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Erratum PGS 15 d.d. 4 oktober 2007 
Een passage in de PGS 15 kan leiden tot onduidelijkheden bij het gebruik van de PGS publicatie. De 
hieronder opgenomen tekst vervangt de tekst zoals opgenomen in de PGS 15. 
 
 
3.7 Ventilatie           Wm, AI 
 
3.7.1 Een opslagvoorziening moet doelmatig zijn geventileerd. Afvoer van ventilatielucht moet opde 
buitenlucht plaatsvinden. Indien natuurlijke ventilatie op de buitenlucht aanwezig is, moeten 
ventilatieopeningen zo ver mogelijk van elkaar (diametraal) zijn aangebracht. De laagste ventilatieopening 
mag niet lager liggen dan de hoogte van de drempel. De ventilatie moet continu zijn en de ventilatievoud 
van de ruimte per uur moet te allen tijde minimaal 1 bedragen. Een grotere ventilatievoud kan noodzakelijk 
zijn, afhankelijk van de gevaarsaspectenvan de opgeslagen stoffen (explosieveiligheid / 
arbeidshygiënische omstandigheden). Indien een ventilatieopening is aangebracht in een bouwkundige 
constructie waaraan op basis van paragraaf 3.2 van deze richtlijn eisen m.b.t. WBDBO of 
brandwerendheid zijn gesteld, moeten vlamkerende roosters zijn aangebracht en mag door het 
aanbrengen van de ventilatie geen afbreuk worden gedaan aan de WBDBO van de opslagvoorziening.  
 
Toelichting: 
Ventilatie heeft ten doel te voorkomen dat door een lekkage anders dan ten gevolge van een calamiteit, 
een explosief damp/luchtmengsel ontstaat. Zoneklassen en zoneafmetingen worden mede bepaald door 
het ventilatieontwerp (zie NPR 7910-1). Tevens heeft ventilatie ten doel schadelijke of hinderlijke gassen of 
dampen af te voeren (arbeidshygiënische aspecten). In hoeverre er sprake is van schadelijke of 
hinderlijke dampen kan bepaald worden met behulp van de RI&E. De gevaarseigenschappen van de 
opgeslagen stof(fen) moeten hierbij nadrukkelijk betrokken worden. Afhankelijk van de vraag of de 
opgeslagen stoffen een vluchtig, hinderlijk en/of giftig karakter hebben moet worden bezien of ventilatie 
geïndiceerd is en zo ja met welk ventilatievoud (aantal malen per uur dat de lucht in de ruimte wordt 
ververst).Verder moet uit het RI&E blijken of er, bij het gebruik van mechanische ventilatie, noodzaak is 
voor het plaatsen van een signaleringssysteem in geval er storing optreedt.  
Indien beveiligingen worden aangebracht (te denken valt aan detectieapparatuur) kan afgeweken worden 
van de ventilatie-eisen. Dit kan van belang zijn bij bijvoorbeeld gekoelde of verwarmde opslag. Indien een 
rookluik (rook- en warmteafvoer) zodanig is geïnstalleerd dat deze onder normale omstandigheden is 
geopend, kan een rookluik worden gezien als een ventilatiekanaal. Bij bepaalde 
brandbeveiligingsinstallaties worden eisen gesteld aan de uitvoering van ventilatiekanalen. 
 
Toelichting op dit erratum 
Met dit erratum wordt duidelijk dat de eis voor doelmatige ventilatie van een opslagvoorziening ook geldt 
voor brandveiligheidsopslagkasten. In de nieuwe tekst is een klein aantal verduidelijkingen angebracht en 
zijn onderstaande passages geschrapt: 
In het voorschrift de zin:  

- Dit voorschrift is niet van toepassing op een brandveiligheidsopslagkast. 
In de toelichting de zinnen: 

- Afhankelijk van de uitkomst dient doelmatige ventilatie aangebracht te worden. 
- In de norm voor brandveiligheidsopslagkasten (NEN-EN 14470-1) zijn eisen m.b.t. ventilatie 

opgenomen. 
 
 


