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1 INLEIDING  
Indien het voor het uitvoeren van werkzaamheden op het Nyrstar Budel terrein nodig is om keten, 
werkruimtes of andere verblijfruimtes te plaatsen, dan dient rekening gehouden te worden met een aantal 
bepalingen die in dit voorschrift opgenomen zijn. De bepalingen dienen er toe zicht te houden op de kwaliteit 
en locatie van keten en tevens om de (brand)veiligheid te waarborgen. 
 
Onder keten wordt verstaan: keten, keetwagens, directiewagens, schaftwagens, magazijncontainers, 
werktenten, schafttenten, werkloodsen, opslagplaatsen, bad en kleedlokalen, en dergelijke. 

2 VOORSCHRIFT 
 
Voor het plaatsen van een keet moet schriftelijke toestemming te zijn verkregen in de vorm van een “Ver-
gunning voor plaatsen keet” ( F-031-vei “Vergunning voor plaatsen keet”). 
 
Deze vergunning wordt verstrekt als de noodzaak tot het plaatsen van de keet aangetoond is en de keet 
voldoet aan de in het volgende hoofdstuk weergegeven eisen. De aanvraag van de vergunning verloopt via 
de Chef Transport & Opslag, gebruik makend van het daarvoor bestemde formulier. In het kader van de 
vergunningverlening wordt de keet door de Bedrijfsbrandweer geïnspecteerd.  
 
De “Vergunning voor plaatsen keet” moet in de keet worden opgehangen. De vergunning is voorzien van 
een opstalnummer. Dit nummer moet aan de voorkant van de keet te zien zijn. Ook de naam van de firma 
die gebruik maakt van de keet dient aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar te zijn.  
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3 EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET 

3.1 Drinkwater 
Per keet kan een aansluiting op het waterleidingnet verzorgd worden. De aansluiting wordt verzorgd door 
personeel van of in opdracht van Nyrstar Budel. De wens tot aansluiten dient bij de vergunningsaanvraag 
kenbaar gemaakt te worden. Het leggen van leidingen van aansluitpunten naar de tijdelijke voorziening 
gebeurt op rekening van de gebruiker van de keet. Men dient er van doordrongen te zijn dat niet alle water 
op het terrein van drinkwaterkwaliteit is. 

3.2 Afvalwater 
 
Per keet kan een aansluiting gemaakt worden op het riool van Nyrstar Budel . De standaard maat voor de 
afvoer is Ø 110 mm. Op dit riool mag slechts sanitair afvalwater geloosd worden. Het lozen van afgewerkte 
hulpstoffen, olie- of vetemulsies of andere chemicaliën is ten strengste verboden. 

3.3 Elektriciteit 
 
Aansluitingen op  Nyrstar Budel elektriciteitsnet worden verzorgd door  Nyrstar Budel. Het leggen van kabels 
van de tijdelijke behuizing van aannemer naar het aansluitpunt dient te geschieden door aannemer. Indien 
aansluiting (220V-230V of 380V) noodzakelijk is, dient dit duidelijk vermeld te worden bij aanvraag tot 
plaatsing van tijdelijke behuizing incl. opgave van de benodigde voeding (ampère) of het benodigde 
vermogen (watt).  
 
Levering Nyrstar Budel is standaard: 230V / 16 A met aardlekbeveiliging en 380V / 63 A. Wenst een firma 
meer, dan dient de firma zelf ervoor te zorgen dat gebruik wordt gemaakt van lasdiesels of generatoren. 
Nyrstar Budel is niet gehouden om de elektriciteitsvoorziening van de aannemer te verzwaren of uit te 
breiden. 
De elektrische installatie dient te voldoen aan de laatste uitgave van NEN-1010 en NEN-3140 

3.4 Veiligheid en brandveiligheid 
 
De keet dient in goede staat van onderhoud te verkeren en gehouden te worden. Installaties in de keet 
dienen te voldoen aan geldende normen.  
 
Bij voorkeur dient elektrische verwarming te worden toegepast. Een elektrische verwarming dient een 
gesloten element te hebben, afgeschermd  en vrij  te hangen van wanden en vloeren. De verwarming mag  
nooit afgedekt raken. 
 
Roken in de keet is niet toegestaan. Roken op het terrein van Nyrstar Budel is slechts toegestaan op daar 
toe aangewezen locaties en ruimtes. 
 
Elke keet dient voorzien te zijn van een of meerdere goed functionerende brandblussers. Type en aantal 
brandblussers worden vastgelegd op de keetvergunning. Alle kleine blusmiddelen zoals brandblussers, 
haspels e.d. dienen jaarlijks door een daartoe bevoegde instantie te zijn gekeurd. Het personeel dient 
geïnstrueerd te zijn in het gebruik van deze brandblusser. 
 
Prullenbakken dienen in een vlamdovend type te zijn uitgevoerd. 
 
In het kader van de vergunningverlening wordt de keet door de bedrijfsbrandweer  geïnspecteerd. 

 
De keet dient vrij te zijn (en gehouden te worden) van overtollig (brandbaar) materiaal. Dit betekent dat (oud) 
papier en afvalstoffen regelmatig afgevoerd moet worden. 
 



 
Het plaatsen van keten 
 
 

 
VGM voorschrift 

VGM 301 
 

 

 Datum uitgifte : februari 2013 blz. 3 van 4  

 
Geprinte documenten vormen geen onderdeel van het beheerde documenten systeem 

De ‘werkvoorraad’ in gebruik zijnde gevaarlijke stoffen mag maximaal 25 kg bedragen. Overige stoffen 
dienen correct opgeslagen te zijn (zie ook 3.5). 
 
Ruimtes die gebruikt worden voor de opslag van stoffen mogen niet als werkplaats gebruikt worden. Er dient 
een duidelijke scheiding te zijn tussen opslag en werkruimte. 
 
De keet moet schoon zijn en schoon gehouden worden. Ook rondom de keet dienen orde en netheid in 
stand gehouden te worden. 
 
Er mogen geen wijzigingen aan de keet worden aangebracht zonder dat opnieuw een vergunning verkregen 
is. 

3.5 Chemicaliën, afvalstoffen en milieu 
 
In de keet mag niet meer dan een werkvoorraad gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Richtlijn is een totale 
hoeveelheid < 25 kg. Indien er meer chemicaliën aanwezig zijn, dan dienen deze gespecificeerd te zijn op de 
vergunning. Daarbij wordt dan ook duidelijk de opslaglocatie vastgelegd. 
 
Chemicalien dienen opgeslagen te worden in voorzieningen die voldoen aan de geldende wettelijke eisen 
(waaronder PGS-15, zie ook VGM 400). Alle stoffen die opgeslagen en/of gebruikt worden dienen vooraf ter 
beoordeling en goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling Veiligheid. Dit ter beoordeling of de 
stoffen bijzondere risico’s met zich meebrengen voor de (biologische) waterzuivering, de bedrijfsprocessen 
en gezondheid (ref. MP 164, interne richtlijn voor de beoordeling van gevaarlijke stoffen). 
Kankerverwekkende en reprotoxische stoffen worden niet toegelaten (zie VGM 424). 
 
Werkplaatsen in de keet dienen voorzien te zijn van effectieve bodembeschermende voorzieningen. Er mag 
nooit zonder voorzieningen in het grindbed gewerkt worden. 
 
De gebruiker van de keet dient tijdig te overleggen met de beheerder omtrent de te verwachten afvalstromen 
i.v.m. scheiding en afvoer van afvalstoffen.  Afvalcontainers mag men alleen plaatsen na toestemming van 
de beheerder. Kosten voor het plaatsen en afvoeren van containers t.b.v. afvalstoffen kunnen de gebruiker in 
rekening worden gebracht. Dit dient contractueel vastgelegd te worden. Afvalstoffen dienen gescheiden 
ingezameld te worden (zie ook VGM 500). 

3.6 Beveiliging 
 
De keet moet deugdelijk afgesloten kunnen worden en inbraakwerend zijn. Er moet gebruik gemaakt zijn van 
inbraakwerende of gecertificeerde sloten en sluitwerk op ramen en deuren. 
 
Inbraakgevoelige kostbaarheden (bv. elektronische apparatuur zoals camera’s, laptops) mogen niet onbe-
heerd in de keet achtergelaten worden. 
 
Er dient een plan te zijn voor sleutelbeheer en sluitdiscipline. Er moet een sleuteladministratie en registratie 
zijn. Het spreekt voor zich dat men zich aan dit plan dient te houden. Bij de afdeling Bewaking dient een 
sleutel in bewaring gegeven te worden zodat in noodgevallen de toegang tot de keet verkregen kan worden. 
Inbraak, poging tot inbraak of vermissing van sleutels dient bij de afdeling Bewaking gemeld te worden. 
 
De afdeling Bewaking controleert periodiek de sluitdiscipline. Wanneer tekortkomingen geconstateerd wor-
den dan zullen maatregelen genomen worden richting de gebruiker. De rondes van de afdeling Bewaking 
mogen niet gezien worden als het beveiligen of bewaken van de keet.   
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4 EISEN AAN WERKZAAMHEDEN 
 
Indien via de vergunning van een keet daartoe toestemming wordt gegeven, mag in de omgeving van de 
keet gewerkt worden. Dit zal met name het geval zijn wanneer met grotere voorwerpen gewerkt moet 
worden. Er dient wel voldoende voorzorg genomen te worden ten aanzien van mogelijke 
bodemverontreiniging.  
 
De werkzaamheden die in de keet uitgevoerd worden, moeten in overeenstemming zijn met het soort ruimte 
als aangegeven op de vergunning. Een ruimte die aangemerkt is als opslagruimte, is dus niet bedoeld voor 
het uitvoeren van werkzaamheden. 
 
Alle chemicaliën en gasflessen dienen na gebruik opgeborgen te worden op de afgesproken plek 
 
In de keten die bestemd zijn als werkruimte of opslagruimten en bij het uitvoeren van werkzaamheden in of 
rondom de keet, dient men tenminste de standaard voorgeschreven PBM’s te dragen. Afhankelijk van de 
precieze omstandigheden en stoffen waarmee gewerkt wordt, moeten de Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen aangevuld worden. 

5 GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING 
De vergunning is geldig voor de duur die aangegeven is. Voor keten die geplaatst worden in het kader van 
projecten met een tijdelijk karakter, zal de einddatum van het project de einddatum van de keetvergunning 
zijn. De vergunning kan echter ook voor onbepaalde tijd afgegeven worden en blijft dan geldig zolang aan 
alle voorwaarden voldaan is en er een contractueel verband bestaat tussen Nyrstar Budel en de aannemer. 
 
De vergunning wordt ingetrokken indien: 
- geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde eisen voldaan wordt en er na een schriftelijke waarschuwing 
niet tijdig wél aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt; 
- het contract tussen de aannemer en Nyrstar Budel ophoudt te bestaan. 
 
Bij het intrekken van de vergunning wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld de keet te verwijderen, de 
locatie op te ruimen en eventuele bodemverontreiniging te herstellen. Laat de aannemer na dit binnen de 
gestelde redelijke termijn te doen, dan zal Nyrtar Budel zorgdragen voor de afvoer. De kosten worden dan 
aan de aannemer doorberekend.  

6 BRUIKLEEN VAN KETEN 
 
In sommige situaties (bv. onderhoudsstops) kan er voor gekozen worden dat Nyrstar Budel zorgt voor de 
plaatsing van keten die vervolgens door de gebruiker in bruikleen genomen worden. De in het voorgaande 
hoofdstuk genoemde eisen en voorwaarden blijven dan van toepassing. Waar relevant, dient de gebruiker 
die eisen als voorschriften te zien en op te volgen. 
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VGM 400  Opslag en gebruik van chemicaliën en gevaarlijke stoffen 
VGM 424  Gebruik van reprotoxische en kankerverwekkende stoffen  
VGM 500  Het voorkomen en beheersen van afval, afvalwater, bodem- en luchtverontreiniging  
PGS-15  Opslag van gevaarlijke stoffen 
 


