
Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE)  SBCL 13-017 

verplicht vanaf 1 maart 2013 

Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere 
brandveiligheidsinstallaties. Vanaf die datum zijn keurende instanties ook verplicht om tijdens een periodieke 
keuring van een brandweerlift mede te toetsen op basis van afspraken die gemaakt zijn met de brandweer, 
zoals vastgelegd in het PvE. Indien geen PvE aanwezig is kan een keurende instantie besluiten om de keuring af 
te breken, waardoor geen certificaat van goedkeuring kan worden afgegeven, en de lift niet in gebruik mag zijn 
. Dit is één van de gevolgen van de recent doorgevoerde wijzigingen in de Warenwetregeling Liften, hiervoor 
wordt verwezen naar Staatscourant 2012, 15581. 
 
Het doel van het PvE is om in een vroeg stadium tot een afstemming te komen tussen de 
bouwvergunninghouder (‘Principaal’) en het Bevoegd Gezag (o.a. de brandweer) over de uitvoering van de 
brandweerlift. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan zaken als de compartimentering van de schacht 
en de voorportalen, de wijze van bevrijding bij opsluiting, de benodigde stopplaatsen, eventuele aansluiting of 
brandmeldinstallaties en de elektrische voeding. 
 
Normafwijkingen 
Indien al in de bouwfase blijkt dat een brandweerlift afwijkingen van de norm NEN-EN 81-72 zal bevatten, dan 
moet de brandweer deze afwijkingen alvast op het brandveiligheidsaspect beoordelen. Dit moet dan in het PvE 
worden vastgelegd. 
 
Voordelen PvE 
Doordat de bouwvergunninghouder en het bevoegd gezag bovengenoemde zaken in een document vastleggen 
worden problemen in de bouwfase en in de gebruiksfase van de brandweerlift tegengegaan: 
 

In de bouwfase: liftinstallateurs hebben zekerheid over de te offreren installatie(s) en worden 

discussies in de bouwfase vermeden. 

In de gebruiksfase: certificerende instanties zijn op de hoogte van de beoordeling door de brandweer 

en de overeengekomen uitvoering. 

De chronologische volgorde is als volgt: 

1. De architect ontwerpt een gebouw met een brandweerlift. 
2. De Principaal of diens vertegenwoordiger stelt een PvE voor de brandweerlift op. 
3. De Brandweer beoordeelt namens het Bevoegd Gezag het PvE (eventuele normafwijkingen worden op 

brandveiligheidsaspect beoordeeld en de brandweer tekent voor ‘geen bezwaar’). 
De Principaal en het Bevoegd Gezag ondertekenen het PvE. 

4. De Principaal vraagt bouwvergunning aan. 
5. Het Bevoegd Gezag toetst op de aanwezigheid van een getekend PvE. 
6. De Principaal of diens vertegenwoordiger doet bij een liftleverancier aanvraag voor een brandweerlift 

onder meesturen van het PvE. 
7. De liftleverancier draagt zorg dat aan de eisen uit de Richtlijn Liften 95/16/EG wordt voldaan. Bij eventuele 

normafwijkingen is daarbij goedkeuring van de eigen Notified Body noodzakelijk. 
8. De liftleverancier levert de lift in overeenstemming met het PvE, en voegt dit toe aan het liftboek. 
9. Tijdens de periodieke keuringen toetst de keurende instantie op aanwezigheid van en op overeenstemming 

met het PvE. 
 
Een voorbeeld PvE is opgesteld door Brandweer Nederland (NBL, voorheen NVBR) en staat hieronder. 

*NB: in het voorbeeld van de BNL is per abuis ook ruimte opgenomen voor een ‘handtekening voor akkoord’ van de 

Notified Body van de liftleverancier. Dit zal in een latere versie van het  BNL voorbeeld worden gecorrigeerd. Voor het 

aanvragen van een bouwvergunning zijn uitdrukkelijk slechts de handtekening van de brandweer namens het bevoegd 

gezag, en de handtekening van de principaal of diens vertegenwoordiger benodigd. 



Programma van Eisen (PvE) 

1 Inleiding 

Om tot een verantwoorde installatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. 

Het PvE van de brandweerliftinstallatie kan onderdeel zijn van een document waarin o.a. de 

uitgangspunten en de risicoanalyse  voor de bouwkundige, organisatorische en installatietechnische 

brandbeveiligingsvoorzieningen zijn opgenomen, alsmede uitgangspunten of PvE’s van andere 

brandbeveiligingsinstallaties. De eisen zoals deze moeten worden vastgelegd volgens 3.2 moeten als 

onderdeel daarin duidelijk herkenbaar zijn.  

Het model-PvE is vastgelegd in 3. Dit model-PvE bevat voornamelijk de keuzes die vanuit de norm 

NEN-EN 81-72 moeten worden gemaakt. In uitzonderlijke gevallen mag dit worden uitgebreid met 

aanvullende of specifieke uitgangspunten (functionele eisen, geen oplossingen) voor zover deze niet 

strijdig zijn met nationale en internationale wetgeving en normering. De opbouw en de volgorde van 

de eisen mag niet worden gewijzigd. 

De uitgangspunten in het PvE moeten volledig worden ingevuld en daarna worden geaccordeerd 

door een daartoe bevoegde persoon(en) van de eisende partij(en) en belanghebbende(n). 

A.2 Uitgangspunten en opbouw van het PvE 

A.2.1 Uitgangspunten 

De volgende uitgangspunten moeten o.a. in het PvE worden vastgelegd: 

a) Aantal brandweerliften 

b) Locatie brandweerliften 

c) Noodzakelijke brandwerendheden 

d) Elektrische voeding 

e) Sturingen 

f) Bevrijdingsconcepten 

 
2.2 Opbouw PvE 

Het PvE is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 

Gegevens (3.1) 

Het blok Gegevens bevat algemene informatie die nodig is om een beeld te verkrijgen van het 

project. Voor het geval dat in dit stadium al de uitvoerende bedrijven bekend zijn, kunnen deze 

eveneens in dit blok worden vermeld. 

Eisen (3.2) 

De paragraafnummers in dit model PvE, verwijzen naar de desbetreffende paragrafen van de 

onderhavige norm of relevante bouwregelgeving. 

Goedkeuring (3.3) 

In het blok Goedkeuring moet door de eisende partij(en), belanghebbende(n) en de opsteller van het 
PvE een handtekening worden geplaatst, om hetgeen in het PvE is verwoord te bekrachtigen. 



OPMERKING 1 Het PvE is de formele start om te komen tot een brandweerliftinstallatie. In dat kader is het 

van belang dat het PvE vooraf wordt opgesteld en niet tussentijds of achteraf.  

OPMERKING 2 Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de brandweerliftinstallatie, of na de 

oplevering van de brandweerliftinstallatie de situatie wijzigt. Wanneer een dergelijke wijziging invloed heeft op de 

gestelde eisen, dan zal er een gewijzigd of nieuw PvE moeten worden opgesteld en goedgekeurd door eisende 

partij(en) en belanghebbende(n) 

3 Model programma van eisen 

3.1 Gegevens 

De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. 

Documentnummer:  

Datum opmaak:  

Opsteller van het PvE <Naam> 

<Bedrijfsnaam> 

        

„Verklaring van 

overeenstemming“  

Ja Installatie moet voldoen aan de Richtlijn liften 95/16/EG (NEN-EN 81-72 of 

gelijkwaardig) 

Bouwwerk: Gebruiksfunctie  

Naam object  

Adres  

 

Hoogte hoogste 

verblijfsvloer: 

………….m  (t.o.v.  maaiveld) 

Bouwvergunning: Nummer :  nog onbekend  NVT 

Gebruiksvergunning: Nummer :  nog onbekend  NVT 

Eigenaar/gebruiker: <Bedrijfsnaam> 

<Adres> 

<Telefoon> 

<Contactpersoon> 

<Naam Beheerder  brandmeldinstallatie> 

Eisende partij(en):  Bevoegde autoriteit (Brandweer) 

 ……………………………………… 

Bijlagen: 

(documentnaam, -nummer en -datum vermelden) 

 Bouwkundige tekeningen 
Nummer:  ………………………………. Datum………………………………. 

 Overige relevante tekeningen 
Nummer  …..…………………………… Datum …..…………………………… 

 Andere relevante documenten 
Nummer  …..…………………………… Datum …..…………………………… 
 

 



3.2 Eisen 

De eisen moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. 

Art. 
1
) Omschrijving Eis 

BB 

Artikel 1.1, 

lid 1 

Normverwijzing 
Brandweerlift moet voldoen aan NEN-EN 81-72 

BB 

afdeling 2.20 

Aantal brandweerliften: 
……………… stuk(s) 

 Locatie brandweerliften: Lift 1: ………………………………………………. 

Lift 2:………………………………………………. 

Lift 3:………………………………………………. 

3.8 Toegangsniveau voor de 

brandweer  

------------------------------ 

1.2 Afwijking toegestaan m.b.t. de 

locatie van het toegangsniveau 

(hoofdstopplaats voor de 

brandweer)  t.o.v. de 

verdiepingen. 

     Ja 

 Toelichting: …………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 Nee 

5.2.2 Afwijking toegestaan m.b.t. de 

vereiste stopplaats op elke 

verdieping 

     Ja 

 Toelichting: …………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 Nee 

5.1.1 Situering brandweerlift 
 In eigen schacht 

 Onderdeel van een groep liften in dezelfde schacht. 

 Onderdeel van een trappenhuis. 

 



  

Bouwkundig 

5.1.1 
Brandwerendheid schacht met 

voorportaal: 

WBDBO:  minimaal    60 minuten 

5.1.1 + 5.7 
Brandwerendheid 

liftmachinekamer/ruimte: 

WBDBO:  minimaal    60 minuten  

     NVT (Dakopbouw of   

     liftmachine in de schacht) 

 Brandwerendheid 

laagspanningsverdeelruimte 

(liftvoeding) 

 

 WBDBO minimaal 60 minuten 

5.2.3 

Reg. BB 2003 

Art 4.16, lid b 

De minimale vrije 

doorgangsbreedte naar de kooi 

 

850 mm 

 
 

Bevrijding van de brandweerfunctionaris uit de kooi 

5.4.3 Bevrijding uit kooi 

(van buiten af) 

 

 vaste ladder conform art. 6.2.2, lid d, NEN-EN 81-1  

     (Indien niet wordt voldaan aan artikel 5.4.7) 

 NVT 

 
 

Elektrische voeding 

5.1.6 Voedingskabel(s) 
 

■ functiebehoud bij brand  60 minuten (NPR 2576)  

NEN 1010 Aansluiting voeding 
■   D.m.v. preferente groep voor de hoofdschakelaar op de                 

 hoofdverdeelinrichting (HVI) 

 
Afvoer bluswater 

5.3.4 

5.3.5 

 

Waterafvoer liftput 

 

    …………liter/uur (gesprinklerd gebouw) 

    …………liter/uur (ongesprinklerd gebouw) 

 



 
 

Sturing 

5.8.2 Sturing vanaf brandmeldinstallatie 

 

     Ja 

 N.V.T.  (BMI niet aanwezig) 

NEN-EN 81-

73 (5.3.1) 
Sturing vanaf 

brandweerliftschakelaar naar 

andere (normale) liften in dezelfde 

groep. 

     Ja 

 Nee  (BMI aanwezig) 

5.8.2 Uitvoering 

brandweerliftschakelaar 

 Duidelijk 2 bedieningsstanden (bi-stabiel “1” en “O”) 

 Schakelhoek 90
0
 

 Stift voorzien van merkstreepje 

 
Relatie met brandmelding 

NEN 2535 

10.2.5 
Detectiezone-indeling 

liftmachinekamer  

     op afzondelijke detectiezone 

 N.V.T. 

NEN 2535 

10.2.6 
Detectiezone-indeling  

laagspanningsverdeelruimte t.b.v. 

brandweerlift. 

     op afzondelijke detectiezone 

 N.V.T. 

NEN 2535 

10.2.5 

Detectiezone-indeling  

liftschacht 

     op afzondelijke detectiezone 

 N.V.T. 

 

1
)  Indien niet anders vermeld, betreffen dit eisen van NEN-EN 81-72 

Opmerkingen / afwijkingen. 

 

 

 

 

 

 

Met opmaak: Standaard, Afstand
Voor:  0 pt



 

3.3 Goedkeuring 

Dit deel van het PvE moet worden ingevuld door de eisende partij(en), belanghebbende(n) en de 

opsteller van het PvE. 

Partij Gegevens Handtekening 

Bevoegde autoriteit (Brandweer) 

 

Gemeente /Regio 

Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Opsteller van het PvE <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Opdrachtgever <Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

Notified Body 

(I.g.v. afwijkingen van de normering) 

<Naam> 

<Adres> 

<Contactpersoon> 

 

 

 

 


