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Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema

Referentie
wijziging

Versie nr. Clausule
Implementatie

datum

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 COMPLETE REVISIE VAN HET
CERTIFICATIESCHEMA

Juli 2009 3.1 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.

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

Het LPS 1233 certificatieschema wordt uitgevoerd door het Loss Prevention Certification
Board (LPCB), onderdeel van BRE Certification Limited uit het Verenigd Koninkrijk, in
samenwerking met het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) op basis van een
convenant (Memorandum of Understanding) wat op 16 februari 2006 is ondertekend en wat
de ondersteuning heeft van de verzekeraars, brandweer en beroepsorganisaties in Nederland.
De dagelijkse werkzaamheden rond dit schema worden uitgevoerd door LPCB Nederland B.V.

Dit deel van het LPS 1233 certificatieschema behandelt de inspectie criteria en moet
tegelijkertijd worden gelezen met :

- Deel 1 : LPS 1233 Schema Details en Algemene Voorwaarden ;
- Deel 3 : Voorwaarden voor Sprinklerinstallaties en Sprinklerinstallateurs ;
- Deel 3-O : Voorwaarden voor Sprinklerinstallaties – Beheer en Onderhoud ;
- Deel 4 : Voorwaarden voor Blusgasinstallaties en Blusgasinstallatiebedrijven – Levering

Nieuwe Installaties ;
- Deel 4-O : Voorwaarden voor Blusgasinstallaties en Blusgasinstallatiebedrijven – Beheer en

Onderhoud (moet nog worden gepubliceerd).

2.1 Taal

Alle inspectiedocumenten moeten ofwel in de Nederlandse of Engelse taal beschikbaar zijn.
Inspectiemedewerkers moeten in zowel schriftelijke- als mondelinge vorm in de Engelse of
Nederlandse taal kunnen communiceren.

2.2 Acceptatie van het Uitgangspuntendocument (UPD) door LPCB

Om het uitgangspuntendocument te kunnen accepteren zal LPCB de volgende controles
uitvoeren :

- Overeenstemming met de algemene voorwaarden zoals gedefinieerd in Bijlage A van
Deel 1 ;

- Overeenstemming met de specifieke voorwaarden zoals gedefinieerd in de van
toepassing zijnde delen van dit certificatieschema ;

- Alle installatiecriteria moeten zijn gespecificeerd in het UPD en moeten in
overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde voorschriften zoals geaccepteerd
onder het LPS 1233 schema en gedefinieerd in de van toepassing zijnde delen van dit
certificatieschema. Alle onvolledige, onduidelijke, of conflicterende eisen moeten
worden opgelost in samenwerking met de betrokken autoriteiten of eisende partijen
en LPCB ;

- Alle secundaire afwijkingen* moeten worden vermeld in het UPD ;

- Voor alle primaire afwijkingen* dient er een schriftelijke overeenstemming te zijn
tussen LPCB en andere betrokken partijen zoals de klant, verzekeraar, autoriteit en
brandweer. De afwijking* moet worden vastgelegd in het UPD.

LPCB controleert niet of de basisinformatie voor het UPD, zoals juiste opslaghoogtes,
gegevens van bouwkundige scheidingen etc. juist is.

2.3 Inspectie Activiteiten

2.3.1 Licentieovereenkomst
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Inspectie activiteiten kunnen worden uitgevoerd door een Inspectie Organisatie welke
een licentieovereenkomst heeft met LPCB.

2.3.2 Ontwerpbeoordeling

Ontwerpen, ter goedkeuring ingediend door systeeminstallateurs, moeten systematisch
en zorgvuldig worden beoordeeld door gekwalificeerd personeel in overeenstemming
met de van toepassing zijnde inspectieprocedures (zie de van toepassing zijnde delen
van het LPS 1233 certificatieschema). Ontwerpcontrolelijsten (met voldoende items)
moeten worden gebruikt om te waarborgen dat het ontwerp zorgvuldig wordt
gecontroleerd. Alle afwijkingen, fouten of omissies t.o.v. van de
installatievoorschriften/normen of het UPD moeten worden opgelost en volledig
worden gedocumenteerd

2.3.3 Inspecties

2.3.3.1 Tussentijdse-, periodieke-, en eindinspecties van brandbeveiligingsystemen
moeten worden verricht door gekwalificeerde inspecteurs.

2.3.3.2 Inspecties van brandbeveiligingsystemen moeten worden uitgevoerd in
overeenstemming met de van toepassing zijne inspectieprocedures (zie de
relevante delen van het LPS 1233-certificeringsschema)

2.3.4 Inspectierapporten

2.3.4.1 Inspectiecontrolelijsten (met voldoende items) moeten worden gebruikt om te
waarborgen dat de inspecties zorgvuldig worden uitgevoerd. De resultaten
van de inspecties moeten worden vastgelegd in inspectierapporten met een
standaard opmaak en indeling en moeten tevens de speciale eisen, zoals
beschreven in het UPD, bevatten.

2.3.4.2 Alle secundaire afwijkingen* geconstateerd gedurende een inspectie en
geaccepteerd moeten worden gespecificeerd in het inspectierapport.

2.3.4.3 Alle secundaire afwijkingen* geconstateerd gedurende een inspectie, die niet
zijn geaccepteerd, moeten worden gespecificeerd in het inspectierapport en
corrigerende maatregelen moeten worden getroffen binnen een bepaalde
vastgestelde tijdsperiode door de installateur of de vertegenwoordiger van het
bedrijf, overeenkomstig de hier van toepassing zijnde inspectieprocedures.

2.3.4.4 Voor alle primaire afwijkingen*, geconstateerd gedurende een inspectie, dient
er een schriftelijke overeenstemming te zijn tussen LPCB en andere
betrokken partijen zoals de klant, autoriteit en brandweer.
De afwijking* moet worden vastgelegd in het inspectierapport.

2.3.4.5 Als één van de betrokken partijen zoals vermeld in bovenstaande clausule
2.3.4.4 een primaire afwijkingen* niet accepteert dan moet het worden
verbeterd voordat een LPS 1233 Productcertificaat wordt verstrekt
overeenkomstig de van toepassing zijnde inspectieprocedures.

2.3.4.6 Grote permanente primaire afwijkingen* moeten resulteren in een aanpassing
van het UPD en door alle betrokken partijen worden geaccepteerd.

2.4 Contractgegevens*
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Contractgegevens* moeten worden bewaard voor een periode van niet minder dan tien jaar.

2.5 Lijst van LPS 1233 Systeem Productcertificaten

LPCB moet een lijst bijhouden van uitgegeven LPS 1233 Systeem Productcertificaten op
contracten*.
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BIJLAGE A – Definities voor Deel 2 van het LPS 1233 certificatieschema (in alfabetische
volgorde)

Autoriteit

De autoriteit is de vergunningverlenende organisatie voor gebouwen of activiteiten.

Contract

In het kader van dit document betekent een Contract de uitvoering door LPCB van de
volgende activiteiten:

- de acceptatie van het UDB;

- De verstrekking van het LPS 1233 Productcertificaat.

Contractgegevens

Contractgegevens bevatten alle documenten gerelateerd aan de technische- en
kwaliteitsaspecten van contracten en moeten minimaal de volgende items bevatten :

- acceptatie van UDB´s, inclusief overeengekomen en geaccepteerde afwijkingen*;
- inspectierapporten, die waarneming van testen en inbedrijfstelling bevatten, inclusief

uitsluitsel over alle afwijkingen*, fouten of omissies die op locatie zijn geconstateerd;
- Originele installatievoorschriften- of normen op basis waarvan de

brandbeveiligingssystemen zijn gespecificeerd en ontworpen;
- Verstrekte LPS 1233 Productcertificaten.

Afwijkingen (primair) (major deviation)

Een primaire afwijking is een afwijking van de installatievoorschriften van een dusdanige aard
dat het een negatief effect heeft of kan hebben op de werking van een geïnstalleerd systeem,
zoals het blussen- of onder controle houden van brand.

Afwijkingen (secundair) (minor deviation)

Een secundaire afwijking is een afwijking van de installatievoorschriften van een dusdanige
aard dat het geen negatief effect zal hebben op de werking van een geïnstalleerd systeem,
zoals het blussen- of onder controle houden van brand.


