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Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema

Referentie
wijziging

Versie
nr. Clausule

Implementatie
datum

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 LPCB web site toegevoegd.

04.06.03 2.1 1.3.2.2 1 augustus 2006 Verwijzing naar NCP web site verwijderd.
Verwijzing naar LPCB 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 LPCB web site toegevoegd.
Details contributiebijdrage aangepast.

04.06.06 2.1 Bijlage A 1 augustus 2006 Definitie van LPCB aangepast, daar NCP niet
meer betrokken is bij het LPS 1233 schema.

04.06.07 2.1 Bijlage A 1 augustus 2006 Definitie van NCP verwijderd, daar NCP niet
meer betrokken is bij het LPS 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 LPCB (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

Wijzigingen zijn aangegeven middels een verticale lijn in de rechter kantlijn.
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1.1 Introductie

Vast opgestelde brandbeveiligingsinstallaties* 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 brandbeveiligingsinstallaties* effectief functioneren.

Om te kunnen waarborgen dat brandbeveiligingsinstallaties* 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 beschrijft de voorwaarden voor het ontwerpen en
installeren van de installatieonderdelen alsmede het uitvoeren van het beheer en onderhoud.
Het beschrijft niet de overige voorwaarden waaronder de installatie effectief kan opereren, zoals
bouwkundige en organisatorische eisen, alhoewel voor veel installaties deze voorwaarden een
onderdeel uitmaken van de ontwerp- , installatie- en onderhoudsvoorschriften.

De bouwkundige en organisatorische aspecten, welke cruciaal zijn voor de effectiviteit van het
systeem, kunnen worden beoordeeld op basis van onafhankelijke inspectie zoals het VBB*
Inspectie Schema 2008 of gelijkwaardig.
Dit productcertificatieschema betreft slechts het product welke is geleverd door de (voorlopig)
erkende installateur op basis van een UitgangsPuntenDocument (UPD)*.
Als de bouwkundige en organisatorische aspecten niet voldoen aan het UPD* zou het product
niet in staat kunnen zijn een brand te controleren.

De genoemde voorwaarden omvatten:

- De beschikbaarheid van een UPD* voor de inrichting, om de specificatie-eisen te bepalen
van de brandbeveiligingsinstallatie(s) *.

- Ontwerp- en montage van de systemen door (voorlopig) erkende installateurs, met
gekwalificeerd personeel in dienst, die consequent controleren, bewaken, volgen, en toezicht
houden op alle essentiële parameters die van belang zijn voor een optimale werking van het
systeem.

- Navolging van de erkende ontwerp- en installatievoorschriften.

- Gebruikmaking van goedgekeurde componenten* in het systeem.

- Onafhankelijke inspectie van het systeemontwerp en het geïnstalleerde systeem door een
Inspectie Organisatie*.

- Periodiek beheer (controle en testen) van het systeem uitgevoerd door de eigenaar van het
systeem of een (voorlopig) erkende installateur.

- Regelmatig onderhoud van de systemen door (voorlopig) erkende installateurs.

Om te garanderen dat bovenstaande voorwaarden goed zijn vastgelegd en geïmplementeerd
heeft de CvD* een certificatieschema ontwikkeld, LPS 1233, waarvan de voorwaarden in dit
document en aangehaalde publicaties vermeld staan.

De Loss Prevention Certification Board (LPCB*) voert het LPS 1233-certificatieschema uit en
verricht de werkzaamheden conform de norm EN 45011

Het doel van het LPS 1233 certificatieschema is om de autoriteiten*, brandweer, verzekeraars,
klanten en gebruikers de zekerheid te geven dat de brandbeveiligingsinstallaties* in de
inrichting zijn ontworpen, gemonteerd, beheerd en onderhouden* volgens het UPD* en de van
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toepassing zijnde technische voorschriften. Deze zekerheid wordt gegeven door het verstrekken
van het LPS 1233 productcertificaat aan de (voorlopig) erkende installateur.

1.2 Omvang

Dit certificatieschema omschrijft de technische voorwaarden en kwaliteitsniveaus om zeker te
kunnen stellen dat brandbeveiligingsinstallaties* adequaat zijn ontworpen, geïnstalleerd,
gecontroleerd, beheerd en onderhouden*.

LPS 1233 productcertificaten worden verstrekt aan (voorlopig) erkende installateurs voor
nieuwe, aangepaste of uitgebreide brandbeveiligingsinstallaties* op voorwaarde dat deze
voldoen aan het volgende:

- Ze zijn in overeenstemming met het UPD*;

- Ze zijn ontworpen en geïnstalleerd, in overeenstemming met de installatievoorschriften
zoals vastgelegd in het UPD*, door LPS 1233 (voorlopig) erkende installateurs;

- Er is gebruik gemaakt van goedgekeurde componenten*, waar nodig in overeenstemming
met de hier van toepassing zijnde delen van dit certificatieschema;

- Ze worden volledig geïnspecteerd door een LPS 1233 erkende inspectie organisatie*,
volgens de LPS 1233 inspectieprocedures, om in overeenstemming te zijn met alle
bovenstaande punten;

LPCB* beslist over de verstrekking van een LPS 1233 productcertificaat.

Tevens wordt er een LPS 1233 Product Certificaat of Verklaring verstrekt aan (voorlopig)
erkende installateurs voor servicecontracten* van bestaande brandbeveiligingsinstallaties* in
inrichtingen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

- De systemen zijn aangelegd overeenkomstig het UPD*;

- De systemen worden beheerd en onderhouden door een (voorlopig) erkende installateur in
overeenstemming met het UPD* ;

- LPCB* beslist over de verstrekking van een LPS 1233 productcertificaat of verklaring voor
beheer en onderhoud*.

1.3 Erkenningenproces voor bedrijven die deel willen nemen aan het LPS 1233 schema

Dit proces is niet van toepassing op bedrijven die zich opnieuw aan willen melden bij het LPS
1233 schema nadat hun LPS 1233 erkenning is ingetrokken. Voor deze bedrijven is een
specifieke procedure van toepassing die het bedrijf kenbaar wordt gemaakt op het moment van
her-aanmelding aan het schema.

1.3.1 Aanmelden

Bedrijven die deel willen nemen aan het LPS 1233 schema, moeten schrijven naar het
onderstaande LPCB* adres. De noodzakelijke documenten en aanmeldingsformulieren
worden per e-mail toegestuurd en zijn tevens beschikbaar op www.lpcb.nl.

Loss Prevention Certification Board Nederland B.V.
Postbus 342
5300 AH Zaltbommel
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Nederland
Contact: H. Timmerman
LPS 1233 Scheme Manager
Telefoon: +31 (0) 418 573880 ; Direct +31 (0) 70 381 9326
Telefax: +31 (0) 418 573881
E-mail: info@lpcb.nl
Internet: www.lpcb.nl

Na ontvangst zullen alle aanmeldingen worden gecontroleerd op geschiktheid en
volledigheid alsook op financiële ondersteuning. Het bedrijf zal schriftelijk op de hoogte
worden gesteld van de goedkeuring dan wel afwijzing van hun aanmelding.

1.3.2 Audits

Wanneer de aanmelding is geaccepteerd, zal LPCB* contact opnemen met het
betreffende bedrijf om de data te bepalen voor een pre-audit (vooronderzoek). Een
auditprogramma zal daarop naar het bedrijf worden verstuurd.
Een audit is een objectief onderzoek om te bepalen of een bedrijf voldoet aan de
voorwaarden van het LPS 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 LPCB* assessor ten minste toegang hebben tot de volgende
zaken:

- Technische referentiedocumenten.
- ISO 9001 certificaat en de door de certificerende instelling opgestelde rapporten

(indien van toepassing).
- Kwaliteitshandboeken en bijbehorende documenten.
- Een lijst van alle lopende en voltooide contracten sinds de laatst audit.
- Door het bedrijf gebruikte testinstrumenten inclusief kalibratierapporten.
- VCA certificaat (of gelijkwaardig) voor installateurs (indien van toepassing).
- Bewijs van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
- Rapporten van ontvangen klantenklachten.
- Opleiding en vakbekwaamheidrapporten van het technische personeel.
- Arbeidsovereenkomsten van het technisch personeel.

Van alle bovenstaande documenten gaat het om de meest recente versie.

Om LPCB* een effectieve audit te laten uitvoeren, moet op verzoek van LPCB* relevant
personeel gedurende de audit beschikbaar zijn.

Na afloop van de audit zal er een eindbespreking plaatsvinden om alle opgestelde
tekortkoming*- of waarnemingsrapporten* te bespreken en de assessor´s aanbeveling
om de (voorlopige) erkenning toe te kennen of te verlengen. Een hogergeplaatst
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.
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Wanneer tekortkoming*rapporten zijn opgesteld moeten deze voltooid en teruggezonden
worden naar de LPCB* inclusief de ten uitvoer gebrachte corrigerende- en preventieve
acties binnen de overeengekomen tijd. De periode waarbinnen inhoudelijk moet zijn
gereageerd op de tekortkoming*rapporten die door LPCB zijn opgesteld tijdens het
evaluatieonderzoek (pre-assessment) bedraagt maximaal zes maanden na het
evaluatieonderzoek. Indien na deze periode niet of onvoldoende is gereageerd zal LPCB
opnieuw een volledig evaluatieonderzoek uitvoeren.

1.3.2.1 Voorlopig evaluatieonderzoek (pre-assessment)

Het auditeren van een nieuw bedrijf dat toe wil treden tot het schema wordt
uitgevoerd door LPCB*, wat normaal gesproken twee dagen in beslag neemt,
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
voorlopige erkenning worden toegekend. In dat geval kan het bedrijf, op
voorwaarde van uitsluitsel over alle rapporten die tijdens de
documentatieaudit zijn opgevoerd, van LPCB een schriftelijke verklaring
krijgen dat onder toezicht van LPCB het bedrijf vast opgestelde
brandbeveiligingsinstallaties kan ontwerpen en aanleggen die kunnen leiden
tot een productcertificering. De diepgang van het toezicht door LPCB is
afhankelijk van het type brandbeveiligingsinstallatie en wordt verder
gedetailleerd in de van toepassing zijnde delen van dit schema. Afhankelijk
van het type contract en de resultaten van de bevindingen van het door LPCB
uitgevoerde toezicht kunnen meerdere contracten worden bewaakt door
LPCB alvorens een voorlopige erkenning wordt toegekend. Als de resultaten
van het toezicht positief zijn zal het bedrijf een voorlopige erkenning worden
toegekend en hun gegevens worden opgenomen in de lijst van voorlopig
erkende installateurs op de LPCB* website (www.lpcb.nl) en zal er een
erkenningcertificaat worden toegekend.
Tussen het voorlopig evaluatieonderzoek en het volledig evaluatieonderzoek
is het bedrijf onderworpen aan regelmatige controleonderzoeken met een
frequentie zoals vermeld in de hier van toepassing zijnde delen van het LPS
1233 certificatieschema.

1.3.2.2 Volledig evaluatieonderzoek (full assessment)

Wanneer een voorlopig erkend bedrijf aan de criteria voor een volledige
erkenning heeft voldaan, zoals vermeld in het van toepassing zijnde deel van
het certificatieschema, zal een volledig evaluatieonderzoek worden gehouden.
Tijdens deze audit zal ten minste één volledig uitgevoerd contract worden
beoordeeld en indien van toepassing een servicecontract*. Op aanbeveling
van de assessor om erkenning toe te kennen en op voorwaarde van uitsluitsel
over alle rapporten die tijdens de audit zijn opgevoerd, zal het bedrijf de
erkenning worden toegekend en hun gegevens worden opgenomen in de lijst
van erkende installateurs op de LPCB* web site (www.lpcb.nl) en zal er een
erkenningcertificaat worden toegekend.

Een volledig evaluatieonderzoek neemt normaal gesproken twee dagen in
beslag (zie relevant deel van dit certificatieschema).
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1.4 Erkenningcertificaten

Erkenningcertificaten worden alleen aan installateurs verstrekt. Deze bevatten de naam en het
adres van het bedrijf, het LPS 1233 schemaonderdeel en afgifteversie, een uniek certificaat- en
afgiftenummer, geldigheidsperiode, en het LPCB* 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, toegekend
door een geaccrediteerde certificerende instantie. Certificaten blijven eigendom LPCB*.

1.4.1 Voorlopig Erkende Installateur (VEI) Certificaat

Een Voorlopig Erkende Installateur (VEI) Certificaat wordt aan het installatiebedrijf
verstrekt op aanbeveling van de assessor en op voorwaarde van uitsluitsel over alle
rapporten die tijdens het voorlopig evaluatieonderzoek zijn opgevoerd. Het VEI certificaat
zal aanvankelijk voor een geldigheidsperiode van twaalf maanden worden verstrekt.
Afhankelijk van bevredigende controleonderzoeken en projectevaluatie- rapporten wordt
een VEI certificaat verlengd voor een maximale periode van totaal drie jaar na de datum
van aanvankelijke afgifte.

1.4.2 Erkend Installateur Certificaat

Een installateur die voldoet aan de toelatingseisen en naar voldoening een volledig
evaluatieonderzoek heeft ondergaan wordt, op voorwaarde van uitsluitsel over alle
rapporten die tijdens het onderzoek zijn opgevoerd, een erkenning toegekend en het
erkenningcertificaat verstrekt. Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar.

1.5 Continuering van de erkenning

Controleonderzoeken (surveillance audits)

Het continueren van de erkenning is onderworpen aan regelmatige controleonderzoeken,
waarvan de frequentie is gespecificeerd in de van toepassing zijnde delen van het
certificatieschema. Controleonderzoeken worden uitgevoerd om te waarborgen dat het erkende
bedrijf blijft voldoen aan de eisen van het LPS 1233 schema.

1.6 Contributiebijdragen

Er worden kosten berekend voor aanvragen/inschrijvingen, audits, jaarlijkse bijdragen en
certificaten in overeenstemming met de LPS 1233 tarievenlijst (schedule of fees) voor
installateurs. De contributieoverzichten worden elk jaar opnieuw vastgesteld en op de LPCB*
web site (www.lpcb.nl) gepubliceerd.

Er wordt een factuur gevorderd voor het bedrag van aanvraag/inschrijving dat moet worden
voldaan voordat een beoordelingsonderzoek kan worden uitgevoerd. Er worden facturen
gevorderd door LPCB* voor iedere audit of afgifte van een certificaat. Jaarlijkse contributie moet
per jaar in maart worden voldaan.

1.7 Gebruik van LPCB* merkteken

Wanneer een erkenning is verleend, mag het LPCB* merkteken (hieronder weergegeven)
worden toegepast zoals geïnstrueerd in de BRE publicatie PN103, 'Toepassing van het BRE
certificatie merkteken' (Use of the BRE Certification Mark).
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LPS 1233 Voorlopig Erkend
Sprinklerinstallateur

Certificaat Nr. ASI-“XXX”

of

LPS 1233 Erkend Sprinklerinstallateur
Certificaat Nr. ASI-“XXX”

LPS 1233 Voorlopig Erkend
Blusgasinstallatiebedrijf

Certificaat Nr. AGI-“XXX”

of

LPS 1233 Erkend Blusgasinstallatiebedrijf
Certificaat Nr. AGI-"XXX"

1.8 Wijziging van bedrijfsgegevens

Een LPS 1233 installateur moet tijdig, binnen dertig dagen nadat de verandering van kracht
wordt, LPCB* 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 LPS 1233
erkenning. Bedrijven moeten LPCB* per brief, fax of door middel van het BF 053-formulier (op
aanvraag verkrijgbaar bij LPCB*) berichten.

1.9 LPS 1233 Product Certificaten Brandbeveiligingsinstallaties*.

1.9.1 Nieuwe/uitgebreide/aangepaste systemen

Productcertificaten voor nieuwe systemen of uitbreidingen/aanpassingen op bestaande
systemen, worden slechts door LPCB* afgegeven als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
- het system is aangelegd door een (voorlopig) erkende installateur ;
- de inspectieresultaten bevestigen dat het brandbeveiligingssysteem* in overeenstemming

is met het UPD*;
- aan alle voorwaarden van de relevante delen van dit schema is voldaan.

1.9.2 Beheer en Onderhoud*

Productcertificaten of verklaringen op beheer en onderhoud zullen alleen worden verstrekt als
het systeem wordt onderhouden en/of beheerd door een (voorlopig) erkende installateur en
die volledig in overeenstemming zijn met de eisen van dit certificatieschema.
Het beheer en onderhoud* moet bij voorkeur worden uitgevoerd op het totale system inclusief
alle componenten en subsystemen* door of onder de supervisie van een LPS 1233 (voorlopig)
erkende installateur.

Het dagelijkse beheer van het systeem dat wordt uitgevoerd door de eigenaar of zijn
vertegenwoordiger is niet inbegrepen in het productcertificaat voor beheer en onderhoud*.

1.10 Klachten en bezwaarschriften

LPCB* maakt gebruik van een klachten- en bezwaarschriftprocedure, zie de BRE publicatie
PN 100 voor meer details.

1.11 Sanctiebeleid
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De volgens het LPS 1233 schema (voorlopig) erkende bedrijven moeten zich houden aan de
BRE “Global Limited Terms and Conditions” PN 101 (leveringsvoorwaarden), en de eisen van
het LPS 1233 schema. Het sanctiebeleid met betrekking tot de LPCB* audits en klachten
ingediend bij de LPCB* zijn hieronder gespecificeerd.

LPCB* Audits

Acceptatie LPCB* audits

Het bedrijf moet LPCB* audits accepteren, zoals dit schema vereist. LPCB* zal redelijkheid
betrachten ten aanzien van de flexibiliteit in de datums van controle- en speciale onderzoeken.
Wanneer een bedrijf echter een naderend onderzoek niet accepteert of herhaaldelijk
bezoeken afzegt, wordt de erkenning van het bedrijf geschorst. Het weigeren van een
onderzoek, zoals vereist volgens dit schema, resulteert in de intrekking van de erkenning
(besluit te nemen door de CvD*).

Voltooiing van corrigerende maatregelen ten aanzien van tekortkomingen*

Het bedrijf moet binnen de gestelde termijn in het rapport de noodzakelijke corrigerende
maatregelen nemen ten aanzien van tekortkoming*- en waarneming*rapporten, geconstateerd
tijdens LPCB* audits. Als een bedrijf verzuimt binnen de gestelde termijn in het rapport te
reageren met correctieve en preventieve maatregelen kan de erkenning worden geschorst,
wat uiteindelijk kan leiden tot intrekking van de erkenning (besluit te nemen door de CvD*).

- Acceptabele Prestatie

De prestatie van een bedrijf is volgens het LPS 1233 schema acceptabel wanneer er
tijdens een audit van LPCB* niet meer dan een klein aantal primaire (major)
tekortkomingen* (ongeveer twee of drie) of secundaire tekortkomingen* (ongeveer vier) is
geconstateerd tijdens een enkele audit en wanneer de noodzakelijke corrigerende
maatregelen binnen de vereiste tijdsperiode zijn uitgevoerd. Normaal gesproken worden de
corrigerende maatregelen geverifieerd als voltooid gedurende het volgende controlebezoek
van LPCB*. Niettemin kan een speciaal bezoek nodig worden geacht om uitsluitsel te
geven over een rapport, als het verifiëren van de corrigerende maatregelen door LPCB*
gedurende het volgende controlebezoek teveel tijd in beslag zou nemen en daarmee de
beschikbare tijd voor de rest van de audit zou reduceren.

- Onacceptabele Prestatie

De prestatie van een bedrijf is volgens het LPS 1233 schema onacceptabel wanneer
tijdens een audit van LPCB* een groot aantal secundaire en/of primaire tekortkoming(en)*
zijn geconstateerd, of wanneer de noodzakelijke corrigerende maatregelen niet binnen de
vereiste tijdsperiode worden uitgevoerd.

Vervolgacties van de LPCB*

Wanneer de prestatie van een bedrijf gedurende een audit van LPCB* onacceptabel is,
worden de volgende maatregelen getroffen door de LPCB*, beginnend met (a) :

(a) Speciaal bezoek

Een speciaal bezoek aan het bedrijf wordt normaal gesproken dertig dagen, of op een
overeengekomen datum, na de constatering van de tekortkoming(en)* uitgevoerd, om
te verifiëren dat de noodzakelijke corrigerende maatregelen door het bedrijf zijn
ondernomen.
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(b) Schorsing van erkenning/goedkeuring

Wanneer de noodzakelijke corrigerende maatregelen niet binnen de afgesproken tijd
door het bedrijf zijn ondernomen, wordt de erkenning van het bedrijf geschorst.
Wanneer echter het bedrijf, tijdens de schorsing, toch nog de noodzakelijke
corrigerende maatregelen op tijd uitvoert, kan de schorsing worden opgeheven.

(c) Intrekking van erkenning/goedkeuring

Wanneer de noodzakelijke corrigerende maatregelen tegen het eind van de
schorsingsperiode nog steeds niet naar behoren zijn uitgevoerd, wordt het certificaat
ingetrokken.

Klachten aan LPCB*

Alleen schriftelijke klachten worden door LPCB* geaccepteerd. Alle klachten worden zo snel
mogelijk door LPCB* geregistreerd en onderzocht. Klachten worden alleen door LPCB*
behandeld wanneer deze te maken hebben met technische- of kwaliteitsaspecten van de
brandbeveiligingsinstallaties* overeenkomstig het LPS 1233 schema. Klachten van
commerciële of contractuele aard worden niet door de LPCB* geaccepteerd. De installateur
moet zijn volledige medewerking aan LPCB* verlenen ter oplossing of verheldering van de
klacht. Wanneer het een klacht van een klant, gebouweigenaar of belanghebbende partij zoals
een verzekeraar, autoriteit* of brandweer betreft, aangaande een technische afwijking van
een brandbeveiligingssysteem, kan LPCB* het nodig achten een onderzoek in te stellen, daar
waar nodig in gezelschap van de installateur, belanghebbende partij of de inspectie
organisatie. LPCB* zal proberen te waarborgen dat alle technische afwijkingen of
tekortkomingen* van het brandbeveiligingssysteem worden verbeterd. Normaalgesproken
wordt een LPS Product Certificaat niet afgegeven voor een systeem met een primaire
tekortkoming*, of wordt het ingetrokken bij ontdekking van zulks.

1.12 Publicaties waaraan gerefereerd wordt in dit deel van het certificatieschema

PN 100 - Complaints and Appeals
PN 101 – BRE* Global Standard Terms and Conditions
PN 103 - Use of BRE* Certification Marks
BF 053 – Request for change of details
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BIJLAGE A – Definities voor Deel 1 van het LPS 1233 certificatieschema

Autoriteit

De autoriteit is de organisatie die de bouw- of gebruikersvergunning verstrekt.

Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud omvat de volgende activiteiten:
- Periodieke controle van het brandbeveiligingssysteem* (gewoonlijk uitgevoerd door de

eigenaar of beheerder van het systeem);
- Periodieke tests van de technische installatie(s) ;
- Periodiek onderhoud en wanneer noodzakelijk revisie of vervanging van

installatiecomponenten en subsystemen* volgens de van toepassing zijnde voorschriften
of aanbevelingen van de fabrikant.

Brandbeveiligingsinstallaties

Brandbeveiligingsinstallaties bestaan uit de volgende automatisch (of voor sommige systemen
handbediende) installaties:
- Sprinklerinstallaties (inclusief waterspray , watermist en schuimsystemen) ;
- Blusgasinstallaties.

BRE

BRE staat voor het Building Research Establishment.
LPCB* maakt deel uit van BRE Global Limited.

CvD (Commissie van Deskundigen)

De CvD is een technisch commissie, inclusief werkgroepen, werkzaam onder toezicht van het
CCV en verantwoordelijk voor dit certificatieschema.

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 Co-operation 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 de Commissie van Deskundigen (CvD : technische
commissie van het LPS 1233 certificatieschema). De CvD kan de norm beoordelen en zal een
besluit nemen of de norm wel of niet kan worden geaccepteerd als een productnorm.

Inspectie Organisatie (IO)
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Een Inspectie Organisatie (hierna afgekort als IO) is een organisatie die een
licentieovereenkomst heeft met LPCB* om inspecties uit te voeren op het ontwerp en de
geïnstalleerde installatie. Deze organisaties zullen worden vermeld op de website van LPCB*.

LPCB (Loss Prevention Certification Board)

LPCB is een in het Verenigd Koninkrijk gebaseerde organisatie die zich verbindt tot de
erkenning/certificering van producten en installateurs. LPCB is onderdeel van BRE* Global
Limited die op haar beurt onderdeel is van BRE Trust. De LPS 1233 werkzaamheden worden
uitgevoerd door LPCB Nederland B.V. (www.lpcb.nl).

Servicecontract

Dit is een contractuele verplichting, aangegaan door een LPS 1233 (voorlopig) erkende
installateur om (een deel van) beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan een
brandbeveiligingsinstallatie.

Subsysteem
Een subsysteem is een samenstel van diverse componenten zodanig dat het subsysteem een
kleinere installatie op zichzelf is en die gewoonlijk door de (Voorlopig) Erkende Installateur
betrokken wordt van een gespecialiseerde leverancier. Voorbeelden van subsystemen zijn
brandpompinstallaties, wateropslagtanks, sprinkler- of gasmeldsystemen, alarm- en
activeringssystemen, schuimbijmengsystemen enz.

Tekortkoming, primair (major non-compliance)

Een primaire tekortkoming is een door een erkend bedrijf veroorzaakte afwijking van dit
certificatieschema van een dusdanige aard dat het een negatief effect heeft of kan hebben op
de werking van een geïnstalleerd systeem en/of de werkzaamheden die gedurende het
productieproces worden uitgevoerd.

Tekortkoming, secundair (minor non-compliance)

Een secundaire tekortkoming is een door een erkend bedrijf veroorzaakte afwijking van dit
certificatieschema van een dusdanige aard dat het geen negatief effect heeft op de werking
van een geïnstalleerd systeem en/of de werkzaamheden die gedurende het productieproces
worden uitgevoerd.

Uitgangspuntendocument (UPD)

Een UPD in deze definitie is een generieke term en omvat twee aspecten :
1) Een brandbeveiligingsspecificatie
2) De omvang van het product dat gecertificeerd moet worden.

Ad 1) Een brandbeveiligingsspecificatie, die gebaseerd moet zijn op een nauwkeurige
risicoanalyse moet tenminste de volgende aspecten specificeren:
- Naam en adres van het te beveiligen object;
- Doelstelling van het brandbeveiligingssysteem*;
- Eisende en voorwaardenstellende partijen;
- Risicobeschrijving;
- Omvang van het brandbeveiligingssysteem*;
- Van toepassing zijnde voorschriften;
- Afwijkingen en/of interpretaties van de voorschriften;
- Ontwerp- Installatie- en onderhoudscriteria;
- Relatie met andere systemen of processen;
- Onderhoud- test, beheer en inspectiecriteria;



LPCB Certificatieschema
LPS 1233-1

Versie 3.3
november 2012

Voorwaarden voor LPCB productcertificatie van vast opgestelde
brandbeveiligingsinstallaties alsmede het onderhoud aan deze
installaties

Pagina 13 of 13

DEEL 1 – LPS 1233 SCHEMADETAILS EN ALGEMENE VOORWAARDEN

©BRE Global Limited

- Tekening van het te beveiligen object of ruimte.
De brandbeveiligingsspecificatie moet in overeenstemming zijn met de vereiste specificaties
binnen de methodiek van de Inspectie Organisatie*.
Het UPD moet zijn goedgekeurd en ondertekend door alle eisende partijen.

Ad2) De beschrijving van de omvang van de productlevering door de installateur moet
aangeven welk deel de brandbeveiligingsspecificatie binnen de productcertificatie valt.

Opmerking: Hanteer voor een gedetailleerd UDB tevens het relevante deel van dit schema.

VBB Inspectie Schema´s

Dit zijn schema´s, 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.

Waarneming (Observation)

Een waarneming wordt opgetekend wanneer er niet voldoende objectief bewijsmateriaal
voorhanden is om een tekortkoming te onderbouwen, maar er wel de suggestie wordt gewekt
dat als er geen actie wordt ondernomen een situatie zou kunnen ontstaan die tot een
tekortkoming leidt. Waarnemingen kunnen ook worden toegepast in het geval van kleinere
fouten en omissies.


