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Geachte relatie,  
 
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief, is op 15 december het CCV-Certificatieschema Onderhoud 
Blusmiddelen (REOB) versie 4.0 gepubliceerd.  
 
Vanaf 15 maart 2017 is het niet meer mogelijk om een erkenning te halen / verlengen op versie 3.0, 
maar zal alleen versie 4.0 geldig zijn.  
 
In de onderstaande uitleg willen we u de verschillen kenbaar maken. Hieronder een weergave van de 
aandachtspunten welke van invloed zijn op de beoordeling tijdens uw audit. 
 
§ 3.3.6 & BIJLAGE 1 – SPECIALISATIES 
 
Het CCV-Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 4.0 (verder te noemen: schema) 
kent geen uitsluitingen meer maar specialisaties. De specialisaties zijn als volgt ingedeeld: 
 
DEELGEBIED A - Onderhoud en uitgebreid onderhoud 
 Soort Type  Onderhoud Uitgebreid 

onderhoud, 
beproeving 

Verplicht Draagbare blustoestellen Schuim V V 
Draagbare blustoestellen Poeder V n.v.t. 
Draagbare blustoestellen CO2 V n.v.t. 
Brandslanghaspels Vormvaste slang V V 

Aanvullend Verrijdbare blustoestellen Schuim O O 
Verrijdbare blustoestellen Poeder O n.v.t. 
Verrijdbare blustoestellen CO2 O n.v.t. 
Brandslanghaspels Platoprolbare slang O O 

Legenda: 
V =  Verplicht 
O =  Optioneel, aanvullende specialisatie 
n.v.t. = Niet van toepassing 
 
DEELGEBIED B - Revisie van blusmiddelen 
 Soort Type  Revisie 

Aanvullend Draagbare blustoestellen Schuim O 
Draagbare blustoestellen Poeder O 
Draagbare blustoestellen CO2 O 
Verrijdbare blustoestellen Schuim O 
Verrijdbare blustoestellen Poeder O 
Verrijdbare blustoestellen CO2 O 

Legenda: 
O =  Optioneel, aanvullende specialisatie 

 
DEELGEBIEDEN C1 EN C2 - Droge blusleidingen 
 Soort Type Onderhoud Uitgebreid 

onderhoud, 
inclusief 

beproeving 
drukvastheid 

Aanvullend Droge blusleidingen C1 V  

Droge blusleidingen C2  O 
Legenda: 
V =  Verplicht 
O =  Optioneel, aanvullende specialisatie 

 
Waar u eerder in het kwaliteitssysteem en uitingen naar (potentiele) klanten diende aan te geven welke 
uitsluitingen er op het certificaat van uw bedrijf aanwezig waren, dienen nu de eventuele specialisaties 
vermeld te worden. Tijdens de audit wordt dit door CIBV gecontroleerd. 
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§ 3.2.2. & § 3.2.10. - Naamswijziging Verificateur naar Verificateur / interne auditor. 
 
Ter verduidelijking van de functie “verificateur” is hieraan toegevoegd “interne auditor”. Hiermee is 
alleen de naam is gewijzigd, de inhoud van de functie niet.  
Wellicht ten overvloede geven we een toelichting op de invulling van de functie. 
 

Het REOB-onderhoudsbedrijf moet iemand binnen de organisatie benoemen die verantwoordelijk is 
voor verifiëren van de werkwijze van de onderhoudsmonteurs. 
 

In het kwaliteitshandboek dient te zijn omschrijven wat de auditvaardigheden1, volgens door het REOB 
onderhoudsbedrijf vastgelegde eisen, van de verificateur / interne auditor, minimaal dienen te zijn. 
 

Binnen het REOB-onderhoudsbedrijf wordt de werkwijze van: 
• iedere onderhoudsmonteur ten minste eenmaal per jaar en 
• iedere onderhoudsmonteur in opleiding ten minste eenmaal per twee maanden 

geverifieerd tijdens uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. 
De verificatie wordt op basis van de eisen uit het schema verricht door een daartoe gekwalificeerde 
verificateur / interne auditor. Van iedere verificatie wordt een rapport gemaakt. Hiervoor bruikbare 
inspectiebladen zijn bij CIBV gratis op te vragen. 
 

Een onderhoudsmonteur die in een bepaald kalenderjaar een inspectie heeft gehad van CIBV, hoeft in 
datzelfde jaar niet nogmaals door het REOB-onderhoudsbedrijf te worden geverifieerd. 
 

Bij bedrijven met maximaal 2 onderhoudsmonteurs behoeft deze functie niet te worden ingevuld. De 
certificatie instelling beoordeeld in deze gevallen alle onderhoudsmonteurs.  
 

 
§ 3.2.3. - Hygrometer . 
 
Terug van weggeweest. De hygrometer dient een meetbereik van 0 tot 80% te hebben met een 
schaalverdeling van 1%. Het doel van de meting is om vaststellen of in de ruimte waar het (her)vullen 
van poederblustoestellen plaatsvindt, de relatieve vochtigheid niet hoger is dan 70%. 
 

De hygrometer is opgenomen als categorie B meetmiddel en hoeft hierdoor niet gekalibreerd te worden. 
Voor meer details over de categorieën meetmiddelen A & B zie “Toelichting categorie meetmiddelen” op 

pagina 3 van dit document. 
 

Let op: De Hygrometer zal aan het meetmiddelenoverzicht in het kwaliteitshandboek toegevoegd 
dienen te worden. 
 

 
§ 6.3. - Normen. 
 
Het schema geeft aan dat u als erkend bedrijf beschikt over een aantal normen. In versie 4.0 van het 
schema zijn onderstaande aanvullingen opgenomen: 

• NEN-EN 671-3 C1:2015;2 
• NEN 1594 C2:2015 (uitsluitend voor bedrijven met een C1 of C2 erkenning).3 

Deze aanvullingen kunt u gratis bestellen bij www.nen.nl.  
 

Tijdens de audit zal de aanwezigheid van de normen beoordeeld worden. 
 

1   Auditvaardigheden kunnen omschreven worden dat de verificateur / interne auditor kennis heeft van: 
•  het volgen van de onderhoudsmonteur tijdens de uitvoering en beoordelen of het onderhoud correct uitgevoerd wordt,   

waaronder: 
– het stellen van vragen voor verduidelijking en uitleg bij het uitvoeren van onderhoud; 
– interviews. 

•  verificatie van uitgevoerd onderhoud (zie bijlage 5 schema); 
•  verificatie van de rapportage, inclusief de technische onderbouwing van een vervangingsadvies. 

 
2   Zoeken op site NEN “NEN-EN 671-3”. Volledige titel “NEN-EN 671-3:2009/C11:2015 nl - Vaste brandblusinstallaties - 

Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-
oprolbare slang”.  
LET OP, er is een verschil in de naam van het document CCV en NEN, het schema verwijst naar  
NEN-EN 671- 3:2009/C1:2015, de NEN titel is NEN-EN 671- 3:2009/C11:2015. Het betreft het zelfde document. 

 

3   Zoeken op site NEN “NEN 1594”. Volledige titel “NEN 1594:2006/C2:2015 nl - Droge blusleidingen in en aan gebouwen”. 
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§ 4.5.2.B. - Tijdsbesteding CIBV tijdens een period ieke (vervolg) audit. 
 

De specialisaties m.b.t. de praktijkinspecties brengen veranderingen met zich mee. Hoewel het schema 
een beetje verwarrend over kan komen, hanteert het CIBV de volgende interpretatie m.b.t. de waar te 
nemen (uitgevoerde) onderhouds- en revisiewerkzaamheden. 
 

Algemeen 
 

De planning van de inspecties moet, binnen alle mogelijk variaties, leiden tot een representatief 
beeld van het onderhoud van de verschillende blusmiddelen, de locatie waar het onderhoud 
uitgevoerd wordt en de kwalificaties van de monteurs. Voor de beoordeling maakt CIBV een 
selectie uit de variatie in de blusmiddelen die onderhouden worden en het gekwalificeerde 
onderhoudspersoneel. Ten opzichte van vorige beoordelingen zal CIBV proberen te vermijden 
dat dezelfde onderhoudsmonteurs voor hetzelfde onderhoud, of onderhoud aan dezelfde 
blusmiddelen als bij vorige beoordelingen beoordeeld worden. 

 

DEELGEBIED A - Onderhoud en uitgebreid onderhoud. 
 

Er wordt een afspiegeling van de uitgevoerde werkzaamheden van het voorgaande jaar 
waargenomen.  
Dit houdt in dat er tijdens de inspectie per onderhoudsdeskundige minimaal één blustoestel 
en/of één brandslang wordt onderhouden. Daarnaast zal op basis van steekproeven de 
uitvoering van uitgebreid onderhoud aan blustoestellen en brandslangen worden beoordeeld. 

 

DEELGEBIED B - Revisie van blusmiddelen. 
 

Per specialisatie wordt de uitvoering van revisie van één toestel beoordeeld. 
Het aantal te beoordelen toestellen kan tussen 1 en 6 variëren, afhankelijk van he aantal 
specialisaties.  
 

DEELGEBIED C1 - Droge blusleidingen. 
 

Van minimaal één blusleiding uitvoering onderhoud, waarbij ten minste de volgende aspecten 
worden beoordeeld: 
• 1 voedingsaansluiting; 
• 2 brandslangaansluitingen; 
• 1 aftapinrichting (met uitleg waarom deze al dan niet aanwezig is). 

 

DEELGEBIED C2 - Droge blusleidingen. 
 

Van minimaal één blusleiding uitvoering uitgebreid onderhoud, waarbij ten minste de volgende 
aspecten worden beoordeeld: 
• als C1 echter met drukvastheidsbeproeving. 

 
Toelichting categorieën meetmiddelen. 
 

De categorieën meetmiddelen A & B zijn niet nieuw in het schema.  
 

Vragen omtrent categorieën meetmiddelen en kalibratie worden vaak gesteld, vandaar een aanvullende 
toelichting. 
 

Het schema verwijst naar RvA-T018 en bijlage 8 van het schema. Hieronder een beknopte 
samenvatting van beide categorieën uit RvA-T018. 
 

 Categorie A Categorie B 
Omschrijving Formele kalibratie. Periodiek onderhoud of visuele inspectie. 

Onderbouwing 
indeling categorie 

Een formele kalibratie is vereist wanneer de 
meetapparatuur gebruikt wordt om:  
- Te verifiëren of een product aan 

gespecificeerde toleranties voldoet, welke 
kritiek zijn voor het presteren van het product 
en voor het voldoen aan door de producent of 
de klant gespecificeerde eisen. 

Een visuele inspectie kan voldoende zijn wanneer 
de meetapparatuur wordt gebruikt om:  
- Voor metingen met een brede tolerantie 

wanneer de voortdurende geschiktheid van de 
apparatuur kan worden bevestigd door een 
visuele controle op schade of minder goed 
functioneren. 

Herleidbaarheids-
criteria 

Ja. Nee. 

Herleidbaarheid Deze dient te worden gerealiseerd door het laten 
kalibreren via een instantie welke een kalibratie-
certificaat kan overleggen met een RvA 
kalibratie-logo of een logo/merk van één 
buitenlandse accreditatie-organisaties (MLA 
ondertekenaars4). 

Er zijn geen specifieke herleidbaarheidseisen voor 
deze categorie apparatuur, behalve periodieke 
visuele inspectie op bruikbaarheid. 

 

4  'Multilateral agreement' (MLA) georganiseerd door de European Co-operation for Accreditation (EA), of ‘Mutual recognition 
agreement (MRA) van de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). www.ilac.org  
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Kalibratie 
 

Hieronder een omschrijving hoe meetmiddelen herleidbaar gekalibreerd kunnen worden. Stap 4 wordt 
om technische en economische redenen geaccepteerd. Kalibratie zonder stap 4 is accurater, echter 
vaak economisch niet realistisch. 
 

Verantwoording extern  Verantwoording REOB bedrijf  
Stap 0  Stap 1  Stap 2  Stap 3  Stap 4  Stap 5 

 

 

 

 

 

Bedrijfs certificaat 

 
 

 

Certificaat 
manometer 

 

 

Interne kalibratie of 
uitbesteding. 

 

Uitvoeren 
onderhoud 

 

 

 
Primaire 

standaard 
MLA 

georganiseerd 
Geaccrediteerde 

instelling 
Manometer met 

certificaat 
Toegepaste meters 

REOB bedrijf 
Blustoestel, 

haspel of DBL 
Afwijking 

0% 
Afwijking 
0,003% 

Afwijking 
0,01% 

Afwijking 
0,05% 

Afwijking 
0,2% 

Afwijking 
1% 

Figuur 1, van primaire standaard tot uitvoeren onderhoud. 
 

Toelichting 
 

Stap 0  De primaire standaard 
Dit is de internationaal vastgelegde eenheid. 
Eén kilo is één kilo, één meter is één meter, via formules wordt hier de bar uit herleid. 

 

Stap 1  MLA georganiseerd 
Dit zijn de nationale accreditatie-organisaties welke bedrijven mogen accrediteren, zie 
voorbeelden van logo’s figuur 1. 

 

Stap 2  Geaccrediteerde instelling 
Dit is een instelling die bijvoorbeeld door de RvA of NMI is geaccrediteerd / erkend voor het 
uitgeven van kalibratiecertificaten aan bedrijven. Er wordt een rapport opgesteld met de eigen 
bedrijfsnaam en geconstateerde meetwaarden. Op dit rapport is bijvoorbeeld een RvA of NMI 
logo aanwezig. 
 

Let op: een ISO:9001 erkenning is hiervoor niet voldoende. 
 

Stap 3  Manometer met certificaat 
Indien stap 4 wordt toegepast, heeft het REOB bedrijf, of het bedrijf waar kalibratie validatie (zie 
stap 4) aan uitbesteed wordt, per type meetmiddel minimaal één gecertificeerd meetmiddel, dit 
meetmiddel wordt niet gebruikt voor het uitvoeren van onderhoud. Dit meetmiddel is voor de 
kalibratie validatie uit te voeren in stap 4. 
 

Stap 4  Interne kalibratie of uitbesteding 
Middels kalibratie validatie (vergelijken of de toegepast meetmiddelen overeenkomen met de 
gekalibreerde meter) worden de meetmiddelen voor uitvoering onderhoud gecontroleerd, 
hiervan wordt een rapport opgesteld. Het REOB bedrijf moet er voor zorgdragen dat de 
uitvoering volgens de juiste procedures en werkwijzen en door de juiste mensen is 
gewaarborgd. 
 

Bij REOB bedrijven is niet altijd de apparatuur en “kennis en kunde” aanwezig voor de kalibratie 
validatie.  
 

Daarom accepteert CIBV ook tweede-partij-kalibraties, dit kan door de dienst kalibratie uit te 
besteden aan een extern bedrijf.  
Het bedrijf wat de kalibratie validatie voor het REOB bedrijf uitvoert dient het certificaat zoals 
omschreven in stap 3 toe te voegen aan het rapport van de kalibratie validatie. 
 

Let op: Het REOB bedrijf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de 
uitbestede werkzaamheden. Uitbesteden aan een bedrijf met ISO:9001 erkenning geeft meer 
zekerheid (geldt niet voor het kalibratiecertificaat van het toegepaste meetmiddel, zie stap 2). 

 

Stap 5  Uitvoeren onderhoud  
Het onderhoud wordt door REOB bedrijf uitgevoerd bij de eindgebruiker. 

 
 

Voor meer informatie zie bijlage 8 van het CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen 
(REOB). 


