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Het aanbod van productnamen is divers doordat voor een en hetzelfde product verschillende namen 
worden gebruikt. Er is dan ook een grote verscheidenheid aan notatiewijzen, woordvolgorde en 
naamgeving. De UPL op zichzelf maakt daar geen eind aan, maar de UPL Schrijfwijzer kan hier wel bij 
helpen. De UPL is tot stand gekomen door het ontwikkelen en toepassen van deze Schrijfwijzer en 
het kan makers/beheerders van PDC's helpen om tot een uniformering van productnamen te komen.  

Hieronder staan de 'spelregels' vermeld aan de hand waarvan de UPL-namen zijn ontstaan. 1. 
Opbouw van de naam Belangrijk bij de samenstelling van de productnaam is dat het direct 
inhoudelijk herkenbaar is. Dit kan door het onderwerp of juist door de de doelgroep voorop te 
plaatsen. Hieronder staan vijf voorbeelden van productnamen met daarnaast de UPL-naam. 

Opbouw van de naam 
Belangrijk bij de samenstelling van de productnaam is dat het direct inhoudelijk herkenbaar is. Dit 
kan door het onderwerp of juist door de de doelgroep voorop te plaatsen. Hieronder staan vijf 
voorbeelden van productnamen met daarnaast de UPL-naam. 

voorbeeld productnaam UPL-naam 
bijstand voor zelfstandigen (bbz) wwb-uitkering 
vergunning seksbedrijf seksbedrijf exploitatievergunning 
afval van huishoudens inzameling huishoudelijk afvalinzameling 
werklozen vergoeding opleiding opleidingsvergoeding werklozen 
verbod vuur te stoken ontheffing stookvergunning 

Géén werkwoorden in de UPL naam 
In principe staat er geen werkwoord in de productnaam. Werkwoorden worden of verwijderd of 
vervangen door een productsoort of een zelfstandig naamwoord. 

voorbeeld productnaam UPL-naam 
braderie organiseren braderievergunning 
badkamer aanpassen badkameraanpassing 
afval inzamelen afvalinzameling 

Eén product in de UPL naam 
Het komt nu vaak voor dat in één product meerdere productnamen/synoniemen zijn opgenomen. 
Voor de UPL is gekozen om slechts één product in de naam op te nemen 

voorbeeld productnaam  UPL-naam 
wandelstok en andere loophulpmiddelen loophulpmiddel 
kleding-, papier- en textielinzameling 
vergunning 

inzamelingsvergunning 

hulp in het huishouden (schoonmaakhulp) schoonmaakhulp 
container of chemobox afvalcontainer 

Gebruik enkelvoud 
Net als bij het voorgaande punt richt de UPL-naam zich op één product en dus niet op een groep of 
het meervoud van producten. 

voorbeeld productnaam UPL-naam 
compostvaten kopen compostvat 
betalingsregeling belastingen belastingbetalingsregeling 



Aan elkaar schrijven  
Bestaat de productnaam uit een onderwerp en productsoort, dan worden die aan elkaar geschreven. 

voorbeeld productnaam UPL-naam 
evenement organiseren vergunning evenementenvergunning 
welzijnswerk subsidie welzijnswerksubsidie 

Afkortingen 
Om praktische redenen is ervoor gekozen waar mogelijk de afkorting te hanteren. Veelal is dit in 
combinatie met een toevoeging/verfijning. 

voorbeeld productnaam UPL-naam 
gemeentelijke basisadministratie inschrijving gba-inschrijving 
wet schuldsanering natuurlijke personen 
(wsnp)-verklaring 

wsnp-verklaring 

Omgevingsvergunning 
De Omgevingsvergunning leent zich uitermate goed om alle bijbehorende producten te vervangen. 
Voor de UPL is gekozen om de vergunningen nu nog niet allemaal onder één omgevingsvergunning te 
hangen, maar een onderverdeling aan te brengen. 

voorbeeld productnaam UPL-naam 
alarminstallatievergunning omgevingsvergunning ruimtelijke ordening 
inritvergunning omgevingsvergunning inrit 
milieuvergunning omgevingsvergunning milieu 
bouwvergunning omgevingsvergunning bouw 

Gebruik hoofd- en kleine letters 
Vanuit technisch oogpunt is gekozen voor het gebruik van kleine letters. Dit betekent dat alle namen 
volledig in kleine letters geschreven worden. 

Uitzonderingen 
Vanzelfsprekend kent de UPL ook uitzonderingen op de regels. Hieronder staat een aantal 
uitzonderingen met de argumentatie waarom afgeweken is van de Schrijfwijzer. 

uitzondering toelichting 
melding openbare ruimte (straatverlichting) De term melding openbare ruimte is te 

algemeen bekend om dit anders te formuleren 
carbidschietenmelding schieten hangt samen met het cardbid en kan 

niet zonder worden opgenomen. 
tog alhoewel deze afkorting erg kort is, zegt het 

meer dan de zeer lange uitgeschreven naam. 
betoging- of demonstratievergunning De combinatie van beiden komt te vaak voor 

om deze los te knippen. 
onroerendezaakbelasting (ozb) ozb vraagt om een toevoeging 'belasting' en dat 

zou dubbelop zijn. 
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