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STAP CHECKS DOOR BEVOEGD GEZAG AANDACHTSPUNTEN ADVISERING

BRANDWEER

opstellen UPD • taak vergunninghouder

• geen checks bevoegd gezag, wel

vergunninghouder ‘op juiste spoor

zetten’

• UPD mag niet zijn opgesteld door

inspectie A-instelling

• in 4.8.2 van PGS 15 is aangegeven

welke informatie moet zijn opgenomen

in UPD

• blauwdruk UPD (CCV) is hulpmiddel,

geen ‘keurslijf’ (vormvrij)

• maak afspraak met brandweer

hoe en wanneer zij als adviseur

betrokken worden

• geef geen

goedkeuring aan

door het het bedrijf

of inspectie A-

instelling

voorgelegde

documenten, ten

zij BMI of

aanwijzing

bedrijfsbrandweer

beoordelen UPD door

inspectie A-instelling

• taak vergunninghouder

• geen checks bevoegd gezag

• geef geen

goedkeuring aan

door het het bedrijf

of inspectie A-

instelling

voorgelegde

documenten, ten

zij BMI of

aanwijzing

bedrijfsbrandweer

goedkeuren UPD (incl.

beoordeling beoordeling

UPD door inspectie A-

instelling) door bevoegd

gezag

• UPD mag niet zijn opgesteld door

inspectie A-instelling

• is alle informatie opgenomen (4.8.2.1

van PGS 15):

1. gebruik opslagvoorziening, soort

stoffen, wijze opslag

2. resultaat risico afweging (incl.

• een BdB of Inspectieplan is geen

UPD. Een inspectieplan hoeft niet

te worden goedgekeurd door het

bevoegde gezag

• in vergunning moet relatie met

het goed te keuren UPD worden

gelegd (maatwerk afhankelijk



Stappenplan ‘Omgaan met het UPD volgens PGS 15’

versie 7 juni 2011-06-07 2 van 5

relevante normen)

3. bouwkundige, installatietechnische

en organisatorische maatregelen

4. kwaliteitscriteria, prestatie eisen en

ontwerpnormen voor bouwkundige,

installatietechnische en

organisatorische maatregelen

5. wijze en frequentie voor aantonen

van bouwkundige, installatietechnische

en organisatorische maatregelen aan

kwaliteitscriteria

• is inspectie A instelling geaccrediteerd

volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020?

• is aangeleverde informatie voldoende

voor te nemen besluit cq op te stellen

voorschriften?

van specifieke sitiatie).

maatregelen waarvoor volgens

bevoegd gezag noodzaak is en

niet is opgenomen in UPD

vastleggen in vergunning

(handhaafbaarheid)

• vraag altijd advies brandweer en

overleg bij onduidelijkheden

• check website Raad voor

Accreditatie (www.rva.nl) of

inspectie A-instelling is

geaccrediteerd. Inspectie

instellingen die in het buitenland

zijn geaccrediteerd volgens NEN-

EN-ISO/IEC 17020 moeten dit

kunnen aantonen

• bij vragen check webpagina PGS

BN1 (website InfoMil) en leg evt.

vraag voor aan helpdesk InfoMil

aanleg

brandbeveiligingsinstallatie

• taak vergunninghouder

• aanleg mag alleen door gecertificeerde

installateur volgens VVB09

• geen checks bevoegd gezag

ingebruikname na

goedkeuring door inspectie

A-instelling

• geen checks bevoegd gezag

opleveringstcontrole door

bevoegd gezag

(deze stap is niet

beschreven in PGS 15)

• is goedkeurend inspectierapport of

certificaat afgegeven door inspectie A-

instelling aanwezig? Zijn evt.

tekortkomingen ‘marginaal’ en/of

hersteld?

• check website Raad voor

Accreditatie (www.rva.nl) of

inspectie A-instelling is

geaccrediteerd. Inspectie

instellingen die in het buitenland

•
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• wordt opslagvoorziening gebruikt

conform vergunning en UPD?

• worden alleen stoffen opgeslagen

conform vergunning en UPD

zijn geaccrediteerd volgens NEN-

EN-ISO/IEC 17020 moeten dit

kunnen aantonen

• ‘marginale’ tekortkoming is een

tekortkoming die niet cruciaal is

voor het kunnen functioneren van

de brandbeveiligingsinstallatie

en/of gebruik van de

opslagvoorziening

• overleg met vergunninghouder

en/of inspectie A-instelling bij

onduidelijkheden

• overleg met vergunningverlener

bij onduidelijkheden in

vergunning

• overleg met brandweer bij vragen

over brandveiligheidsaspecten

• bij vragen check webpagina PGS

BN1 (website InfoMil) en leg evt.

vraag voor aan helpdesk InfoMil

jaarlijkse goedkeuring

door inspectie A-instelling

• taak vergunninghouder

• herkeuring BBI door inspectie A-

instelling

• in deze stap geen checks bevoegd

gezag

• relevante norm(en) kunnen

aangeven dat hogere

herkeuringsfrequentie nodig is

toezichtcontroles door

bevoegd gezag

(deze stap is niet

beschreven in PGS 15)

• is goedkeurend inspectierapport of

certificaat afgegeven door inspectie A-

instelling aanwezig? zijn evt.

tekortkomingen ‘marginaal’ en/of

hersteld?

• na eerste ingebruikname: is jaarlijkse

• check website Raad voor

Accreditatie (www.rva.nl) of

inspectie A-instelling is

geaccrediteerd. Inspectie

instellingen die in het buitenland

zijn geaccrediteerd volgens NEN-

•
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controle door inspectie A-instelling

uitgevoerd? zijn evt. tekortkomingen

‘marginaal’ en/of hersteld?

• is brandbeveiligingsinstallatie

onderhouden zoals beschreven in UPD?

• wordt opslagvoorziening gebruikt

conform vergunning en UPD?

• worden alleen stoffen opgeslagen

conform vergunning en UPD

• is er noodzaak voor vijfjaarlijkse

beoordeling op actualiteit door

inspectie A-instelling en zo ja, is deze

uitgevoerd? en zijn opmerkingen

voldoende doorgevoerd? is aanpassing

vergunning noodzakelijk?

EN-ISO/IEC 17020 moeten dit

kunnen aantonen

• ‘marginale’ tekortkoming is een

tekortkoming die niet cruciaal is

voor het kunnen functioneren van

de brandbeveiligingsinstallatie

en/of gebruik van de

opslagvoorziening

• overleg met vergunninghouder

en/of inspectie A-instelling bij

onduidelijkheden

• overleg met vergunningverlener

bij onduidelijkheden in

vergunning

• overleg met brandweer bij vragen

over brandveiligheidsaspecten

• bij vragen check webpagina PGS

BN1 (website InfoMil) en leg evt.

vraag voor aan helpdesk InfoMil

vijfjaarlijkse beoordeling

actualiteit door inspectie

A-instelling

• taak vergunninghouder

• beoordeling uitgevoerd door

geaccrediteerde inspectie A-instelling?

• aanpassing UPD en/of vergunning

noodzakelijk?

toezichtcontroles door

bevoegd gezag

(deze stap is niet

beschreven in PGS 15)

• is goedkeurend inspectierapport of

certificaat afgegeven door inspectie A-

instelling aanwezig? zijn evt.

tekortkomingen ‘marginaal’ en/of

hersteld?

• na eerste ingebruikname: is jaarlijkse

controle door inspectie A-instelling

• check website Raad voor

Accreditatie (www.rva.nl) of

inspectie A-instelling is

geaccrediteerd. Inspectie

instellingen die in het buitenland

zijn geaccrediteerd volgens NEN-

EN-ISO/IEC 17020 moeten dit

•
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uitgevoerd? zijn evt. tekortkomingen

‘marginaal’ en/of hersteld?

• is brandbeveiligingsinstallatie

onderhouden zoals beschreven in UPD?

• wordt opslagvoorziening gebruikt

conform vergunning en UPD?

• worden alleen stoffen opgeslagen

conform vergunning en UPD

• is er noodzaak voor vijfjaarlijkse

beoordeling op actualiteit door

inspectie A-instelling en zo ja, is deze

uitgevoerd? en zijn opmerkingen

voldoende doorgevoerd? is aanpassing

vergunning noodzakelijk?

kunnen aantonen

• ‘marginale’ tekortkoming is een

tekortkoming die niet cruciaal is

voor het kunnen functioneren van

de brandbeveiligingsinstallatie

en/of gebruik van de

opslagvoorziening

• overleg met vergunninghouder

en/of inspectie A-instelling bij

onduidelijkheden

• overleg met vergunningverlener

bij onduidelijkheden in

vergunning

• overleg met brandweer bij vragen

over brandveiligheidsaspecten

• bij vragen check webpagina PGS

BN1 (website InfoMil) en leg evt.

vraag voor aan helpdesk InfoMil


