoerd. Is dit het geval en is de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen de verkoopruimte en de ruimte met gevoelige 
functie 60 minuten of meer, dan mag een dubbele hoeveelheid van ADR klasse 2 en 3 worden 
opgeslagen. Opslag in een verkoopruimte met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
van minder dan 60 minuten is uitsluitend toegestaan als er sprake is van individuele  
consumentenverpakkingseenheden (zoals jerrycans of blikken) met een inhoud van ten hoogste 5 
liter. 
 
Categorieën 
De in tabel 4.8 van de Activiteitenregeling opgenomen verpakte gevaarlijke stoffen zijn 
onderverdeeld in drie categorieën, waarvoor voor elk maximale hoeveelheden zijn aangegeven. Deze 
categorieën betreffen de volgende stoffen en verpakkingen: 
 

Cat Soort verpakte gevaarlijke stoffen Omschrijving en voorbeelden 

I Gevaarlijke stoffen en CMR- stoffen 
in verpakking met uitzondering van 
verfproducten in metalen verpakking 
(III) 

Deze categorie betreft alle gevaarlijke stoffen en 
CMR-stoffen in verpakking, met uitzondering 
van verfproducten die vallen onder 
categorie III. De bij deze categorie aangegeven 
maximale hoeveelheden zijn inclusief de stoffen 
die vallen onder II. 

II Verpakte gevaarlijke stoffen van ADR 
klasse 2 of 3 met uitzondering van 
verfproducten in metalen verpakking 
(III) en gebruiksklare 
ruitensproeiervloeistof met vlampunt 
hoger dan 40 °C 
 

Hieronder vallen spuitbussen, brandbare 
vloeistoffen en oplosmiddelen, 
harsoplossingen, aardolieproducten. 
Voorbeelden zijn terpentine, 
wasbenzine, thinner, aceton, 
stickerverwijderaar, verfverdunners en 
gereedschapreinigers. 

III Verfproducten die als gevaarlijke 
stoffen zijn aangewezen (ADR klasse 
3), in metalen verpakking 

Dit zijn de reguliere verfblikken, met zowel 
verven die met een organisch oplosmiddel 
moeten worden verdund als verven die met 
water worden verdund. Ook de laatste categorie 
kan nog een aanzienlijk gehalte aan organische 
oplosmiddelen bevatten. Voor alle 
verkoopruimten geldt een maximale 
hoeveelheid van 8.000 liter. 

 


