
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Cursus Performance Based brandbeveiliging PGS 29 

Het Centrum Industriële Veiligheid (CIV) en MARSH Risk Consulting (MRC) organiseren in 2015 de 

cursus Performance Based brandbeveiliging ten behoeve van PGS 29 opslagen. 

 

Het Centrum Industriële Veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt samen met 

MARSH Risk Consulting aan het delen van kennis die kan bijdragen aan het voorkomen en de 

beheersing en bestrijding van incidenten. 

 

Het doel van de cursus is: 

- De cursist vertrouwd te maken met het proces van Performance Based voor het ontwerpen, 

de aanleg en het toepassen van brandbeveiligingsvoorziening voor het beheersen en 

bestrijden van tank- en tankputbranden bij PGS 29 opslaglocaties. 

 

Tijdens de cursus delen wij graag de kennis en ervaring die wij hierover hebben met u. De cursus 

wordt gegeven op 15 oktober 2015. De cursus is bestemd voor medewerkers van bedrijven met 

opslagtanks, adviesbureaus en overheidsinstanties die vanuit hun rol betrokken zijn bij de 

ontwerpfase, het opzetten en het uitvoeren van onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallaties van 

PGS 29 opslagen zoals die aanwezig zijn in de petrochemische industrie, tank op- en overslagbedrijven 

farmaceutische en levensmiddelen industrie. 

 

Opbouw cursus 
De omvang en het verloop van incidenten bij opslagtanks wordt beïnvloed door het samenstel van 

aangebrachte voorzieningen en maatregelen die gehanteerd worden bij opslagtanks. Bij het 

ontwikkelen van de brandbeveiliging moet rekening gehouden worden met deze factoren. Alle 

factoren die van invloed zijn op het verloop en de ontwikkeling van het incident worden 

meegenomen als de brandbeveiliging wordt ontworpen door de twaalf stappen van het Perfomance 

Based proces te doorlopen.  

 

Tijdens de cursusdag wordt gestart met het doornemen van de twaalf stappen van het Performance 

Based proces. Vervolgens wordt dit proces toegepast middels casussen op cone roof opslagtanks, 

floating roof tanks en tankputbranden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden 

Data 

De cursussen worden gegeven op donderdag 15 oktober 2015 (week 42). 

Tijden: van 09.30 – 16.00 uur. 

 

Er kunnen per dag maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelding vindt plaats via het 

bijgevoegde formulier. Dit kunt u ook downloaden van de website van het Centrum 

Industriële Veiligheid www.centrum-iv.nl. 

 

Uiterste aanmelddatum 

Voor week 42: uiterlijk vrijdag 4 september 2015 

Kosten 

De hele cursus kost € 395,- ex BTW 

 

Locatie cursus 

World Port Center, Wilhelminakade 947, 3072 AP Rotterdam. 

Informatie over bereikbaarheid van het WPC: 

http://www.portofrotterdam.com/nl/Algemeen/Documents/Route_beschrijving_hbr.pdf 

 

Annulering 

Het Centrum Industriële Veiligheid behoudt zich tot 14 dagen van tevoren het recht voor bij 

onvoldoende deelnemers of een overmachtssituatie de cursus geen doorgang te laten 

vinden en de personen die zich voor de cursus hebben aangemeld hiervan in kennis te 

stellen. 

 

Cursisten kunnen tot uiterlijk 45 dagen voor de aanvang van de cursus kosteloos annuleren. 

Het is echter ook mogelijk om een ander persoon in uw plaats te laten deelnemen. 

Bij latere annulering worden alle kosten in rekening gebracht. 

 

Informatie 

Inhoudelijke informatie over de cursus kan worden ingewonnen bij de cursuscoördinator: 

Michael de Gunst, tel. 010 – 4468645 / 06-23069582 of via e-mail 

michael.de.gunst@veiligheidsregio-rr.nl. Voor vragen en informatie over de inschrijving kunt 

u contact opnemen met Chantal Wintjens, tel. 010-4468500 of via e-mail 

civ@veiligheidsregio-rr.nl. 



 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier 

CURSUS Perfomance Based brandbeveiliging PGS 29 
Datum: 15 oktober 2015 

Naam  

Titel  

Organisatie  

Functie  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon zakelijk  

Telefoon privé  

E-mail adres  

De cursus moet vooraf worden betaald: 

Factuur s.v.p. zenden aan: 

 

Organisatie  

t.a.v.   

Onder vermelding van inkoopnummer  

Adres  

Postcode en woonplaats  

 

Datum:      Handtekening: 

 

 

 

Informatie 

Inhoudelijke informatie over de cursus kan worden ingewonnen bij de cursuscoördinator: Michael de 

Gunst, tel. 010 – 4468645 of via e-mail michael.de.gunst@veiligheidsregio-rr.nl. Voor vragen en 

informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met Chantal Wintjens, tel. 010-4468500 of via 

e-mail CIV@veiligheidsregio-rr.nl. 

 

U kunt uw aanmelding versturen naar VRR/Centrum Industriële Veiligheid, Postbus 9154, 3000 AD 

Rotterdam of faxen naar 010-4468579 of per e-mail zenden aan CIV@veiligheidsregio-rr.nl. 


