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4.8.2 Boordeling, certificatie, goedkeuring BBI
(PGS 15 juni 2005)

•4.8.2.1 Uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud,
beheer, opleveringsinspectie, periodieke inspectie BBI
goedgekeurd door bevoegd gezag voor aanleg BBI

•4.8.2.2 Ingebruikname na goedkeurend inspectierapport of
certificaat van geaccrediteerde inspectie A-instelling

•4.8.2.3 Minimaal jaarlijks herkeuring door geaccrediteerde
inspectie A-instelling of BBI functioneert en wordt
onderhouden volgens uitgangspunten
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4.8.2 Boordeling, certificatie, goedkeuring BBI
(PGS 15 erratum december 2008)

•4.8.2.1 Uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud,
beheer, opleveringsinspectie, periodieke inspectie BBI
beoordeeld door geaccrediteerde inspectie A-instelling en
goedgekeurd door bevoegd gezag voor aanleg BBI

•4.8.2.2 Ingebruikname na goedkeurend inspectierapport of
certificaat van geaccrediteerde inspectie A-instelling

•4.8.2.3 Minimaal jaarlijks herkeuring door geaccrediteerde
inspectie A-instelling of BBI functioneert en wordt
onderhouden volgens uitgangspunten
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4.8.2 Boordeling, certificatie, goedkeuring BBI
(PGS 15 medio zomer 2011)

•4.8.2.1 Vergunninghouder beschikt over UPD met relevante
gegevens over BBI. Ten minste (1) gebruik opslagvz, stoffen,
wijze opslag (2) risicoafweging (3) bouwkundige, technische
organisatorische maatregelen (4) relevante normen (5) wijze en
frequentie herkeuring. Beoordeeld door geaccrediteerde inspectie
A-instelling en goedgekeurd door bevoegd gezag voor aanleg BBI

•4.8.2.2 Ingebruikname na goedkeurend inspectierapport of
certificaat van geaccrediteerde inspectie A-instelling

•4.8.2.3 Minimaal jaarlijks herkeuring door geaccrediteerde
inspectie A-instelling of BBI functioneert en wordt onderhouden
volgens uitgangspunten
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Eisen aan UPD volgens PGS 15

•Rol vergunningverlener namens bevoegd gezag

•Rol toezichthouder-handhaver namens bevoegd
gezag

•Brandweer niet genoemd, wel belangrijke
adviseur bevoegd gezag
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Opstellen UPD
•Taak vergunninghouder

– geen checks voor bevoegd gezag, wel vergunninghouder
op ‘juiste spoor zetten’ in vooroverleg

– blauwdruk UPD (CCV) is hulpmiddel, geen ‘keurslijf’

•Advisering brandweer
– Niet tekenen voor goedkeuring, ten zij BMI of aanwijzing

bedrijfsbrandweer



9

Beoordelen UPD door inspectie A-instelling
•Geen checks voor bevoegd gezag in deze stap

•Advisering brandweer
– Niet tekenen voor goedkeuring, ten zij BMI of aanwijzing

bedrijfsbrandweer
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Goedkeuren UPD door bevoegd gezag
•Beschreven in 4.8.2.1 van PGS 15
•Checks door bevoegd gezag, onder andere:

– UPD niet opgesteld door inspectie A-instelling?
– Gebruik opslagvoorziening, stoffen, wijze opslag vermeld?
– Resultaat risicoafweging vermeld?
– Bouwkundige, installatietechnische, organisatorische

maatregelen vermeld?
– Relevante normen vermeld?
– Wijze hoe maatregelen voldoen aan normen vermeld?
– Onderdelen UPD over BBI goedgekeurd door

geaccrediteerde inspectie A-instelling?
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Aanleg BBI
•Taak vergunninghouder

– Geen checks voor bevoegd gezag
– Aanleg door gecertificeerde installateur volgens VVB09
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Ingebruikname na goedkeuring insp. A-instelling

•Geen checks door bevoegd gezag in deze stap
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Opleveringscontrole door bevoegd gezag
•Niet beschreven in PGS 15, wel noodzakelijk

•Checks door bevoegd gezag, onder andere:
– Goedkeurend inspectierapport of certificaat aanwezig?
– Wordt opslagvoorziening gebruikt conform vergunning en

UPD?
– Worden alleen stoffen opgeslagen conform vergunning en

UPD?
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Jaarlijkse herkeuring BBI door insp. A-instelling
•Taak vergunninghouder

– Geen checks voor bevoegd gezag in deze stap
– Herkeuring uitgevoerd door geaccrediteerde inspectie A-

instelling
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Toezichtscontrole(s) door bevoegd gezag
•Niet beschreven in PGS 15, wel noodzakelijk

•Checks door bevoegd gezag, onder andere:
– Is jaarlijkse herkeuring uitgevoerd door inspectie A-

instelling?
– Wordt opslagvoorziening gebruikt conform vergunning en

UPD?
– Worden alleen stoffen opgeslagen conform vergunning en

UPD?
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Vijfjaarlijkse beoordeling UPD door insp. A-instelling

•Taak vergunninghouder

•Checks door bevoegd gezag
– Beoordeling uitgevoerd door geaccrediteerde inspectie A-

instelling?
– Aanpassing UPD en/of vergunning noodzakelijk?
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•Rode draad voor programma vanmiddag

•Nuttig hulpmiddel voor bevoegd gezag en
brandweer?

Stappenplan ‘Omgaan met het UPD
volgens PGS 15’


