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Introductie

• CCV en Willem van Oppen
• Kiwa R2B en Emiel Verbruggen
• Beide lang werkzaam in brandbeveiliging
• Beide kennis van VAS, memorandum 60 en NEN-EN 12845+A2+NEN 1073
• Beide meegeschreven aan CCV-richtlijn Brandbeveiliging

Consumentenvuurwerk
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Thema’s in deze parallelsessie

• De CCV-richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk: waarom
• Overeenkomsten met VAS in combinatie met Memorandum 60
• Verschillen met VAS in combinatie met Memorandum 60
• Aansluiting bij de bestaande praktijk
• Overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’: 5-jaarlijkse toets UPD
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CCV-richtlijn en de rest: hoe zat het ook alweer?
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CCV-richtlijn en de rest: hoe zat het ook alweer?
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Aanleiding voor de CCV-richtlijn

Oud papier en nieuwe werkelijkheid lopen toenemend uit elkaar
• Regels en opzet uit 2002, en de wereld is veranderd
• Memorandum 60 uit 2004 is combi van tekst uit VAS + NEN 2535 + NEN

2575 + inspectie + proces
• 2010: NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 vervangt VAS (sprinkler)
• Nieuwe versies van NEN 2535 (BMI) en NEN 2575 (OAI)
• Behoefte: splitsen en moderniseren

van eisen, inspectie, certificatie
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Richtlijn - Memorandum 60: overeenkomsten (1)

• Brandbeveiligingsniveau is hetzelfde
• Veel tekst is letterlijk hetzelfde, alleen op andere manier geordend
• Toepassing: voor consumentenvuurwerk ADR-klasse 1.4S en 1.4G
• Nog steeds brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist
• Vereiste brandbeveiligingsinstallatie per hoeveelheid vuurwerk: zelfde
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Richtlijn - Memorandum 60: overeenkomsten (2)

• Omvang sprinklerinstallatie ongewijzigd
• Nog steeds een Programma van Eisen nodig (heet nu: UPD)
• Nog steeds situatietekeningen en detaillering van installaties nodig

(heet nu: detailontwerp)
• Nog steeds onderhoud en beheer verplicht
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Richtlijn - Memorandum 60: verschillen (1)

• Indeling van de richtlijn = volgens NEN-norm. Voorbeeld: afko’s en
definities vooraan gezet (en natuurlijk geactualiseerd)

• Toelichtende teksten eruit (richtlijn = eisenstellend)
• Dingen die ook in het Vuurwerkbesluit staan zijn geschrapt
• Programma van Eisen heet nu uitgangspuntendocument
• Er is een hoofdstuk Eisen Vuurwerkopslag ingevoegd over

opslageisen in de (buffer)bewaarplaats i.v.m.
NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (legborden, bulk)
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Richtlijn - Memorandum 60: verschillen (2)

• Eisen aan de geaccrediteerde inspectie-instelling, beschrijving
uitvoering inspectie, goed/afkeurcriteria eruit en naar 2 CCV-
inspectieschema’s (inspectie UPD, inspectie brandbeveiligingsinstallatie)

• Geen verwijzing meer naar ‘erkend installateur’ (er zijn wel CCV-
certificatieschema’s voor levering en onderhoud van de
brandbeveiligingsinstallatie)

• Checklistsà inspectieschema’s en hoofdstuk onderhoud,
procesbeschrijving = bijlage 2
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Aansluiting bij de bestaande praktijk

• Duidelijke en toegankelijk beschreven toetsbare criteria o.b.v. actuele
normen

• Inschakelen ‘erkend installateur’ niet langer verplicht (maar toch
verstandig)

• De eisen aan het UPD (doel!) en het detailontwerp zijn wel behoorlijk
gedetailleerd à punt van aandacht bij 5-jaarlijkse toets
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Overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’

• Zodra nieuwe Vuurwerkbesluit van kracht (1 juli 2018?): CCV-richtlijn
aangewezen, Memorandum 60 niet meer

• Brandbeveiligingsinstallaties worden dan geïnspecteerd volgens de
CCV-richtlijn o.b.v. het bestaande PvE (VAS en Memorandum 60)

• Moeten alle PvE’s worden aangepast naar UPD volgens richtlijn?
à Afspraak in overgangsrecht Vwb: bij eerstvolgende 5-jaarlijkse toets
worden bestaande PvE’s geïnspecteerd tegen de CCV-richtlijn
(verschillen-analyse). PvE’s die voldoen hoeven niet aangepast, andere
PvE’s moeten worden bijgewerkt als het bevoegd gezag dat eist.
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5-jaarlijkse toets van het UPD: wat houdt die in?

• Inspectieschema UPD-CV: ‘beoordeling of van de normatieve
verwijzingen in het geldende uitgangspuntendocument recentere
versies beschikbaar zijn gekomen, en of de versie genoemd in het
uitgangspuntendocument naar de inzichten ten tijde van inspectie
leidt tot een doeltreffende brandbeveiliging’

• In kaart brengen hoe je vandaag de brandbeveiliging zou ontwerpen als
er sprake was van een nieuwe situatie

• Verschillen-analyse tussen normen toen en normen nu
• Rapportage = onderlegger voor gesprek tussen opslagbedrijf en bevoegd

gezag
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Conclusie

De CCV-richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk
bevat prima smakende oude wijn,

de droesem is in de oude fles achtergebleven.
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Praktijkvragen

• Hoe zit het nu met de hoeveelheid vuurwerk en opslaghoogtes, zegt de
CCV-richtlijn daar iets van?

• De brandbeveiliging moet aan het UPD voldoen. Wat nu als er bij
inspectie een afwijking wordt geconstateerd?

• In de oude systematiek had je kernbepalingen en andere bepalingen.
Dat is in de CCV-richtlijn niet terug te vinden. Waar zijn die gebleven?

• Waar kan ik de CCV-richtlijn vinden? Antwoord: op de CCV-website, zie
https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/opslag-
consumentenvuurwerk/ bij ‘direct downloaden’
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