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Uitgangspuntendocument UPD

4.8.2.1 De uitgangspunten voor ontwerp, 
aanleg, onderhoud, beheer, 
opleveringsinspectie en periodieke inspectie van 
de brandbeveiligingsinstallatie moeten zijn 
goedgekeurd door het bevoegd gezag, 
voordat met de aanleg van de 
brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen.
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CCV blauwdruk

Is geen opsomming van eisen, maar een 
uitvoerige algemene best practice.

Wie ervaring met hanteren blauwdruk?
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CCV blauwdruk

•Welke keuzes zijn gemaakt, 

•welke maatregelen er zijn gekozen, 

•hoe deze worden gebruikt en beheerd.
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(Iets) Concreter:

• Welke gevaarlijke stoffen

• Kenmerken van de opslagvoorziening.

• Gebruiksfunctie(s), Situering.

• Procesbeschrijving van de totstandkoming en 
instandhouding van de brandbeveiliging.
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Voorbeeld UPD en beoordeling

• Aanvraag revisievergunning. Stap 1-3 in 
concept stappenplan Infomil.

• Een UPD en inspectieplan. Ook 
“Beheersbaarheid van brand 2007” rapport 
(Bvb).

• Opslagvoorziening binnen een groter 
gebouw.
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Voorbeeld UPD en beoordeling 2

•niet conform de CCV-blauwdruk
opgesteld, wel naar verwezen.
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Voorbeeld UPD en beoordeling 3

• Voor uitgangspunten verwezen naar 
het Bvb-rapport.

• Naar uitgangspunten opslag worden 
enkel algemene verwijzingen gedaan.

• De uitgangspunten dienen in een upd
juist specifiek te worden gemaakt.
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• In het upd is niet duidelijk gemaakt 
welke compartimenten wel en niet en 
om welke reden gesprinklerd zijn of 
worden. 

• Er is niet aangegeven dat de 
sprinklerinstallatie doelmatig is om 
brand in de opslag te beheersen.
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“In het Inspectie Plan worden de 
specifieke uitgangspunten benoemd 
o.a. ten aanzien van:

1.sproeidichtheid
2.sproeitijd
3.capaciteit bluswater- en productopvang

->Deze zaken dienen juist in een upd te 
worden vastgelegd.
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Voorbeeld UPD en beoordeling 4

•Hoe inspectieplan opgesteld 
zonder info in het upd?

•Kan dat?
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•“Voor akkoord: inspectie-
instelling”

•Ook het bevoegd gezag Wabo!
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Conclusies          (slot)

• Ga zorgvuldig te werk bij beoordelen 
UPD.

• Blauwdruk is geen checklist, maar best 
practice, wat lastig hanteerbaar.

• Pak regisseursrol als bevoegd gezag.


