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Erratum PGS 15 d.d 11 december 2008 

Voorschrift 4.8.2.1 komt te luiden: 

4.8.2.1 De uitgangspunten voor ontwerp, aanleg, onderhoud, beheer, opleveringsinspectie en periodieke 
inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie moeten zijn beoordeeld door een op basis van NEN-EN-
ISO/EC 17020 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde inspectie-instelling. Bij deze beoordeling 
moet worden nagegaan of de uitgangspunten in overeenstemming zijn met de voor de betreffende 
brandbeveiligingsinstallatie geldende ontwerpnorm. Het uitgangspuntendocument alsmede de beoordeling 
ervan moet zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van de 
brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen. Het uitgangspuntendocument moet iedere 5 jaar door een op 
basis van NEN-EN-ISO/EC 17020 door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde inspectie-
instelling op actualiteit worden beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling moeten binnen inrichting 
aanwezig zijn. 

Toelichting: In CPR 15-2 werd in plaats van “uitgangspunten” de term “Programma van Eisen” gebruikt. 
Momenteel wordt door betrokken partijen en in overleg met de Raad voor de Accreditatie een nieuwe 
accreditatie- en certificatiemethodiek voorbereid. Zodra deze methodiek in de praktijk werkt, zal de 
terminologie in deze voorschriften worden aangepast. De uitgangspunten moeten onder meer zijn 
gebaseerd op de ontwerpnorm die voor de betreffende brandbeveiligingsinstallatie van toepassing is. Als 
het bevoegd gezag de uitgangspunten heeft goedgekeurd, stelt zede houder van de inrichting daarvan 
schriftelijk op de hoogte. Bijlage 6 bevat een overzicht van ontwerpnormen voor 
brandbeveiligingsinstallaties. 

Met dit erratum is aan voorschrift 4.8.2.1 een bepaling toegevoegd dat, voordat het 
uitgangspuntendocument aan het bevoegd gezag ter goedkeuring wordt voorgelegd, er een beoordeling 
door een geaccrediteerde inspectie-instelling moet plaatsvinden. De beoordeling heeft als doel dat wordt 
nagegaan of het uitgangspuntendocument in overeenstemming is met de voor de 
brandbeveiligingsinstallatie geldende ontwerpnorm.  

Met dit erratum is voorschrift 4.8.2.1 in overeenstemming gebracht met de soortgelijke bepaling 
(voorschrift 5.2 van bijlage 1) in het Vuurwerkbesluit over sprinklerinstallaties in vuurwerkopslagplaatsen. 
Tevens is met dit erratum toegevoegd dat het uitgangspuntendocument elke 5 jaar op actualiteit moet 
worden beoordeeld.  In het Vuurwerkbesluit is dit niet expliciet in voorschrift 5.2 opgenomen maar in de 
onderliggende ontwerpnorm memorandum 60. Omdat het in PGS 15 om meerdere soorten 
brandbeveiligingsinstallaties gaat, en dus om veel meer ontwerpnormen, is deze vijfjaarlijkse 
beoordelingsplicht in voorschrift 4.8.2.1 vastgelegd. Het is mogelijk dat op basis van deze beoordeling  het 
bevoegd gezag van mening is dat een nieuw uitgangspuntendocument moet worden opgesteld. Een 
dergelijk nieuw uitgangspuntendocument kan in goed overleg met het bedrijf tot stand komen, dan wel 
bijvoorbeeld met een wijziging van de vergunning op basis van artikel 8.23 Wm worden verplicht gesteld.  
Een nieuw uitgangspuntendocument zal volgens de stappen beschreven in voorschrift 4.8.2.1 weer 
moeten leiden tot beoordeling, goedkeuring, mogelijke aanpassing van de installatie en inspectie. 


