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Een uitgangspuntendocument voor brandbestrijdingssystemen. 

 

Wellicht heeft u er al van gehoord:  het Uitgangspuntendocument (UPD). Met de komst van de 

PGS15:2011 is het Uitgangspuntendocument officieel in de regels opgenomen. Het UPD stelt de 

afspraken waaraan het brandbestrijdingssysteem dient te voldoen.  

 

Voor een deel is het UPD een vervanger van het PVE (Programma Van Eisen). Het UPD is echter veel 

meer dan dat en gaat veel verder. Het UPD zorgt er voor dat de afspraken over de brandveiligheid 

tussen bedrijf, bevoegd gezag en eventueel verzekeraar vast komen te liggen. Het zorgt er voor dat 

discussies tussen de verschillende partijen in de daaropvolgende jaren grotendeels tot het verleden 

zullen gaan behoren. 

 

Door de verschillende brancheverenigingen en de vertegenwoordigers van overheden en instellingen 

is flink vergaderd over de minimale eisen waaraan  een UPD moet voldoen. De inhoud die er 

minimaal in moet staan is opgenomen in de nieuwe uitgave van de PGS15. Deze moet echter breder 

worden gezien. Een UPD bevat een beschrijving van de bouwtechnische elementen die er voor de 

brandveiligheid toe doen. Dat betekent dat een waarde dient toegekend te worden aan de wanden, 

de draagconstructie, de bewegende delen, waaronder eventueel de ramen, het dak en de vloer.  De 

brandmeldinstallatie moet beschreven worden. Daarnaast dienen de technische kenmerken van de 

brandbestrijdings-installatie beschreven te worden. Elementen uit de PGS15 zoals productopvang en 

bluswateropvang moeten aan de orde komen. Organisatorische elementen hoeven niet tot in detail 

benoemd worden maar een verwijzing naar de BHV-organisatie, het calamiteitenplan en 

handblusmiddelen hoort bij het UPD. De technische- en organisatorische beschrijvingen dienen 

aangevuld te worden met één of meerdere scenario’s en een opsomming van de normen die van 

toepassing zijn. Het UPD dient tot slot een handtekeningenblad te bevatten en bijlagen met daarin in 

ieder geval een plattegrond van de gebouwen waar de brandbestrijdingsinstallatie betrekking op 

heeft. 

 

De toetsing van het Uitgangspuntendocument op certificeerbaarheid moet door een geaccrediteerde 

NEN-EN-ISO 17020 type A inspectie-instelling gedaan worden. De accreditatie in Nederland wordt 

verleend door de Raad voor Accreditatie (RvA). De accreditatie van buitenlandse accreditatie 

instellingen is gelijkwaardig aan die van de Nederlandse als die buitenlandse accreditatie instelling 

ondertekenaar is van de Multilateral Agreement (MLA) van de European co-operation for 

Accreditation (EA). Men is dus niet verplicht te kiezen voor een Nederlandse instelling.  

 

Tot slot dienen de belanghebbende partijen hun zegje over het stuk te doen. Met name de overheid 

heeft vaak nog wat eigen inbreng waardoor het stuk met een aantal versies nog een paar keer heen 

weer kan gaan. 

 

 

 



 

 

Het uitgangspuntendocument daarmee een document welke meer een vastlegging van de afspraken 

wordt; een overeenkomst tussen alle partijen. Het is onafhankelijker: mag niet meer , zoals bij het 

PVE, opgesteld worden door een type A inspectie-instelling, maar door een onafhankelijk 

adviesbureau. De Europese norm verbiedt inmenging van een inspectie-instelling. Bovendien is er 

geen format voor het UPD voorgeschreven maar dienen de elementen zoals opgenomen in de PGS15 

naar voren te komen. VNCW Consultants is een onafhankelijk adviesbureau dat voor u het UPD kan 

opstellen.  

 

Voor meer informatie: www.vncw-consultants.nl  

 


