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Onderwerpen
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:
 Toelichting en uitleg productcertificatie van onderhoud
 Handreiking certificering brandbeveiligingssystemen vastgesteld
 LPCB overhandigd eerste onderhoudscertificaat
 Nieuwe ontwerp sprinklernorm Ontw. NEN 1073
 Commentaar op Memorandum 66A over bronpompen
 Lopende zaken LPS 1233

Toelichting en uitleg productcertificatie onderhoud sprinklerinstallaties
De afgelopen weken heeft LPCB aandacht besteed aan toelichting en uitleg over
het LPS 1233 productcertificaat betreffende met name het onderhoud van
sprinklerinstallaties. Zo is er b.v. een informatieblad gemaakt dat de
sprinklerinstallateur ter informatie mee kan zenden naar de gebruiker/eigenaar
van de sprinklerinstallatie.

Met de VSI, de branchevereniging van sprinklerinstallateurs, is overleg gevoerd
over het productcertificaat onderhoud. Er bleek dat de leden van de VSI 100%
achter productcertificatie van onderhoud staan. Wel was bij de
onderhoudsmensen die er in de praktijk mee moeten werken, nog onduidelijkheid
over de exacte procedures. Om dit weg te nemen is een overleg opgestart tussen
LPCB en een aantal onderhoudsspecialisten van bij de VSI aangesloten
bedrijven. Dit heeft er in ieder geval in geresulteerd dat LPCB certificaten zal
verstrekken op basis van onderhoudsrapportages zoals de sprinklerinstallateurs
in het verleden altijd al opstelden. Mocht de rapportage aan LPCB uitbreiding
behoeven, dan zal met de sprinklerinstallateur worden besproken binnen welke
termijn dit haalbaar is. Verder overleg volgt nog.

Dat het aanvragen van een onderhoudscertificaat is vereenvoudigd, was meteen
al te merken. De eerste onderhoudscertificaten werden aangevraagd en het
eerste certificaat kon feestelijk worden uitgereikt (zie elders in deze nieuwsbrief).

Verschillende documenten die kunnen worden gebruikt als uitleg en toelichting
van de LPS 1233, zijn nu via de LPCB website te downloaden. Het betreft de
volgende documenten:
 Een informatieblad met uitleg voor gebruikers en eigenaren van

sprinklerinstallaties;
 Een blad met afbeeldingen en flowschema’s die de veranderingen in de

certificatieprocedures illustreren;
 Een besteksomschrijving, die door adviesbureaus, opdrachtgevers,

verzekeraars en overheid kan worden gebruikt om de juiste vorm van
certificering duidelijk aan te geven

 Een handleiding voor de aanvraag van een productcertificaat, die door
sprinklerinstallateurs kan worden gebruikt om een productcertificaat bij
LPCB aan te vragen.

http://www.lpcb.nl/filelibrary/LPS_1233_Versie_2-1_naar_3-0_visueel.pdf
http://www.lpcb.nl/filelibrary/Besteksomschrijving_certificatie_sprinklerinstallatie.doc
http://www.lpcb.nl/filelibrary/Form-01-06_Handleiding_afgifte_onderhoudscertifica.pdf
http://www.lpcb.nl/filelibrary/Informatieblad_Wijzigingen_LPS_1233_versie_5.pdf


Handreiking certificatie Brandbeveiligingssystemen vastgesteld
In dit verband is ook van belang dat op de NVBR website is aangekondigd dat de
Handreiking certificatie Brandbeveiligingssystemen is vastgesteld. Eén dezer
dagen wordt deze handreiking op Brandweerkennisnet gepubliceerd. Deze
Handreiking verwijst naar de LPS 1233 certificering en wijst erop dat naast het
inspectiecertificaat ook het LPS 1233 productcertificaat voor nieuwe installaties
en het onderhoud van bestaande installaties vereist is.

LPCB Nederland overhandigt eerste onderhoudscertificaat
sprinklerinstallatie aan GTI
Op 18 maart is het eerste LPS 1233 onderhoudscertificaat feestelijk overhandigd
aan GTI. Het complete persbericht leest u hier.

Ontwerp norm Ontw. NEN 1073 (nl) Automatische sprinklerinstallaties –
Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12845
Een paar maanden geleden heeft NEN de Ontw. NEN 1073 (nl) gepubliceerd, in
een geïntegreerde versie met de Nederlandse vertaling van de NEN-EN 12845.
Deze normcombinatie gaat in Nederland de vertrouwde VAS
sprinklervoorschriften vervangen. Tot 17 april 2009 is het mogelijk om
commentaar op de Ontw. NEN 1073 (nl) en de vertaling in te dienen. Zie verder
het bericht op de NEN website.

Commentaar op Memorandum 66A over bronpompen
Werkgroep C heeft begin dit jaar een concept van het “definitieve” Memorandum
66A afgerond en ter commentaar voorgelegd aan de Commissie van
Deskundigen en hun achterbannen. Einddatum voor het commentaar is 31 maart
2009. Er is nog weinig commentaar ontvangen. De toepassing van bronpompen
volgens VAS decennia was lang niet toegestaan, en wordt dit met het
Memorandum 66A straks wel mogelijk. Degenen die niet in bezit zijn van het
concept kunnen het downloaden van onze website. Ook als de
commentaartermijn wat wordt overschreden, is het nog zinvol om commentaar in
te dienen. Dit kan eventueel ook bij LPCB.

Lopende zaken LPS 1233
Op diverse gebieden zijn ontwikkelingen gaande ten aanzien van de LPS 1233.
Wij zullen u door middel van de nieuwsbrieven op de hoogte houden zodra
publicaties zijn gedaan of besluiten.
 Nieuwe versie 3.1 van de LPS 1233, verwachte publicatiedatum nog

onbekend:
 Aangepaste bijlage E “Hybride systemen (m.b.t. extended coverage

sprinklers) van deel 3;
 Aangepaste bijlage F “Pre-assessment Program” (n.a.v. versie 3.1 van

de LPS 1233) van deel 3;
 Hoofdstuk 3.21: de voorwaarden ten aanzien van nevenvestigingen

worden aangepast;
 Aanpassing van een aantal clausules naar aanleiding van

praktijkervaringen;
 Deze versie zal ook in een Nederlandse vertaling worden gepubliceerd.

 Het gewijzigde deel 4 van LPS 1233 over blusgasinstallaties, samen met
een deel over de certificering van het onderhoud aan blusgasinstallaties,
publicatie begin 2009, afhankelijk de goedkeuring door de Commissie van
Deskundigen.

http://www.nvbr.nl/fe/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1143&ContentId=1901
http://www.lpcb.nl/newsdetails.jsp?id=27
http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=271076
http://www.lpcb.nl/filelibrary/memorandum_66A-bronpompen_revisie_0-5.pdf


 Technische onderwerpen:
 Toerengeregelde diesels (Werkgroep C, publicatiedatum nog niet

bekend);
 Sprinklerbeveiliging van atria (Werkgroep C, publicatiedatum nog

onbekend);
 Sprinklerbeveiliging in verband met spanplafonds (Commissie van

Deskundigen, publicatie tweede kwartaal 2009);
 Aanpassing Memorandum 60 (Vuurwerk) op verzoek van VROM (nog

geen definitieve omschrijving opdracht bekend);
 Er wordt een MIC (Microbiologically Influenced Corrosion) werkgroep

van de Commissie van Deskundigen opgericht;
 Een aangepast Memorandum 59 “Sprinklers in de woonomgeving”

(verwachte publicatiedatum tweede helft 2009);
 Nieuw Memorandum ter vervanging van Memorandum 48 betreffende

Hi-Ex inside air schuimsystemen (de werkgroep is kort geleden
gestart).

Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief kan dat via deze link.
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