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U i t  h e t  va k

Medio 2020 zal naar verwachting een nieuwe PGS-richtlijn voor de opslag van lithium-
batterijen van kracht worden. Veel bedrijven moeten zich hier nog op voorbereiden. 
Daarom organiseerde opleider Special Cargo Services op 5 juni jl. een thema-avond. 
Twee SCS-trainers brachten de deelnemers op de hoogte van de huidige stand van 
zaken op dit gebied.

Louise Wagenaar met medewerking van Jurgen Spanjers en Teun Graven

De PGS 37 komt eraan, de nieuwe richtlijn voor de opslag 
van lithium-ion-batterijen. Het is niet voor niks dat 
hiervoor een specifieke PGS in het leven wordt geroe-
pen: het gebruik van deze accu’s neemt een grote vlucht, 
volgens schattingen neemt dit de komende jaren met 
zo’n veertien procent per jaar toe. Daarmee groeit ook 
het aantal incidenten met lithium-ion-batterijen. Wat de 
meeste batterijen met elkaar gemeen hebben, is dat zij 
instabiel kunnen worden bij overladen, diep-ontladen, 
hoge en lage temperaturen en slag of stoot. De risico’s 
zijn, afhankelijk van de situatie, verontrustend en ernstig 
te noemen. 
Momenteel is wetgeving rondom opslag van lithiumbat-
terijen nihil en ook de kennis bij gebruikers beperkt. 
Voor Special Cargo Services aanleiding om een thema-
avond over dit onderwerp te organiseren. Twee docen-
ten van SCS – Jurgen Spanjers en Teun Graven – leidden 
de deelnemers door de materie heen.

Transport
De risico’s bij (transport van) lithiumbatterijen worden 
mede veroorzaakt door:

 f gebrek aan kennis; 
 f geen of verkeerde informatie vanuit de klant of 
leverancier;

 f geen of verkeerde kenmerken of etiketten op 
verpakkingen;

 f productie niet conform gestelde eisen (moeten 
voldoen aan het UN Handboek voor Beproevingen en 
Criteria (deel III, paragraaf 38.3).

Voor het juist classificeren van de lithiumbatterijen is 
specifieke kennis noodzakelijk. Aan de hand van de 
classificatie wordt het UN-nummer bepaald en kan 
worden bekeken wat de specifieke voorwaarden zijn om 
te voldoen aan de geldende transportregelgeving.  

Belangrijk om te weten is dat er géén volledig vrijge-
stelde batterijen zijn. Indien men, bijvoorbeeld voor het 
ADR, voldoet aan bijzondere bepaling 188, kunnen er 
een aantal vrijstellingen zijn waarvan gebruik kan 
worden gemaakt. Deze vrijstelling omvat dan wel 
aanvullende eisen ten aanzien van omvang, inhoud, 
kenmerking, verpakking en documentatie.

Etikettering
Op de verpakking zijn de volgende etiketten/kenmerken 
mogelijk:
1 Vervoersetiket Klasse 9A: lithiumbatterijen en lithium-

cellen (zie figuur 1);
2 Kenmerk ‘Uitsluitend vrachtvliegtuigen’ (zie figuur 2);
3 Kenmerk ‘Lithiumbatterijen Merk’ (zie figuur 3).

Spanjers behandelde aan de hand van enkele voorbeel-
den de verschillen in de etiketten die vereist zijn bij colli 
met lithiumbatterijen per vervoersmodaliteit. Dit is 
weergegeven in tabel 1.
 
De opleidingseisen zijn opgenomen in sectie 1.5 van 
IATA en hoofdstuk 1.3 van de andere regelgeving. De 
opleiding moet, afhankelijk van de verantwoordelijkhe-
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den en taken van de betreffende persoon, in de 
volgende vorm geschieden:

 f algemene bewustmaking;
 f functiespecifieke opleiding;
 f veiligheidsopleiding.

Ondanks mogelijke vrijstellingen vanuit transportregel-
geving, is er geen vrijstelling voor opleiding en instruc-
ties. Het ICAO/IATA heeft hier een aanvullende oplei-
dingsverplichting ingesteld in sectie 1.6. Voor de andere 
regelgeving is dit niet op deze manier vastgelegd, maar 
heb je nog altijd te maken met de Arbeidsomstandighe-
denregelgeving. De werkgever heeft de verplichting 
voorlichting en instructie te geven over veilig werken, in 
dit geval met lithiumbatterijen. De mogelijk aanwezige 
risico’s binnen het bedrijf moeten dus goed geïnventari-
seerd zijn en de betrokken medewerkers moeten 
voldoende instructie hebben ontvangen om veilig te 
kunnen werken.

Opslag
Lithiumbatterijen vallen onder ADR Klasse 9, maar strikt 
genomen vallen ze  niet onder de PGS 15. SCS vroeg zich 
of hoe de overheid nu aankijkt tegen het ontbreken van 
goede regelgeving voor opslag. Daarom legde Graven 
deze vraag vorig jaar voor aan een Regionale Uitvoe-
ringsdienst (afgekort: RUD, het bevoegd gezag voor de 

opslag van gevaarlijke stoffen). Deze RUD bevestigde dat 
de opslag van lithium-ion-batterijen niet onder PGS 15 
valt en dat er ook (nog) geen andere voorschriften voor 
zijn. De Veiligheidsregio waarin de betreffende RUD valt, 
meldde vervolgens dat er een best practice in ontwikke-
ling is, maar dat deze op z’n vroegst eind 2018 klaar is. 
Inmiddels weten we dat deze PGS 37 pas verwacht wordt 
eind 2020. De overheid heeft zich dus in ieder geval wel 
gerealiseerd dat er regelgeving voor moet komen.

Wat communiceert de overheid dan nu naar buiten? Het 
Kenniscentrum Infomil stelt desgevraagd dat er op basis 
van Activiteitenbesluit/Activiteitenregeling geen eisen 
gelden ten aanzien van opslag van lithiumbatterijen. Dit 
geldt zowel voor de losse batterijen als voor batterijen in 
apparatuur. Als er sprake is van een vergunningplichtige 
inrichting, dan is het mogelijk dat in de vergunning wel 
al eisen zijn opgenomen. 

Juridische status
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de PGS 37 kracht van 
wet (‘juridische status’) zal krijgen. Daartoe zal de PGS 
geborgd moeten worden in de Activiteitenregeling, de 
Omgevingswet en aanverwante besluiten en regelingen. 
Dat betekent dat er in deze regelgeving naar de PGS 37 
verwezen zal moeten gaan worden als best beschikbare 
techniek.

luchtvervoer andere modaliteiten

1 losse lithiumbatterij (30 Wh) (2) en (3) (3)

3 losse lithiumbatterijen (30 Wh) (1), (2) en (3) (3)

1 hoofdlamp met bijbehorende losse lithiumbatterij (20 Wh) (3) (3)

1 hoofdlamp met 1 ingebouwde lithiumbatterij (20 Wh) - -

Tabel 1 Enkele colli lithiumbatterijen met vereiste etikettering 

Figuur 1 vervoersetiket Klasse 9A: lithiumbatterijen en lithiumcellen Figuur 2 kenmerk ‘Uitsluitend vrachtvliegtuigen’



Als het om HSE draait 
Eric van der Steen is Arbo-coördinator bij Port of Amsterdam. Als veiligheids-
adviseur is hij getraind in het opsporen en voorkomen van onveilige werksituaties. 
De actuele regels en normen die worden gesteld aan werkgevers raadpleegt hij 
graag in de practice notes en AI-bladen van Sdu: “Over ieder denkbaar onderwerp 
is een uitgebreide practice note of AI-blad beschikbaar. Daardoor kom ik makkelijk 
nieuwe aanknopingspunten op het spoor en raak ik getriggerd om het nóg beter te 
doen. Alle informatie is praktisch en helder geschreven. De kern haal je er zo uit. 
Dat helpt me enorm iedereen te laten inzien dat we de regels moeten volgen zodat 
we veilig werken.”

“ De practice notes en 
AI-bladen triggeren 
mij om het nog beter 
te doen.”

      Eric van der Steen 
Arbo-coördinator Port of Amsterdam
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Daarnaast zijn er nog andere factoren waar mogelijk 
rekening mee gehouden moet worden:

 f De verzekeraar kan beperkende voorwaarden stellen 
in de polis.

 f De eigenaar gebouw/verhuurder kan bepaalde 
activiteiten in zijn gebouw verbieden.

 f In het uitgangspuntendocument (UPD) moet de 
opslag van lithiumbatterijen meegenomen worden.

 f Het brandblussysteem moet geschikt zijn.

Handreikingen
De PGS 37 zal betrekking hebben op de bedrijfsmatige 
opslag van lithium-ion-batterijen en -accu’s en zoge-
naamde Elektriciteit Opslag Systemen (= buurtbatte-
rijen). Voor de tussenliggende periode wordt verwezen 
naar twee handreikingen, die zijn opgesteld door twee 
veiligheidsregio’s en het Landelijk Informatiepunt 
Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS):

 f handreiking Elektriciteit Opslag Systemen (EOS > 
25 kW Li-ION) (zie kader ‘Meer informatie’);

 f handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen (zie 
kader ‘Meer informatie’).

De eerste handreiking gaat over het gebruik en de 
plaatsing van dergelijke systemen. Het toepassingsgebied 
van de tweede handreiking is de bedrijfsmatige opslag 
van nieuwe, niet-beschadigde en niet-defecte lithium-ion-
energiedragers, en dan vanaf vastgestelde minimale 
hoeveelheden. Ze betreft dus niet de lithium-metaalbatte-
rijen. Deze handreiking sluit zoveel mogelijk aan bij PGS 15.

In de handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen zijn 
maatregelen opgenomen voor:

 f bouwkundige voorzieningen, bijvoorbeeld: opslag 
vindt plaats in een opslagvoorziening conform PGS 15;

 f verpakkingen, bijvoorbeeld: een verbod op stapelen 
van pallets met (verpakte) lithiumbatterijen; 

 f installatietechnische voorzieningen, bijvoorbeeld: de 
aanwezigheid van een brandmeldinstallatie conform 
NEN 2535 met doormelding naar een particuliere 
alarmcentrale;

 f organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld: een 
journaal conform PGS 15 en een intern noodplan bij 
opslag > 2500 kg.

Investeringen
Naar verwachting zal de PGS 37 voortborduren op 
bovengenoemde twee handreikingen. Dit alles zal naar 
verwachting een behoorlijke investering vergen, met 
name bij bedrijven die nog geen brandcompartimenten 
voor opslag hebben. Daarom is het goed dat bedrijven 
zich – aan de hand van de handreikingen - hier alvast op 
kunnen voorbereiden. 

Jurgen Spanjers en 
Teun Graven zijn 
veiligheidsadviseur en 
trainer bij Special Cargo 
Services

Meer informatie
 f Handreiking Elektriciteit Opslag Systemen (EOS > 25 kW Li-ION):  
www.ifv.nl of bit.ly/2BAhzjL;

 f Handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen: www.ifv.nl of  
bit.ly/2BAhzjL;

 f PGS 37: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS37.html

Figuur 3 kenmerk ‘Lithiumbatterijen Merk’

Vraag vrijblijvend inlichtingen!
www.aokbv.nl

Wijngaardstraat 51
4461 DB  Goes

T. 0113 - 25 06 37
E. info@aokbv.nl 

AOK bv is een vooraanstaand 
opleider in cursussen over gevaarlijke 

stoffen en heeft hoge slagingspercentages.

Onze opleidingen worden verzorgd door eigen 
vakdocenten met elk een ruime ervaring.
 
Een greep uit onze opleidingen:
• Middelbare Gasmeetkunde (MGK)
• Medewerker gevaarlijk afval A
• Veiligheidsadviseur, alle modaliteiten
• Tankreiniging



• Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen 
(en/of herhaling)

• Veiligheidsadviseur ADR – RID – ADN (en/of herhaling)
• IMDG-cursussen
• Specialist Gevaarlijke Stoffen
• IATA, Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen
• Veilig Omgaan met Gevaarlijke Stoffen

• Gevaarlijke stoffen voor warehouse- 
en terminalmedewerkers

• PGS 15 en andere PGS-cursussen
• Veilig Omgaan met Gevaarlijke Stoffen
• ADN basiscursus / ADN herhaling
• ADN chemie / ADN chemie herhaling
• Operationele Behandeling Tankschepen

Alle cursussen kunnen op maat worden gemaakt en/of uitgevoerd bij u of bij ons op locatie.

CURSUSSEN
GEVAARLIJKE STOFFEN

KIJK OP 

STC-BV.NL
VOOR HET COMPLETE 

OVERZICHT

0900 – 0620  |  INFO@STC-BV.NLSTC TRAINING & CONSULTANCY is onderdeel van STC GROUP

UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON
DE OPLOSSING VOOR OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Met ons bent u slim vanaf het begin!

 ü Wij denken met u mee vanaf de eerste penstreep op papier.

 ü Planning en kwaliteit zijn bij ons gewaarborgd.

 ü Door onze Verticale Integratie hebben we alle essentiële 
aspecten van een bouwproces in eigen beheer.

BELGIË | NEDERLAND | FRANKRIJK

www.willynaessens.nl

WIJ ZIJN UW PARTNER IN BEDRIJFSHUISVESTING!


