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Wijzigingsblad voor deel 1 van het certificatieschema
Referentie wij- Versie nr. Clausule
ziging

Implementatiedatum

Details

04.06.01

2.1

1.3.1

Direct

Nieuw e-mail adres Huib Timmerman.

04.06.02

2.1

1.3.2.1

1 augustus 2006

Verwijzing naar NCP web site verwijderd. Verwijzing naar CIBV
web site toegevoegd.

04.06.03

2.1

1.3.2.2

1 augustus 2006

Verwijzing naar NCP web site verwijderd. Verwijzing naar CIBV
web site toegevoegd.

04.06.04

2.1

1.5

1 augustus 2006

Nummer van paragraaf 1.5.1 verwijderd.

04.06.05

2.1

1.6

1 augustus 2006

Verwijzing naar NCP web site verwijderd. Verwijzing naar CIBV
web site toegevoegd. Details contributiebijdrage aangepast.

04.06.06

2.1

Bijlage A

1 augustus 2006

Definitie van CIBV aangepast, daar NCP niet meer betrokken is
bij het CIBV 1233 schema.

04.06.07

2.1

Bijlage A

1 augustus 2006

Definitie van NCP verwijderd, daar NCP niet meer betrokken is
bij het CIBV 1233 schema.

01.06.08

3.0

Juli 2008

Schema volledig aangepast

01.07.09

3.1

Juli 2009

Aangepast deel 3, 3-O en 4.
Geen wijzigingen in dit deel van het schema.

01.02.10

3.2

1.3.2

Februari 2011

Toegevoegd: Audit op locatie bedrijf. Reactie op tekortkomingen aangepast.

01.02.11

3.2

1.3.2.1

Februari 2011

Pre-assessment audit wordt 2 dagen: deels op kantoor CIBV
(document review) en deels op locatie bedrijf.

01.02.12

3.2

1.3.2.2

Februari 2011

´servicecontract´ toegevoegd.

01.02.13

3.2

1.6

Februari 2011

Reis- en verblijfkosten verwijderd.

01.02.14

3.2

1.7

Februari 2011

Merktekens aangepast

01.02.15

3.2

1.9.2

Februari 2011

Paragraaf over ´conformiteitsverklaring´ verwijderd.

01.02.16

3.2

Bijlage A

Februari 2011

Definitie gecertificeerde componenten aangepast. Het heet nu
´goedgekeurde componenten´.

01.07.17

3.3

1.1

November 2012

1.1 UKAS verwijzingen weggehaald
Aangepast deel 3 en 3-O en 4

Juli 2015

3.4

Algemeen

1 juli 2015

LPS/LPCB/BRE vervangen door CIBV

Wijzigingsblad voor deel 2 van het certificatieschema
Referentie
wijziging

Versie nr.

Clausule

Implementatiedatum

Details

04.06.01

2.1

2.0

1 augustus 2006

Tekst van paragraaf aangepast. Verwijzing naar NCP web site
verwijderd. Betrokkenheid van het CCV toegevoegd.

04.06.02

2.1

2.8

1 augustus 2006

Nummer van paragraaf 2.8.1 verwijderd.

Juni 2008

3.0

Juli 2009

3.1

COMPLETE REVISIE VAN HET CERTIFICATIESCHEMA
Juli 2009

Aangepast deel 3, 3-O en 4.
Geen wijzigingen in dit deel van het schema.

Februari 2011 3.2

Februari 2011

Geen wijzigingen in dit deel van het schema.

Juni 2012

3.3

November 2012

Aangepast deel 1, 3, 3-O en 4.

Juni 2012

3.3

2.0

November 2012

Aangepaste tekst 4-O.

Juli 2015

3.4

Algemeen

1 juli 2015

LPS/LPCB/BRE vervangen door CIBV
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Wijzigingsblad voor deel 4 van het certificatieschema
Referentie wij- Versie nr.
ziging
Juli 2009

Clausule

Implementatiedatum Details

3.1

Volledige revisie van dit deel van het certificatieschema

Februari 2011 3.2

Februari 2011

Geen wijzigingen in dit deel van het schema

December
2013

3.3

Algemeen

December 2013

Door de gehele tekst zijn kleine tekstuele en inhoudelijke verbeteringen aangebracht.

December
2013

3.3

Algemeen

December 2013

De termen productcertificaat en onderhoudscertificaat vervangen
door de term certificaat, behoudens waar onderscheid nodig is.

December
2013

3.3

4.1.4

December 2013

Aangepast naar aanleiding van het CvD besluit over deelcertificaten voor blusgasinstallaties*

December
2013

3.3

4.2.2

December 2013

Toegevoegd is dat certificatie onder accreditatie moet worden
uitgevoerd.

December
2013

3.3

4.2.3

December 2013

De VVA certificaten zijn al in de VCA certificatie geborgd dus uit
dit schema verwijderd

December
2013

3.3

4.2.3

December 2013

Aanduiding en inhoud kwalificaties zijn beter op de praktijk afgestemd

December
2013

3.3

4.2.8

December 2013

Productkwalificaties zijn op de praktijk afgestemd en de aard van
de overeenkomst is verduidelijkt. Bij volledige erkenning moeten
minimaal drie gecertificeerde installaties (ongeacht het type blusgas) per jaar gemiddeld over drie jaar worden aangelegd.

December
2013

3.3

4.2.9

December 2013

Voor voorlopige certificatie moet ten minste één installatie worden beoordeeld per vermeld type blusgas. De beoordelingen gedurende de voorlopige certificatie zijn nu jaarlijks. Voor volledige
certificatie moeten binnen 24 maanden drie installaties (ongeacht
het type blusgas) zijn gerealiseerd. Indien na 24 maanden geen
drie installaties zijn gerealiseerd moet opnieuw voorlopige erkenning worden aangevraagd.

December
2013

3.3

4.3.8.1 en
bijlage B

December 2013

Het aantal documenten dat nodig is voor certificatie is teruggebracht van 3 naar 1.

December
2013

3.3

bijlage F

December 2013

Bijlage F – Auditprogramma toegevoegd

Juli 2015

3.4

Algemeen

1 juli 2015

Beheer en onderhoud toegevoegd
LPS/LPCB/BRE vervangen door CIBV

Wijzigingsblad voor de samengevoegde delen 1, 2 en 4 van het certificatieschema
Referentie wij- Versie nr.
ziging

Clausule

Implementatiedatum Details

Maart 2018

Algemeen

April 2018

4.0





November
2018

4.0.1

Algemeen

November 2018
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Schemadetails en algemene voorwaarden

1.1 Introductie
Vast opgestelde blusgasinstallaties* zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en geïnstalleerd in gebouwen ter bescherming van mensen en/of om schade te beperken in geval van
brand. Het is daarom van belang dat blusgasinstallaties* effectief functioneren.
Om te kunnen waarborgen dat blusgasinstallaties* in overeenstemming zijn met de ontwerp-, installatie- en onderhoudsvoorschriften en gedurende hun levensduur ten volle effectief zijn, is het
noodzakelijk dat er een compleet controlesysteem van voorwaarden operationeel is.
Dit productcertificatieschema betreft diensten die worden geleverd door het blusgasinstallatiebedrijf op basis van een Certificatiedocument*. Het bevat voorwaarden voor het blusgasinstallatiebedrijf voor het onder certificatie ontwerpen en installeren van de installatieonderdelen alsmede
het uitvoeren van onderhoud*.
Dit schema beschrijft niet overige, niet door het blusgasinstallatiebedrijf geleverde, producten en
diensten zonder welke de installatie niet effectief kan opereren, zoals bouwkundige en organisatorische voorzieningen. Deze voorzieningen maken wel deel uit van de ontwerp-, installatie- en
onderhoudsvoorschriften.
De bouwkundige en organisatorische aspecten, die cruciaal zijn voor de effectiviteit van het systeem, kunnen worden beoordeeld op basis van inspectie door een inspectie-instelling*, bijvoorbeeld op basis van het Inspectieschema Brandbeveiligingssystemen* van het CCV.
De genoemde voorwaarden voor het blusgasinstallatiebedrijf omvatten:
 de beschikbaarheid van een certificatiedocument* voor het te beveiligen object, om de specificatie-eisen te bepalen van de blusgasinstallatie(s)*;
 ontwerp- en montage van de systemen door het blusgasinstallatiebedrijf, met gekwalificeerd
personeel in dienst, dat consequent controleert, bewaakt, volgt, en toezicht houdt op alle essentiële parameters die van belang zijn voor een optimale werking van het systeem;
 navolging van de ontwerp-, installatie- en onderhoudsvoorschriften;
 gebruikmaking van goedgekeurde componenten* in het systeem;
 steekproefsgewijze inspectie van het geïnstalleerde systeem door CIBV;
 periodiek onderhoud (waaronder controle* en testen* ) van het systeem uitgevoerd door het
blusgasinstallatiebedrijf.
Om te garanderen dat bovenstaande voorwaarden goed zijn vastgelegd en geïmplementeerd
heeft CIBV een certificatieschema ontwikkeld, CIBV 1233, waarvan de voorwaarden in dit document en aangehaalde publicaties vermeld staan.
CIBV voert het CIBV 1233-certificatieschema uit en verricht de werkzaamheden conform de norm
NEN-EN-ISO/IEC 17065. CIBV zal hiervoor accreditatie door de RvA aanvragen.
Het doel van het CIBV 1233 certificatieschema is om de autoriteiten, brandweer, verzekeraars,
klanten en gebruikers de zekerheid te geven dat de blusgasinstallatie* is ontworpen, gemonteerd
en onderhouden* volgens het certificatiedocument* en de van toepassing zijnde technische voorschriften. Deze zekerheid wordt gegeven door het verstrekken van het CIBV 1233 productcertificaat aan het blusgasinstallatiebedrijf en door het verstrekken van installatie- en onderhoudscertificaten door het blusgasinstallatiebedrijf.
1.2 Omvang
Dit certificatieschema omschrijft de technische voorwaarden en kwaliteitsniveaus om zeker te
kunnen stellen dat geleverde blusgasinstallaties* adequaat zijn ontworpen, geïnstalleerd, gecontroleerd* en dat blusgasinstallaties adequaat zijn onderhouden*.
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CIBV 1233 installatiecertificaten worden verstrekt door blusgasinstallatiebedrijven voor het leveren van nieuwe, aangepaste of uitgebreide blusgasinstallaties* op voorwaarde dat deze voldoen
aan het volgende:
 Ze zijn in overeenstemming met het certificatiedocument *;
 Ze zijn ontworpen, geïnstalleerd en gecontroleerd in overeenstemming met de installatievoorschriften en dit certificatieschema zoals vastgelegd in het certificatiedocument *, door het
blusgasinstallatiebedrijf met een door CIBV verstrekt geldig productcertificaat;
Er is gebruik gemaakt van goedgekeurde componenten*, waar nodig in overeenstemming
met de hier van toepassing zijnde delen van dit certificatieschema;
 Ze worden steekproefsgewijs op overeenstemming met alle bovenstaande punten geïnspecteerd door CIBV.
CIBV 1233 onderhoudscertificaten worden verstrekt door blusgasinstallatiebedrijven voor het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s* van bestaande blusgasinstallaties* in objecten, indien deze
worden onderhouden* door het blusgasinstallatiebedrijf met een door CIBV verstrekt geldig productcertificaat.
1.3 Certificatieproces
Dit proces is van toepassing op bedrijven die zich aan willen melden voor certificatie overeenkomstig het CIBV 1233 schema.
1.3.1

Aanmelden
Bedrijven die gecertificeerd willen worden volgens het CIBV 1233 schema, moeten hiervoor een aanvraag doen bij CIBV. De noodzakelijke documenten en aanmeldingsformulieren worden toegestuurd.
CIBV
Postbus 2620
3800 GD Amersfoort
E-mail: info@cibv.nl
Internet: cibv.nl
Na ontvangst zal de aanvraag worden gecontroleerd op geschiktheid en volledigheid alsook op het voldaan zijn van de financiële voorwaarden. Het bedrijf zal schriftelijk op de
hoogte worden gesteld van de goedkeuring dan wel afwijzing van de aanmelding.

1.3.2

Beoordelingsonderzoeken
Wanneer de aanmelding is geaccepteerd, zal CIBV* contact opnemen met het betreffende bedrijf om de data te bepalen voor het beoordelingsonderzoek. Een beoordelingsprogramma zal daarop naar het bedrijf worden verstuurd.
Een beoordelingsonderzoek bestaat uit een audit en inspecties van geleverde producten
en diensten en is een objectief onderzoek om te bepalen of een bedrijf voldoet aan de
voorwaarden van het CIBV 1233 schema.
Alle audits op locatie bij het bedrijf beginnen met een inleidend gesprek met het bedrijf
om uitleg te geven over de doelstelling, het programma, rapporteringmethodes en eventueel van toepassing zijnde gezondheid- en veiligheidskwesties relaterend aan controlebezoeken aan het bedrijfsterrein van diens klant. Tevens zal de datum en tijd van de
eindbespreking worden vastgelegd.
Tijdens de audits moet de CIBV auditor ten minste toegang hebben tot de volgende zaken:
 technische referentiedocumenten;
 een onder accreditatie (Europese accreditatieinstelling met een geldige MLA (in Nederland: de Raad voor Accreditatie te Utrecht (RvA) ) verstrekt ISO 9001 certificaat
en de door de certificatie instelling opgestelde rapporten (indien van toepassing);
© CIBV
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 kwaliteitshandboeken en bijbehorende documenten;
 een lijst van alle lopende en voltooide contracten van de voorgaande 12 maanden;
 door het bedrijf gebruikte meetinstrumenten inclusief kalibratierapporten;
 VCA certificaat (of gelijkwaardig);
 bewijs van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
 rapporten van ontvangen klachten;
 opleiding en vakbekwaamheidrapporten van het technische personeel;
 arbeidsovereenkomsten van het technisch personeel.
Van alle bovenstaande documenten gaat het om de meest recente versie.
Om CIBV een effectieve audit te laten uitvoeren, moet op verzoek van CIBV relevant personeel gedurende de audit beschikbaar zijn.
Na afloop van de audit zal er een eindbespreking plaatsvinden om de bevindingen en opgestelde afwijkingenrapporten te bespreken en de aanbeveling van de auditor te vernemen om de certificatie toe te kennen of te verlengen. Een daartoe bevoegd personeelslid
moet aanwezig zijn tijdens deze eindbespreking voor akkoordverklaring en ondertekening
van de rapporten en om de bevindingen van de audit door te spreken. Wanneer het niet
mogelijk is om de rapporten tijdens de eindbespreking op te stellen, zal de inhoud ervan
worden besproken en zullen de rapporten zo snel mogelijk na afloop van de audit worden
opgesteld en naar het bedrijf worden gestuurd ter ondertekening en teruggave.
Wanneer afwijkingenrapporten zijn opgesteld moeten deze binnen de overeengekomen
tijd ingevuld en teruggezonden worden naar CIBV inclusief bewijsmateriaal betreffende
de ten uitvoer gebrachte corrigerende- en preventieve acties. De periode waarbinnen inhoudelijk moet zijn gereageerd op de afwijkingenrapporten die door CIBV zijn opgesteld
tijdens het initiële beoordelingsonderzoek bedraagt maximaal twaalf maanden. Indien na
deze periode niet of onvoldoende is gereageerd zal CIBV opnieuw een volledig evaluatieonderzoek uitvoeren.
1.3.2.1

Initieel beoordelingsonderzoek
Het initieel beoordelen van een bedrijf dat toe wil treden tot het schema
wordt uitgevoerd door CIBV. Het is bedoeld om te verifiëren of de eisen van
de relevante delen van het schema zijn opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf. De audit bestaat gedeeltelijk uit een documentatie-audit vooraf en een bezoek op locatie van het bedrijf. Tijdens de
audit op locatie van het bedrijf zal ook een volledig uitgevoerd en opgeleverd contract worden beoordeeld.
Indien een bedrijf nog geen enkel contract heeft uitgevoerd kan geen beoordelingsonderzoek worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type contract en
de resultaten van de bevindingen van het door CIBV uitgevoerde beoordelingsonderzoek kunnen meerdere contracten worden onderzocht door CIBV
alvorens certificatie wordt toegekend. Als de resultaten van het beoordelingsonderzoek positief zijn, wordt aan het bedrijf een productcertificaat verstrekt en worden gegevens opgenomen in de lijst van blusgasinstallatiebedrijven op de CIBV website cibv.nl.
Tussen het initiële beoordelingsonderzoek en het eerste periodieke beoordelingsonderzoek zijn de producten en diensten onderworpen aan regelmatige steekproefinspecties met een frequentie zoals vermeld in dit certificatieschema.

1.3.2.2

Periodiek beoordelingsonderzoek
Wanneer aan een blusgasinstallatiebedrijf een productcertificaat is verstrekt,
zal jaarlijks een periodiek beoordelingsonderzoek worden gehouden. Tijdens deze audit zal ten minste één volledig uitgevoerd contract van een ge© CIBV
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leverde blusgasinstallatie* worden beoordeeld alsmede een onderhoudscontract*. Op aanbeveling van de auditor om certificatie te verlengen en op
voorwaarde van het sluiten van alle afwijkingenrapporten die tijdens de audit
zijn opgevoerd, zal de certificatie worden gecontinueerd en blijven de gegevens opgenomen in de lijst van blusgasinstallatiebedrijven op de CIBV website cibv.nl.

1.4 Productcertificaten
Productcertificaten worden alleen aan blusgasinstallatiebedrijven verstrekt. Deze bevatten de
naam en het adres van het bedrijf, het CIBV 1233 schema en versie, een uniek certificaat- en afgiftenummer, geldigheidsperiode, en het CIBV merkteken. Certificaten zijn geldig vanaf de datum
van uitgifte en blijven van kracht mits wordt voldaan aan bevredigende resultaten tijdens controleonderzoeken en handhaving van de ISO 9001 certificatie van het bedrijf. Certificaten blijven eigendom CIBV.
1.5 Contributiebijdragen
Er worden kosten berekend voor aanvragen/inschrijvingen, audits, steekproefinspecties, jaarlijkse
bijdragen en door het blusgasinstallatiebedrijf afgegeven installatie- en onderhoudscertificaten.
1.6 Gebruik van het CIBV certificatiemerk
Wanneer CIBV een positief besluit over certificatie heeft genomen, mag het CIBV certificatiemerk
(hieronder weergegeven) door het blusgasinstallatiebedrijf worden toegepast zoals voorgeschreven in de bijbehorende voorwaarden (zie cibv.nl).

Blusgasinstallatiebedrijf

1.7 Wijziging van bedrijfsgegevens
Een CIBV 1233 blusgasinstallatiebedrijf moet tijdig, binnen dertig dagen nadat de verandering
van kracht wordt, CIBV op de hoogte stellen van veranderingen van wettelijke aard, handelsnaam
en/of titel, adres of veranderingen die effect kunnen hebben op hun aanspraak op de CIBV 1233
certificatie. Bedrijven moeten CIBV schriftelijk door middel van het BF 053-formulier (op aanvraag
verkrijgbaar bij CIBV of via cibv.nl/voorwaarden/) hierover berichten.
1.8 CIBV 1233 Installatie- en onderhoudscertificaten Blusgasinstallaties*.
1.8.1

Nieuwe/uitgebreide/aangepaste systemen
Installatiecertificaten voor nieuwe systemen of uitbreidingen/aanpassingen op bestaande
systemen, worden slechts door CIBV 1233 gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven afgegeven indien het system is aangelegd door een CIBV 1233 gecertificeerd blusgasinstallatiebedrijf en aan alle voorwaarden van de relevante delen van dit schema is voldaan.

1.8.2

Beheer en Onderhoud*
Certificaten op onderhoud zullen alleen worden verstrekt als de blusgasinstallatie* wordt
onderhouden* door CIBV 1233 gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven in overeenstemming met de eisen van dit certificatieschema.
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Het onderhoud* moet bij voorkeur worden uitgevoerd op het totale system inclusief alle
componenten* door of onder de supervisie van een CIBV 1233 gecertificeerd blusgasinstallatiebedrijf.
Het beheer van het systeem dat wordt uitgevoerd door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger is niet inbegrepen in de certificatie van onderhoud*.
1.9 Klachten en beroep
CIBV maakt gebruik van een klachten- en beroepsprocedure, zie cibv.nl/voorwaarden/.
1.10 Sanctiebeleid
Door CIBV 1233 gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven moeten zich houden aan de CIBV Algemene voorwaarden en de eisen van het CIBV 1233 schema. Het sanctiebeleid met betrekking
tot de CIBV audits en klachten ingediend bij CIBV is hieronder gespecificeerd.
1.10.1 Afwijkingen
Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen wordt beschouwd als een afwijking.
Afwijkingen kunnen betrekking hebben op het onder certificaat geleverde product en/of
op het kwaliteitssysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als major of minor.
CIBV communiceert afwijkingen aan het blusgasinstallatiebedrijf bij het afsluiten van de
audit of inspectie.
1.10.2 Major - kwaliteitssysteem
‒ één of meerdere eisen uit het certificatieschema zijn niet geïmplementeerd, of er is
sprake van een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, significante
twijfel doet rijzen of het kwaliteitssysteem voldoende ondersteuning biedt aan het
blusgasinstallatiebedrijf om producten te leveren die aan de gestelde eisen voldoen,
of
‒ bij de laatste beoordeling was dezelfde afwijking vastgesteld, of
‒ het niet registreren van klachten en/of het niet opvolgen van klachten, of
‒ misbruik van het certificatiemerk, of
‒ fraude, misleiding van de certificatie-instelling of het bewust verstrekken van foutieve
of onvolledige informatie aan CIBV.
1.10.3 Major - product of dienst
Het onder certificaat geleverde product voldoet niet aan de gestelde eisen waardoor:
‒ gevaarlijke of onveilige situaties (kunnen) ontstaan, of
‒ het product niet functioneert of storingen (kunnen) optreden.
1.10.4 Major - consequenties
Bij major afwijkingen presenteert het blusgasinstallatiebedrijf binnen een door CIBV vast
te stellen periode (van maximaal 7 werkdagen) een plan van aanpak.
Gemaakte fouten worden onmiddellijk hersteld.
Het plan van aanpak bestaat ten minste uit:
‒ een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. In
deze analyse komen in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in het voortbrengingsproces van het product en de mogelijke oorzaken in het falen van controleprocessen naar voren;
‒ de te nemen acties die per onmiddellijk noodzakelijk zijn om te voorkomen dat meer
producten die niet aan de eisen voldoen met certificatiemerk geleverd worden;
‒ een analyse gericht op de geleverde producten sinds de laatste beoordeling door
CIBV die mogelijk niet aan de gestelde eisen voldoen, en op de mate waarin de geanalyseerde grondoorzaken geleid hebben tot (niet eerder) geconstateerde afwijkingen;
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‒

te nemen acties voor het herstellen of repareren van alle geleverde producten die
niet aan de eisen voldoen;
‒ oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan;
‒ de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen
(bijvoorbeeld met een interne audit).
Het blusgasinstallatiebedrijf documenteert de volgens het plan van aanpak uit te voeren
corrigerende maatregelen volledig, zodat deze door CIBV verifieerbaar zijn.
De termijn voor het uitvoeren van het plan van aanpak bedraagt maximaal twee maanden.
1.10.5 Beoordeling door CIBV
CIBV beoordeelt binnen een periode van ten hoogste 7 werkdagen na de afgesproken
datum van ontvangst het plan van aanpak op doelmatigheid en doeltreffendheid in relatie
tot de geconstateerde afwijking.
CIBV beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwijking de uitvoering van
de correcties en de implementatie van de corrigerende maatregelen om vast te stellen
dat de afwijking is opgeheven. De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard van de
afwijkingen. Zo nodig wordt een extra beoordeling uitgevoerd ter verificatie.
CIBV kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en corrigerende maatregelen verlengen met een periode van twee maanden.
1.10.6 Minor - kwaliteitsysteem
‒ Een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de
borging van de kwaliteit van het onder certificaat geleverde product, of
‒ het ontbreken van, het niet hebben geïmplementeerd of niet in stand hebben gehouden van één van de eisen uit het certificatieschema, hetgeen niet heeft geleid tot een
major afwijking, of
‒ het niet in stand hebben gehouden van één of meerdere voorwaarden uit dit certificatieschema (waaronder financiële verplichtingen en het reglement voor gebruik van
het certificatiemerk).
1.10.7 Minor – product of dienst
‒ Het onder certificaat geleverde product voldoet niet aan de gestelde eisen, hetgeen
niet heeft geleid tot een major afwijking, of
‒ een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen twijfel doet rijzen over de
kwaliteit van het onder certificaat geleverde product.
1.10.8 Minor - consequenties
Het blusgasinstallatiebedrijf krijgt drie maanden de tijd om corrigerende maatregelen te
nemen. De corrigerende maatregen moeten ten minste bestaan uit:
‒ een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. In
deze analyse komen in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in het voortbrengingsproces van het product en de mogelijke oorzaken in het falen van controleprocessen naar voren;
‒ een analyse gericht op de omvang van geleverde producten sinds de laatste beoordeling door de certificatie-instelling die mogelijk niet aan de gestelde eisen voldoen,
en de mate waarin de geanalyseerde grondoorzaken geleid hebben tot (niet eerder)
geconstateerde afwijkingen;
‒ te nemen actie voor het herstellen en/of repareren van alle geleverde producten die
niet aan de eisen voldoen;
‒ oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan;
‒ de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen
(bijvoorbeeld met een interne audit).
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Het blusgasinstallatiebedrijf documenteert de uit te voeren corrigerende maatregelen volledig, zodat deze door CIBV verifieerbaar zijn.
1.10.9 Beoordeling door CIBV
CIBV beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwijking de uitvoering van
de correcties en de implementatie van de corrigerende maatregelen om vast te stellen
dat de afwijking is opgeheven. De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard van de
afwijkingen. Zo nodig wordt een extra beoordeling uitgevoerd ter verificatie.
CIBV kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en corrigerende maatregelen verlengen met een periode van twee maanden.
1.10.10 Schorsing
Het blusgasinstallatiebedrijf wordt geschorst:
‒ bij het niet tijdig aanleveren van een plan van aanpak bij het vaststellen van een major afwijking (zie1.10.4), of
‒ bij een plan van aanpak dat onvoldoende borgt dat correcties uitgevoerd zullen worden en/of dat onvoldoende borging biedt voor de uitvoering van de oorzaakanalyse
en implementatie van corrigerende maatregelen (zie 1.10.4 en 1.10.8), of
‒ als de corrigerende maatregelen voor zowel major als minor afwijkingen binnen de
gestelde (verlengde) termijn niet hebben geleid tot het opheffen van de afwijking(en)
(zie 1.10.4 en 1.10.8), of
‒ als het blusgasinstallatiebedrijf niet voldoet aan de voorwaarden voor certificatie
(waaronder de financiële verplichtingen en verplichtingen inzake het gebruik van het
certificatiemerk) (zie 1.6).
CIBV documenteert het advies van de beoordelaar, de review en besluitvorming en de
beslissing volledig, inclusief onderbouwing.
CIBV informeert het blusgasinstallatiebedrijf over de schorsing per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging.
1.10.10.1

Consequenties van schorsing
CIBV publiceert de schorsing op cibv.nl. Vanaf het moment van schorsing is
het aan het blusgasinstallatiebedrijf niet toegestaan om het certificatiemerk
te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van het te leveren product.
Het blusgasinstallatiebedrijf blijft bij een schorsing verantwoordelijk voor het
verhelpen van gebreken aan producten waarbij het certificatiemerk is toegepast.

1.10.10.2

Opheffen van de schorsing
Als CIBV vaststelt dat alle geconstateerde afwijkingen opgeheven zijn,
wordt de schorsing opgeheven. CIBV stelt het blusgasinstallatiebedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte en maakt de publicatie over schorsing ongedaan.
Vanaf de datum die door CIBV schriftelijk is vermeld, is het gebruik van het
certificatiemerk weer toegestaan.
Een schorsing duurt maximaal zes maanden.

1.10.11 Intrekking
1.10.11.1

Intrekken
Het certificaat wordt ingetrokken indien het blusgasinstallatiebedrijf niet in
staat is de geconstateerde afwijkingen binnen de periode van schorsing op
te heffen.
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CIBV informeert het blusgasinstallatiebedrijf over de intrekking per aangetekend schrijven, of per e-mail met ontvangstbevestiging.
1.10.11.2

Consequenties van intrekking
Vanaf het moment van intrekking is het aan het blusgasinstallatiebedrijf niet
toegestaan om het certificatiemerk te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van het te leveren product.
CIBV verwijdert de gegevens van het blusgasinstallatiebedrijf bij het betreffende certificatieschema op cibv.nl.
Het blusgasinstallatiebedrijf blijft bij intrekking verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken aan producten waarbij het certificatiemerk is toegepast.
CIBV heeft de bevoegdheid om – indien het blusgasinstallatiebedrijf hierin
nalatig is – correctieve maatregelen te nemen, zoals het informeren van afnemers. De kosten hiervan kunnen bij het blusgasinstallatiebedrijf waarvan
het productcertificaat is ingetrokken, in rekening gebracht worden.

1.10.11.3

Nieuwe aanvraag
Een blusgasinstallatiebedrijf waarvan het certificaat is ingetrokken, kan zich
weer aanmelden voor een initiële beoordeling volgens het certificatieschema (zie paragraaf 4.4).

1.10.12 Misbruik of fraude tijdens de certificatieperiode of erna
CIBV zal bij een vermoeden van misbruik van een productcertificaat of mogelijke fraude,
direct kunnen overgaan tot voorwaardelijke schorsing.
Bij constatering van fraude dan wel misbruik van het productcertificaat zal CIBV overgaan tot directe eenzijdige intrekking.

© CIBV

CIBV 1233

Certificatieschema
Leveren en onderhoud van blusgasinstallaties

2

Versie 4.0.1
November 2018
Pagina 14 van 65

Eisen aan de certificatie-instelling CIBV

2.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden eisen beschreven die worden gesteld aan de organisatie van CIBV.
2.2 Personeel van CIBV
Het personeel van CIBV wordt gekwalificeerd op basis van de vereiste competenties.
CIBV moet op basis van eigen waarnemingen (o.a. waarnemen in het veld, interviews, beoordeling rapporten, collegiale toets) vaststellen dat aan de gestelde competenties wordt voldaan.
CIBV kan voor het kwalificeren aanvullende eisen stellen met betrekking tot diploma’s, opleiding,
werkervaring, etc.
CIBV stelt voor nieuw te kwalificeren certificatiepersoneel een opleidingsprogramma vast, gericht
op het voldoen aan de gestelde competenties.
CIBV stelt voor iedere gekwalificeerde medewerker een programma vast voor het monitoren en
evalueren van de gestelde competenties. Dit programma wordt planmatig onderhouden. Certificatiepersoneel dat direct betrokken is bij certificatiebeoordelingen (auditoren, inspecteurs) wordt
minimaal een maal per drie jaar gemonitord.
In paragraaf 2.3 en 2.4 zijn de algemene competenties vastgelegd voor auditoren en inspecteurs.
CIBV dient de competenties in voldoende mate te detailleren, passend bij de eigen organisatie
om aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17065 te voldoen. Dit geldt niet alleen voor de betrokken
auditoren en inspecteurs, maar voor al het certificatiepersoneel betrokken bij het certificatieproces, zoals (maar niet beperkt tot):
 behandelen van de aanvraag, offerte
 kwalificeren van het certificatiepersoneel
 monitoren van het certificatiepersoneel
 review van audit rapporten
 beslissing
 administratieve verwerking van certificaten
 behandelen van klachten
CIBV legt het voldoen aan de vereiste competenties van het betrokken personeel (inspecteurs
en ander technisch personeel betrokken bij het uitvoeren van inspecties) vast, met de onderbouwing hiervan.
CIBV stelt voor de betrokken medewerkers een matrix op waarin vastgelegd is voor welke activiteiten de medewerker ingezet kan worden.
2.3 Competenties voor de audit
Voor het uitvoeren van:
 de beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitsborgingsysteem (audit)
 de beoordeling van de procedures voor gebruik van het certificatiemerk
zijn minimaal de volgende competenties van toepassing:
 De eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17021.
 De eindtermen Blusgastechniek 1 zoals gepubliceerd op cibv.nl
 Kan beoordelen en wegen wat de mogelijke effecten van een geconstateerde afwijking zijn
 Kan bevindingen en afwijkingen toe lichten en communiceren aan het blusgasinstallatiebedrijf
 Kan de bevindingen en afwijkingen en de weging hiervan eenduidig schriftelijk rapporteren
 Kennis van en kunnen werken met dit certificatieschema
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2.4 Competenties voor de inspectie van de blusgasinstallatie* en de uitvoering van het onderhoud
Voor het uitvoeren van:
 Beoordeling van de opgeleverde blusgasinstallaties*
 Beoordeling van het onderhoud van blusgasinstallaties*
zijn minimaal de volgende competenties van toepassing:
 De eindtermen Blusgastechniek 1 zoals gepubliceerd op cibv.nl
 Kan opgeleverde installaties beoordelen tegen de eisen gesteld in dit certificatieschema
 Kan het onderhoud van blusgasinstallaties* beoordelen tegen de eisen gesteld in dit certificatieschema
 Kan beoordelen en wegen wat de mogelijke effecten van een geconstateerde afwijking zijn
 Kan bevindingen en afwijkingen toelichten en communiceren aan het blusgasinstallatiebedrijf
 Kan de bevindingen en afwijkingen en de weging hiervan eenduidig schriftelijk rapporteren
 Kennis van en kunnen werken met dit certificatieschema
2.5 Uitbesteding inspecties door de certificatie-instelling
Inspectie activiteiten kunnen worden uitgevoerd door een Inspectie Instelling die een licentieovereenkomst heeft met CIBV.
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Sprinklerinstallaties - Niet meer van toepassing
Deel 3 van CIBV 1233 is tot 2015 in gebruik geweest ten behoeve van de certificatie van sprinklerinstallaties. Dit deel is niet meer van toepassing.
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Blusgasinstallaties*

4.1 Algemeen
4.1.1

Inleiding
Het CIBV 1233 certificatieschema is eigendom van en wordt uitgevoerd door Certificatie
Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V. (CIBV). Dit schema wordt op de website van
CIBV gepubliceerd en is voor een ieder kosteloos beschikbaar.
Dit schema behandelt de eisen t.a.v. blusgasinstallaties* en het onderhoud ervan ten
einde onder productcertificatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17065 een certificaat te kunnen
afgeven voor de blusgasinstallatie* resp. het onderhoud.
Eisende partijen kunnen naast dit productcertificaat tevens een inspectiecertificaat verlangen. Dit inspectiecertificaat kan dan een uitgebreidere omvang hebben, bijvoorbeeld ook
bouwkundige en organisatorische zaken, interactie met andere installaties, e.d. Dit valt
echter niet onder dit CIBV 1233 schema, zie hiervoor bijlage D.

4.1.2

Beheer certificatieschema CIBV 1233
Dit schema wordt beheerd door CIBV als schema-eigenaar. CIBV draagt zorg dat het
schema blijvend voldoet aan de stand der techniek. Hiervoor wordt via Werkgroep G aan
marktconsultatie gedaan. In werkgroep G hebben deskundigen en belanghebbenden op
het gebied van blusgasinstallaties* zitting.
Om de drie jaar wordt de toepasselijkheid en doeltreffendheid van het schema beoordeeld.
Werkgroep G heeft in het kader van dit certificatieschema de bevoegdheid voor het doen
van uitspraken en het van toepassing verklaren van (interpretatie-) besluiten en Technische Bulletins inzake interpretatie van ontwerpvoorschriften.
Besluiten van Werkgroep G zijn bindend en worden integraal onderdeel van dit schema.
Bezwaren tegen een interpretatie van werkgroep G worden als beroepsprocedure van
CIBV afgehandeld.

4.1.3

Overgangsregeling
Blusgasinstallatiebedrijven kunnen vanaf de publicatiedatum van dit schema op basis van
dit schema worden beoordeeld.
Een onder accreditatie uitgegeven productcertificaat zal pas kunnen worden verkregen
nadat CIBV voor dit schema door de RvA is geaccrediteerd. Een onder accreditatie uitgegeven productcertificaat is herkenbaar aan het accreditatiemerk op het productcertificaat
en de vermelding “Certificatie onder RvA accreditatie” als opmerking bij de vermelding op
cibv.nl.
Versie 3.4 van dit schema zal nog 24 maanden na publicatie van versie 4.0 in gebruik blijven als overgangsperiode om blusgasinstallatiebedrijven in staat te stellen om te worden
beoordeeld op basis van versie 4.0 ten einde een onder accreditatie uitgegeven productcertificaat te verkrijgen.

4.1.4

Toepassingsgebied
Dit schema heeft betrekking op het leveren en onderhouden van blusgasinstallaties*.
Blusgasinstallatiebedrijven met een CIBV 1233 productcertificaat leveren en onderhou-
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den deze installaties in Nederland als standaard met een CIBV 1233 installatie- resp. onderhoudscertificaat.
Wanneer opdrachtgevers in contracten vastleggen dat een blusgasinstallatie* in afwijking
van de bepalingen van dit certificatieschema of de van toepassing zijnde normen of voorschriften moet worden geleverd of onderhouden, kan geen installatie- resp. onderhoudscertificaat door het blusgasinstallatiebedrijf worden afgegeven. Met uitzondering van de
vastgelegde afwijkingen moeten de blusgasinstallaties en het onderhoud wel conform de
bepalingen van dit certificatieschema worden uitgevoerd. Deze installaties zijn ook onderworpen aan de controles en steekproefinspecties zoals omschreven in dit certificatieschema.
Voor dit schema geldt als uitgangspunt dat alleen een blusgasinstallatie* middels een
bluswerking met uitstroom van een inert gas, CO2 of chemisch blusgas gecertificeerd kan
worden.
Deelgebieden
Het toepassingsgebied van dit certificatieschema is de levering van blusgasinstallaties en
de uitvoering van onderhoud van blusgasinstallaties in de volgende deelgebieden:
‒ Blusgasinstallaties met inerte blusgassen
‒ Blusgasinstallaties met chemische blusgassen
‒ Blusgasinstallaties met CO2.
Bedrijven kunnen zich voor elk deelgebied laten certificeren. CIBV bepaalt de scope van
certificatie op basis van de aanvraag en de uitgevoerde beoordeling.

4.1.5

Voorwaarden voor certificatie
4.1.5.1

Levering van blusgasinstallaties
Het CIBV 1233 installatiecertificaat omvat de kwaliteit van het product “blusgasinstallatie*”.
Het product moet een geïnstalleerde, gedocumenteerde en opgeleverde
blusgasinstallatie* betreffen, bestaande uit minimaal de volgende onderdelen:
a)
Het blusgasleidingnet met blaasmonden en eventuele appendages.
b)
De blusgascilinders met eventuele stuur- en verdeelinrichting.
c)
De bepaling van de volgens het installatievoorschrift benodigde drukontlastopeningen (levering en montage kunnen in het certificatiedocument* zijn uitgesloten).
d)
Alle verdere noodzakelijke voorzieningen en diensten die volgens het
installatievoorschrift door het blusgasinstallatiebedrijf moeten worden
geleverd (zoals tekeningen, berekeningen, beproevingen en instructies).
De volgende delen van een blusgasinstallatie* maken een essentieel onderdeel uit van de blusgasbeveiliging en kunnen optioneel ook deel uit maken
van de levering door het blusgasinstallatiebedrijf:
e)
De blusgascommandocentrale incl. brandmelding, alarmeringen en
sturingen.
f)
Levering van de volgens het installatievoorschrift benodigde drukontlastopeningen.
g)
Het uitvoeren van een ruimtedichtheidsmeting conform NEN-EN
15004.
h)
Het uitvoeren van een afblaasbeproeving.
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Indien deze optionele delen niet in de levering van het blusgasinstallatiebedrijf zijn inbegrepen, heeft het afgegeven installatiecertificaat slechts een
strekking die beperkt is tot de geleverde delen.
Voor het goed functioneren van de blusgasinstallatie* zijn altijd randvoorwaarden van toepassing die in het certificatiedocument zijn vastgelegd,
maar die niet tot de levering en verantwoordelijkheid van het blusgasinstallatiebedrijf behoren.
Dit kunnen o.a. zijn:

de luchtdichtheid, drukbestendigheid en brandwerendheid van de beveiligde ruimte

de aard en omvang van het brandrisico (bijvoorbeeld de opgeslagen
goederen)

de functionele werking van gestuurde apparatuur (bijvoorbeeld luchtbehandeling en brandkleppen).
De (voortdurende) kwaliteit van deze randvoorwaarden valt niet onder het
certificaat. Indien ook over deze aspecten een uitspraak wordt verlangd, kan
als aanvulling op het productcertificaat een inspectiecertificaat op basis van
een onafhankelijke inspectie worden verlangd. Zie bijlage D.
4.1.5.2

Onderhoud van blusgasinstallaties
Het CIBV 1233 onderhoudscertificaat omvat de kwaliteit van de dienst onderhoud aan een “blusgasinstallatie*” die al dan niet is geleverd met een
CIBV 1233 installatiecertificaat.
Het beheer en onderhoud* is een programma volgens welk de installatie op
de vereiste momenten wordt gecontroleerd*, getest en onderhouden. Het
programma betreft ook de rapportage over het beheer en onderhoud*. Het
programma heeft tot doel de installatie in de nominale staat te houden.
De controle*-, test- en onderhouds- werkzaamheden van het beheer- en onderhoudsprogramma* kunnen worden onderverdeeld in twee pakketten:
Pakket1)
1
2
Pakketten:
 1:


2:

Wie
Eigenaar/beheerder*
Blusgasinstallatiebedrijf

Onderhoudscertificaat
Nee
Ja

Controle* -, test-, onderhoudswerkzaamheden die door de eigenaar/beheerder* worden uitgevoerd.
Controle* -, test-, onderhouds- werkzaamheden die door het
blusgasinstallatiebedrijf moeten worden uitgevoerd, en niet kunnen worden uitgesloten van het onderhoudsprogramma*

Het onderhoudscertificaat moet het volgende door het blusgasinstallatiebedrijf uitgevoerde onderhoudsprogramma* bestrijken:
‒ Alle vereiste controle* -, test-, onderhouds- werkzaamheden, alsmede
storingsafhandelingen; met uitzondering van de controle* -, test-, onderhouds- werkzaamheden die door de eigenaar/beheerder* worden uitgevoerd.
Het onderhoudscertificaat moet een blusgasinstallatie* betreffen zoals in
4.1.5.1 beschreven.
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Onderhoud van blusgasinstallaties waarvoor geen CIBV 1233 installatiecertificaat is afgegeven
Indien het onderhoud wordt uitgevoerd aan een installatie waarvan de nominale staat niet is gecertificeerd volgens hoofdstuk 4.3 van dit schema, kan
wel een certificaat van onderhoud worden verstrekt indien het onderhoud
wordt uitgevoerd volgens de procedure van hoofdstuk 4.4. Het onderhoud
kan alleen worden uitgevoerd indien een blusgasinstallatiebedrijf conform dit
certificatieschema de installatie heeft beoordeeld en een programma voor
beheer en onderhoud* heeft opgesteld ten aanzien van de initiële ontwerpeisen die als nominale staat worden gezien.

4.2 Procedure voor certificatie van het blusgasinstallatiebedrijf
4.2.1

4.2.2

Vestigingseisen
4.2.1.1

Elke (neven-) vestiging van een blusgasinstallatiebedrijf die relevante werkzaamheden voor een contract uitvoert, dient CIBV 1233 gecertificeerd te
zijn.

4.2.1.2

Het blusgasinstallatiebedrijf heeft voor CIBV een kopie van het bewijs van
wettelijke registratie beschikbaar. In Nederland is dat inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Online raadpleging van het
Handelsregister is toegestaan.

4.2.1.3

Het bedrijf dient een verzekering te hebben voor de borging van haar Aansprakelijkheid (bijv. Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB))van min. €
2.000.000, die schades als gevolg van de werkzaamheden onder dit schema
tenminste volledig afdekt.

Kwaliteits- en VGM eisen
4.2.2.1

Een door een geaccrediteerde instelling (geaccrediteerd door de Nationale
accreditatie-organisatie, in Nederland is dit de Raad voor Accreditatie) afgegeven geldig certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem, minimaal
conform NEN-EN-ISO 9001, specifiek voor het ontwerp, de levering, installatie en onderhoud van brandblusinstallaties, waarbij levering en onderhoud
van blusgasinstallaties in het toepassingsgebied van het certificaat zijn opgenomen.
De werkzaamheden zoals omschreven in dit certificatieschema moeten deel
uitmaken van het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem. Tijdens de
beoordeling door CIBV zal het bedrijf inzage geven in het volgende:
‒ De rapportage van het NEN-EN-ISO 9001 beoordelingsonderzoek door
de certificatie-instelling, alsmede het verstrekte certificaat
‒ De afhandeling van geconstateerde afwijkingen, geconstateerd tijdens
de interne audit, de audit van de certificatie-instelling dan wel naar aanleiding van klachten of andere meldingen
‒ Het klachtenregister
‒ De rapportage van de interne audit
‒ De directiebeoordeling.

4.2.2.2

Een door een geaccrediteerde instelling (geaccrediteerd door de Nationale
accreditatie-organisatie, in Nederland is dit de Raad voor Accreditatie) afgegeven geldig certificaat voor het veiligheidszorgsysteem, minimaal conform
VCA* of gelijkwaardig middels bijvoorbeeld een BS OHSAS 18001 of ISO
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45001 certificatie, waarbij levering en onderhoud van blusgasinstallaties in
het toepassingsgebied van het certificaat zijn opgenomen.
4.2.2.3

De levering en onderhoud van de branddetectie bestaande uit een bluscommandocentrale volgens NEN-EN 12094 en de rechtstreeks er op aangesloten componenten en sturingen vallen onder het toepassingsgebied van het
CIBV 1233 certificatieschema. Indien het blusgasinstallatiebedrijf de levering
of onderhoud van de branddetectie uitvoert moet aan de in 4.2.3 van dit
schema vermelde competentie-eisen voor branddetectie worden voldaan.
Indien de branddetectie bestaat uit inkomende brandmeldingen afkomstig
van een brandmeld- of sprinklermeldinstallatie, moet de branddetectie als
brandmeldinstallatie worden gecertificeerd conform het CCV Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

4.2.3

Personeel
4.2.3.1

Algemeen
De personen die werkzaamheden verrichten binnen het toepassingsgebied
van dit certificatieschema moeten competent zijn op basis van de in deze
paragraaf aangegeven opleiding, training en/of ervaring.

4.2.3.2

Personeel in vaste dienst
Het blusgasinstallatiebedrijf heeft personen met de volgende competenties
in vaste loondienst. onderverdeeld naar:

Projectleider / systeemontwerper

Tekenaar / constructeur

Leidinggevend Monteur

Monteur nieuwbouw E/W

Inbedrijfsteller bluscommandocentrale.

4.2.3.3

Kwalificaties Projectleider/systeemontwerper

Een HBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen HBO werken denkniveau.

Een goede kennis van de gevoerde fabricaten blusgasinstallaties, aantoonbaar* verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij
de fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: ontwerp, installatie, onderhoud en de veiligheidsaspecten bij het functioneren.

Competentie-eis branddetectie: Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties, conform de eind- en toetstermen uit de CCV Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

4.2.3.4

Kwalificaties Tekenaar

Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werken denkniveau.

Basiskennis van blusgasinstallaties, aantoonbaar* verkregen.

4.2.3.5

Kwalificaties inbedrijfsteller blusgasinstallatie* werktuigbouwkundig

Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werken denkniveau.

Een diploma Blusgastechniek 1 of gelijkwaardig.

Een goede kennis van de gevoerde fabricaten blusgasinstallaties, aantoonbaar* verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij
de fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: installatie, onderhoud en
de veiligheidsaspecten bij het functioneren.
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4.2.3.6

Kwalificaties inbedrijfsteller bluscommandocentrale

Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werken denkniveau.

Kennis van NEN 2535, de NEN-EN 12094-1 en het SVI blad.

Een goede kennis van de gevoerde fabricaten bluscommandocentrale,
aantoonbaar* verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of
bij de fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: installatie, onderhoud
en de veiligheidsaspecten bij het functioneren.

Competentie-eis branddetectie: Projecteringsdeskundige of Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties, conform de eind- en toetstermen uit de CCV Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

4.2.3.7

Kwalificaties Monteur nieuwbouw - E/W

De noodzakelijke opleidingen en trainingen op het gebied van de aanleg van blusgasinstallaties; e.e.a. zoals vastgesteld door het blusgasinstallatiebedrijf.

Kennis van de specifieke aspecten ten aanzien van de aanleg van E en
W leidingen van blusgasinstallaties.

4.2.3.8

Kwalificaties Monteur onderhoud - E/W

Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring en aanvullende opleidingen verkregen MBO werk- en denkniveau.

Kennis van NEN 2535, NEN 2654–1, NEN-EN 12094-1 en het SVI blad.

Een diploma Blusgastechniek 1 of gelijkwaardig.

Een goede kennis van de betreffende blusgasinstallaties, aantoonbaar*
verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij de fabrikant, tenminste omvattende het onderhoud en de veiligheidsaspecten
bij het functioneren van de installatie;

Competentie-eis branddetectie: Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties, conform de eind- en toetstermen uit de CCV Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

4.2.3.9

Kwalificaties reviewer ruimtedichtheidsmeting

Een diploma Blusgastechniek 1 of gelijkwaardig

aantoonbaar* verkregen kennis die benodigd is om:
 vast te stellen dat een ruimtedichtheidsmeting correct is uitgevoerd;
 een ruimtedichtheidsrapportage te kunnen beoordelen;
 essentiële meetgegevens te kunnen vertalen naar het ontwerp van
de blusgasinstallatie.

4.2.3.10

Kwalificaties uitvoerder ruimtedichtheidsmeting

Een diploma Blusgastechniek 1 of gelijkwaardig

Kennis die benodigd is om een ruimtedichtheidsmeting correct uit te
voeren, aantoonbaar* verkregen door opleiding bij de fabrikant van de
ruimtedichtheidsmeetapparatuur.

Tijdelijk personeel
4.2.4.1

Tijdelijk ingeleend personeel dient over de vereiste kwalificaties volgens
4.2.3 te beschikken.

4.2.4.2

Tijdelijk ingeleend personeel dient gelijkwaardig te worden gekwalificeerd als
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gekwalificeerd personeel van het blusgasinstallatiebedrijf.
4.2.5

4.2.6

Uitbesteding van werkzaamheden
4.2.5.1

Het uitbesteden van activiteiten onder dit schema geschiedt onder volledige
verantwoordelijkheid van het blusgasinstallatiebedrijf.

4.2.5.2

De selectie, evaluatie en toezicht van leveranciers waaronder onderaannemers zullen door het blusgasinstallatiebedrijf worden uitgevoerd overeenkomstig hun NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsprocedure en de in deze regeling
aanvullende relevante eisen.

Werkplaatsen en bedrijfsmiddelen
4.2.6.1

Het blusgasinstallatiebedrijf of de (neven-) vestiging(en) beschikt over de benodigde faciliteiten en middelen (o.a. meetapparatuur en gereedschappen)
om de activiteiten van dit schema naar behoren uit te voeren.

4.2.6.2

De bedrijfsmiddelen zijn geschikt en in afdoende staat van onderhoud om dit
schema uit te voeren.

4.2.6.3

Alle meetmiddelen worden gekalibreerd in overeenstemming met de eisen
van ISO 9001 paragraaf 7.1.5.2.
De onderstaande meetmiddelen moeten voor metingen worden toegepast.
Nr

Meetmiddel

Meting

Nauwkeurigheid meetmiddel

Voor de volgende meetmiddelen is naspeurbaarheid conform ISO/IEC Guide 99 een eis.
M12

Testapparatuur
“Doorfantest”
(Eisen conform
toegepaste norm)

Integriteit van de ruimte
d.m.v. “Doorfantest”

± 5% (fanunit)
± 1 Pa
(drukverschil)
± 100 Pa
(atmosfeer)

M15

Concentratiemeter

Concentratie van blusgas of
zuurstof

± 2 % van de te
meten
concentratie

Nr

Meetmiddel

Meting

Nauwkeurigheid meetmiddel

Voor volgende meetmiddelen is naspeurbaarheid conform ISO/IEC Guide 99 geen eis.
M8

Manometer

Beproevingsdruk blusgasleidingnet
[Pa]

± 5%

M11

Manometer

Druk in cilinders [Pa]

Staat visueel
beoordelen

M14

Thermometer

Omgevingstemperatuur [ºC]

Staat visueel
beoordelen

M16

Weegschaal

Gewicht [kg]

Staat visueel
beoordelen

M17

Horloge,
chronograaf

Tijd [s]

±5s

M18

Afstandsmeter

Afstand [m]

Staat visueel
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beoordelen
(doet
het of doet het niet)
M19

Meetlint

Afstand [m]

M21

Indicator
De hoeveelheid [kg] van een tot
vloeistofniveau
vloeistof verdicht blusgas
(ultrasoon
meetinstrument of
warmtegevoelige
sticker)

Indicatief

M21

Schuifmaat,
kaliber

Staat visueel
beoordelen

Doorlaat van de blusgasnozzle

Staat visueel
beoordelen

4.2.7

Documentatie, normen en standaards
Het blusgasinstallatiebedrijf beschikt over/heeft toegang tot beheerste productdocumentatie, handboeken, c.q. berekeningsprogramma
's, om de activiteiten van dit schema uit te voeren. Daarnaast heeft het bedrijf een gedocumenteerde methode om relevante normen en technische voorschriften voor het ontwerp, installatie en onderhoud van blusgasinstallaties te beheren en actueel te houden
conform stand der techniek. Alle vigerende normen dienen aanwezig te zijn om dit
schema te kunnen uitvoeren.

4.2.8

Contractgegevens*
Contractgegevens* moeten door het blusgasinstallatiebedrijf worden bewaard voor een
periode van niet minder dan tien jaar.

4.2.9

Productkwalificaties
Het blusgasinstallatiebedrijf bezit:
4.2.9.1

Drie jaar na start certificatie een aantoonbare ervaring in de betreffende
werkzaamheden op basis van een te leveren en te onderhouden aantal gecertificeerde blusgasinstallaties van minimaal 3 stuks per jaar over een periode van 3 jaar.

4.2.9.2

Een duurzame overeenkomst met de fabrikant of diens vertegenwoordiger
voor de verkoop van het betreffende product waarin opgenomen de ondersteuning bij het ontwerp, levering, onderhoud en garantieaanspraken.

4.2.9.3

Indien het een overeenkomst betreft met een vertegenwoordiger van de fabrikant, dient de betreffende fabrikant toestemming te verlenen voor de wederverkoop van het betreffende product.

4.2.9.4

Het blusgasinstallatiebedrijf dient afdoende kennis te hebben van de geleverde producten. Dit door onder andere aantoonbare* opleiding door de fabrikant met betrekking tot het ontwerp, de installatie en het onderhoud van
het betreffende product.

4.2.10 Aanmeldprocedure
4.2.10.1

Uitsluitend CIBV 1233 (voorlopig) gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven
mogen installaties leveren en onderhouden onder CIBV 1233 certificaat.

4.2.10.2

CIBV 1233 certificatie kan door een blusgasinstallatiebedrijf als volgt worden
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verkregen:
a) Aanvraag certificatie door middel van ondertekening van het bij de CIBV
offerte meegezonden opdrachtformulier en verzending aan CIBV samen
met de volgende vereiste documenten:
A. Bewijs van wettelijke registratie (inschrijving Kamer van Koophandel)
B. Een kopie van de polis voor verzekering Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) of gelijkwaardig;
C. Een kopie van het ISO 9001 certificaat;
D. Een kopie van het VCA* certificaat of gelijkwaardig;
E. Een kopie van het organisatiediagram;
F. Een lijst met overeenkomsten met fabrikanten van blusgassystemen
(of hun vertegenwoordigingen) voor de levering van apparatuur, technische ondersteuning en opleiding;
G. Opleidingscertificaten uitgegeven door de fabrikant van de blusgasapparatuur voor het technische personeel zoals hiervoor vermeld bij
4.2.3.
b) CIBV beoordeelt de ingediende documenten. Indien uit de documenten
blijkt dat het bedrijf gereed is om beoordeeld te worden, wordt de opdracht geaccepteerd.
c) Na acceptatie van de opdracht wordt een initieel beoordelingsonderzoek
uitgevoerd. Inspecties op normconformiteit van representatieve* installaties
 waarbij de levering van één installatie voor elk type blusgas dat als
deelgebied is aangevraagd wordt beoordeeld, en
 waarbij de één uitvoering van een ruimtedichtheidsmeting per toegepaste onderaannemer wordt beoordeeld en
 waarbij één uitvoering van het onderhoud van een blusgasinstallatie
wordt beoordeeld,
maken, voor zover die tot het toepassingsgebied van certificatie behoren,
deel uit van het initieel beoordelingsonderzoek. Alle tijdens het beoordelingsonderzoek geconstateerde afwijkingen moeten worden opgeheven.
d) Na de aanbeveling van de beoordelaar aan de beslisser van CIBV om de
certificatie voor de beoordeelde typen blusgas toe te kennen zal CIBV
een besluit nemen over de certificatie.
e) Nadat:
 een positief besluit is genomen over de certificatie,
 alle voorwaarden voor certificatie zijn nagekomen en
 de certificatie-overeenkomst (het bij de offerte meegezonden opdrachtformulier) is ondertekend,
zal CIBV voor de van toepassing zijnde deelgebieden het certificaat verstrekken en de certificatie vermelden op de website van cibv.nl.
f) Gedurende de certificatie van het bedrijf wordt elk jaar door CIBV een periodiek beoordelingsonderzoek uitgevoerd. Dit controleonderzoek neemt
één dag in beslag. Bovendien worden steekproefinspecties uitgevoerd
(zie 4.3.9.3 en 4.4.8.3).

4.3 Procedure voor afgifte van het installatiecertificaat
4.3.1

Stroomschema
De procedure die gevolgd moet worden om tot een gecertificeerde blusgasinstallatie* te
komen is weergegeven in een stroomschema dat is afgebeeld in bijlage A van dit certificatieschema.

4.3.2

Vastleggen uitgangspunten
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4.3.2.1

Het blusgasinstallatiebedrijf maakt voor ieder te certificeren blusgasproject
een uniek projectnummer. Op alle correspondentie dient dit projectnummer
vervolgens te worden vermeld.

4.3.2.2

De uitgangspunten en leveringsomvang voor de blusgasinstallatie* worden
duidelijk omschreven in het contract tussen het blusgasinstallatiebedrijf en
zijn opdrachtgever.

4.3.2.3

Voor de certificering worden deze uitgangspunten en leveringsomvang vastgelegd in het certificatiedocument. De minimum inhoud van het certificatiedocument* waarmee de levering wordt gespecificeerd is vastgelegd in bijlage B van dit certificatieschema.

4.3.2.4

Het certificatiedocument* maakt deel uit van de documentatie die bij oplevering van de installatie en aanvraag van het installatiecertificaat door het blusgasinstallatiebedrijf aan CIBV wordt verstrekt.

4.3.2.5

De uitgangspunten moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften
zoals vastgelegd in het certificatiedocument.

4.3.2.6

Blusgasinstallaties* moeten worden ontworpen volgens de laatste versies
(ten tijde van het uitbrengen van de offerte die leidt tot de latere contractspecificatie) van één van de volgende normen of voorschriften:

NEN-EN 15004

NFPA 2001

NFPA 12

VdS 2093

VdS 2380

VdS 2381

ISO 6183
Toelichting
NEN-EN 15004 is altijd van toepassing voor de ruimtedichtheidsmeting en wordt bij voorkeur
toegepast voor het ontwerp als geen ander voorschrift is gespecificeerd. Voor de detectie-installatie moet te allen tijde de NEN 2535 worden aangehouden.

Elke blusgasinstallatie* dient tenminste te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde versie van het SVI blad ‘Specifieke Veiligheids Informatie (SVI), brandbeheers- en brandblussystemen’, uitgegeven
door VEBON-NOVB.
Iedere incomplete, onduidelijke of conflicterende eis moet in het certificatiedocument* worden opgelost.
Alle afwijkingen van voorschriften die zijn omschreven in het certificatiedocument* moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen het blusgasinstallatiebedrijf, CIBV, de opdrachtgever en overige belanghebbende partijen
zoals de verzekeraar of de brandweer.
Bij twijfel of de uitgangspunten acceptabel zijn voor productcertificatie kan
het certificatiedocument* voor aanvang van het project aan CIBV ter beoordeling worden voorgelegd.

4.3.3

Installatieontwerp
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4.3.3.1

Algemeen
Het ontwerpen van blusgasinstallaties* vereist kennis, vaardigheden en
praktische ervaring. De complexiteit van blusgasinstallaties* en het belang
van een goede brandveiligheid vereist dat het blusgasinstallatiebedrijf directe verantwoordelijkheid neemt voor dit gedeelte van het productieproces.
Het blusgasinstallatiebedrijf realiseert het ontwerp van het systeem, gebaseerd op het ontwerpvoorschrift, de ontwerphandleiding van de fabrikant en
de uitgangspunten zoals opgenomen in het certificatiedocument.

4.3.3.2

Ontwerpaanpassingen
Alle ontwerpaanpassingen moeten door het blusgasinstallatiebedrijf worden
verwerkt en vastgelegd in het ontwerp en het certificatiedocument.
Alle afwijkingen van het certificatiedocument* moeten schriftelijk worden
overeengekomen tussen het blusgasinstallatiebedrijf, CIBV (in het geval van
afwijkingen van voorschriften), de opdrachtgever en overige belanghebbende partijen zoals de verzekeraar of de brandweer.

4.3.3.3

Ontwerpvoorschrift
Alle blusgasinstallaties* moeten worden ontworpen in overeenstemming met
de voorschriften als vastgelegd in het certificatiedocument. Iedere incomplete, onduidelijke of conflicterende eis moet met CIBV worden opgelost.

4.3.3.4

Keuringen
Installatieonderdelen volgens EN 12094 moeten een CE markering bezitten
en bovendien gecertificeerd zijn door een geaccrediteerd keuringslaboratorium/certificatie-instelling.
Toelichting
Geaccrediteerd houdt in dat het keuringslaboratorium/certificatie-instelling geaccrediteerd is
door een nationale accreditatie-organisatie die een Multilateral Agreement (MLA) heeft met de
European Co-operation for Accreditation dan wel een Multilateral Recognition Agreement
(MRA) heeft met de International Laboratory Accreditation Cooperation of het International Accreditation Forum. FM Global wordt eveneens geaccepteerd als keuringslaboratorium.

Bovendien moet het type blusgassysteem als geheel, met inbegrip van het
ontwerphandboek en het berekeningsprogramma, positief beoordeeld en
gecertificeerd zijn door een geaccrediteerd keuringslaboratorium/certificatieinstelling.
Als alternatief kan de functionaliteit van onderlinge samenhang van de onderdelen van de installatie voor CO2 blusgasinstallatie* ook worden aangetoond door middel van een volledige afblaasbeproeving van de blusgasinstallatie* worden uitgevoerd, zoals ook conform voorschriften voor CO2 is
vereist.
4.3.3.5

Ontwerpconcentratie
De vereiste ontwerpconcentratie moet als volgt worden vastgesteld:
NFPA 12, VdS 2093, VdS 2380, VdS 2381, ISO 6183
Het ontwerpvoorschrift geeft voor diverse stoffen/risico’s de vereiste ontwerpconcentratie aan. Voor niet genoemde stoffen dient te worden gehandeld conform NEN-EN 15004 en NFPA 2001.
NEN-EN 15004 en NFPA 2001
De ontwerpconcentratie moet overeenkomen met de concentratie zoals
voor het specifieke fabricaat en risico is vermeld in het keuringsrapport van
© CIBV

CIBV 1233

Certificatieschema
Leveren en onderhoud van blusgasinstallaties

Versie 4.0.1
November 2018
Pagina 28 van 65

een geaccrediteerd keuringslaboratorium. De keuring moet gebaseerd zijn
op de in de norm vastgelegde testmethode.
4.3.3.6

4.3.4

4.3.5

Tekeningen, berekeningen en gegevens
Bij elk blusgasinstallatiecontract moeten de volgende tekeningen, berekeningen en gegevens worden verstrekt:

Een lay-outtekening van een beveiligde ruimte waarop aangegeven de
in de norm / het voorschrift vereiste informatie;

Een isometrische tekening met leidinggegevens en afblaasmonden, referentiepunten ten behoeve van uitstroomberekeningen;

Uitstroomberekening van het systeem alsmede bepaling van de grootte
van een eventuele drukreduceerinrichting en de grootte van de boringen van de afblaasmonden inclusief de verwijzing naar de referentiepunten op de leidinglooptekening of standaardgegevens en limieten van
het leidingnet en gegevens van boringen van afblaas-monden in geval
van zogenaamde “pre-engineered systems”;

Een berekening van de maximale concentratie op basis van de netto
inhoud van de ruimte, inclusief permanente objecten en gebaseerd op
de maximaal optredende temperatuur;

Berekeningen om de afmetingen van drukontlastvoorzieningen ten behoeve van de beveiligde ruimte te bepalen;

specificatie van de toegepaste (pijp)materialen en conformatie aan de
montagevoorschriften;

de gegevens van de apparatuur van de brandmeldinstallatie c.q. stuurinstallatie conform NEN 2535 (bijlage E) en de NEN-EN 12094-1.

Ontwerpverificatie*
4.3.4.1

De verificatie* van het definitieve ontwerp van de blusgasinstallatie* moet
worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerd projectleider/systeemontwerper die niet direct betrokken is geweest bij het eerste ontwerp.

4.3.4.2

Alle afwijkingen van het certificatiedocument* moeten naar behoren worden
opgelost voordat het ontwerp voor gebruik wordt vrijgegeven. De verificatie*
van het ontwerp moet worden gedocumenteerd en voor inzage door CIBV
worden opgeslagen.

Realisatie / installatie
Op basis van het geverifieerde ontwerp wordt de blusgasinstallatie* geïnstalleerd. Als onderdeel van deze realisatie worden de volgende beproevingen uitgevoerd:
– Het tijdens montage inwendig controleren* en zo nodig reinigen van de leidingen;
– Het afpersen van blusgas en stuurleidingen;
– Het uitvoeren van een pufftest;
– Het testen* en inbedrijfstellen van de brandmeld- en blusgasapparatuur conform de
installatiehandleiding;
– Het uitvoeren van een ruimtedichtheidsmeting (voor zover in het certificatiedocument* overeengekomen);
– Vaststellen concentratie (percentage en snelheid) en standtijd, indien volgens het
certificatiedocument* een afblaasbeproeving is overeengekomen.
De resultaten van deze beproevingen worden in een projectgebonden document vastgelegd en met de installatie meegeleverd.

4.3.6

Ontwerpvalidatie* (controle* , test* en oplevering)

© CIBV

CIBV 1233

Certificatieschema
Leveren en onderhoud van blusgasinstallaties

4.3.7

Versie 4.0.1
November 2018
Pagina 29 van 65

4.3.6.1

De validatie* van het aangelegde blusgasinstallatieontwerp moet door middel van visuele controles* op locatie aantoonbaar worden uitgevoerd op basis van het geverifieerde ontwerp door een daartoe gekwalificeerd projectleider/systeemontwerper of inbedrijfsteller.

4.3.6.2

Alle afwijkingen van het ontwerp moeten naar behoren worden opgelost
voordat de blusgasinstallatie* voor gebruik wordt vrijgegeven. De validatie*
van het ontwerp moet worden gedocumenteerd en met de installatie meegeleverd. De documentatie moet tenminste de volgende details van de validatie* bevatten:

de beoordeling van het leidingnet, bestaande uit leidingen, verbindingen, nozzles, restrictors, appendages en cilinders op de volgende aspecten:

Lay-out conform ontwerp;

Starre bevestiging;

Projectie en doorlaat blusgasnozzles correct door meting bij 10%
van alle nozzles met een minimum van 2 per bluszone.

Veilige positionering componenten en uitstroomrichting gas;

Juiste drukklasse componenten en instelling overdrukventiel

Inhoud, reserve-inhoud, lekkagebeoordeling blusgasvoorraad en
pilotflessen door middel van druk, gewicht of vloeistofniveau;

Meting temperatuur opstelling blusgasflessen of blusgastank

de beoordeling van de elektrische voorzieningen, bestaande uit bekabeling, verbindingen, melders, panelen, restrictors, appendages en cilinders op de volgende aspecten:

Lay-out conform ontwerp;

Isolatie en aardfouten bekabeling;

Dimensionering en uitvoering het certificatiedocument* en secundaire stroomvoorziening;

Functionele werking installatie, detectors, bedieningen en sturingen conform ontwerp;

de meting van het ruimtevolume met aftrek van permanente objecten;

de verificatie* van de ruimtedichtheid, incl. het sluiten van brandkleppen
en de aansturing van interne en externe ventilatie en het resultaat van
de ruimtedichtheidsmeting;

Instructie omtrent bediening, onderhoud en veiligheid gegeven.

4.3.6.3

Als onderdeel van de validatie* moet ook een controle* worden uitgevoerd
van de onderdelen/subsystemen die door derden zijn uitgevoerd en die
noodzakelijk zijn voor een goede werking van de blusgasinstallatie. De rapportage van deze validatie* vormt onderdeel van de in 4.3.4.2 genoemde beheer- en onderhoudshandleiding.

Beheer- en onderhoudsspecificatie
4.3.7.1

Het blusgasinstallatiebedrijf moet een op de betreffende blusgasinstallatie*
afgestemde beheer- en onderhoudsspecificatie vervaardigen, die gebaseerd
is op het certificatiedocument, componentleverancierseisen en normatieve
vereisten.
De beheer- en onderhoudsspecificatie maakt deel uit van de leveringsomvang van het blusgasinstallatiebedrijf.

4.3.7.2

Beheer- en onderhoudshandleiding
De beheer- en onderhoudsspecificatie moet een beheer en onderhoud
handleiding bevatten die ten minste moet bestaan uit het volgende:
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de datasheets van alle onderdelen en subsystemen van de blusgasinstallatie;
een beschrijving van de werking van de blusgasinstallatie;
alle tekeningen, berekeningen en overige relevante documenten;
aanwijzingen voor het buiten bedrijf stellen van de blusgasinstallatie;
informatie betreffende de veiligheidsaspecten, waaronder het veiligheidsinformatieblad van het toegepaste blusgas;
aanwijzingen voor de noodzakelijke handelingen bij brand, storing, ongewenste melding of ongewenst in werking treden;
een logboek met een chronologische lijst waarin uitgevoerde tests*, onderhoud en storingen kunnen worden geregistreerd en waarin registratieformulieren van uitgevoerde visuele controles*, tests* en onderhoud
kunnen worden opgeborgen.

Programma van controle* - test* - en onderhoud
De beheer en onderhoud specificatie moet een programma bevatten met
instructies omtrent de conform de voorschriften en de instructies van de fabrikant of leverancier vereiste periodieke controle* -, test* - en onderhoudshandelingen. Het programma moet formulieren bevatten waarop de handelingen kunnen worden geregistreerd. De formulieren moeten worden afgestemd op de betreffende installatie en het betreffende object, maar ten minste de volgende onderdelen bevatten:

de ingestelde waarden;

een plaats om de gemeten waarden te noteren;

de goed- en afkeurcriteria ten opzichte van de waarden zoals vermeld
in het voorschrift;

aanwijzingen wanneer het noodzakelijk is dat degene die de test* uitvoert contact opneemt met het blusgasinstallatiebedrijf teneinde de
blusgasinstallatie* in de nominale staat te herstellen;

een mogelijkheid om reparaties of aanpassingen te noteren, inclusief de
benodigde reserveonderdelen.
Het programma moet ook de zaken betreffen die geen onderdeel van de leveringsomvang van het blusgasinstallatiebedrijf maar die essentieel zijn
voor de goede werking van de blusgasinstallatie, zoals vastgelegd in het
certificatiedocument.
Het programma moet de bovengenoemde controle* -, test* - en onderhoudswerkzaamheden opsplitsen in werkzaamheden die door een gekwalificeerd onderhoudsmonteur* moeten worden uitgevoerd en werkzaamheden
die door een beheerder* kunnen worden uitgevoerd.

4.3.8

Certificatiedocument
4.3.8.1

Voor de oplevering van de installatie worden de gegevens, bevindingen en
conformiteitsverklaring vastgelegd in een certificatiedocument* conform model bijlage B.

4.3.8.2

In dit document dienen de installatietechnische, bouwkundige en organisatorische aanbevelingen te worden vermeld die betrekking hebben op de leveringsomvang van het blusgasinstallatiebedrijf. Aanbevelingen die geen betrekking op de leveringsomvang van het blusgasinstallatiebedrijf hebben
kunnen wel worden vermeld maar mogen geen invloed hebben op de conclusie.
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4.3.8.3

Een conformiteitsverklaring mag niet door het blusgasinstallatiebedrijf worden afgegeven voordat voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a) Alle afwijkingen die tijdens de interne verificatie* en validatie* van het
ontwerp zijn geconstateerd moeten door het blusgasinstallatiebedrijf
zijn verholpen.
b) Alle vereiste visuele controles*, metingen en controles* moeten door
het blusgasinstallatiebedrijf zijn uitgevoerd.
c) De instructie aan de beheerder moet door het blusgasinstallatiebedrijf
zijn uitgevoerd.
d) De bedienings- en onderhoudsinstructies inclusief alle ‘As built’ documenten moeten door het blusgasinstallatiebedrijf zijn overhandigd aan
de klant of zijn vertegenwoordiger.
e) Het certificatiedocument* is door het blusgasinstallatiebedrijf opgesteld,
heeft een positieve conclusie en is ondertekend.

4.3.8.4

Het certificatiedocument* vormt onderdeel van de in 4.3.4.2 genoemde beheer- en onderhoudshandleiding.

CIBV 1233 certificatiebeoordeling
4.3.9.1

Het installatiecertificaat kan worden aangevraagd door het indienen van het
certificatiedocument* bij CIBV door uploaden in het certificatensysteem (portal).

4.3.9.2

Na het uploaden in het certificatensysteem geeft het certificatensysteem het
installatiecertificaat vrij zodat het door het blusgasinstallatiebedrijf kan worden verstrekt.

4.3.9.3

Afhankelijk van de aard en omvang van de blusgasinstallatie* dient middels
steekproeven een certificatiebeoordeling plaats te vinden door CIBV. Hierbij
gelden de volgende criteria:

een enkel-zone installatie, voor de beveiliging van één ruimte, tot max.
500 m3, een steekproeffrequentie van 1:5 (met minimum 1 per jaar).

elke meer-zone installatie (sectie-afsluiters) of een enkel-zone installatie voor ruimten > 500 m3, een steekproeffrequentie van 1:1

één keer per jaar per bedrijf en onderaannemer een inspectie van een
uitgevoerde ruimtedichtheidsmeting; elke uitvoerder van ruimtedichtheidsmetingen moet ten minste één keer per drie jaar zijn beoordeeld.

4.3.9.4

Een certificatiebeoordeling wordt met het blusgasinstallatiebedrijf ingepland.
Tussen het blusgasinstallatiebedrijf en CIBV moeten afspraken worden gemaakt of het noodzakelijk is dat het blusgasinstallatiebedrijf aanwezig is voor
het beproeven of bedienen van de blusgasinstallatie.

4.3.9.5

Een certificatiebeoordeling kan worden aangevraagd door het indienen van
het certificatiedocument* bij CIBV. Deze beoordeling kan pas worden uitgevoerd als de definitieve as-built documenten zoals genoemd in hoofdstuk
4.3.3.6 beschikbaar zijn en tijdens de certificatiebeoordeling kunnen worden
overhandigd.

4.3.9.6

De in 4.3.3.6 genoemde documenten worden door CIBV tijdens de certificatiebeoordeling geverifieerd en getoetst aan het gestelde in de contractspecificatie en aan de hierin vastgelegde voorschriften.

4.3.9.7

De resultaten van de certificatiebeoordeling worden vastgelegd in een be-
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oordelingsrapport volgens het betreffende hoofdstuk van het certificatiedocument* in bijlage B.
4.3.9.8

Het beoordelingsrapport wordt verzonden aan het blusgasinstallatiebedrijf
en CIBV.

4.3.9.9

Indien tijdens de certificatiebeoordeling blijkt dat het blusgasinstallatiebedrijf
ten onrechte een installatiecertificaat heeft afgegeven, dan dient het blusgasinstallatiebedrijf binnen de door CIBV aangegeven periode correctieve
maatregelen (zie1.10) te treffen.

4.3.10 Procedures ten aanzien van afwijkingen en afgifte certificaat
4.3.10.1

Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van voorschriften, het certificatiedocument, het certificatieschema en bijbehorende procedures, moeten zoals
omschreven in 1.10worden gecorrigeerd door het blusgasinstallatiebedrijf,
voor zover deze binnen de in het certificatiedocument* omschreven leveringsomvang vallen.

4.3.10.2

Major afwijkingen die vallen binnen de leveringsomvang conform het certificatiedocument* mogen niet leiden tot een CIBV 1233 installatiecertificaat.
Afgegeven certificaten moeten worden ingetrokken indien major afwijkingen
zijn geconstateerd.

4.3.11 Richtlijnen voor het uitvoeren van wijzigingen
4.3.11.1

Wijzigingen/aanvullingen op het certificatiedocument
Zodra de situatie in een beveiligd object niet meer overeenkomt met de in
het certificatiedocument* omschreven uitgangspunten van het ontwerp is de
conformiteitsverklaring in het certificatiedocument* en daarmee de geldigheid van het certificaat niet meer van toepassing en moet het ontwerp worden gewijzigd.

4.4 Procedure voor afgifte van het onderhoudscertificaat
4.4.1

Aanmelding van een onderhoudscertificaat

4.4.1.1

4.4.2

Deze paragraaf beschrijft de procedure die gevolgd moet worden om een
onderhoudscertificaat onder productcertificatie af te geven door een blusgasinstallatiebedrijf. De procedure is weergegeven in het in Bijlage A afgebeelde Stroomschema certificatieprocedure onderhoudsprogramma*. De
hiernavolgende tekst is ter ondersteuning van het genoemde stroomschema.

Onderhoudscontract*
4.4.2.1

Algemeen
Een onderhoudscontract* moet overeenkomen met het onderhoudsprogramma*. Het onderhoudscertificaat bestrijkt de volgens het contract uitgevoerde werkzaamheden gedurende een periode van maximaal één jaar.
Het onderhoudscontract* moet de werkzaamheden zoals omschreven onder
4.1.5.2 omvatten.
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4.4.2.2

Uniek objectnummer
Voor elk onderhoudscontract* dat in aanmerking komt voor CIBV 1233 certificering moet het blusgasinstallatiebedrijf een uniek objectnummer aanmaken. Dit objectnummer dient op alle correspondentie betreffende het onderhoudscontract* te worden vermeld.

4.4.2.3

Blusgasinstallaties* moeten worden onderhouden volgens de laatste versies
van één van de volgende norm of voorschriften, die voor het ontwerp zijn
aangehouden:

NEN-EN 15004

NFPA 2001

NFPA 12

VdS 2093

VdS 2380

VdS 2381

ISO 6183
Toelichting
Voor het onderhoud van de detectie-installatie moet te allen tijde de NEN 2654-1 worden aangehouden.
NEN-EN 15004 is altijd van toepassing voor de ruimtedichtheidsmeting.

Het onderhoud aan de blusgasinstallatie* dient tenminste te voldoen aan de
eisen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde versie van het SVI blad
‘Specifieke Veiligheids Informatie (SVI), brandbeheers- en brandblussystemen’, uitgegeven door VEBON-NOVB.

4.4.2.4

Onderhoudscontract*
Het blusgasinstallatiebedrijf moet in het bezit zijn van een contract om het
onderhoudsprogramma* uit te kunnen voeren.
Het blusgasinstallatiebedrijf moet in het contract duidelijk vastleggen:

de beheer en onderhoud -specificatie die zal worden aangehouden voor
het onderhoudsprogramma*;

de omvang van de werkzaamheden (zie 4.1.5.2);

de frequentie van de bezoeken in het onderhoudsprogramma*.

4.4.2.5

Beheer en onderhoudsspecificatie
Voor nieuwe installaties moet de beheer- en onderhoud -specificatie (zie
4.3.7) van de blusgasinstallatie* worden toegepast.
Voor installaties, niet voorzien van een CIBV (of LPS) 1233 installatiecertificaat, waarvoor mogelijk deze beheer- en onderhoudsspecificatie niet beschikbaar is, dient de minimaal volgende informatie beschikbaar zijn.

de datasheets van alle onderdelen en subsystemen van de blusgasinstallatie;

een beschrijving van de werking van de blusgasinstallatie* of een stuurfunctiematrix;

tekeningen, berekeningen en overige relevante documenten die nodig
zijn in het kader van het onderhoud;

informatie betreffende de veiligheidsaspecten, waaronder het veiligheidsinformatieblad van het toegepaste blusgas;
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aanwijzingen voor de noodzakelijke handelingen bij brand, storing, ongewenste melding of ongewenst in werking treden;
een logboek met een chronologische lijst waarin uitgevoerde tests*, onderhoud en storingen kunnen worden geregistreerd en waarin registratieformulieren van uitgevoerde visuele controles*, tests* en onderhoud
kunnen worden opgeborgen.
Een programma voor beheer en onderhoud* van een specifieke blusinstallatie wordt tijdens de levering opgesteld, dit programma dient als uitgangspunt te worden genomen. Het programma moet bestaan uit instructies omtrent de conform de voorschriften en de instructies van de
fabrikant of leverancier vereiste periodieke controle* -, test* - en onderhoudshandelingen. Het programma moet formulieren bevatten waarop
de handelingen kunnen worden geregistreerd. De formulieren moeten
worden afgestemd op de betreffende installatie en het betreffende object, maar tenminste de volgende onderdelen bevatten:

de ingestelde waarden;

een plaats om de gemeten waarden te noteren;

de goed- en afkeurcriteria ten opzichte van de waarden zoals vermeld in het voorschrift;

aanwijzingen wanneer het noodzakelijk is dat degene die de test*
uitvoert contact opneemt met het blusgasinstallatiebedrijf teneinde
de blusgasinstallatie* in de nominale staat te herstellen;

een mogelijkheid om reparaties of aanpassingen te noteren, inclusief de benodigde reserveonderdelen.
het programma moet de bovengenoemde controle* -, test* - en onderhoudswerkzaamheden opsplitsen in werkzaamheden die door een gekwalificeerd onderhoudsmonteur* moeten worden uitgevoerd en werkzaamheden die door een beheerder* kunnen worden uitgevoerd.

Reserveonderdelen
a) Er mogen alleen reserveonderdelen worden gebruikt die zijn geleverd of
aanbevolen door de fabrikant of de door hem goedgekeurde leverancier.
Het fabrikaat, type, model, goedkeuring en referentie/serienummer van
alle installatieonderdelen moet overeenkomen met de ontwerptekeningen.

4.4.2.7

b)

Het blusgasinstallatiebedrijf moet in het bezit zijn van, of toegang hebben tot, een voldoende voorraad van reserveonderdelen- en apparatuur
om in overeenstemming te zijn met clausule 4.4.2.7.

c)

Het blusgasinstallatiebedrijf moet in het bezit zijn van de betreffende
technische handleidingen of productgegevens, waaronder installatie-,
controle* -, test* - en onderhoud- instructies voor de apparatuur waar
het onderhoudsprogramma* op van toepassing is.

d)

Voordat met de uitvoering van het onderhoudsprogramma* wordt begonnen moet worden gecontroleerd dat de juiste materialen worden gebruikt en dat de onderdelen niet beschadigd of defect zijn.

Reactie bij storingen
De werkzaamheden die binnen het onderhoudscontract* moeten worden
uitgevoerd omvatten ook de afhandeling van storingsmeldingen. Het blusgasinstallatiebedrijf moet gedurende het hele jaar zorgen voor een 24-uurs
beschikbaarheid van onderhoudsmonteurs*. De reactietijd* mag ten hoogste
vier uur bedragen, gerekend vanaf een storingsmelding van de gebruiker
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van de installatie. Na de reactietijd* moet worden aangevangen met het oplossen van de storing waarbij 80% van de storingen binnen 24 uur moeten
zijn verholpen.
Indien het niet mogelijk is om de installatie in volledig werkvaardige staat
achter te laten, moet het blusgasinstallatiebedrijf de beheerder* direct hiervan mondeling op de hoogte stellen, gevolgd door een schriftelijke bevestiging, met een advies om indien nodig belanghebbende partijen zoals verzekeraars en de brandweer onmiddellijk op de hoogte te stellen en over de
handelingen die noodzakelijk zijn om de werkvaardige toestand te herstellen.
4.4.3

Procesbeschrijving onderhoudsbezoeken
4.4.3.1

Algemeen
De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden van het onderhoudsprogramma*
moeten worden uitgevoerd binnen 12 maanden vanaf de opleveringsdatum
van (een deel van) de installatie. Daarna moeten de onderhoudsbezoeken
worden uitgevoerd in een cyclus van niet meer dan 12 maanden.
Het onderhoud overeenkomstig het op de installatie afgestemde onderhoudsprogramma* (zie 4.3.7) moet worden uitgevoerd.

4.4.3.2

Voorbereidend onderzoek
Aan het begin van elk onderhoudsbezoek moet het blusgasinstallatiebedrijf
de beheerder* raadplegen om te bepalen of er wijzigingen of aanbevelingen/eisen van derden zijn sinds het voorgaande bezoek, die van invloed zijn
op het onderhoudsprogramma*. Veranderingen moet worden vastgelegd in
het onderhoudsrapport.
Het voorgaande (opleverings- of onderhouds-) rapport moet door het blusgasinstallatiebedrijf worden nagezien om er zeker van te zijn dat alle correctieve maatregelen naar aanleiding van de oplevering of het voorgaande onderhoud zijn uitgevoerd.

4.4.3.3

Buitenbedrijfstelling van de blusgasinstallatie
Er moet toestemming worden verkregen van de beheerder* en wanneer nodig de autoriteiten zoals de verzekeraars of de brandweer, voordat de installatie voor het onderhoudsprogramma* buiten bedrijf wordt gesteld.

4.4.3.4

Logboek en test resultaten
Het blusgasinstallatiebedrijf moet het logboek en de testresultaten nazien
om te controleren:

dat al het vereiste beheer en beproevingen zijn uitgevoerd en vastgelegd;

in hoeverre bijzonderheden aanwezig zijn in de aantekeningen.

4.4.3.5

Controle
De blusgasinstallatie* moet visueel worden gecontroleerd* op basis van de
beheer en onderhoud -specificatie en de mogelijke veranderingen die uit het
voorbereidend onderzoek naar voren zijn gekomen.

4.4.3.6

Testen*
Ten einde vast te stellen dat de installatie in volledig werkvaardige toestand
is, moeten vereiste tests* worden uitgevoerd.
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De tests* moeten worden uitgevoerd met de toestemming en in overleg met
de beheerder*. Deze beheerder* moet er op worden gewezen dat hij verantwoordelijk is voor de noodzakelijke maatregelen voorafgaand aan het testen* om ongewenste aansturing van proces- of gebouwinstallaties te voorkomen en het op de hoogte stellen van alarmcentrales dat testwerkzaamheden plaats zullen vinden.
De tests* moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met het onderhoudsprogramma*.
4.4.3.7

Correctief- en preventief onderhoud en herstel van defecten
Het correctief-, en preventief onderhoud en herstel van defecten moeten
worden uitgevoerd.

4.4.3.8

Voltooiing van het onderhoudsbezoek
Aan het eind van het onderhoudsbezoek moet de gehele blusgasbeveiliging
worden gecontroleerd* zodat zeker is dat de installatie volledig in bedrijf
staat. Alarmcentrales moeten op de hoogte worden gebracht dat de tests*
zijn beëindigd en dat vanaf dat moment op elke melding van de installatie
door de alarmcentrale moet worden gereageerd.
De beheerder* moet er op worden gewezen dat hij verantwoordelijk is voor
het op de hoogte stellen van alarmcentrales dat het testen* is beëindigd.

4.4.3.9

Logboek
Het door het blusgasinstallatiebedrijf uitgevoerde onderhoudsbezoek moet
worden vastgelegd in het logboek.

4.4.3.10

Conclusie en afsluitend gesprek
Aan het eind van het onderhoudsbezoek moeten de resultaten worden doorgesproken met de beheerder*. Het blusgasinstallatiebedrijf moet de beheerder* informeren over vereiste herstelwerkzaamheden (indien van toepassing) die nog moeten worden uitgevoerd.
Indien het niet mogelijk is om de installatie in werkvaardige staat achter te
laten, moet het blusgasinstallatiebedrijf de beheerder* direct hiervan mondeling op de hoogte stellen, gevolgd door een schriftelijke bevestiging, met
een advies om indien nodig belanghebbende partijen zoals verzekeraars en
de brandweer onmiddellijk op de hoogte te stellen en over de handelingen
die noodzakelijk zijn om de werkvaardige toestand te herstellen.

4.4.3.11

Onderhoudsrapport
Na voltooiing van het onderhoudsbezoek dient het blusgasinstallatiebedrijf
de beheerder* te voorzien van een gedetailleerd rapport (inclusief rapporten
van onderaannemers) gebaseerd op het onderhoudsprogramma*. Het rapport moet het volgend omvatten:

Toestemming van de beheerder* om de werkzaamheden uit te voeren
en waar nodig de installatie buiten bedrijf te stellen (zie 4.4.3.3), met
een ondertekende bevestiging dat de installatie in volledig werkvaardige
toestand is achtergelaten na voltooiing van het onderhoudsbezoek;

Testresultaten, samen met de minimaal vereiste meetwaarden;

Een beschrijving van de geconstateerde afwijkingen van het voorschrift,
de specificatie van de blusgasinstallatie* en de beheer en onderhoud specificatie;

De nog uit te voeren noodzakelijke herstelwerkzaamheden;
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Een conformiteitsverklaring, indien het onderhoud conform het onderhoudscontract* is uitgevoerd (zie Bijlage F).

Aanpassingen van ontwerp en aanleg
Alle veranderingen in het ontwerp en aanleg van de installatie die vanuit het
onderhoudsprogramma* noodzakelijk zijn, moeten overeenkomstig dit certificatieschema worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het onderhoudsprogramma*
4.4.4.1

Alle wijzigingen in het onderhoudsprogramma* moeten worden door het
blusgasinstallatiebedrijf worden verwerkt en vastgelegd.

4.4.4.2

Bij major wijzigingen moet het blusgasinstallatiebedrijf alle informatie aan
CIBV overleggen.

4.4.4.3

Major wijzigingen zijn gedefinieerd als wijzigingen die in strijd zijn met de
specificatie van de blusgasinstallatie, de beheer en onderhoud- specificatie
en/of van toepassing zijnde voorschriften, of die de betrouwbaarheid of effectiviteit van de blusgasinstallatie* negatief zouden kunnen beïnvloeden.
Deze wijzigingen moeten worden vastgelegd in een gereviseerde beheer en
onderhoud –specificatie.

4.4.4.4

Minor wijzigingen zijn gedefinieerd als wijzigingen die niet voldoen aan de
definitie van het certificatiedocument* aanpassingen zoals vermeld bij
4.4.4.3. Het zijn wijzigingen die geen negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid van de blusgasinstallatie. Deze wijzigingen moeten echter wel
worden vastgelegd in het onderhoudsrapport.

Procesbewaking van het onderhoudsprogramma*
4.4.5.1

Het onderhoudsprogramma* van de blusgasinstallatie* moet worden beheerst door het blusgasinstallatiebedrijf om te waarborgen dat de uitvoering
vakkundig heeft plaatsgevonden en in overeenstemming is met de voorschriften, het certificatiedocument* en de beheer en onderhoud -specificatie.
De procesbeschrijving van de uitvoering van het onderhoudsprogramma*
moet in het kwaliteitsmanagementsysteem van het blusgasinstallatiebedrijf
zijn vastgelegd.

4.4.5.2

Het onderhoudsrapport moet worden geverifieerd door een daartoe gekwalificeerd onderhoudsmonteur* van het blusgasinstallatiebedrijf die niet direct
betrokken is bij de uitvoering van het onderhoudscontract*.

4.4.5.3

De verificatie* van het onderhoudsrapport door het blusgasinstallatiebedrijf
moet worden uitgevoerd voordat het wordt verzonden aan CIBV en de opdrachtgever.

4.4.5.4

De verificatie* van het onderhoudsrapport moet zorgvuldig en systematisch
worden uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitsmanagementsysteem van het blusgasinstallatiebedrijf. Opmerkingen naar aanleiding van
deze verificatie* moeten naar behoren worden opgelost voordat het onderhoudsrapport kan worden verzonden. De resultaten van de verificatie* moeten worden vastgelegd in de onderhoudsdocumentatie.

Verstrekking CIBV 1233 onderhoudscertificaat
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4.4.6.1

Nadat de bezoeken in het kader van het onderhoudsprogramma* zijn afgerond binnen de periode van 12 maanden, moeten de intern geverifieerde
rapporten worden gezonden aan CIBV door uploaden in het certificatensysteem (portal).

4.4.6.2

Na het uploaden in het certificatensysteem geeft het systeem het onderhoudscertificaat vrij zodat het door het blusgasinstallatiebedrijf kan worden
verstrekt.

4.4.6.3

CIBV doet een steekproefsgewijze controle van het onderhoudsrapport.
Naar aanleiding van deze controle kan CIBV afwijkingen formuleren waarop
door het blusgasinstallatiebedrijf corrigerende maatregelen (zie 1.10Error!
Reference source not found.) moeten worden getroffen.

4.4.7

Continuering CIBV 1233 onderhoudscertificaat
Binnen een periode van 12 maanden (+/- 3 maanden) na de vaste onderhoudsdatum
moet opnieuw een onderhoudscertificaat worden verstrekt opdat het onderhoud onder
productcertificatie geregistreerd blijft.

4.4.8

CIBV 1233 certificatiebeoordeling/monitoring onderhoudswerkzaamheden
4.4.8.1

CIBV zal certificatiebeoordelingen over de onderhoudsprogramma’s* verrichten als onderdeel van de certificatie van blusgasinstallatiebedrijven.

4.4.8.2

Het bijwonen van de uitvoering van het onderhoud bestaat o.a. uit:

het volgen van de onderhoudsmonteur* tijdens de uitvoering en beoordelen of het onderhoud correct uitgevoerd wordt (monitoren), waaronder

het stellen van vragen voor verduidelijking en uitleg bij het uitvoeren van onderhoud;

interviews;

verificatie* van uitgevoerd onderhoud;

verificatie* van het onderhoudsrapport.

4.4.8.3

CIBV maakt een selectie uit het gekwalificeerde onderhoudspersoneel en de
variatie in de typen blusgas en fabrikaten die onderhouden worden:

een minimum aantal steekproeven per jaar van de vierkantswortel (afgerond naar boven) uit het totaal aantal onderhoudsmonteurs* (met een
minimum van 2);

de steekproeven betreffen zowel het volgen van onderhoud als verificatie* van eerder uitgevoerd onderhoud; beiden worden uitgevoerd in
combinatie met een verificatie* van het desbetreffende onderhoudsrapport.

4.4.8.4

De bijwoning dient in overleg tussen het blusgasinstallatiebedrijf en CIBV te
worden uitgevoerd.

4.4.8.5

Naar aanleiding van deze beoordeling kan CIBV afwijkingen formuleren
waarop door het blusgasinstallatiebedrijf corrigerende maatregelen (zie 1.10)
moeten worden getroffen.
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Bijlage A – Stroomschema’s
Procedure installatiecertificaat
BIN verwerft opdracht op
basis van

BIN: Blusgasinstallatiebedrijf
- - - - : valt buiten CIBV 1233 certificatieshchema

Certificatiedocument

Aanpassingen nodig
BIN ontwerpt
blusgasinstallatie

Interne verificatie
door BIN

BIN installeert
blusgasinstallatie

Aanpassingen nodig

Interne validatie
door BIN
BIN levert de installatie
op
Beheer en onderhoud
handleiding naar klant

Certificatiedocument naar portal CIBV

BIN stuurt
Installatiecertificaat naar klant

Portal
CIBV

CIBV bepaalt
steekproef

CCV Inspectieschema

CIBV verricht
steekproefinspectie

Rapport
certificatiebeoordeling

opgeleverde installatie

Bij afwijkingen:
Sanctieprocedure

Optionele uitbreiding met
inspectiecertificatie (incl.
zaken die buiten levering
vallen)

CIBV bepaalt
afwijkingen
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Procedure onderhoudscertificaat

BIN heeft opdracht voor
onderhoud op basis van
een onderhoudscontract

BIN: Blusgasinstallatiebedrijf
- - - - : valt buiten CIBV 1233 certificatieshchema

Aanpassingen nodig
BIN voert jaarlijks
onderhoudsprogramma
uit en stelt
onderhoudsrapport op

Interne verificatie
door BIN
Onderhoudsrapport naar
portal CIBV

BIN stuurt
onderhoudsrapport en
Installatiecertificaat naar
klant

Portal
CIBV

CIBV bepaalt
steekproef

CCV Inspectieschema

CIBV verricht
steekproefinspectie

Rapport
certificatiebeoordeling

geleverde installatie

Bij afwijkingen:
Sanctieprocedure

Optionele uitbreiding met
inspectiecertificatie (incl.
zaken die buiten levering
vallen)

CIBV bepaalt
afwijkingen
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Bijlage B – Model Certificatiedocument
Dit document bevat alle informatie die nodig is voor het toezicht op de verstrekking van installatiecertificaten door het blusgasinstallatiebedrijf conform het CIBV 1233 certificatieschema. Dit document bevat de volgende onderdelen:






Onderdeel 1:
Onderdeel 2:
Onderdelen 3, 4 en
5:
Onderdeel 6:
Onderdeel 7:

Projectgegevens
Conformiteitsverklaring
Contractspecificatie
Validatie door het blusgasinstallatiebedrijf
Certificatiebeoordeling (inspectie) (wordt ingevuld wanneer een steekproef door CIBV wordt uitgevoerd)

Documentgegevens
Documentnummer:
Documentdatum:
1

Projectgegevens

1.1

Bouwwerk

Naam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:

1.2

Eisende partijen

 Brandweer
 Verzekeraar
 Eigenaar/gebruiker

1.3

Eigenaar / Beheerder

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:

1.4

Blusgasinstallatiebedrijf

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:

2

Conformiteitsverklaring
Ondergetekende verklaart dat de beschreven blusgasinstallatie voldoet aan de in CIBV 1233 gestelde eisen
en dat de eventuele opmerkingen zijn verwerkt (voor zover vallen onder de verantwoording van het blusgasinstallatiebedrijf), respectievelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever.
Blusgasinstallatiebedrijf

Naam:

Datum:
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3

Omschrijving van de te leveren producten en diensten (demarcatie van het certificaat)

3.1

Leveringsomvang

3.2

Aanvullende inspectiecertificering conform inspectieschema

Ja

Nee

N.v.t.

Branddetectie-installatie (NEN 2535):







Elektrische aansturingsinstallatie (EN 12094-1):







Bekabeling:







Ruimtedichtheidsmeting:







Drukontlastvoorzieningen:







In opdracht van blusgasinstallatiebedrijf







In opdracht van eigenaar/opdrachtgever







3.3

Te beveiligen ruimte(n) / object(en)

3.4

Aanvullende eisen /opmerkingen

3.5

Afwijkingen / interpretaties van de blusgasinstallatievoorschriften

4

Omschrijving van de blusgasinstallatie

4.1

Blusgasinstallatie

4.2

Brandmeldinstallatie blusaansturing

Fabricaat / type:
Toe te passen blusgas:









IG-01
IG-55
IG-100
IG-541
HFC-227ea
FK-5-1-12
CO2

Ontwerpnorm









NEN-EN 15004:2008
NFPA 12:2018
NFPA 2001:2018
VdS 2093:2017
VdS 2380:2016
VdS 2381:2016
ISO 6183

Ontwerpnorm

 NEN 2535:2009
 NEN-EN 12094:2003

Prestatie-eis brandgrootte

Polyurethaan matten
Beukenhouten blokjes
PVC draad volgens BS 6266
Brandspiritus
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Intern: A
Extern: A

Prestatie-eis systeembeschikbaar- 99,7%
heid
Fabricaat / type brandmeldpaneel
Fabricaat / type bluscommandocentrale
Fabricaat / type puntmelders
Fabricaat / type aanvullende detectie

4.3

Aansturing blussing

2 –melder afhankelijk - puntmelders

Sturing installaties derden






Doormelding van het brandalarm
naar:

 Generieke brandmeldinstallatie
 G.B.S./P.A.C.
 N.v.t.

Doormelding van het blusalarm
naar:

 Generieke brandmeldinstallatie
 G.B.S./P.A.C.
 N.v.t.

Doormelding van storingen naar:

 Generieke brandmeldinstallatie
 G.B.S./P.A.C.
 N.v.t.

Persoonlijke veiligheidsvoorzienin- Klasse volgens SVI
gen
C = blusgasconcentratie

Kleefmagneten
Luchtbehandelingsinstallatie
Brandklep(pen)
Drukontlastklep(-pen)

 Klasse I: C<NOAEL
 Klasse II: NOAEL<C<LOAEL
 Klasse III: >LOAEL

Toe te passen voorzieningen

Ja

Nee









…. s





LOAEL = de laagste concentratie Vertraging op handbediening blusactivering
…. s
van een gas waarbij nadelige effecten op personen waarneembaar Hand/automatisch schakelaar bij toegangsdeur
kunnen zijn.
Blokkeerschakelaar













Blokkeerinrichting (mechanisch)





Blusvertragingsknop





Mechanisch alarm en mechanische vertraging





Citronella geurtoevoeging





Ontruiming in alle omliggende ruimten





NOAEL = de hoogste concentratie 2 melder – 2 groeps afhankelijke aansturing
van een gas waarbij nog géén nadelige effecten op personen waar- Optische en akoestische signalering
genomen zijn
Vertraging op automatische blusactivering

5

Omschrijving van te beveiligen ruimte/object

5.1

Te beveiligen ruimte/object

Type/naam ruimte /object
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Installatienummer
Oppervlakte

Ca.

m2

Hoogte

Ca.

m

Bruto volume (ca.)

Ca.

m3
oC

Normale temperatuur
Brandrisico/brandstof
Indeling brandklasse

Klasse

Min. Beschermingshoogte

Ca.

m

Vereiste standtijd

min

Minimale ontwerpconcentratie

%

Aantal blusgasflessen
Plaats opstelling blusgasflessen
5.2

Drukontlastvoorzieningen

Toelaatbare overdruk

Pa

Toe te passen drukontlastklep
Ventileren naar
5.3

Opmerkingen

6

Validatie door blusgasinstallatiebedrijf
Omschrijving

Referentiedocument

Ja

Nee

N.v.t.

6.1

Zijn de ontwerpdocumenten gecontroleerd en in overeenstemming gebracht met de gebouwde situatie?







6.2

Zijn de verklaringen Reiniging leidingnet, afpersen en
pufftest in orde?







6.3

Is het inbedrijfstelrapport volledig?







6.4

Is de ruimtedichtheid beoordeeld?







6.5

Is de systeemhandleiding aan de beheerder ter beschikking gesteld?







6.6

Is de beheerder geïnstrueerd omtrent de werking en
het onderhoud?







6.7

Is de beheerder op de hoogte gesteld van door hem
of derden te verzorgen acties?







6.8

Opmerkingen

6.9

Door de beheerder of derden te verzorgen acties
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Certificatiebeoordeling (inspectie)
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
Contactpersoon:
Datum beoordeling:

7.1

Beveiligde ruimte/object

Ja

Nee

N.v.t.

7.1.1 Stemt het volume overeen met de ontwerpdocumenten?







7.1.2 Stemt de temperatuur overeen met de ontwerpdocumenten?







7.1.3 Stemt het brandrisico en de bandklasse overeen met het certificatiedocument?







7.1.4 Is de effectieve blusgasconcentratie minimaal gelijk aan het certificatiedocument?







7.1.5 Is de standtijd aangetoond door een ruimtedichtheidsmeting?







7.1.6 Is de ruimte naar eigen waarneming voldoende luchtdicht? (indien geen ruimtedichtheidsmeting is uitgevoerd)







Ja

Nee

N.v.t.

7.2.1 Is de installatie aangelegd conform de ontwerpdocumenten?







7.2.2 Zijn de voorgeschreven beproevingen door het blusgasinstallatiebedrijf uitgevoerd?







7.2.3 Is de installatie bedrijfsvaardig?







Ja

Nee

N.v.t.

7.3.1 Is de installatie aangelegd conform de ontwerpdocumenten?







7.3.2 Zijn de voorgeschreven beproevingen door het blusgasinstallatiebedrijf uitgevoerd?







7.3.3 Is de installatie bedrijfsvaardig?







7.1.7 Opmerkingen

7.2

Blusgasinstallatie

7.2.4 Opmerkingen

7.3

Brandmeldinstallatie

7.3.4 Opmerkingen
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Ja

Nee

N.v.t.

7.4.1 Zijn de voorzieningen conform het certificatiedocument aanwezig?







7.4.2 Zijn de instructies en waarschuwingsplaten voldoende duidelijk?







Ja

Nee

N.v.t.

7.5.1 Is de constructie van de ruimte naar inschatting in overeenstemming met het
certificatiedocument?







7.5.2 Is de doorlaat van de drukontlastklep in overeenstemming met de specificatie?







7.5.3 Kan de drukontlastklep voldoende vrij openen?







7.5.4 Ventileert de drukontlastklep naar een voldoende grote ruimte?







Ja

Nee

N.v.t.

7.6.1 Is de systeemhandleiding aanwezig en compleet met:







7.6.2 “As-Built” bijgewerkte ontwerpdocumenten







7.6.3 Test- en inspectierapporten







7.6.4 Bedieningsinstructies met onderhoudsschema en logboek







Ja

Nee

N.v.t.

7.7.1 Is de beheerder aantoonbaar geïnstrueerd omtrent de bediening en onderhoud
van de installatie?







7.7.2 Is er een onderhoudscontract met het blusgasinstallatiebedrijf afgesloten?







Ja

Nee

N.v.t.







7.4.3 Opmerkingen

7.5

Drukontlastvoorzieningen

7.5.5 Opmerkingen

7.6

Documenten

7.6.5 Opmerkingen

7.7

Beheer en onderhoud

7.7.3 Opmerkingen

7.8

Functionele test

7.8.1 Is de tweemelder afhankelijke aansturing getest en in orde?
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7.8.2 Zijn de alarmen en veiligheidsvoorzieningen getest en in orde?







7.8.3 Zijn de sturingen getest en in orde?







7.8.4 Zijn de alarm- en storingsdoormeldingen getest en in orde?







7.8.5 Opmerkingen
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Bijlage C – Inhoud en uitvoering productcertificaat, installatiecertificaat en onderhoudscertificaat
Inhoud productcertificaat
Het door CIBV te verstrekken productcertificaat bevat de volgende inhoud:
Naam Blusgasinstallatiebedrijf
Straatnaam nummer
Postcode Plaats
Gecertificeerd vanaf:
Certificaatnummer:
Geldigheid:

<datum> voor dit certificatieschema
<nummer>
van <datum> tot en met <datum>

Blusgasinstallaties
Onderhoud van blusgasinstallaties
Verklaring van CIBV:
CIBV verklaart dat op grond van de initiële beoordeling alsmede periodieke beoordelingen door CIBV
het gerechtvaardigde vertrouwen aanwezig is dat door <Blusgasinstallatiebedrijf> geleverde blusgasinstallaties en het uitgevoerde onderhoud aan blusgasinstallaties voldoen aan de eisen gesteld in het
certificatieschema CIBV 1233 versie 4.0. Het toepassingsgebied betreft:




Blusgasinstallaties met inerte blusgassen
Blusgasinstallaties met chemische blusgassen
Blusgasinstallaties met CO2

CIBV geeft het CIBV certificatiemerk in licentie aan <Blusgasinstallatiebedrijf> voor de onder certificaat geleverde blusgasinstallaties en het onder certificaat uitgevoerde onderhoud.
Amersfoort, <datum>
Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V.
Naam
Functie
Afnemers van blusgasinstallaties en het onderhoud ervan alsmede derden kunnen de status van een geldig productcertificaat
nagaan op cibv.nl. Dit certificaat blijft eigendom van CIBV.
Na RvA accreditatie wordt de volgende tekst aan het certificaat toegevoegd:
Het accreditatieDe geldigheid van de accreditatie kan worden nagegaan bij de accreditatieinstelling (www.rva.nl).
merk van CIBV

Inhoud installatiecertificaat
Het door het blusgasinstallatiebedrijf te verstrekken installatiecertificaat bevat de volgende inhoud:
INSTALLATIECERTIFICAAT
BLUSGASINSTALLATIE
Certificaatnummer
Gebouw
Adres
Postcode en Plaats

Installatienummer

:

<nummer>

Omvang / beveiligde ruimte

:

<omschrijving>
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Voorschrift

:

<voorschrift en versie>

Contractspecificatie

:

<nummer>

Type installatie

:

<omschrijving>

Type blusgas

:

<omschrijving>

Datum inbedrijfstelling:

:

<datum>

Certificaat afgegeven op basis van

:

Certificatiedocument nr. <nummer>

Datum oplevering

:

<datum>

Afwijkingen

:

<omschrijving>

Opmerkingen

:

̶ ̶

Blusgascilinders en leidingnet

Inbegrepen

Branddetectie-installatie (NEN 2535)

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Elektrische aansturingsinstallatie (EN 120941)

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Ruimtedichtheidsmeting

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Drukontlastvoorzieningen

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Het blusgasinstallatiebedrijf verklaart dat de werkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in
overeenstemming met de CIBV 1233.
Blusgasinstallatiebedrijf:

Namens de directie:

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en Plaats

Datum:
<datum>

De goede werking van een blusgasbeveiliging is afhankelijk van vele aspecten die al dan niet door het blusgasinstallatiebedrijf worden geleverd. Dit certificaat biedt uitsluitend een waarborg voor het gedeelte van de blusgasbeveiliging dat deel uit maakt van de levering door het
blusgasinstallatiebedrijf.
Op grond van controles van CIBV in het kader van het CIBV 1233 certificatieschema wordt de door het blusgasinstallatiebedrijf geleverde
blusgasinstallatie geacht te voldoen aan de gestelde eisen. De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij het
blusgasinstallatiebedrijf te informeren of dit document nog geldig is.

Inhoud onderhoudscertificaat
Het door het blusgasinstallatiebedrijf te verstrekken onderhoudscertificaat bevat de volgende inhoud:

ONDERHOUDSCERTIFICAAT
BLUSGASINSTALLATIE
Certificaatnummer
Gebouw
Adres
Postcode en Plaats

Installatienummer

:

<nummer>

Omvang / beveiligde ruimte

:

<omschrijving>
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Voorschrift

:

<voorschrift en versie>

Contractspecificatie

:

<nummer>

Type installatie

:

<omschrijving>

Type blusgas

:

<omschrijving>

Datum onderhoud:

:

<datum>

Certificaat afgegeven op basis van

:

Rapport van onderhoud nr. I<nummer>

Opmerkingen

:

̶ ̶

Blusgascilinders en leidingnet

Inbegrepen

Branddetectie-installatie (NEN 2535)

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Elektrische aansturingsinstallatie (EN 120941)

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Ruimtedichtheidsmeting

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Drukontlastvoorzieningen

 Inbegrepen

 niet inbegrepen

Het blusgasinstallatiebedrijf verklaart dat de werkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in
overeenstemming met de CIBV 1233.
Blusgasinstallatiebedrijf:

Namens de directie:

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en Plaats

Datum:
<datum>

De goede werking van een blusgasbeveiliging is afhankelijk van vele aspecten die al dan niet door het blusgasinstallatiebedrijf worden onderhouden. Dit certificaat biedt uitsluitend een waarborg voor het gedeelte van het onderhoud dat door het blusgasinstallatiebedrijf wordt
uitgevoerd.
Op grond van controles van CIBV in het kader van het CIBV 1233 certificatieschema wordt de door het blusgasinstallatiebedrijf uitgevoerde
onderhoud geacht te voldoen aan de gestelde eisen. De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij het blusgasinstallatiebedrijf te informeren of dit document nog geldig is.

Hierna zijn voorbeelden van de certificaten afgebeeld.
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Bijlage D – Procedure productcertificatie in combinatie met inspectiecertificatie
Inleiding
Het schema CIBV 1233 betreft een productcertificatieschema. Het productcertificatieschema is er op
gebaseerd dat een specifiek op het blusgasinstallatiebedrijf toegesneden kwaliteitsmanagementsysteem in werking is, waardoor met een beperkte externe controle al een aanzienlijk vertrouwen bestaat
dat de blusgasinstallatie* aan de voorschriften voldoet. Hierdoor is het productcertificatieschema ook
economisch verantwoord toepasbaar voor minder omvangrijke installaties. Op deze wijze wordt er
naar gestreefd om voor alle installaties die aan de voorschriften voldoen een certificaat af te kunnen
geven.
Een aantal zaken vallen niet binnen het productcertificatieschema. Dit zijn voorzieningen die niet in de
leveringsomvang van het blusgasinstallatiebedrijf zijn inbegrepen. Het betreft dan met name bouwkundige en organisatorische voorzieningen, maar ook installatietechnische voorzieningen die niet in de
levering van het blusgasinstallatiebedrijf zijn inbegrepen. Een blusgasinstallatiebedrijf zal deze omgevingsinvloeden, die samen met de geleverde blusgasinstallatie* de beveiliging moeten waarborgen
wel controleren, maar deze voorzieningen vallen niet onder zijn verantwoordelijkheid en het certificaat.
Volledige inspectie bij hogere risico’s
Blusgasinstallaties* worden ook toegepast voor hoge risico’s, waar eigenaren en eisende partijen een
uitgebreidere externe controle door middel van een volledige inspectie eisen. De inspectie dient dan
een volledig, gedetailleerd en onafhankelijk oordeel te geven over de blusgasinstallatie, inclusief alle
bouwkundige, organisatorische en installatietechnische voorzieningen die nodig zijn voor de goede
werking van de blusgasinstallatie. Deze inspectie zal door een inspectie-instelling op basis van het Inspectieschema Brandbeveiligingssystemen* kunnen worden uitgevoerd.
Ook bij een dergelijke inspectie is dit productcertificatieschema van grote waarde. Het certificaat waarborgt immers dat alle procedures conform CIBV 1233 zijn gevolgd. Op deze wijze zijn bovendien zaken die bij een inmiddels ontworpen en opgeleverde installatie achteraf niet meer traceerbaar zijn,
toch middels kwaliteitsborging aantoonbaar. Dit resulteert in een eenvoudiger inspectiemethodiek.
Integratie van productcertificatie en inspectiecertificatie
Om te voorkomen dat externe controles bij toepassing van productcertificatie en inspectiecertificatie
elkaar overlappen en op die wijze onnodig kostbaar worden, is het mogelijk om productcertificatie te
waarderen in de inspecties die nodig zijn in het kader van de uitvoering van het Inspectieschema
Brandbeveiligingssystemen*. De toegevoegde waarde van een installatiecertificaat of onderhoudscertificaat voor inspectie is dat de inspectie in zo’n geval minder diepgaand hoeft te zijn voor dat specifieke onderdeel.
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Bijlage E – Definities van het CIBV 1233-certificatieschema

Aantoonbaar verkregen kennis
Kennis is aantoonbaar verkregen als het volgende kan worden overgelegd:
– documenten waaruit het gevolgd hebben van een lesprogramma blijkt, bestaande uit:
– een gedetailleerde omschrijving van de lesstof;
– een opgave van de data en tijd waarop de lesstof is onderwezen, waarbij de tijdsduur van de
opleiding in overeenstemming is met de hoeveelheid lesstof;
– een aanwezigheidsregistratie;
– documenten waaruit het gehaald hebben van een examen blijkt, bestaande uit:
– een gedetailleerde omschrijving van de examenstof;
– een opgave van de data en tijd waarop het examen is afgenomen, waarbij de tijdsduur van het
examen in overeenstemming is met de hoeveelheid examenstof;
– een diploma of certificaat
Wanneer het lesprogramma is gevolgd bij of het examen is afgenomen door de fabrikant van de betreffende apparatuur, is uitsluitend een bewijs van deelname aan het lesprogramma dan wel een diploma of certificaat benodigd.
Beheer en onderhoud
Een programma uitgevoerd door een gecertificeerd blusgasinstallatiebedrijf en een beheerder*, waarin
de installatie wordt:
– Geïnspecteerd op de vereiste momenten;
– Getest op de vereiste momenten;
– Onderhouden op de vereiste momenten.
Het programma betreft ook de rapportage over het beheer en onderhoud.
Beheerder
Een vertegenwoordiger van de eigenaar die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud programma, het opdracht geven aan het blusgasinstallatiebedrijf om het onderhoudsprogramma* uit te
voeren en het bezitten van kennis van de opbouw en de werking van de blusgasinstallatie* alsmede
de ermee gepaard gaande gevaren.
Blusgasinstallatie
Een blusinstallatie is een samenstelling van blusstofopslag, distributiesysteem en eventueel sectieafsluiters, waarbij het vrijkomen van blusstof, alarm voor ontruiming en afschakeling van hulpapparatuur automatisch geschiedt door middel van een branddetectie- en stuursysteem.
Certificatiedocument
Dit document bevat alle informatie die nodig is voor het toezicht op de verstrekking van installatiecertificaten door het blusgasinstallatiebedrijf conform het CIBV 1233 certificatieschema. Dit document bevat de volgende onderdelen:






Onderdeel 1:
Onderdeel 2:
Onderdelen 3, 4 en
5:
Onderdeel 6:
Onderdeel 7:

Projectgegevens
Conformiteitsverklaring
Contractspecificatie
Validatie* door het blusgasinstallatiebedrijf
Certificatiebeoordeling (inspectie) (wordt ingevuld wanneer een steekproef door CIBV wordt uitgevoerd)

Onderdelen 3, 4 en 5 vormen de contractspecificatie die bestaat uit een pakket van (prestatie-) eisen
en kenmerken van de blusgasinstallatie, dat als uitgangspunt en randvoorwaarde geldt voor een blusgasinstallatie.
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CIBV
CIBV is een organisatie die zich verbindt tot de certificatie van producten en blusgasinstallatiebedrijven. De CIBV 1233 werkzaamheden worden uitgevoerd door CIBV (cibv.nl).
Contractgegevens
Contractgegevens* bevatten alle documenten gerelateerd aan de technische- en kwaliteitsaspecten
van contracten en moeten minimaal de volgende items bevatten:
‒ certificatiedocumenten, inclusief ondertekende versies, inclusief overeengekomen en geaccepteerde afwijkingen;
‒ rapporten, die waarneming van testen* en inbedrijfstelling bevatten, inclusief uitsluitsel over alle
afwijkingen die op locatie zijn geconstateerd;
‒ originele installatievoorschriften- of normen op basis waarvan de brandbeveiligingssystemen zijn
gespecificeerd en ontworpen;
‒ Verstrekte CIBV 1233 certificaten.
Contractgegevens onderhoudscontract*
De contractgegevens* van het onderhoudscontract* omvatten alle documenten die technische- en
kwaliteitsaspecten vastleggen van onderhoudscontracten* en moeten ten minste de volgende onderdelen bevatten:
– Het certificatiedocument* (indien beschikbaar);
– Ontwerptekeningen en -berekeningen;
– Beheer en onderhoud -specificaties;
– Onderhoudsrapporten;
– Verstrekte CIBV 1233 installatiecertificaten;
– Verstrekte CIBV 1233 onderhoudscertificaten.
Controle (gecontroleerd)
Een visuele beoordeling van een installatie of deel daarvan om te verifiëren dat het kennelijk in werkvaardige toestand is en vrij van fysieke schade is.
Goedgekeurde componenten
Componenten, voorkomend op een lijst die is gepubliceerd door een geaccrediteerde testorganisatie.
Uit de lijst moet blijken dat het component voldoet aan de van toepassing zijnde productnorm. De testorganisatie moet zijn geaccrediteerd voor het testen op basis van de specifieke norm door de nationale accreditatie organisatie die een Mulitlaterale Overeenkomst (MLA) heeft met de European Cooperation for Accreditation, of een Mulitlaterale Erkenningsovereenkomst (MRA) met de International
Laboratory Accreditation Cooperation of het International Accreditation Forum. Als onderdeel van de
goedkeuring moet er een periodieke (ten minste jaarlijkse) herziening plaatsvinden van het ´Factory
Production Control´ systeem (onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem, dat ten minste gelijkwaardig is aan ISO 9001) van de fabrikant van het product. De productnorm op basis waarvan het
component wordt getest moet een geharmoniseerde Europese norm zijn, indien beschikbaar. Alle eisen uit de norm zijn relevant. Indien er geen geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is kan een
andere nationale of internationale norm worden toegepast als basis voor de goedkeur van het component. Als de specifieke norm geen Nederlandse of Europese norm is moet de norm beschikbaar zijn in
het Nederlands, Engels of Duits en vrij van kosten beschikbaar zijn voor het Deskundigen Panel van
het CCV. Het DP kan de norm beoordelen en zal een besluit nemen of de norm wel of niet kan worden
geaccepteerd als een productnorm.
Inspectie Instelling (II)
Een Inspectie Instelling* (hierna afgekort als II) is een instelling die voor het uitvoeren van steekproefbeoordelingen een licentieovereenkomst kan hebben met CIBV om inspecties uit te voeren op het ontwerp en de geïnstalleerde installatie. Deze instellingen worden vermeld op de website van CIBV.

Inspectieschema Brandbeveiligingssystemen
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Dit is een schema, onder beheer van het CCV, die op basis van inspectie geharmoniseerde methodes
beschrijven om brandbeveiligingsinstallaties te beoordelen, inclusief de bouwkundige en organisatorische aspecten alsmede de relatie met andere systemen of processen die van belang zijn voor de
goede werking van brandbeveiligingsinstallaties.
Onderhoudscontract
Dit is een contractuele verplichting, aangegaan door een blusgasinstallatiebedrijf om (een deel van)
de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan een blusgasinstallatie.
Onderhoudsprogramma
Het deel van de beheer en onderhoud -specificatie dat wordt uitgevoerd door het blusgasinstallatiebedrijf.
Onderhoudsmonteur
De onderhoudsmonteur* is opgeleid in blusgastechniek en blusgasspecificaties, voert onafhankelijk
preventieve en correctieve maatregelen uit aan blusgasinstallaties* als onderdeel van het onderhoudsprogramma*. De onderhoudsmonteur* is ook betrokken bij de afhandeling van storingen.
Reactietijd
De reactietijd* is de tijd tussen het moment dat de beheerder* een probleem rapporteert aan het blusgasinstallatiebedrijf en het moment dat het gekwalificeerde personeel van het blusgasinstallatiebedrijf
begint met de afhandeling van het probleem.
Representatieve installatie
De installatie is representatief als de installatie een afspiegeling vormt van de door het blusgasinstallatiebedrijf te leveren installaties.
Testen (getest)
Een procedure die wordt gebruik om de status van een installatie vast te stellen zoals bedoeld door
het verrichten van periodieke fysieke controles* zoals test* van brandmelders, activeringsinrichtingen,
stuurfuncties. Deze tests* volgen op de originele opleveringstest* op specifieke intervallen.
Validatie
Validatie* (geldigverklaring, vrijgave) is een kwaliteitsborgingsproces om vast te stellen of het product,
dienst of systeem in staat is om te voldoen aan de eisen voor de gespecificeerde toepassing of het
beoogde gebruik.
Verificatie
Verificatie* is een intern kwaliteitscontroleproces om te evalueren of een product, dienst of systeem
voldoet aan de voorschriften, specificaties of voorwaarden die aan het begin van het proces zijn gesteld.
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Bijlage F – Model Rapport van Onderhoud
Het Rapport van Onderhoud vormt de basis voor aanvraag van het CIBV 1233 Onderhoudscertificaat.
In dit rapport wordt het onderhoud conform CIBV 1233-4O vastgelegd. Het Model in deze bijlage is
bedoeld als opgave van de minimaal vereiste inhoud; in de opmaak is het blusgasinstallatiebedrijf vrij.
1

Projectgegevens

1.1
1.2
1.3

Installatienummer
Datum onderhoud
Omvang van het onderhoud

1.4

Bouwwerk/ruimte

Gehele installatie / behoudens overdrukroosters

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Contactpersoon
Telefoon
1.5

Beheerder
Naam
Telefoon
Buiten kantooruren

1.6

Plaatsvervangend beheerder
Naam
Plaats
Telefoon
Meldcode

1.7

Doormelding brandalarm
Ontvangststation
Plaats
Telefoon
Meldcode

1.8

Doormelding storing
Ontvangststation
Plaats
Telefoon
Meldcode
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1.9

Opmerkingen en/of aanbevelingen

1.10

Verklaring
Hiermee verklaren wij dat het onderhoud conform CIBV 1233 en de geldende voorschriften
is uitgevoerd.
Datum ondertekening:
Ondertekening blusgasinstallatiebedrijf:
Naam:

Blusgasinstallatiebedrijf
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Contactpersoon
Telefoon
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2

BRANDMELDINSTALLATIE

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.6.2

Controle rookmelders
Zijn alle rookmelders op hun goede werking getest?
Controle aspiratie rookmelders
Zijn alle aspiratiemelders op hun goede werking getest?
Functioneert de luchtstroombewaking?
Functioneren de uitgaande contacten?
Functioneren alle optische indicatoren van de aspiratiemelders?
Controle nevenindicatoren
Zijn alle nevenindicatoren op hun goede werking getest?
Controle handbedieningsknoppen
Zijn alle handbedieningsknoppen op hun goede werking getest?
Controle noodstopknoppen
Zijn alle noodstopknoppen op hun goede werking getest?
Controle signaalgevers (akoestisch/optisch)
Zijn alle sirenes op hun goede werking getest?
Zijn alle flitsers op hun goede werking getest?

3

ENERGIEVOORZIENING

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Gegevens
Wat is de installatiedatum van de aanwezige accubatterij?
Is de accubatterij vervangen?
Wat is het fabrikaat en type van de accubatterijen?
Hoeveel bedraagt de spanning van de accubatterij met losgenomen bedrading?
Hoeveel bedraagt de spanning van de lader met losgenomen bedrading?
Wat is de capaciteit van de voeding?
Wat is het stroomverbruik bij afwezige netvoeding in rusttoestand?
Wat is het stroomverbruik bij afwezige netvoeding in alarmtoestand? (gemeten bij een brandalarm
met het grootste aantal sturingen)
Wat is de capaciteit van de accubatterijen?
Hoeveel uren werkt de installatie volgens meting en berekening? (inclusief 25% capaciteitsverlies)
Controle
Is de eindgroep ten behoeve van de brandmeldcentrale separaat uitgevoerd?
Is het tekstplaatje bij de groepsschakelaar van de verdeelinrichting aanwezig?
Zitten de aansluitpunten van de netvoeding in de brandmeldcentrale goed vast?
Functioneert de storingssignalering bij het afschakelen van de netvoeding?
Functioneert de storingssignalering bij het losmaken van de accubatterij?

4

BLUSCOMMANDOPANEEL

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
4.3.14

Algemeen
Wat is het fabrikaat en type van het bluscommandopaneel?
Wat is de softwareversie?
Visuele controle
Is de behuizing van het bluscommandopaneel intact en deugdelijk bevestigd?
Is alle externe bekabeling deugdelijk aangesloten en netjes afgewerkt zonder beschadigingen?
Is alle interne bedrading deugdelijk aangesloten en netjes afgewerkt zonder beschadigingen?
Is de aarding van het bluscommandopaneel correct uitgevoerd?
Zijn alle teksten op het bluscommandopaneel aanwezig en duidelijk leesbaar?
Bedieningsfuncties
Functioneert de lampentest?
Functioneert de paneelzoemer?
Functioneert de bediening "zoemer af"?
Functioneert de bediening "alarmering af"?
Functioneert de bediening "herstel brandmelding"?
Functioneert de bediening "herstel brandblussing"?
Functioneert de bediening "herstart ontruimen"?
Functioneert het ontkoppelen en koppelen van meldgroepen?
Functioneert het ontkoppelen en koppelen van uitgangen?
Functioneert de keuzeschakelaar "hand/automatisch"?
Functioneert de handbediening op het paneel?
Functioneert de lagedruk signalering?
Functioneert de noodstop?
Functioneert de afblaasbevestiging?
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4.3.15
4.3.16
4.3.17
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1

Functioneert de countdown clock?
Functioneert de ontkoppeling "doormelding blussing"?
Functioneert de ontkoppeling "blussing"?
Signaleringen
Functioneert de storingssignalering voor alle meldlussen bij een draadbreuk?
Functioneert de storingssignalering voor alle meldlussen bij een kortsluiting?
Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte ingangen bij een draadbreuk?
Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte ingangen bij een kortsluiting?
Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte uitgangen bij een draadbreuk?
Functioneert de storingssignalering voor alle bewaakte uitgangen bij een kortsluiting?
Sturingen
Functioneert de akoestische signalering bij vooralarm?
Functioneert de akoestische signalering bij blusalarm?
Functioneert de optische signalering bij blusalarm?
Functioneert de aansturing van de bedieningsspoel?
Functioneert de aansturing van de hoofdafsluiter?
Functioneert de afschakeling van de ventilatie?
Functioneert de doormelding van "brand"?
Functioneert de doormelding van "blussing"?
Functioneert de doormelding van "storing"?
Meetgegevens
Wat is de lusspanning?
Specifieke instellingen
Wat is de ingestelde afblaasvertraging?

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1

BLUSGASINSTALLATIE
Algemeen
Wat is de omgevingstemperatuur?
Wat is het aantal cilinders
Wat is de nominale vuldruk (200/300 bar)
Wat is de laatste keurdatum van de cilinders?
Inspectie blusgas- en startcilinders
Zijn de cilinderdrukken binnen de toegestane marge? (± 5% op de nominale druk van 200/300 bar
bij 15°C)
Is de druk in de startcilinders binnen de toegestane marges (5% op de nominale druk van 160 bar
bij 15°C)
Zijn de cilinders gecontroleerd op lekkage?
Zijn de cilinders lekvrij?
Is de stuurleiding gecontroleerd op lekdichtheid en de bedieningskoppen getest?
Zijn de flexibele slangen gecontroleerd en in orde?
Noteer de vervangingsdatum voor de slangen.
Ruimtedichtheid (voor zover zichtbaar)
Zijn alle deuren zelfsluitend en zonodig voorzien van tochtstrippen?
Zijn alle wandaansluitingen boven het verlaagd plafond voldoende afgedicht?
Zijn alle wandaansluitingen onder de verhoogde vloer voldoende afgedicht?
Zijn alle doorvoeringen voldoende afgedicht?
Zijn de ventilatiekanalen voorzien van gestuurde brandkleppen?
Overdrukvoorzieningen
Kan de overdrukklep onbelemmerd openen?
Documenten
Is er een duidelijke bedieningshandleiding aanwezig?
Zijn alle systeemtekeningen aanwezig?
Stemmen deze overeen met de werkelijke situatie?
Is er een logboek aanwezig?
Is het logboek bijgehouden?
Overig
Is er een beheerder aangesteld?
Zijn de 1-, 4- en 8-maandelijkse controles door de beheerder uitgevoerd?
Hoeveel echte alarmmeldingen zijn er gerapporteerd?
Hoeveel onechte alarmmeldingen zijn er gerapporteerd?
Hoeveel ongewenste alarmmeldingen zijn er gerapporteerd?
Hoeveel storingen zijn er gerapporteerd?

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4
5.4.1
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.5
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Bijlage G – Model rapport certificatiebeoordeling onderhoud

1.

Projectgegevens

1.1.

Projectnummer

1.2.

Bouwwerk
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Contactpersoon
Telefoon

1.3.

Blusgasinstallatiebedrijf

1.4.

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Contactpersoon
Telefoon
Onderhoudsmonteur
Inspectie-organisatie (IO)
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Contactpersoon
Telefoon
Inspecteur

1.5.

Referentiedocumenten
Contractspecificatie

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Uitgevoerde certificatiebeoordeling
Verificatie uitgevoerd onderhoud
Verificatie tijdens uitvoering onderhoud
Verificatie van het onderhoudsrapport
Blusgasleidingnet inbegrepen in het onderhoud?
Blusgasvoorraad inbegrepen in het onderhoud?
Controles in het kader van de f-gassen regelgeving inbegrepen?
Blusgascommando-installatie inbegrepen in het onderhoud?
Branddetectie-installatie inbegrepen in het onderhoud?
Drukontlastvoorzieningen inbegrepen in het onderhoud?
Ruimtedichtheidsmeting inbegrepen in het onderhoud?

Ja

Nee

Nvt.

3.
3.1.
3.2.

Uitvoering onderhoud
Is het voorgaande onderhoudsrapport compleet?
Worden opmerkingen uit voorgaande onderhoudsrapporten opgevolgd?
Visuele controles volledig uitgevoerd?
Functionele controles volledig uitgevoerd?
Controle documentatie volledig uitgevoerd?
Controle organisatie volledig uitgevoerd?
Rapportage volledig uitgevoerd?

Ja

Nee

Nvt.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Documentnummer / revisie
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3.11.

Wordt het logboek voldoende ingevuld?
Worden de onderhoudsintervallen in acht genomen? (e.e.a. zoals vermeld in de onderhoudsdocumentatie en -voorschriften)
Worden buitenbedrijfstellingen door bevoegde personen uitgevoerd
met inachtname van de buitenbedrijfstellingsvoorzorgen?
Voert de onderhoudsmonteur het onderhoud op veilige wijze uit?

4.
4.1.
4.2.

Meetinstrumenten
Nauwkeurigheid voldoende?
Aantoonbare kalibratie?

Ja

Nee

Nvt.

5.
5.1.

Modelrapport, werkvoorschriften en onderhoudsdocumentatie
Ja
Wordt een geldige versie van het werkvoorschrift en het onderhoudsrapport gebruikt?
Is de onderhoudsmonteur in het bezit van up to date onderhoudsdocumentatie van het desbetreffende fabrikaat?

Nee

Nvt.

Deskundigheid onderhoudsmonteur
Ja
Geeft de onderhoudsmonteur voldoende blijk van vakdeskundigheid?
Is de onderhoudsmonteur op de hoogte van recente ontwikkelingen in
het vakgebied?
Is de onderhoudsmonteur voldoende getraind en ervaren in het onderhouden van het desbetreffende fabrikaat?
Is de onderhoudsmonteur op de hoogte van de f-gassen regelgeving
(voor zover van toepassing).

Nee

Nvt.

7.
7.1.

Reserve-onderdelen
Worden originele, goedgekeurd en/of aanbevolen reserve-onderdelen
gebruikt?

Ja

Nee

Nvt.

8.
8.1.

Onderaannemers
Wordt voldoende toezicht gehouden op de werkzaamheden van onderaannemers?

Ja

Nee

Nvt.

9.
9.1.

Beheer
Ja
Is de beheerder aantoonbaar geïnstrueerd omtrent de bediening en
beheer van de installatie?
Is er een onderhoudscontract met het blusgasinstallatiebedrijf afgesloten waarin de verantwoordelijkheden goed zijn afgebakend?

Nee

Nvt.

10.
10.1.
10.2.

Conclusie en afsluitend gesprek
Is een afsluitende controle op de werkvaardige staat uitgevoerd?
Heeft er een afsluitend gesprek plaatsgevonden met de beheerder?

Nee

Nvt.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Bevindingen

3.10.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

9.2.
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12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Verklaring certificatiebeoordeling
Voldoet het onderhoud?
Datum certificatiebeoordeling:
Datum rapport:
Ondertekening:
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Bijlage H – Overzicht openbare documenten
In de onderstaande tabel is een lijst met openbare documenten afgebeeld.
NEN-EN-ISO/IEC 17065

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten

NEN, Delft

NEN-EN-ISO 17021-1

Conformiteitbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie
van managementsystemen uitvoeren

NEN, Delft

NEN-EN-ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen

NEN, Delft

VCA*

VGM Checklist Aannemers 2008/5.1 (NL)

SSW, Assen

CEA 4007

Fire Protection Systems - Specifications for CO2

CEA, Brussel

CEA 4008

Fire Protection Systems - Specifications for fire extinguishing systems using non-liquified "inert" gases - Planning and installation

CEA, Brussel

CEA 4045

Fire Protection Systems - Specifications for fire extinguishing systems using liquified "halocarbon" gases - Planning and installation

CEA, Brussel

NEN-EN 15004 serie

Vaste Brandblusinstallaties - Blusgassystemen

NEN, Delft

NEN-EN 12094 serie

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor blusgassystemen

NEN, Delft

NEN 2535

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem-en kwali- NEN, Delft
teitseisen en projectierichtlijnen

NEN 2654-1

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel
1: Brandmeldinstallaties

NEN, Delft

NFPA 12

Carbon Dioxide Extinguishing Systems

NFPA, USA

NFPA 2001

Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems

NFPA, USA

VdS 2093

VdS-Richtlinien für CO2Feuerlöschanlagen, Planung und Einbau

VdS, Keulen

VdS 2380

VdS-Richtlinien für
VdS, Keulen
Feuerlöschanlagen mit nicht verflüssigten Inertgasen. Planung und Einbau.

VdS 2381

VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit halogenierten Kohlenwasserstoffen. Planung und Einbau.

VdS, Keulen

ISO 6183

Brandbeschermingsmiddelen - Koolstofdioxide blussystemen voor gebruik
binnen bedrijfsgebouwen - Ontwerp en installatie

ISO

SVI blad

SVI blad ‘Specifieke Veiligheids Informatie (SVI), brandbeheers- en brandblussystemen’

VEBON-NOVB

PI 004 Gebruik Certificatiemerk CIBV

Cibv.nl
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