Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale
cilindrische tanks (PGS 29)

De beoordeling van bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks valt onder de PGS
29 richtlijn. Deze beoordeling dient uitgevoerd te worden door een "competent body".
U heeft als eigenaar van een of meer verticale cilindrische opslagtanks. Kiwa kan, als competent body, u in alle fasen bijstaan met
betrekking tot opslagen die aan PGS 29 moeten voldoen.

Startfase
Aan de start kan Kiwa u met haar ervaring bijstaan bij de engineering, risico-inventarisatie en nieuwbouwinspecties (comissioning).
Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van Risk Based Inspection. Tevens kan Kiwa uw nieuwbouw tanks beoordelen conform
de EN 14015.

Gebruiksfase
Na ingebruikname bent u ook bij ons aan het goede adres, bijvoorbeeld voor periodieke inspecties, verificatie van reparaties en
aanpassing. Tevens kan Kiwa uw bestaande tanks beoordelen conform de EEMUA 159 richtlijn.

Resultaten
Van elke beoordeling worden altijd tijdig de rapportages opgesteld. Tevens worden bij positief resultaat de benodigde verklaringen
afgegeven, bijvoorbeeld:
Verklaring van overeenstemming (VVO)
Verklaring van geen bezwaar (VGB)
Verklaring van ingebruikname (VVI)
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Verklaringen van beproeving (VVB)
Verklaringen van eerste persproef (VVP)
Herbeoordelingsverklaringen
Gebruiksfaserapportages

Met deze verklaringen toont u aan dat uw installaties op de toepasselijke punten beoordeeld zijn en hieraan voldoen.

Compliance beoordeling
Wilt u volledig zeker zijn dat uw bedrijf aan alle aspecten van de PGS 29 voldoet, dan biedt Kiwa een compliance beoordeling. Dit in
de vorm van een quickscan. De resulterende rapportage biedt de organisatie een totaaloverzicht van de staat van de assets in
relatie tot het eigen assetmanagementsysteem als ook de PGS 29.
Kiwa biedt bedrijven, die te maken hebben met de PGS 29, een compliance beoordeling. Dit is een quickscan waarbij alle
aspecten van de PGS 29 worden bekeken. De resulterende rapportage biedt de organisatie een totaaloverzicht van de staat van de
assets in relatie tot het eigen assetmanagementsysteem als ook de PGS 29.

Kerncompetenties Kiwa in relatie tot PGS 29
De kerncompetenties van Kiwa in relatie tot PGS 29 kunnen worden samengevat als:
Controle van het ontwerp
Opslag
Brandveiligheid
(Externe-)Veiligheid
Review van Risico-Inventarisaties
Site inspections tijdens de bouw
Fundatie
Constructie
Lassers en lasmethoden kwalificatie
Corrosiebescherming
Keuringen in de gebruiksfase (periodiek, wijzigingen en reparaties)
Compliance beoordeling
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