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Pakket Buiten Bedrijfsstelling Brandbeveiliging
Deze vergunning is vereist voor elke buiten bedrijf stelling van een brandbeveiligingssysteem, ongeacht de reden of duur ervan. Brandbeveiligingssytemen zijn onder
andere: sprinkler koppen, -kleppen, brandbluspompen, bluswaterleidingen, brandkranen,
gasblussystemen en brand detectie/alarmerings systemen.
Nieuwe vergunningen
Plaats alle ongebruikte vergunningen in de
hoes hieronder.
Opslag van beëindigde vergunningen
Archiveer alle beëindigde vergunningen
op een vaste plaats voor audits en inspectie.
Zorg ervoor dat dit gebeurt voor beide
onderdelen van de vergunning.

Tips voor afdrukken van digitale
vergunning
Druk de volledige vergunning af op standaardpapier. Vouw de afgedrukte vergunning
dubbel op de hiervoor aangegeven lijn en
knip/snij het vel in tweeën.

Aanvragen van vergunningsformulieren
Opnieuw aanvragen van een vergunning
kan plaatsvinden via uw lokale Swiss Re
Corporate Solutions risk engineer,
verzekeraar of verzekeringsmakelaar.
Hebt u dringend een vergunning nodig?
Druk een exemplaar van de digitale versie af.
Deze is verkrijgbaar via uw lokale Swiss Re
risk engineer of verzekeraar.

Omdat deze versie geen doorslagmogelijkheid biedt, moet u er zelf voor zorgen dat
alle details op beide onderdelen van de
vergunning staan.

NIEUWE VERGUNNINGEN
Wanneer gebruik ik deze vergunning?
Deze vergunning is vereist voor elke buiten
bedrijfstelling van een brandbeveiligingssysteem, ongeacht de reden of duur
daarvan.

Tot de systemen behoren onder meer:
̤̤ sprinkler- en watersproeisystemen
̤̤ brandkraan- of standpijpsystemen
̤̤ brandbluspompen
̤̤ brandslangsystemen
̤̤ hoofdwaterleiding brandbestrijding
̤̤ bluswater tanks/kelders
̤̤ schuimblussystemen
̤̤ nat-chemische blussystemen
̤̤ blusgassystemen
̤̤ brandalarm- en detectiesystemen
Afhankelijk van uw land of regio kunnen
diverse meldingen vereist zijn. Dit kan een
melding aan de brandweer of alarmcentrale of aan de verzekeringsmakelaar of
direct aan Swiss Re Corporate Solutions.

Waarom gebruik ik deze vergunning?
Een brandbeveiligingssysteem is een
kritisch onderdeel van de veiligheid op
uw locatie.

De bevoegd persoon moet minimaal
beschikken over kennis van brandbeveiligingssystemen en op de hoogte zijn van
de risico’s van storingen aan brandbeveiligingssystemen en hoe de gevaren tijdens
een storing te verminderen.

Dit soort systemen spelen een cruciale
rol bij de beperking van de ernst van een
brand in uw vestiging. Een brand kan uw
gebouw, productie en de continuïteit van
uw bedrijfsvoering aanzienlijke schade
toebrengen. Een brand is niet alleen een
risico voor het bedrijf, maar ook voor
elke medewerker in uw onderneming.

Toezicht op de naleving van de
in de vergunning opgenomen
voorzorgsmaatregelen
Doorgaans wordt werk aan deze systemen
uitgevoerd door een extern brandbeveiligingsbedrijf, dat wellicht niet op de hoogte
is van de maatregelen die op deze locatie
gelden.
Het is belangrijk dat de bevoegd persoon
de betreffende ruimten inspecteert,
om erop toe te zien dat alle voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd.

Uitgifte van een vergunning
Een vergunning mag uitsluitend worden
afgegeven door een bevoegd persoon m.b.t.
het brandbeveiligingssysteem. Volg de
onderstaande werkwijze:
̤ Neem een nieuwe vergunning en vul alle
velden in.
̤ Check ter plaatse dat alle voorzorgsmaatregelen zijn geactiveerd.
̤ Haal de twee delen van de vergunning van
elkaar en plaats de voorzijde in de hoes
hieronder.
̤ Maak de achterzijde vast aan het door
storing getroffen systeem.

*Storingen en Brandgevaarlijk Werk
Overweeg altijd alternatieven voor “Heet
Werk” of gebruik een afgeschermde ruimte
voor de werkzaamheden. Als “Heet Werk”
absoluut noodzakelijk is, moet een Buiten
Bedrijfstelling van het brandbeveiligingssysteem worden vermeden. Uitschakeling
van het detectiesysteem direct boven de
plaats waar het “heet Werk” plaatsvindt is
toegestaan indien het risico van incorrecte
activatie bestaat.
Opmerking: Als de vergunning zich buiten
of in een natte omgeving bevindt, doe de
vergunning dan in een dichte plastic hoes.

ACTIEVE VERGUNNINGEN

Wie moet deze vergunning afgeven?
Binnen de organisatie moet een deskundig
persoon worden aangewezen als “bevoegd”
voor de brandbeveiligingssystemen.

Een aannemer, tijdelijke medewerker of
medewerker van een derde (externe) partij
moet niet als bevoegd persoon worden
aangewezen.

Voorafgaand aan een Buiten Bedrijfstelling
̤ Als er gepland werk aan het systeem is
voorzien, probeer deze werkzaamheden
dan uit te voeren als het brandgevaar
minimaal is, bijvoorbeeld in perioden
waarin de bedrijfsactiviteiten stil liggen.
̤ Als de Buiten Bedrijfstelling onderdeel is
van een noodsituatie, waarborg dan dat
alle onderstaande voorzorgsmaatregelen
worden genomen en dat de vergunning
onmiddellijk wordt afgegeven.
̤ Als gevaarlijke processen onbeschermd
zijn, wordt aanbevolen deze processen
stop te zetten.
̤ Vergunningen moeten ongeacht reden
of duur worden afgegeven.

Een brandbeveiligingssyteem heeft doorgaans ook een functie in de bescherming
van levens. Het zorgt voor vroegtijdige
melding, evacuatie van mensen en beperking van uitbreiding naar de andere
gebouwen en omgeving.

Tijdelijke bescherming
̤ Zorg voor extra brandblussers in de
betreffende ruimte(n)
̤ Waarborg dat alle brandslangen in
het gebouw werken en voldoende
capaciteit leveren.
̤ Verwijder alle ontstekingsbronnen
̤ Verwijder brandbare materialen of
dek deze af met branddekens.
̤ Wijs getraind personeel aan om
brandwachtdiensten uit te voeren.
Meldingen
̤ De brandweer en de meldkamer van
de bewakingsdienst.
̤ Uw eigen calamiteiten organisatie,
beveiliging en management team.
̤ Uw verzekeringsmakelaar of lokale
underwriter van Swiss Re
Corporate Solutions.

Tijdens de buiten bedrijfstelling:
̤ Bevestig de vergunning aan de apparatuur met de storing, in de hoes met
actieve vergunningen.
̤ Zorg dat alle gevaarlijke processen
of processen waarbij ontbranding of
ontsteking mogelijk is, stilgelegd zijn.
̤ Verbied roken.
̤ Verbied alle brandgevaarlijke werkzaamheden. Als deze toch noodzakelijk
zijn, neem dan contact op met Swiss Re
Corporate Solutions of uw verzekeringsmakelaar. *Let op de bovenvermelde
uitzondering.
̤ Zorg ervoor dat alle getroffen zones
regelmatig worden geïnspecteerd door
de brandwachten.
̤ Geef prioriteit aan het herstel van het
getroffen systeem.

Na de storing
Bevestig de voltooiing van de werkzaamheden:
̤ Voer de noodzakelijke testen uit om
vast te stellen dat het systeem volledig
functioneert.
̤ Als het systeem operationeel is, maar
niet naar behoren werkt, handhaaf
dan de status ‘actief’ voor de “Buiten
Bedrijfstelling”.
Beëindiging van de vergunning
Als de storing opgeheven is:
̤ Retourneer de twee delen van de
vergunning aan de bevoegd persoon.
̤ Zorg ervoor dat alle velden, data en
tijden zijn ingevuld. Onderteken de
vergunning.
̤ Hecht het voorste en achterste deel van
de vergunning aan elkaar en archiveer
voor toekomstige audits.
̤ Meld aan belanghebbenden dat de
Buiten Bedrijfstelling is opgeheven en
het systeem operationeel is.

CorSo Fire Protection Folder I Dutch

Er is sprake van een “buiten bedrijfstelling”
als een brandbeveiligings- of branddetectiesysteem, of een onderdeel van dat systeem,
is uitgeschakeld, afgesloten of niet naar
behoren werkt.

Actieve vergunning: Als een vergunning in de onderstaande hoes is geplaatst, is
er sprake van een actieve “Buiten Bedrijfstelling” en moeten voorzorgsmaatregelen
worden genomen. Alle gevaarlijke en brandgevaarlijke* werkzaamheden moeten
worden gestopt en er moet een brandwacht aanwezig zijn.
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Deze vergunning is vereist voor elke buiten
bedrijfstelling van een brandbeveiligingssysteem, ongeacht de reden of duur
daarvan.

Tot de systemen behoren onder meer:
̤ sprinkler- en watersproeisystemen
̤ brandkraan- of standpijpsystemen
̤ brandbluspompen
̤ brandslangsystemen
̤ hoofdwaterleiding brandbestrijding
̤ bluswater tanks/kelders
̤ schuimblussystemen
̤ nat-chemische blussystemen
̤ blusgassystemen
̤ brandalarm- en detectiesystemen
Afhankelijk van uw land of regio kunnen
diverse meldingen vereist zijn. Dit kan een
melding aan de brandweer of alarmcentrale of aan de verzekeringsmakelaar of
direct aan Swiss Re Corporate Solutions.

Waarom gebruik ik deze vergunning?
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hieronder.
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Opmerking: Als de vergunning zich buiten
of in een natte omgeving bevindt, doe de
vergunning dan in een dichte plastic hoes.

ACTIEVE VERGUNNINGEN

Wie moet deze vergunning afgeven?
Binnen de organisatie moet een deskundig
persoon worden aangewezen als “bevoegd”
voor de brandbeveiligingssystemen.

Een aannemer, tijdelijke medewerker of
medewerker van een derde (externe) partij
moet niet als bevoegd persoon worden
aangewezen.

Voorafgaand aan een Buiten Bedrijfstelling
̤̤ Als er gepland werk aan het systeem is
voorzien, probeer deze werkzaamheden
dan uit te voeren als het brandgevaar
minimaal is, bijvoorbeeld in perioden
waarin de bedrijfsactiviteiten stil liggen.
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zijn, wordt aanbevolen deze processen
stop te zetten.
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Een brandbeveiligingssyteem heeft doorgaans ook een functie in de bescherming
van levens. Het zorgt voor vroegtijdige
melding, evacuatie van mensen en beperking van uitbreiding naar de andere
gebouwen en omgeving.

Tijdelijke bescherming
̤̤ Zorg voor extra brandblussers in de
betreffende ruimte(n)
̤̤ Waarborg dat alle brandslangen in
het gebouw werken en voldoende
capaciteit leveren.
̤̤ Verwijder alle ontstekingsbronnen
̤̤ Verwijder brandbare materialen of
dek deze af met branddekens.
̤̤ Wijs getraind personeel aan om
brandwachtdiensten uit te voeren.
Meldingen
̤̤ De brandweer en de meldkamer van
de bewakingsdienst.
̤̤ Uw eigen calamiteiten organisatie,
beveiliging en management team.
̤ Meld de buitenbedrijfstelling aan via:
impairments_benelux@swissre.com,
en uw verzekeringsmakelaar of lokale
underwriter van Swiss Re Corporate
Solutions.
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̤̤ Bevestig de vergunning aan de apparatuur met de storing, in de hoes met
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uitzondering.
̤̤ Zorg ervoor dat alle getroffen zones
regelmatig worden geïnspecteerd door
de brandwachten.
̤̤ Geef prioriteit aan het herstel van het
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Na de storing
Bevestig de voltooiing van de werkzaamheden:
̤̤ Voer de noodzakelijke testen uit om
vast te stellen dat het systeem volledig
functioneert.
̤̤ Als het systeem operationeel is, maar
niet naar behoren werkt, handhaaf
dan de status ‘actief’ voor de “Buiten
Bedrijfstelling”.
Beëindiging van de vergunning
Als de storing opgeheven is:
̤̤ Retourneer de twee delen van de
vergunning aan de bevoegd persoon.
̤̤ Zorg ervoor dat alle velden, data en
tijden zijn ingevuld. Onderteken de
vergunning.
̤̤ Hecht het voorste en achterste deel van
de vergunning aan elkaar en archiveer
voor toekomstige audits.
̤̤ Meld aan belanghebbenden dat de
Buiten Bedrijfstelling is opgeheven en
het systeem operationeel is.
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Actieve vergunning: Als een vergunning in de onderstaande hoes is geplaatst, is
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