Kort stappenplan voor (nieuwe) vuurwerkbunker

VdS: Vertrouwen door veiligheid
VdS is een onafhankelijke organisatie, die sinds
decennia voor veiligheid en vertrouwen zorgt op het
gebied van brandbeveiliging en security.
VdS ontwikkelt innovatieve veiligheidsconcepten voor
belangrijke industrie- en bedrijfsinstallaties, leidende producenten en softwarebureaus, maar ook voor
gespecialiseerde bedrijven en deskundigen.
Deskundigheid in brandbeveiligheid
VdS beschikt over vakmensen op alle gebieden van
de brandveiligheid en verenigt de verschillende
specialisten voor vragen over installatietechnische
en bouwkundige brandbeveiliging.
De honderdjarige expertise, de wereldwijd meer
dan 30.000 inspecties per jaar, het focussen van
de keuringswerkzaamheden op de brandbeveiliging en de nauwe samenwerking met de eigen
VdS-laboratoria zijn belangrijke kenmerken van
de Technische Keuringsdienst.
Dit maakt VdS, in vergelijking met andere
keurende instanties, tot een internationaal
erkende leider op het gebied van technologie en
innovatie.

1.

Nieuwe aanvraag of wijzigen huidige vergunning
< 10.000 kg (Besluit opslag vuurwerk milieubeheer)
> 10.000 kg (milieuvergunning, Wet milieubeheer)

2.

Welke opslag hoeveelheid nieuwe situatie

3.

Huidige vuurwerkkluis handhaven of nieuw bouwen

4.

Eerste ontwerp en nagaan welke aanpassingen zijn vereist

5.

Aanpassen milieuvergunning of nieuwe melding (indien
vereist)

6.

Definitief ontwerp

7.

Eerst melden, dan milieuvergunning i.v.m. koppeling
bouw- en milieuvergunning

8.

Informeren directe buren (naar eigen inzicht)

9.

Aanvraag milieuvergunning

10. Aanvraag bouwvergunning (indien vereist)
11. Opstellen PvE door PvE-opsteller
12. Goedkeuring PvE door gemeente (toezending)
13. Na verlening bouwvergunning, start bouw
14. Na goedkeuring PvE, aanleg sprinkler (grondwater/
tanks/leidingwater)

Keuring vuurwerkbunker
Jaarlijks wettelijk verplicht

15. Keuring sprinklerinstallatie (jaarlijks)
16. Verkoop/afleververgunning APV aanvragen (indien vereist)
17. Route gevaarlijke stoffen en ontheffing laden en lossen
18. Check of voldaan wordt aan alle voorschriften VWB
19. Certificaten deur/wanden/plafond/verlichting/sprinkler
20. Logboek bijhouden
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Geen kosten
voor
certificaat!

Aan de hand van het goedgekeurde PvE worden
ontwerp en berekeningen gemaakt.
Na de realisatie van de bouw wordt een zogenaamde
eindafname gedaan (de eindinspectie).

Zekerheid door jaarlijkse inspectie
Een vuurwerkbunker moet volgens het vuurwerkbesluit aan strenge eisen voldoen. Een overtreding
hiervan is direct een economisch delict met vaak hoge
boetes.

Alle keuringen en inspecties
Een vuurwerkbunker met verkoopgedeelte
worden beschreven in het Programma van
Eisen (PvE). Eventuele aanpassingen dienen
te worden gemeld en beschreven in een Nota
van Aanvullingen (NvA) of in een nieuw PvE.
Niet alleen de techniek, maar ook o.a. het
gebruik, de stapelhoogte en opslag van het
vuurwerk, de (brand)scheidingen, etc.,
dienen hierin te worden beschreven.

VdS: betrouwbare, geaccrediteerde partner
VdS is een NEN EN 17020, door de Duitse raad van
accreditatie DAkkS, geaccrediteerde inspectieinstelling.

Hierbij worden alle facetten gecontroleerd, zoals:

Vanzelfsprekend wordt de geaccrediteerde werkwijze van VdS periodiek
door de DAkkS gecontroleerd.

•
•
•
•
•
•

De raden van accreditatie hebben zich
internationaal over en weer erkend,
zodat VdS ook in Nederland volledig
geaccrediteerd is.

de tekeningen
de berekeningen
de installatie
de watercapaciteit
bouwkundige aspecten
etc.

De verrichtingen waarvoor VdS is
geaccrediteerd zijn genoemd in de
scope.

Daarnaast wordt ook wordt de ontruimingsinstallatie getest. Indien alles goed
bevonden wordt volgt het certificaat.

Wettelijke jaarlijks keuring
Periodiek (jaarlijks) dient er een herinspectie
plaats te vinden.
Hierin wordt de installatie net als bij de
eindafname geïnspecteerd en wordt gekeken
of bouwkundig alles nog in orde is.

Om de vijf jaar herbeoordeling PvE
Iedere 5 jaar dient het PvE te worden
herbeoordeeld, volgens het Vuurwerkbesluit.

Een en ander is vastgelegd in het Model PvE
van het Vuurwerkbesluit.

De overheid heeft dan de mogelijkheid om te
eisen dat de installatie aan het meest recente vuurwerkbesluit voldoet.

Eerste beoordeling

Separate controle “moeder sprinklers”

Alvorens het PvE naar de gemeente gaat
dient dit eerst te worden beoordeeld door
een EN 17020 type A geaccrediteerde
inspectie instelling met de juiste scope.

De zogenaamde “moeder sprinklers” dienen,
afhankelijk van het type, elke 10 of 25 jaar te
worden getest en eventueel te worden
vervangen.

Deze bevatten o.a. de volgende regelingen:
•
•
•

Duitse regelingen, zoals verschillende VdS
richtlijnen
Internationale regelingen, zoals NFPA en FM
Nederlandse regelingen, zoals VAS, NEN 12845
en Memorandum 60

Uw voordelen

Een samenwerking met VdS levert u diverse
voordelen op. Uw vuurwerkbunker wordt gekeurd
door Europa’s grootste keuringsinstantie op het
gebied van brandveiligheid.
Ons ervaren, vakgericht opgeleid personeel heeft
respect voor u en uw standpunten. U geniet van een
besparing in de kosten door de samenwerking met
uw onderhoudsbedrijf.
En last but not least kunt u er zeker van zijn dat u
met uw gecertificeerde bunker nooit problemen
krijgt met de wettelijke instanties.

