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Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema 

Referentie 

wijziging 
Versie nr. Clausule  

Implementatie 

datum 

Details 

 

Juli 2009 3.1   Volledige revisie van dit deel van het certificatie-

schema 

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 onderhoudscer-

tificaat 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 afge-

stemd en de aard van de overeenkomst is 

verduidelijkt. Bij volledige erkenning moeten 

minimaal drie gecertificeerde installaties (onge-

acht 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 voor-

lopige 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 certifi-

catie is teruggebracht van 3 naar 1. 

December 

2013 

3.3 bijlage F December 2013 Bijlage F – Auditprogramma toegevoegd 
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4.1 Algemeen 
 

4.1.1 Inleiding 

Het LPS 1233 certificatieschema deel 4  wordt uitgevoerd door The Loss Prevention Cer-

tification Board, een afdeling van BRE Global Limited, gevestigd in het Verenigd Konink-

rijk.  

De dagelijkse uitvoering van dit schema is ondergebracht bij Certificatie Instelling voor 

Beveiliging en Veiligheid B.V. (CIBV).  

  

Dit deel van het schema behandelt de eisen t.a.v. de realisatie, het beheer en onderhoud 

van blusgasinstallaties teneinde onder productcertificatie conform NEN-EN 45011 een 

certificaat te kunnen afgeven voor levering van de installatie (deel 4) en een certificaat 

voor het onderhoud (deel 4-O).  

 

Eisende partijen kunnen naast dit productcertificaat tevens een inspectiecertificaat ver-

langen. 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 LPS 1233 schema, zie hiervoor bijlage D.  
 

4.1.2 Commissie van Deskundigen LPS 1233 

Het beheer en onderhoud van dit schema berust bij de Commissie van Deskundigen 

(CvD) LPS 1233, waarin de marktpartijen zijn vertegenwoordigd. 

 

De CvD heeft de volgende bevoegdheden: 

 Het doen van uitspraken inzake interpretatie van ontwerpvoorschriften in het kader 

van dit certificatieschema; 

 Het doen van uitspraken inzake de voorwaarden voor en procedure van erkenning 

van bedrijven in situaties waarin dit certificatieschema niet voorziet. 
 

4.1.3 Toepassingsgebied 

Dit schema heeft betrekking op stationaire blusgasinstallaties. Gecertificeerde LPS 1233 

blusgasinstallatiebedrijven leveren deze installaties in Nederland als standaard met een 

LPS 1233 certificaat, tenzij dit op grond van (norm-) technische overwegingen of contrac-

tuele eisen niet mogelijk is.   

 

4.1.4 Voorwaarden voor certificatie 

Het LPS 1233 certificaat 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 drukontlastopening-

en  (levering en montage kunnen in de contractspecificatie zijn uitgesloten). 

d) Alle verdere noodzakelijke voorzieningen en diensten die volgens het installatievoor-

schrift 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 ook deel uit maken van de levering door het blusgasinstal-

latiebedrijf: 
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e) De blusgascommandocentrale incl. brandmelding, alarmeringen en sturingen. 

f) Levering en montage van de volgens het installatievoorschrift benodigde drukontlast-

openingen. 

g) Het uitvoeren van een ruimtedichtheidsmeting of een afblaasbeproeving. 

 

Indien deze optionele delen niet in de levering van het blusgasinstallatiebedrijf zijn inbe-

grepen, 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 toe-

passing die in de contractspecificatie zijn vastgelegd, maar die niet tot de levering en ver-

antwoordelijkheid 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. In-

dien ook over deze aspecten een uitspraak wordt verlangd, kan als aanvulling op het pro-

ductcertificaat een inspectiecertificaat op basis van een onafhankelijke inspectie worden 

verlangd. Zie bijlage F. 

 

4.2 Certificatie van het blusgasinstallatiebedrijf 
 

4.2.1 Vestigingseisen 
 

4.2.1.1 Elke (neven-) vestiging van een blusgasinstallatiebedrijf welke een compleet 

contract uitvoert dient LPS 1233 gecertificeerd te zijn. 
 

4.2.1.2 Een inschrijving in het handelsregister in het vestigingsland voor de betreffende 

werkzaamheden. 
 

4.2.1.3 Een verzekering Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) van min. € 2.000.000. 
 

4.2.2 Kwaliteits- en VGM eisen 
 

4.2.2.1 Een door een geaccrediteerde instelling (geaccrediteerd door de Nationale ac-

creditatie-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 onder-

houd van brandblusinstallaties, waarbij blusgasinstallaties in het toepassingsge-

bied van het certificaat zijn opgenomen. Voor bestaande certificaten geldt dat 

deze binnen 3 jaar na publicatie van deze versie van het schema onder accredi-

tatie van de RvA (of IAF lid) moeten zijn afgegeven. 
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4.2.2.2 Een door een geaccrediteerde instelling (geaccrediteerd door de Nationale ac-

creditatie-organisatie, in Nederland is dit de Raad voor Accreditatie) afgegeven 

geldig certificaat voor het veiligheidszorgsysteem, minimaal conform VCA*, 

waarbij blusgasinstallaties in het toepassingsgebied van het certificaat zijn op-

genomen. 
 

4.2.2.3 Indien de aansturing door de brandmeldinstallatie tevens onderdeel van de leve-

ring vormt en in eigen beheer wordt uitgevoerd is een certificatie als branddetec-

tiebedrijf conform het geldende CCV productcertificatieschema vereist.  
 

4.2.3 Personeel 
 

4.2.3.1 Personeel in vaste dienst 

Voldoende technici in vaste dienst, inzetbaar op basis van een in het ISO 9001 

systeem opgenomen competentiematrix, onderverdeeld naar:  

 Projectleider / systeemontwerper 

 Tekenaar / constructeur 

 Leidinggevend Monteur  

 Monteur nieuwbouw E/W 

 Inbedrijfsteller bluscommandocentrale. 

 

4.2.3.2 Kwalificaties Projectleider/systeemontwerper 

 Een HBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen HBO werk- en 

denkniveau. 

 Een goede kennis van de gevoerde fabricaten blusgasinstallaties, aan-

toonbaar* verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij de 

fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: ontwerp, installatie, onderhoud en 

de veiligheidsaspecten bij het functioneren. 

  

4.2.3.3 Kwalificaties Tekenaar 

 Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werk- en 

denkniveau. 

 Basiskennis van blusgasinstallaties, aantoonbaar* verkregen. 

 

4.2.3.4 Kwalificaties inbedrijfsteller blusgasinstallatie werktuigbouwkundig 

 Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werk- en 

denkniveau. 

 Een diploma Blusgastechniek 1 of gelijkwaardig. 

 Een goede kennis van de gevoerde fabricaten blusgasinstallaties, aan-

toonbaar* verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij de 

fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: installatie, onderhoud en de vei-

ligheidsaspecten bij het functioneren. 

 

4.2.3.5 Kwalificaties inbedrijfsteller bluscommandocentrale 

 Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werk- en 

denkniveau. 

 Kennis van NEN 2535, de NEN-EN 12094 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. 
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4.2.3.6 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 blusgasinstallatie-

bedrijf. 

 Kennis van de specifieke aspecten ten aanzien van de aanleg van E en W 

leidingen van blusgasinstallaties. 
 

4.2.3.7 Kwalificaties Monteur onderhoud - E/W 

Voor de kwalificaties wordt verwezen naar deel 4-O van het LPS 1233 certifica-

tieschema. 

 

4.2.4 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 is slechts bevoegd werkzaamheden uit te voeren 

onder voortdurend toezicht van gekwalificeerd personeel van het blusgas-

installatiebedrijf. 

 

4.2.5 Uitbesteding van werkzaamheden 
 

4.2.5.1 Het uitbesteden van contractdelen geschiedt onder volledige verantwoordelijk-

heid van het blusgasinstallatiebedrijf. 
 

4.2.5.2 De selectie, evaluatie en toezicht van subcontractors (onderaannemers) zullen 

door het blusgasinstallatiebedrijf worden uitgevoerd overeenkomstig hun NEN-

EN-ISO 9001 kwaliteitsprocedure en de in deze regeling aanvullende relevante 

eisen. 

 

4.2.6 Werkplaatsen en bedrijfsmiddelen 
 

4.2.6.1 Het blusgasinstallatiebedrijf of de (neven-) vestiging beschikt over de benodigde 

faciliteiten om de verschillende onderdelen van een contract uit te voeren. 
 

4.2.6.2 De bedrijfsmiddelen zijn conform ISO/VCA opgenomen in een schema van on-

derhoud en kalibratie. 

 

4.2.7 Documentatie, normen en standaards 

Het blusgasinstallatiebedrijf beschikt over/heeft toegang tot beheerste productdocumenta-

tie, handboeken, c.q. berekeningsprogramma's alsmede relevante normen en technische 

standaards voor het ontwerp, installatie en onderhoud van blusgasinstallaties. 

 

4.2.8 Productkwalificaties 

Het blusgasinstallatiebedrijf bezit: 
 

4.2.8.1 Bij volledige erkenning een aantoonbare ervaring in de betreffende werkzaam-

heden op basis van een te realiseren aantal gecertificeerde blusgasinstallaties 

van minimaal 3 stuks per jaar over een periode van 3 jaar. 
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4.2.8.2 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. 
 

Indien het een overeenkomst betreft met een vertegenwoordiger van de fabri-

kant, dient de betreffende fabrikant toestemming te verlenen voor de wederver-

koop van het betreffende product. 
 

4.2.8.3 Aantoonbare opleiding door de fabrikant met betrekking tot het ontwerp, de in-

stallatie en het onderhoud van het betreffende product. 
  

4.2.9 Aanmeldprocedure 
 

4.2.9.1 Uitsluitend LPS 1233 (voorlopig) gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven 

(BIN) mogen installaties leveren onder LPS 1233 certificaat. 
 

4.2.9.2 LPS 1233 certificatie kan door een blusgasinstallatiebedrijf als volgt worden ver-

kregen: 

a) Aanvraag certificatie door middel van ondertekening van het bij de CIBV of-

ferte meegezonden formulier en verzending aan CIBV samen met de vol-

gende vereiste documenten: 

A. Bewijs van wettelijke registratie (inschrijving Kamer van Koophandel) 

B. Een kopie van de polis voor verzekering Aansprakelijkheid voor Bedrij-

ven (AVB); 

C. Een kopie van het ISO 9001 certificaat; 

D. Een kopie van het VCA* certificaat; 

E. Een kopie van het organisatiediagram; 

F. Een “Lijst van geïnstalleerde blusgasinstallaties F469(nl)” met daarop 

vermeld alle uitgevoerde opdrachten voor blusgasinstallaties in de afge-

lopen 3 jaar; 

G. Een lijst met overeenkomsten met fabrikanten van blusgassystemen (of 

hun vertegenwoordigingen) voor de levering van apparatuur, technische 

ondersteuning en opleiding; 

H. Opleidingscertificaten uitgegeven door de fabrikant van de bluslasappa-

ratuur voor het technische personeel zoals hiervoor vermeld bij 4.2.3. 

b) De certificatie-instelling 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 voorlopig evaluatieonderzoek uit-

gevoerd. Een inspectie op normconformiteit van een representatieve* in-

stallatie voor elk type blusgas maakt deel uit van het voorlopig evaluatieon-

derzoek. Tijdens de inspectie op normconformiteit mogen geen primaire 

afwijkingen zijn geconstateerd en de secundaire afwijkingen moeten zijn 

opgelost. Na de aanbeveling van de beoordelaar om de voorlopige toela-

ting voor de beoordeelde typen blusgas toe te kennen en onder voorwaar-

de van uitsluitsel over alle afwijkingen die tijdens de audit zijn geconsta-

teerd, zal de voorlopige certificatie worden verleend en zullen de gegevens 

worden opgenomen in de lijst van “voorlopig gecertificeerde blusgasinstal-

latiebedrijven”. 

d) In de periode van voorlopige toelating wordt elke twaalf maanden door 

CIBV een controleonderzoek uitgevoerd. Dit controleonderzoek neemt 
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normaal gesproken één dag in beslag. 

e) In de periode van voorlopige certificatie moeten alle tijdens de inspecties 

geconstateerde afwijkingen zijn opgelost, voor zover deze afwijkingen rede-

lijkerwijs (ter beoordeling van CIBV) aan het blusgasinstallatiebedrijf kun-

nen worden toegerekend.  

f) Zodra in het totaal drie representatieve* installaties conform dit certificatie-

schema zijn aangelegd waarbij tijdens inspecties geen primaire afwijkingen 

zijn geconstateerd en de secundaire afwijkingen zijn opgelost, wordt een 

volledige certificatie afgegeven. 

g) De periode van voorlopige certificatie kan maximaal 24 maanden duren. Na 

24 maanden moet opnieuw een tijdelijke erkenning worden aangevraagd. 

 

4.2.10 Sanctieprocedure 

In aanvulling op het sanctiebeleid zoals omschreven in deel 1 (art. 1.11) van het LPS 

1233 certificatieschema geldt het volgende. 

 

4.2.10.1 Secundaire afwijkingen 

Bij het constateren van een secundaire afwijking tijdens een audit of een certifi-

catiebeoordeling op locatie na oplevering van de blusgasinstallatie moet het 

blusgasinstallatiebedrijf binnen maximaal 4 weken aangeven welke corrigerende 

maatregelen worden getroffen. Indien uit de rapportages een trend blijkt in aan-

tal en aard van afwijkingen, kan door CIBV een plan van aanpak worden ver-

langd zoals hierna bij primaire afwijkingen omschreven. 

 

4.2.10.2 Primaire afwijkingen 

Bij het constateren van een primaire afwijking tijdens een audit of een certifica-

tiebeoordeling op locatie moet het blusgasinstallatiebedrijf binnen maximaal 7 

werkdagen een plan van aanpak indienen bij CIBV. In dit plan van aanpak die-

nen de volgende zaken te worden behandeld: 

– Een analyse gericht op de grondoorzaak (root cause); 

– Een analyse gericht op omvang van de installaties die sinds de voorlopige 

toelating van het blusgasinstallatiebedrijf mogelijk ook afwijkingen bezitten 

die het gevolg zijn van de geconstateerde grondoorzaak; 

– De maatregelen die nodig zijn om de opgetreden afwijkingen te herstellen; 

– Maatregelen die nodig zijn om afwijkingen in de toekomst te voorkomen; 

– Een beoordeling die door het bedrijf zelf moet worden gedaan (bijvoorbeeld 

een interne audit) van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen. 

 

4.2.10.3 CIBV zal uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst het plan van aanpak beoor-

delen en het blusgasinstallatiebedrijf hierover informeren. Ook zal CIBV aange-

ven op welke wijze de implementatie van de maatregelen door CIBV worden 

geverifieerd.  

 

4.2.10.4 Na overeenstemming over het plan van aanpak dient het blusgasinstallatiebe-

drijf dit te implementeren. CIBV zal uiterlijk binnen drie maanden na constatering 

van de afwijking de implementatie van de maatregelen beoordelen. Er kan 

slechts eenmalig een verlenging van twee maanden worden toegekend na het 

beoordelen van de corrigerende maatregelen. Corrigerende maatregelen moe-

ten voldoende worden gedocumenteerd zodat deze door CIBV afdoende kun-

nen worden geverifieerd. De verificatie zal bij herhaaldelijk voorkomende afwij-

kingen of afwijkingen met een structureel karakter worden uitgevoerd in de vorm 
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van een extra controleonderzoek op locatie of bij het blusgasinstallatiebedrijf. 

Ook kan sprake zijn van een verhoging van de frequentie van het reguliere con-

troleonderzoek. 

 
4.2.10.5 Het niet voldoen aan de voorgaande artikelen of het onvoldoende implemente-

ren van corrigerende maatregelen wordt beschouwd als een onacceptabele 

prestatie (zie art. 1.11 van deel 1 van het LPS 1233 certificatieschema). 

 

4.3 Certificatie van de installatie 
 

 

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 deel 

van het certificatieschema. 
  

 

4.3.2 Vastleggen uitgangspunten 
 

4.3.2.1 Het blusgasinstallatiebedrijf maakt voor ieder te certificeren blusgasproject een 

uniek projectnummer. Op alle correspondentie dient dit projectnummer vervol-

gens te worden vermeld. 
  

4.3.2.2 De uitgangspunten en leveringsomvang voor de blusgasinstallatie worden dui-

delijk omschreven in het contract tussen het blusgasinstallatiebedrijf en zijn op-

drachtgever. 
 

4.3.2.3 Voor de certificering worden deze uitgangspunten en leveringsomvang vastge-

legd in een contractspecificatie. De minimum inhoud van de contractspecificatie 

waarmee de levering wordt gespecificeerd is vastgelegd in het certificatiedocu-

ment, bijlage B van dit deel van het certificatieschema. 

 

De contractspecificatie maakt deel uit van de documentatie die bij oplevering 

van de installatie en aanvraag van het installatiecertificaat door het blusgasin-

stallatiebedrijf aan CIBV wordt voorgelegd. 

 

4.3.2.4 De uitgangspunten moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften zoals 

vastgelegd in de contractspecificatie. 
 

Blusgasinstallaties moeten worden ontworpen volgens de laatste versies (ten 

tijde van het opstellen van de contractspecificatie) van één van de volgende 

norm of voorschriften: 

 NEN-EN 15004 

 NFPA 2001 

 NFPA 12 

 VdS 2093 

 VdS 2380 

 VdS 2381 

 
Toelichting 

NEN-EN 15004 wordt bij voorkeur toegepast als geen ander voorschrift is gespecificeerd.  
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Iedere incomplete, onduidelijke of conflicterende eis moet in de contractspecifi-

catie worden opgelost.  

 

Alle afwijkingen van voorschriften die zijn omschreven in de contractspecificatie 

moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen het blusgasinstallatiebedrijf, 

CIBV, de opdrachtgever en overige belanghebbende partijen zoals de verzeke-

raar of de brandweer.  
 

Bij twijfel of de uitgangspunten acceptabel zijn voor productcertificatie kan de 

contractspecificatie voor aanvang van het project aan CIBV ter beoordeling wor-

den voorgelegd. 

  

4.3.3 Installatieontwerp 
 

4.3.3.1 Algemeen 

Het ontwerpen van blusgasinstallaties vereist kennis, vaardigheden en prakti-

sche ervaring. De complexiteit van blusgasinstallaties en het belang van een 

goede brandveiligheid vereist dat de installateur 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 uit-

gangspunten zoals opgenomen in de contractspecificatie. 

 

4.3.3.2 Ontwerpaanpassingen 

Alle ontwerpaanpassingen moeten door het blusgasinstallatiebedrijf worden 

verwerkt en vastgelegd in het ontwerp en het certificatiedocument. 

 

Alle afwijkingen van de contractspecificatie moeten schriftelijk worden overeen-

gekomen 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 de contractspecificatie. Iedere incomplete, on-

duidelijke 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 keuringslaboratori-

um/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. Voor-

alsnog wordt FM Global eveneens geaccepteerd als keuringslaboratorium. 

 

Bovendien moet het type blusgassysteem als geheel, met inbegrip van het ont-

werphandboek en het berekeningsprogramma, positief beoordeeld en gecertifi-
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ceerd zijn door een geaccrediteerd keuringslaboratorium/certificatie-instelling. 

Als alternatief kan een volledige afblaasbeproeving van de blusgasinstallatie 

worden uitgevoerd, zoals ook conform voorschriften voor bepaalde blusgassen 

is vereist. 
 

4.3.3.5 Ontwerpconcentratie 

De vereiste ontwerpconcentratie moet als volgt worden vastgesteld: 

 

NFPA 12, VdS 2093, VdS 2380, VdS 2381 

Het ontwerpvoorschrift geeft voor diverse stoffen/risico’s de vereiste ontwerp-

concentratie aan. Voor niet genoemde stoffen dient te worden gehandeld con-

form 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 een geac-

crediteerd keuringslaboratorium. De keuring moet gebaseerd zijn op de in de 

norm vastgelegde testmethode.  

 

4.3.3.6 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, refe-

rentiepunten 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 lei-

dinglooptekening 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 in-

houd van de ruimte, inclusief permanente objecten en gebaseerd op de 

maximaal optredende temperatuur; 

 Berekeningen om de afmetingen van drukontlastvoorzieningen ten behoe-

ven van de beveiligde ruimte te bepalen; 

 specificatie van de toegepaste (pijp)materialen en conformatie aan de mon-

tagevoorschriften; 

 de gegevens van de brandmeldinstallatie c.q. stuurinstallatie conform NEN 

2535 (bijlage E) en de NEN-EN 12094-1. 

 

4.3.4 Beheer- en onderhoudspecificatie 
 

4.3.4.1 Het blusgasinstallatiebedrijf moet een op de betreffende blusgasinstallatie afge-

stemde beheer- en onderhoudspecificatie vervaardigen, die gebaseerd is op de 

contractspecificatie. 

De beheer- en onderhoudspecificatie maakt deel uit van de leveringsomvang 

van het blusgasinstallatiebedrijf. 
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4.3.4.2 Beheer- en onderhoudhandleiding 

De beheer- en onderhoudspecificatie moet een beheer en onderhoud handlei-

ding bevatten die ten minste moet bestaan uit het volgende: 

 de datasheets van alle onderdelen en subsystemen van de blusgasinstalla-

tie; 

 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 veiligheidsin-

formatieblad van het toegepaste blusgas; 

 aanwijzingen voor de noodzakelijke handelingen bij brand, storing, onge-

wenste melding of ongewenst in werking treden; 

 een logboek met een chronologische lijst waarin uitgevoerde tests, onder-

houd en storingen kunnen worden geregistreerd en waarin registratieformu-

lieren van uitgevoerde visuele controles, tests en onderhoud kunnen wor-

den opgeborgen. 

 

4.3.4.3 Controle- test- en onderhoudsprogramma 

De beheer en onderhoud specificatie moet een programma bevatten met in-

structies 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 wor-

den 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 blusgasin-

stallatie 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 leve-

ringsomvang van het blusgasinstallatiebedrijf maar die essentieel zijn voor de 

goede werking van de blusgasinstallatie, zoals vastgelegd in de contractspecifi-

catie. 

 

Het programma moet de bovengenoemde controle-, test- en onderhoudswerk-

zaamheden opsplitsen in werkzaamheden die door een gekwalificeerd onder-

houdsmonteur moeten worden uitgevoerd en werkzaamheden die door een be-

heerder kunnen worden uitgevoerd. 

 

4.3.5 Ontwerpverificatie 
 

4.3.5.1 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. 
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4.3.5.2 Alle afwijkingen van de contractspecificatie moeten naar behoren worden opge-

lost voordat het ontwerp voor gebruik wordt vrijgegeven. De verificatie van het 

ontwerp moet worden gedocumenteerd en voor inzage door CIBV worden op-

geslagen. 
 

4.3.6 Realisatie / installatie 

Op basis van het geverifieerde ontwerp wordt de blusgasinstallatie geïnstalleerd. Als on-

derdeel van deze realisatie worden beproevingen uitgevoerd zoals: 

– 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 in-

stallatiehandleiding; 

– Het uitvoeren van een ruimtedichtheidsmeting (voor zover in de contractspecificatie 

overeengekomen). 

 

De resultaten van deze beproevingen worden in een projectgebonden document vastge-

legd.  

 

4.3.7 Ontwerpvalidatie (controle, test en oplevering) 
 

4.3.7.1 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 projectlei-

der/systeemontwerper of inbedrijfsteller. 
 

4.3.7.2 Alle afwijkingen van het ontwerp moeten naar behoren worden opgelost voordat 

de blusgasinstallatie voor gebruik wordt vrijgegeven. De validatie van het ont-

werp moet worden gedocumenteerd en voor inzage door CIBV worden opgesla-

gen. De documentatie moet tenminste de volgende details van de validatie be-

vatten: 

 de beoordeling van het leidingnet, bestaande uit leidingen, verbindingen, 

nozzles, restrictors, appendages en cilinders op de volgende aspecten: 

 Lay-out conform ontwerp; 

 Starre bevestiging; 

 Uitstroom nozzles; 

 Veilige positionering componenten en uitstroomrichting gas; 

 Inhoud, reserve-inhoud, lekkagebeoordeling blusgasvoorraad; 

 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 primaire en secundaire stroomvoorzie-

ning; 

 Functionele werking installatie, detectors, bedieningen en sturingen 

conform ontwerp; 

 de verificatie 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 ruim-

tedichtheidsmeting; 
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 Instructie omtrent bediening, onderhoud en veiligheid gegeven. 

 

4.3.7.3 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 onderhoud-

handleiding. 
 

4.3.8 Certificatiedocument 
  

4.3.8.1 Voor de oplevering van de installatie worden de gegevens, bevindingen en con-

formiteitsverklaring vastgelegd in een certificatiedocument conform model bijla-

ge B. 

 

4.3.8.2 In dit document dienen de installatietechnische, bouwkundige en organisatori-

sche aanbevelingen te worden vermeld die betrekking hebben op de leverings-

omvang 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.  
 

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 ont-

werp zijn geconstateerd moeten door het blusgasinstallatiebedrijf zijn ver-

holpen. 

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’ documen-

ten 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 onderhoudhandleiding.  
 

4.3.9 Certificatiebeoordeling 

 

4.3.9.1 Voor elke installatie dient een certificatiebeoordeling door de Inspectie Organi-

satie plaats te vinden zo spoedig mogelijk, doch niet later dan twee maanden na 

oplevering van de installatie. 

 

4.3.9.2 Een certificatiebeoordeling dient in overleg met het blusgasinstallatiebedrijf te 

worden uitgevoerd. Tussen het blusgasinstallatiebedrijf en de Inspectie Organi-

satie moeten afspraken worden gemaakt of het noodzakelijk is dat het blusgas-

installatiebedrijf aanwezig is voor het beproeven of bedienen van de blusgasin-

stallatie. 

 

4.3.9.3 Een certificatiebeoordeling kan worden aangevraagd door het indienen van het 
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certificatiedocument bij CIBV en de Inspectie Organisatie.  Deze beoordeling 

kan pas worden uitgevoerd als de definitieve as-built documenten zoals ge-

noemd in hoofdstuk 4.3.3.6 beschikbaar zijn en tijdens de certificatiebeoordeling 

kunnen worden overhandigd. 

 

4.3.9.4 De in 4.3.3.6 genoemde documenten worden door de Inspectie Organisatie tij-

dens de certificatiebeoordeling geverifieerd en getoetst aan het gestelde in de  

contractspecificatie en aan de hierin vastgelegde voorschriften. 

 

4.3.9.5 De resultaten van de certificatiebeoordeling worden vastgelegd in een beoorde-

lingsrapport volgens het betreffende hoofdstuk van het certificatiedocument in 

bijlage B.  

 

4.3.9.6 Het beoordelingsrapport wordt verzonden aan het blusgasinstallatiebedrijf en 

CIBV. 

 

4.3.9.7 Indien tijdens de certificatiebeoordeling blijkt dat het blusgasinstallatiebedrijf ten 

onrechte een conformiteitsverklaring heeft afgegeven, dan dient het blusgasin-

stallatiebedrijf binnen de door CIBV aangegeven periode correctieve maatrege-

len te treffen. De correctieve maatregelen worden door de Inspectie Organisatie 

beoordeeld en gerapporteerd aan het blusgasinstallatiebedrijf en CIBV. 

  
4.3.10 Procedures ten aanzien van afwijkingen en afgifte certificaat 

 

4.3.10.1 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van voorschriften, de contractspecifi-

catie, de certificeringregeling en bijbehorende procedures, moeten zoals om-

schreven in 4.2.10 worden gecorrigeerd door de BIN, voor zover deze binnen de 

in de contractspecificatie omschreven leveringsomvang vallen. 

 

4.3.10.2 Primaire afwijkingen die vallen binnen de leveringsomvang conform de con-

tractspecificatie, kunnen niet leiden tot afgeven van een LPS 1233 certificaat 

door CIBV. 

 

4.3.10.3 Op grond van belang en aantal (in de regel meer dan zes, afhankelijk van het 

belang) van de secundaire afwijkingen kan door CIBV worden besloten dat eerst 

corrigerende maatregelen moeten worden getroffen voordat een LPS 1233 certi-

ficaat kan worden afgegeven door CIBV. 
 

4.3.11 Richtlijnen voor het uitvoeren van wijzigingen 
 

4.3.11.1 Wijzigingen/aanvullingen op de contractspecificatie 

Zodra de situatie in een beveiligd object niet meer overeenkomt met de in de 

contractspecificatie omschreven uitgangspunten van het ontwerp is de confor-

miteitsverklaring in het certificatiedocument en daarmee de geldigheid van het 

certificaat niet meer van toepassing en moet het ontwerp worden gewijzigd. 
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Bijlage A – Stroomschema certificatieprocedure installatie 

 

Gebruikte afkortingen: 

IO = Inspectie Organisatie (zie deel 1 van LPS 1233) 

BIN = een voorlopig gecertificeerd of gecertificeerd blusgasinstallatiebedrijf  
 

 

 

 
 Aanpassingen 

nodig

 

 

 

BIN verwerft 

opdracht op basis 

van CS 

 

 

BIN   = blusgasinstallatiebedrijf    

CS    = contractspecificatie   

IO     = inspectie organisatie (CIBV of licentienemer)  

- - - - = valt buiten LPS 1233 certificatieschema     

 

 

BIN ontwerpt 

blusgasinstallatie
 

 

BIN installeert  

blusgasinstallatie  

IO doet  1  : 1  

onafhankelijke  

inspectie over de  

levering  

CIBV akkoord?
  

  

IO verzendt 

certificatiebeoor- 

deling aan CIBV 

en BIN

 

 

 

Sanctieprocedure  

LPS  1233  - 4  

bedrijfserkenning  

Optionele uitbreiding  

van de inspectie met  

zaken die buiten  

levering vallen  

IO stelt uitbreiding  

inspectierapport  

op  

Inspectierapport  / 

certificaat door IO  

BIN verstrekt 

installatiecertificaat 

aan opdrachtgever

 

 

Beheer- en 

onderhoudhand-

leiding naar klant

 

 

 

Interne  

verificatie door  

BIN  

Interne  

validatie door  

BIN  Levering 

gereed

JaNee

Certificatiedocu-

ment naar CIBV en 

IO
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Bijlage B – Model Certificatiedocument 

 

Dit document bevat alle informatie die nodig is voor het toezicht op de verstrekking van installatiecerti-

ficaten door het blusgasinstallatiebedrijf conform het LPS 1233 certificatieschema. 

 

 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 LPS 1233-4 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: Handtekening: 
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3  Omschrijving van de te leveren producten en diensten (demarcatie van het certificaat) 

3.1  Leveringsomvang  Ja Nee N.v.t. 

Brandmeldinstallatie:    

Blusgasinstallatie:    

Bekabeling:    

Drukontlastvoorzieningen:    

Ruimtedichtheidsmeting:    

3.2  Aanvullende inspectie-

certificering conform 

inspectieschema 

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 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 12:2011 

 NFPA 2001:2012 

 VdS 2093:2009 

 VdS 2380:2009 

 VdS 2381-S1:2011 

4.2  Brandmeldinstallatie blusstaanstu-

ring 

Ontwerpnorm   NEN 2535:2009 

 NEN-EN 12094:2003 
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Prestatie-eis brandgrootte  Polyurethaan matten 

Beukenhouten blokjes 

PVC draad volgens BS 6266 

Brandspiritus 

Prestatie-eis ongewenste en 

onechte brandmeldingen 

Intern: A 

Extern: A 

  Prestatie-eis systeembeschik-

baarheid 

99,7% 

Fabricaat / type brandmeldpaneel  

Fabricaat / type bluscommando-

centrale 

 

Fabricaat / type puntmelders  

Fabricaat / type aanvullende 

detectie 

 

Aansturing blussing 2 –melder afhankelijk - puntmel-

ders 

Sturing installaties derden  Kleefmagneten 

 Luchtbehandelingsinstallatie 

 Brandklep(pen) 

 Drukontlastklep(pen) 

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. 

 

 

4.3  Persoonlijke veiligheidsvoorzie-

ningen 

 

C = blusgasconcentratie 

 

NOAEL = de blusgasconcentratie 

waarbij nog geen merkbare 

effecten bij mensen optreden 

 

LOAEL = de blusgasconcentratie 

waarbij merkbare effecten bij 

mensen kunnen optreden 

 

Klasse volgens SVI  Klasse I: C<NOAEL 

 Klasse II: NOAEL<C<LOAEL 

 Klasse III: >LOAEL 

Toe te passen voorzieningen Ja Nee 

2 melder – 2 groeps afhankelijke aansturing   

Optische en akoestische signalering   

Vertraging op automatische blusactivering  …. s   

Vertraging op handbediening blusactivering …. s   

Handblusknop bij toegangsdeur   

Hand/automatisch schakelaar bij toegangsdeur   

Blokkeerschakelaar   
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Blokkeerinrichting (mechanisch)   

Blusvertragingsknop bij elke toegangsdeur   

Mechanisch alarm en mechanische vertraging   

 

 

5  Omschrijving van te beveiligen ruimte/object 

5.1  Te beveiligen ruimte/object Type/naam ruimte /object  

Installatienummer  

Oppervlakte Ca.   m
2 

Hoogte Ca.   m 

Bruto volume (ca.) Ca.   m
3 

Normale temperatuur    
o
C 

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?     
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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 

 

 

 

 

7  Certificatiebeoordeling door de inspectie instelling 

 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 de contractspecificatie?    

7.1.4  Is de effectieve blusgasconcentratie minimaal gelijk aan de contractspecificatie?    

7.1.5  Is de standtijd aangetoond door een ruimtedichtheidsmeting?    

7.1.6  Is de ruimte naar eigen waarneming voldoende luchtdicht? (indien geen ruimte-

dichtheidsmeting is uitgevoerd) 

   

7.1.7  Opmerkingen 

  

 

 

 

 

7.2  Blusgasinstallatie Ja Nee N.v.t. 

7.2.1  Is de installatie aangelegd conform de ontwerpdocumenten?    

7.2.2  Zijn de voorgeschreven beproevingen door de installateur uitgevoerd?    
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7.2.3  Is de installatie bedrijfsvaardig?    

7.2.4  Opmerkingen 

  

 

 

 

 

7.3  Brandmeldinstallatie Ja Nee N.v.t. 

7.3.1  Is de installatie aangelegd conform de ontwerpdocumenten?    

7.3.2  Zijn de voorgeschreven beproevingen door de installateur uitgevoerd?    

7.3.3  Is de installatie bedrijfsvaardig?    

7.3.4  Opmerkingen 

  

 

 

 

 

7.4  Persoonlijke veiligheidsvoorzieningen Ja Nee N.v.t. 

7.4.1  Zijn de voorzieningen conform de contractspecificatie aanwezig?    

7.4.2  Zijn de instructies en waarschuwingsplaten voldoende duidelijk?    

7.4.3  Opmerkingen 

  

 

 

 

 

7.5  Drukontlastvoorzieningen Ja Nee N.v.t. 

7.5.1  Is de constructie van de ruimte naar inschatting in overeenstemming met de 

contractspecificatie? 

   

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?    

7.5.5  Opmerkingen 

  

 

 

 

 

7.6  Documenten Ja Nee N.v.t. 

7.6.1  Is de systeemhandleiding aanwezig en compleet met:    

7.6.2  “As-Built” bijgewerkte ontwerpdocumenten    
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7.6.3  Test- en inspectierapporten    

7.6.4  Bedieningsinstructies met onderhoudsschema en logboek    

7.6.5  Opmerkingen 

  

 

 

 

 

7.7  Beheer en onderhoud 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 de installateur afgesloten?    

7.7.3  Opmerkingen 

  

 

 

 

 

7.8  Functionele test Ja Nee N.v.t. 

7.8.1  Is de tweemelder afhankelijke aansturing getest en in orde?    

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 – Voorbeeld certificaat bedrijfserkenning en installatie 

 

 
Certificaat bedrijfserkenning
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Certificaat installatie 
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Bijlage D – Procedure productcertificatie in combinatie met inspectiecertificatie 

 

Inleiding 

Dit deel 4 van de LPS 1233 betreft een productcertificatieschema. Het productcertificatieschema is er 

op gebaseerd dat een specifiek op het blusgasinstallatiebedrijf toegesneden kwaliteitsmanagement-

systeem in werking is, waardoor met een beperkte externe controle al een aanzienlijk vertrouwen 

bestaat dat de blusgasinstallatie aan de voorschriften voldoet. Hierdoor is het productcertificatiesche-

ma 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 bouwkun-

dige en organisatietechnische voorzieningen, maar ook installatietechniek voor zover die niet in de 

levering van het blusgasinstallatiebedrijf is inbegrepen. Een blusgasinstallatiebedrijf zal deze omge-

vingsinvloeden, 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 een 

inspectieschema kunnen worden uitgevoerd.  
  

Ook bij een dergelijke inspectie is dit productcertificatieschema van grote waarde. Het certificaat 

waarborgt immers dat alle procedures conform LPS 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 de certificatiebeoorde-

lingen die nodig zijn voor productcertificatie te integreren met de inspecties die nodig zijn in het kader 

van de uitvoering van een inspectieschema. Dit is mogelijk op de volgende wijze. 
 

a) De opdrachtgever of eisende partij laat in de contractspecificatie opnemen dat een volledige 

inspectie volgens een inspectieschema moet worden uitgevoerd. 

b) De inspectie-organisatie die de certificatie-beoordelingen in het kader van de LPS 1233 uitvoert, 

maakt een voorstel voor uitvoering van een gecombineerde certificatie-beoordeling en inspectie. 

De uitvoering van de controles en de rapportages moeten voldoen aan de eisen van de LPS 

1233 én het van toepassing zijnde inspectieschema. 

c) Op basis van een positieve certificatie-beoordeling kan een certificaat worden afgegeven. Het 

certificaat vormt voor de inspectie-organisatie een ingangsdocument dat gebruikt wordt in het 

kader van de afgifte van het inspectiecertificaat. 
  



LPCB Certificatieschema 
LPS 1233-4 

Versie 3.3 

December 2013 

Voorwaarden voor LPCB productcertificatie van vast opgestelde 
brandbeveiligingsinstallaties en het beheer en onderhoud van 
deze installaties 

Pagina 28 van 30 

DEEL 4 – VOORWAARDEN VOOR BLUSGASINSTALLATIES EN 

BLUSGASINSTALLATIEBEDRIJVEN – LEVERING NIEUWE INSTALLATIES 
 

Bijlage E – Definities van Deel 4 van het LPS 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. 

 

Afwijking (primair) 

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 blus-

sen van een brand.  

 

Afwijking (secundair) 

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 

van een brand.  

 

Representatieve installaties 

De installaties zijn representatief als de groep installaties een afspiegeling vormt van de door het 

blusgasinstallatiebedrijf te leveren installaties. 
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Bijlage F – Auditprogramma 

 

EO= Evaluatie onderzoek 

CO= Controle onderzoek 

 

Auditprogramma LPS 1233 eisen en bevindingen Auditcyclus 

Art. nr. Verkorte omschrijving van de eis EO CO1 CO2 CO3 CO1 etc 

1.8 Het bedrijf houdt CIBV op de hoogte van veranderingen binnen de organisa-

tie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Het bedrijf levert installaties in Nederland als standaard met een LPS 

productcertificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Elke (neven-) vestiging van het bedrijf dat onder LPS 1233 certificatie 

projecten uitvoert: 

 is op basis van LPS 1233 gecertificeerd; 

 is ingeschreven in het handelsregister; 

 heeft de vermelde AVB verzekering. 

 

 

   

 

  

4.2.2.1 Het bedrijf heeft een geldige certificatie conform NEN-EN-ISO9001 voor de 

betreffende werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Het bedrijf heeft een geldige certificatie conform VCA* voor de betreffende 

werkzaamheden. 

 

 

   

 

  

4.2.2.3 Het bedrijf of het bedrijf waar de werkzaamheden aan worden uitbesteed 

heeft een geldige certificatie als branddetectiebedrijf conform het geldende 

certificatieschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Het personeel voldoet aan de gestelde kwalificaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Tijdelijk personeel voldoet aan de gestelde kwalificaties en werkt onder 

voortdurend toezicht van het eigen gekwalificeerd personeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Selectie, evaluatie en toezicht van onderaannemers gebeurt op basis van 

ISO 9001 en dit certificatieschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Bedrijfsmiddelen zijn conform ISO 9001 en VCA onderhouden en gekali-

breerd. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.2.2.3 Het bedrijf beschikt over geldige versies van normen, voorschriften, hand-

boeken en berekeningsprogramma’s. 

 

 

  

 

 

 

  

 

4.2.8.1 Het bedrijf realiseert gemiddeld over 3 jaar per type gas minimaal 3 gecertifi-

ceerde  blusgasinstallaties per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.2 Het bedrijf heeft een overeenkomst met de fabrikant van elk geleverd 

fabricaat apparatuur. 

 

 

   

 

  

4.3.2.4 Het gevoerde fabricaat blusgasinstallatie moet een systeemkeur bezitten, 

met inbegrip van het ontwerphandboek en het berekeningsprogramma. 

Indien geen systeemkeur beschikbaar is kan als alternatief een volledige 

afblaasbeproeving worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.3 Het bedrijf is opgeleid door de fabrikant van elk geleverd fabricaat appara-

tuur. 

      

4.2.9 Het bedrijf voldoet aan de aanmeldingsprocedure (deze eis is alleen van 

toepassing op voorlopig toegelaten bedrijven). 
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Auditprogramma LPS 1233 eisen en bevindingen Auditcyclus 

Art. nr. Verkorte omschrijving van de eis EO CO1 CO2 CO3 CO1 etc 

Algemeen Steekproef uitgevoerd project.        

4.1.4 De geleverde en gecertificeerde blusgasinstallaties voldoen aan de onder 

4.1.4. voorwaarden voor certificatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 Het bedrijf legt uitgangspunten voor de installatie vast in een Contract 

Specificatie (CS) die voldoet aan bijlage B van het certificatieschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Het bedrijf legt ontwerpaanpassingen vast en komt eventuele afwijkingen 

schriftelijk overeen met betrokken partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3 Het bedrijf realiseert blusgasinstallaties conform de vermelde normen of 

voorschriften; incomplete, onduidelijke of conflicterende eisen moeten met 

CIBV worden opgelost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.4 Installatie-onderdelen moeten zijn gekeurd. Het blusgassysteem als geheel 

moet zijn gekeurd of er moet een volledige afblaasbeproeving van de 

blusgasinstallatie zijn uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.5 Het bedrijf stelt de ontwerpconcentratie vast zoals aangegeven in het 

certificatieschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.6 Het bedrijf verstrekt voor elke blusgasinstallatie de vermelde tekeningen, 

berekeningen en gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Het bedrijf verstrekt voor elke blusgasinstallatie een beheer- en onderhoud-

specificatie bestaande uit: 

 een beheer- en onderhoudhandleiding; 

 een inspectie-, test- en onderhoudsprogramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Het bedrijf voert de verificatie van het ontwerp uit en legt dit vast.       

4.3.5 Het bedrijf installeert de blusgasinstallatie, voert beproevingen uit en docu-

menteert deze. 

      

4.3.6 Het bedrijf voert de validatie van het ontwerp uit. Deze validatie: 

 wordt door een gekwalificeerd persoon uitgevoerd; 

 wordt voldoende gedetailleerd vastgelegd; 

 omvat ook onderdelen en subsystemen die door onderaannemers 

zijn uitgevoerd; 

omvat ook zaken die niet tot de omvang van de levering en de productcertifi-

catie behoren maar noodzakelijk zijn voor een goede werking van de installa-

tie. 

      

4.3.7.1 Het bedrijf stelt voor elke gerealiseerde blusgasinstallatie een certificatiedo-

cument op dat voldoet aan bijlage C van het certificatieschema. 

      

4.3.7.2 Het bedrijf geeft uitsluitend een conformiteitsverklaring af als wordt voldaan 

aan de in dit artikel vermelde voorwaarden. 

      

4.3.8.1 Het bedrijf laat binnen twee maanden een certificatie-beoordeling uitvoeren.       

4.3.8.7 Het bedrijf treft afdoende correctieve maatregelen na een certificatie-

beoordeling. 

      

4.3.10 Het bedrijf wijzigt het ontwerp zodra de situatie in een beveiligd object niet 

meer overeenkomst met de in de CS omschreven uitgangspunten. Zonodig 

worden het certificatiedocument en de conformiteitsverklaring aangepast. 

      

 

 


