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Voorwoord 
 

 

 

Essentieel in deze, is dat voldaan is aan de eisen van de klant alsmede de geldende wet- en 

regelgeving.  

 

Deze regeling heeft betrekking op toeleveranties aan VBB-installaties. VBB staat voor Vast 

Opgestelde Brandblusinstallaties. 

 

Daar waar in deze certificatieregeling wordt gesproken over Toelevering, wordt bedoeld zowel een 

toelevering aan een deel van een VBB-installatie als Onderhoud aan een deel van een VBB-

installatie.  

 

Gezien het hiervoor vermelde is het  vereist dat deze documenten zorgvuldig en op deskundige wijze 

worden opgesteld. De eisen die worden gesteld aan de opgestelde documenten zijn in deze 

certificatieregeling opgenomen; het bedrijf dat volgens deze regeling is gecertificeerd moet borgen dat 

continue aan de eisen wordt voldaan.  

 

Deze certificatieregeling omschrijft de criteria waaraan Toeleveranciers moeten voldoen en de eisen 

aan de documenten die worden voorzien van het certificatiemerk.  

 

De eisen voor borging van het toezicht op de kwaliteit van de Toeleveranciers VBB-installaties in deze 

certificatieregeling is gebaseerd op NEN-EN 45011; deze certificatieregeling zal vooralsnog niet onder 

accreditatie worden uitgevoerd. 

 

Gezien de huidige beperkte beschikbaarheid van opleidingen betreffende toepassingsgebied is 

gekozen voor productcertificatie in plaats van persoonscertificatie of certificatie van een 

kwaliteitsmanagementsysteem.  

 

Deze certificatieregeling is tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep 

 

Certificatie Instelling beveiliging en Veiligheid B.V. (verder genoemd CIBV) is de eigenaar en 

beheerder van de certificatieregeling.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallaties (VBB-installaties) zijn 

beveiligingsinstallaties die zijn ontworpen en vast opgesteld in gebouwen of inrichtingen om in 

geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Onder VBB-installaties 

worden begrepen automatische sprinklerinstallaties (watervoerende sprinklerinstallaties en 

sprinklerinstallaties met schuimbijmenging, watersprayinstallaties), zwaar- en 

middelschuiminstallaties, lichtschuiminstallaties, watermistinstallaties, blusgasinstallaties, 

droge aerosolinstallaties, zuurstofverdringingsinstallaties, poederblusinstallaties en de 

bijbehorende branddetectie- en signaleringsinstallaties. Een Product is bedoeld om een brand 

onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen. Het installatie moet aan de vooraf 

vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. De installatie moet ook direct de prestatie 

leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden en/of blussen van de 

brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van het 

Product.  

 

Levering en onderhoud van een Product is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en 

goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden 

waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Dat vraagt om een 

adequate borging van de kwaliteit door de Toeleverancier. 

1.1.1 Doel van de certificatieregeling  

Afnemers van De Toeleverancier moeten een gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat 

producten (in de ruimste zin des woord) die van het certificatiemerk zijn voorzien, voldoen aan 

de gestelde eisen zoals omschreven in deze certificatieregeling. Certificatie is modulair per 

vakgebied mogelijk. 

Omdat de klanten van de toeleveranciers meestal gecertificeerde installatie en/of 

onderhoudsbedrijven zijn sluit dit schema zoveel mogelijk aan op het CCV-certificatieschema 

leveren en onderhoud VBB-installaties 4.0. 

1.1.2 Verantwoordelijkheden 

Uitgangspunt is dat de Toeleverancier alle leveranties onder certificatie levert. Het afgeven 

van een ander certificaat of document mag niet leiden tot verwarring met het certificaat zoals 

beschreven in paragraaf 5.3. 

 

De Toeleverancier is ervoor verantwoordelijk dat de toelevering aan de in het 

certificatieschema gestelde eisen voldoet. 

1.1.3 Leeswijzer 

Het certificatieschema bevat: 

- eisen waaraan het product moet voldoen, hoe dit beoordeeld moet te worden en wanneer 

er sprake is van goed- en afkeur (hoofdstuk 2); 

- voorwaarden voor de Toeleverancier voor het verkrijgen en in stand houden van het 

productcertificaat, (hoofdstuk 3); 

- geharmoniseerde werkwijzen die het CIBV moet te hanteren bij de behandeling van een 

certificatieaanvraag en de instandhouding van een productcertificaat (hoofdstuk 4); 
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- beschrijving van het productcertificaat dat het CIBV afgeeft aan de Toeleverancier, het 

certificaat dat de Toeleverancier afgeeft aan de afnemer en het toe te passen 

certificatiemerk (hoofdstuk 5). 

- Waar product staat kan ook dienst gelezen worden. 

1.2 Toepassingsgebied 

VBB-installaties of delen van VBB-installaties, zijn onder te verdelen naar: 

A. Automatische sprinklerinstallaties. 

B. Watervoerende sprinklerinstallaties. 

C. Sprinklerinstallaties met schuimbijmenging. 

D. Zwaar- en middelschuiminstallaties. 

E. Lichtschuiminstallaties. 

F. Watermistinstallaties. 

G. Blusgasinstallaties. 

H. Aerosolinstallaties. 

I. Permanente zuurstofverdringingsinstallaties. 

J. Poederblusinstallaties. 

K. Watersprayinstallaties. 

L. Watersprayinstallaties met schuimbijmenging. 

M. Blusgasinstallaties 

 

Voor dit schema zijn de gearceerde installaties van toepassing. 

 

 

De volgende onderdelen worden beschouwd als toelevering van een VBB-installatie. 

Een bedrijf kan gecertificeerd worden voor de volgende vakgebieden: 

* = nog geen uitwerking in dit schema. 

 

Levering 

- Engineering sprinklerinstallaties 

- Levering sprinklerleidingwerk (prefab) * 

- Montage sprinklerleidingwerk 

- Levering ondergronds bluswatersysteem 

- Levering pompsets 

- Levering blusschuiminstallaties * 

- Levering wateropslagtanks 

- Ruimtedichtheidsmeting voor blusgasinstallaties 

 

Onderhoud 

- Onderhoud ondergronds bluswatersysteem 

- Onderhoud pompsets 

- Onderhoud blusschuiminstallaties 

- Onderhoud waterreservoirs – B-controle 

- Onderhoud watertanks – C-controle 
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Uitsluiting: 

- Levering van en onderhoud aan Sprinklermeldinstallaties.  

1.3 Relatie met wet- en regelgeving 

Deze certificatieregeling wordt niet aangestuurd vanuit wet- en regelgeving. De 

certificatieregeling is privaatrechtelijk en bevat geen wettelijke eisen. 

1.4 Overgangsregeling 

Deze versie vervangt de versie 1.0. 

 

Deze certificatieregeling mag vanaf de publicatiedatum worden toegepast en moet vanaf  

01-10-2022 toegepast worden. 

 

 

1.5  Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

1. Geactualiseerd naar het  CCV-certificatieschema leveren en onderhoud  VBB-

installaties 4.0. 

2. Toegevoegd:  

- Levering wateropslagtanks 

- Onderhoud waterreservoirs – B-controle 

- Onderhoud watertanks – C-controle 

- Ruimtedichtheidsmeting voor blusgasinstallaties 

3. VBB-systeem vervangen voor VBB-installatie. 

4. Dienen vervangen voor moeten. 

5. Overgangsregeling ingevoerd. 

6. Toepassingsgebied uitgebreid met blusgas-ruimtedichtheidsmeting, waterreservoir A, 

B en C-controle. 

7. In tegenstelling tot het CCV-schema de categorieën A en B-meetmiddelen 

gehandhaafd. 

8. 3.2.10 verbeterd door resultaten van CI-beoordeling te vervangen door periodiek 

toetsen of het kwaliteitssysteem doeltreffend is; 

9. Niet in 3.3.3 prestatiegericht omschreven hoe de VBB-leverancier toegang voor 

derden tot de leveringslocatie moet regelen; 

10. In 4.5.2 vermeld dat de periodieke beoordeling een jaarlijkse audit betreft en 

dienstgerichte beoordelingen (inspecties), en dat het beoordelingsproces langer dan 

een jaar in beslag kan nemen. 

11. 4.5.3 geheel herzien en in overeenstemming gebracht met productcertificatie volgens 

ISO 17065. 

12. In 5.2 de verplichte tekst voor het productcertificaat verbeterd. 
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2 Eisen aan het product 
Bij productcertificatie staan de eisen aan het onder certificaat geleverde product centraal.  

2.1 Algemeen 

Alle technische en administratieve eisen waaraan het onder certificaat geleverde product moet 

voldoen en de wijze waarop dit wordt beoordeeld, zijn opgenomen in paragraaf 2.2.  

 

Indien van de van toepassing zijnde normen of voorschriften wordt afgeweken moet de 

technische gelijkwaardigheid door het Deskundigenpanel VBB-installaties zijn geaccepteerd1. 

Indien de afwijking niet wordt voorgelegd aan het Deskundigenpanel VBB-installaties, of door 

het deskundigenpanel niet als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, wordt niet voldaan aan de 

criteria voor certificatie. In dat geval geldt het gestelde in paragraaf 1.1.2 ten aanzien van 

afwijkingen.  

2.2  Eisen, beoordelingsmethoden, goed- en afkeur 

De toelevering moet worden aangelegd volgens de eisen, uitgangspunten van de Leverancier 

van het Product of Onderhoudsbedrijf van het Product. De eisen of uitgangspunten moet 

gebaseerd te zijn op één van de normen of voorschriften die in paragraaf 6.3 zijn vermeld. In 

het uitgangspuntendocument moeten voor zover van toepassing aanvullende eisen, keuzes in 

de normen en de technische gelijkwaardige en door het Deskundigenpanel VBB-installaties 

geaccepteerde oplossingen voor normeisen zijn opgenomen.  

ONDERHOUD  

Onderhoud bestaat uit:  

- Het uitvoeren van voorgeschreven onderhoudshandelingen; of  

- opname van de conditie/staat van het VBB-installatie, het vergelijken van de werkelijke 

tegen de nominale staat, het vaststellen van overschrijdingen van de grenswaarden van 

de nominale staat, conclusie en advies aan opdrachtgever over uitvoering 

onderhoudshandelingen, uitvoering van onderhoud door vervanging, reparatie of 

afstelling, en controle op de effectiviteit van uitgevoerd onderhoud.  

METINGEN 

In de sub paragrafen van paragraaf 2.2 wordt in de kolom ‘wijze van beoordeling’ een aantal 

malen een meting vermeld. Achter de meting staat (M<cijfer>). Het betreffende nummer 

correspondeert met het overzicht van meetmiddelen in paragraaf 3.2.3. 

 

Resultaten van een onderhoudsactiviteit kunnen leiden tot een benodigde actie als niet aan de 

eis wordt voldaan. Niet elk geconstateerd gebrek leidt tot een benodigde actie. In het Rapport 

van Onderhoud moet het VBB-onderhoudsbedrijf onder item 7 tot en met 10 daarvan verslag 

doen. Bij beoordeling moet worden uitgegaan van de werkvaardigheid van het VBB-installatie 

tot aan het volgende onderhoud. 

 

 

 
1Alle in de schema´s genoemde sprinkler-voorschriften en -normen staan afwijkingen toe zolang er sprake is van gelijkwaardigheid. De 

gelijkwaardigheid moet beoordeeld te worden door een instantie (zie definitie NEN-EN 12845 par. 3.30, of Authority having jurisdiction 

in de NFPA systematiek) 
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2.3 Eisen aan Levering 

2.3.1 Eisen aan het ontwerp (Engineering) 

De Toeleverancier maakt een ontwerp voor zijn levering. Hierop zijn de volgende eisen van 

toepassing. 

 

Beoordelingsaspect  Eis  Wijze van 

beoordeli

ng 

Afkeur indien 

Projectinformatie en -

documentatie 

Voldoet aan de op 

het beoordelings-

aspect betrekking 

hebben criteria uit de 

norm of het 

voorschrift uit 

paragraaf 6.2 die/dat 

voor levering van het 

Product wordt 

gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admini-

stratief 

Vereiste informatie of 

documentatie 

ontbreekt of niet aan 

de eisen voldoet 

Omvang van de 

beveiliging 

Admini-

stratief 

Ontwerp afwijkt van de 

omvang volgens het 

uitgangspuntendocum

ent 

P&ID inclusief 

gedetailleerde 

componentenlijst 

Admini-

stratief 

Niet aan de eis is 

voldaan 

Opstelling apparatuur 

voor de watervoorziening, 

zoals pompsets, 

reservoir(s), 

beproevingsinrichting, 

onderdrukbeveiliging, etc. 

Admini-

stratief 

Ontwerp afwijkt van de 

keuze volgens het 

uitgangspuntendocum

ent 

Sproeitijd Admini-

stratief 

Uit berekening blijkt 

dat de vereiste 

sproeitijd wordt 

gehaald 

Maximum sproeivlak(ken) Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Sproeidichtheid (ook met 

betrekking tot vrije ruimte) 

Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

 Admini-

stratief 

 

Afmeting reservoir en 

inclusief benodigde 

suppletie 

Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Afmeting toevoerleiding, 

bezink- en zuigputten 

Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Druktank Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Snelheid in zuigleiding Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Sprinklerprojectie, 

inclusief 

obstructieregelgeving 

Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 
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Maximum 

verzorgingsgebied per 

alarmklep 

 

 

Productkeur 

materialen conform 

interpretatie besluit 

onder  l - product- of 

typekeur sprinkler 

component van het 

deskundigenpanel 

van het CCV 

Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Leidingmaterialen, 

afsluiters  

Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Ophanging Admini-

stratief 

Ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Productkeur op 

materialen 

Admini-

stratief 

Materialen zijn 

gespecificeerd die 

geen productkeur 

hebben 

Gehele 

sprinklermeldinstallatie 

(zone-indeling 

stromingsschakelaars, 

alarmcentrale, 

brandweerpaneel, externe 

alarmen en 

doormeldingen 

Admini-

stratief 

ontwerp niet aan de 

eis voldoet 

Leidingdimensionering Admini-

stratief 

Hydraulische 

berekeningen onjuist 

zijn 

2.3.2 Montage Sprinklerleidingnet 

Beoordelingsaspect Eis   Bepalen van de 

staat 

Algemeen Voldoet aan de op het 

beoordelings-aspect 

betrekking hebben 

criteria uit de norm of 

het voorschrift uit 

paragraaf 6.2 die/dat 

voor levering van het 

Product wordt gebruikt. 

 

 Niet aan de eis 

is voldaan qua 

ontwerp, 

montage, 

inbedrijfstelling 

en prestatie. 

Uitvoering volgens 

ontwerp, o.a.: 

sprinklerkoppen, 

leidingen, koppelingen,  

verbindingsmiddelen, 

beugeling en  

beugelafstand, 

doorspoelaansluitingen,  

manometers. Ontwerp ‘as 

built’. 

 

Voldoet aan de op  

het beoordelingsaspect  

betrekking hebben 

criteria uit de norm of 

het voorschrift uit  

paragraaf 6.3 die/dat 

voor levering van de 

VBB installatie wordt 

gebruikt, en aan de 

ontwerptekeningen;  

leidingwerk inwendig 

schoon. 

 

Visueel,  

dichtheidstest,  

doorspoelen,  

meting M4;  

groeven meting  

M5 

Niet aan de eis 

is  

voldaan of niet  

conform 

ontwerp,  

leidingwerk  

inwendig  

verontreinigd 

2.3.3 Levering Ondergronds leidingnet 
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Beoordelingsaspect Eis  Bepalen van 

de staat 

Afkeur indien 

Ontwerp 

 

Voldoet aan de op het 

beoordelings-aspect 

betrekking hebben 

criteria uit de norm of 

het voorschrift uit 

paragraaf 6.2 die/dat 

voor levering van het 

Product wordt gebruikt. 

 
Productkeur materialen 

conform door het 

Deskundigenpanel VBB-

systemen vastgestelde 

lijst 

 

Admini-

stratief 

Ontwerp voldoet 

niet aan de eisen 

uit het UPD, eisen 

van de klant en de 

normen, 

Prefab 

 

Voldoet aan het 

ontwerp. 

 

Productkeur materialen 

conform door het 

Deskundigenpanel VBB-

systemen vastgestelde 

lijst 

 

Visueel 

 

Admini-

stratief 

 

Metingen M: 

1, 4, 14, 15, 

16 

 

Afwijking t.o.v. de 

vereiste waarden 

en of kwalificaties 

van de producent 

van materialen 

Montage 

 

Voldoet aan de op  

het beoordelingsaspect  

betrekking hebben 

criteria uit de norm of 

het voorschrift uit  

paragraaf 6.3 die/dat 

voor levering van de 

VBB installatie wordt 

gebruikt; en aan de 

ontwerptekeningen; 

positie van de leidingen; 

leidingwerk inwendig 

schoon; markeringen. 

 

Visueel 

 

Metingen M: 

1, 4, 14, 15, 

16 

 

Afwijking t.o.v. de 

vereiste waarden. 

Testen 

 

Voldoet aan de eisen uit 

de van toepassing 

zijnde voorschrift of 

norm; persproef; 

dichtheidstest; spoeltest. 

Visueel 

 

Metingen M: 

1, 4, 14, 15, 

16 

 

Afwijking t.o.v. de 

vereiste waarden. 

Aanwijzingsborden, 

tekstplaten en informatie 

 

Voldoet aan de op het 

beoordelings-aspect 

betrekking hebben 

Admini-

stratief 

Ontwerp voldoet 

niet aan de eisen 

uit het UPD, eisen 
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criteria uit de norm of 

het voorschrift uit 

paragraaf 6.2 die/dat 

voor levering van het 

Product wordt gebruikt. 

 

van de klant en de 

normen, 

Inbedrijfstellen Alle onderdelen van de 

geleverde VBB-

installatie zijn 

functioneel, de VBB-

installatie is 

bedrijfsvaardig, bevindt 

zich in werkvaardige 

staat, en voldoet aan 

ontwerp en UPD.  

Volledige 

beproeving 

van de 

installatie en 

registratie in 

het 

normatieve 

rapport van 

interne 

eindcontrole 

 

Niet voldaan aan 

de eis uit het 

ontwerp. 

Opleverdocumentatie Bevat ten minste de 

indeling en onderdelen 

van Bijlage 9 uit het  

VBB-schema 

 

Admini-

stratief 

Niet of onvolledig. 

Voldoet niet aan de 

indeling en 

onderdelen van 

Bijlage 9 uit het  

VBB-schema. 

 

 

2.3.4 Waterreservoir (tank/ kelder/ bassin) 

Beoordelingsaspect Eis  Bepalen van de staat 

Algemeen Voldoet aan de op het 

beoordelings-aspect 

betrekking hebben criteria uit 

de norm of het voorschrift uit 

paragraaf 6.2 die/dat voor 

levering van het Product 

wordt gebruikt. 

 

Niet aan de eis is voldaan 

qua ontwerp, montage, 

inbedrijfstelling en prestatie. 

 

2.3.4 Ruimtedichtheidsmeting 

Beoordelingsaspect Eis  Bepalen van de staat 

Basisinformatie   

Ruimtedichtheid / 

integriteit 

NEN-EN 15004-1 

 

Minimale correlatiecoëfficiënt 

r=0,99 of r2 = 0,98 
Geen bias pressure hoger 

dan ± 3 Pa 

Minimaal 6 drukstappen 

normaliter 10 tot 60 Pa 

 

Ruimtedichtheid / 

integriteit 

CCV Harmonisatieafspraak 

VBB Blusgas 
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Rapportage CCV Harmonisatieafspraak 

VBB Blusgas 

 

 

2.4  Eisen aan het Onderhoud 

2.4.1 Onderhoud Waterreservoir 

 

Beoordelingsaspect Eis  Bepalen van de staat 

Drinkwaterleiding Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Meting M1 

Meting druk 

Reservoir (metaal, 

bovengronds) 

Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud uit de 

bijlage en volgens 

specificatie producent.  

Visueel 

Meting bijvulling 

(gesuppleerd reservoir) 

Reservoir (metaal, 

bovengronds) 

C-Controle 

Volgens TB67 en TB-80. 

Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud uit de 

bijlage en volgens 

specificatie producent. 

 

 

Reservoir (beton, 

ondergronds) 

Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud uit de 

bijlage en volgens 

specificatie producent.  

Visueel 

Meting bijvulling 

(gesuppleerd reservoir) 

Open water Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Visueel 

 

Bassin Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud uit de 

bijlage en volgens 

specificatie producent.  

Visueel 

Meting bijvulling 

(gesuppleerd basin) 

Reservoir/ Basin B-Controle 

Volgens TB67 en TB80 

 

Druktank Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Visueel 
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Vulinrichting(priming tank) Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Functionele beproeving 

bijvulling, starten van de 

pomp. 

Visueel 

Flowmeter Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Visueel 

 

 

2.4.2 Onderhoud Pompen 

 

Beoordelingsaspect Eis  Bepalen van de staat 

Door dieselmotor 

aangedreven pompsets, 

noodstroomaggregaat 

(NSA) 

Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Functionele test van 

capaciteiten, toerentallen,  

startdruk,. M1, M2, M6. 

Metingen diesel: oliedruk en 

temperatuur, uitlaatgassen- 

temperatuur, glandtemp- 

eratuur, draaiuren. 

 

Door elektromotor 

aangedreven pompsets 

Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Functionele test van 

capaciteiten,  startdruk, (M1), 

M2, M6. 

Meting isolatieweerstand. 

Meting opgenomen stroom. 

Functionele test schakelkast.  
Onderwaterpomp 

(Memorandum 70, 

Technisch Bulletin 70) 

Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Functionele test van 

capaciteiten,  startdruk, (M1), 

M2. 

Meting isolatieweerstand. 

Meting opgenomen stroom. 

Visueel (3-jaarlijks) 

Functionele test  schakelkast.  
Bronpomp Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Functionele test in “firemode” 

vancapaciteiten, startdruk, 

(M1), M2. 

Meting isolatieweerstand, 

sinusmeting 

Meting afpomping. 

Functionele test schakelkast.  
Jockeypomp Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent.  

Meting in- en uitschakeldruk. 

Functionele test schakelkast. 
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2.4.2 Onderhoud Schuimsystemen 

Beoordelingsaspect Eis  Bepalen van de staat 

Schuim 

 

Functionele tests, metingen 

en controles volgens het 

rapport van onderhoud van 

TB-80 en volgens specificatie 

producent. 

 

Test schuim-monster, 

concentratie-meting. 
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3 Voorwaarden voor certificatie 
In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven waaraan de Toeleverancier moet 

voldoen om onder certificatie te werken.  

3.1 Algemeen 

De Toeleverancier moet continu aan CIBV te kunnen aantonen dat voldaan wordt aan de 

eisen aan kwaliteitsborging (paragraaf 3.2) en de voorwaarden bij aanvraag en in stand 

houden (paragraaf 3.3), genoemd in het certificatieschema.  

De Toeleverancier voorziet het CIBV van alle opgevraagde informatie en gegevens. Het niet 

nakomen hiervan kan leiden tot de sancties beschreven in paragraaf 4.9 en 4.10. 

3.2 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

Bij productcertificatie gaat het primair om het voldoen aan de eisen zoals beschreven in 

hoofdstuk 2. Het kwaliteitssysteem heeft hierbij een ondersteunend karakter, gericht op het 

continu borgen2 van de kwaliteit van het onder certificaat te leveren product. 

In de volgende sub paragrafen zijn de eisen aan het kwaliteitssysteem verder uitgewerkt. 

Een kwaliteitssysteem ingericht conform ISO 9001 wordt in beginsel geacht te voldoen aan 

alle aspecten (breedte) beschreven in deze paragraaf, behoudens aanvullende eisen 

(diepgang) die in deze paragraaf zijn beschreven. 

3.2.1  Organisatie en verantwoordelijkheden 

De Toeleverancier beschikt over een overzicht van de medewerkers van wie het werk van 

invloed is op de kwaliteit van het te leveren product. 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze medewerkers, hiërarchische 

verbanden, respectievelijk hun onderlinge verbanden, zijn vastgelegd. 

De medewerkers zijn op de hoogte van het kwaliteitssysteem, werken volgens het 

kwaliteitssysteem en worden geïnformeerd over wijzigingen. 

WERKEN ONDER TOEZICHT 

Uitvoerende medewerkers die niet aantoonbaar beschikken over de vereiste kwalificaties 

mogen niet zelfstandig werken, doch uitsluitend onder continue toezicht3 van gekwalificeerde 

medewerkers. 

ONTWERPAFDELING 

Indien een bedrijf een product levert moet het beschikken over een ontwerpafdeling. 

MONTAGEAFDELING 

Indien het bedrijf monteert moet het beschikken over een montageafdeling. 

24/7 SERVICEDIENST  

 
2 Inrichting en omvang van het kwaliteitssysteem zijn sterk afhankelijk van o.a. het product of dienst  en de omvang van de organisatie. 

In het algemeen geldt: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. 

3 Toezicht betekent dat medewerkers zelfstandig kunnen werken maar dat er gekwalificeerd medewerkers op locatie aanwezig zijn. 

Deze medewerkers moeten beschikbaar zijn voor vragen, moeten controles uitvoeren en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

werk dat onder hun toezicht wordt uitgevoerd. 
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Het onderhoudsbedrijf moet beschikken over een servicedienst die in staat is dag en nacht 

met een responstijd van ten hoogste 4 uur na storingsmelding service en correctief onderhoud 

uit te voeren aan VBB-installaties. 

DUIKPLOEG 

Een duikploeg moet ten minste bestaan uit een duikploegleider, duiker en reserveduiker. 

SPRINKLERTANKLEVERANCIER 

De leverancier moet bij de producent toegang hebben tot kennis, informatie, training en 

ondersteuning. Leverancier moet schriftelijk toestemming hebben van de producent tot de 

verkoop van de producten. 

GEKWALIFICEERDE MEDEWERKERS 

De Toeleverancier moet, per deelsysteem, beschikken over ten minste 2 personen in vast 

dienstverband die beschikken over de juiste competenties en gekwalificeerd zijn voor hun 

functie. 

 

Bovendien: 

Engineering 

- 1 Sprinklertechnicus 

- 1 Aankomend technicus 

 

Levering sprinklertank 

- 1 Projectleider per 50 tanks per jaar. 

- 1 Engineer per 80 tanks per jaar. Combifunctie toegestaan. 

- 1 Inspecteur per 50 tankinspecties per jaar. Combifunctie toegestaan. 

- 1 Werkvoorbereider per 80 tanks per jaar. Combifunctie toegestaan. 

- 1 Productieleider. 

- 2 Productiemedewerkers per 80 tanks per jaar. 

- 1 Leidinggevend monteur per 50 tanks per jaar. 

- 2 monteurs per 20 tanks per jaar. 

 

Levering ondergrondse leidingsystemen 

- 1 projectleider per 5 systemen per jaar. 

- 1 engineer per 5 systemen per jaar. 

- 1 uitvoerder per 10 systemen per jaar. 

- 2 monteurs per 5 systemen per jaar. 

 

 

Montage sprinklerinstallaties 

- 1 Leidinggevend monteur per 5000 gemonteerde sprinklers per jaar. 

- 2 Monteurs per 5000 gemonteerde sprinklers per jaar. 

 

Levering pompen 

- 1 engineer per 100 pompen. 

- 1 testengineer per 200 sets. 

- 1 productiemedewerker per 50 pompsets. 

 

Ruimtedichtheidsmeting 

- 1 senior meettechnicus per 4 meettechnici 
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- 1 meettechnicus per 150 metingen 

 

Onderhoud waterreservoir (B-controle) 

- 1 Duikploegleider per 50 duikinspecties per jaar. 

- 1 Duiker per 50 duikinspecties per jaar. 

 

Onderhoud watertank (C-Controle) 

- 1 Inspecteur per 50 tankinspecties per jaar. 

- 1 Leidinggevend monteur per 25 tankinspecties per jaar 

- 2 Monteurs per 25 tankinspecties per jaar. 

 

Onderhoud Pompen 

- 1 Monteur per 250 installaties . 

- 1 Binnendienstmedewerker per 4 monteurs. 

 

Onderhoud Schuiminstallaties 

- 1 Monteur per 300 installaties.    

- 1 Binnendienstmedewerker per 4 monteurs. 

 

Onderhoud Ondergronds leidingwerk 

- 1 Monteur per 150 installaties    

- 1 Binnendienstmedewerker per 5 monteurs. 

ERVARING EN CONTINUÏTEIT 

Ten behoeve van de kwaliteit van de werkzaamheden moet de Toeleverancier een voldoende 

aantal ervaren medewerkers hebben om producten zoals beschreven in Hoofdstuk 2 te 

kunnen uitvoeren. De vakbekwaamheid en ervaring worden geacht op peil te blijven als de 

Toeleverancier minimaal 50% van zijn contracten met een minimum van 10 per jaar onder 

certificaat uitvoert. 

 

Ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden moet vervanging van de 

deskundigen door de Toeleverancier georganiseerd zijn. Hierbij mag gebruikt gemaakt worden 

van ingehuurd personeel (zie paragraaf 3.2.5). 

3.2.2  Kwalificaties 

De kwaliteit van het geleverde werk is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de 

medewerkers: de juiste mensen moeten het juiste werk doen. 

De Toeleverancier moet van medewerkers betrokken bij taken aangegeven in het 

certificatieschema vast te stellen dat aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. Voor de 

genoemde taken worden uitsluitend gekwalificeerde medewerkers ingezet4. 

Kwalificaties worden bijgehouden en geregistreerd. Jaarlijks wordt geëvalueerd of nog steeds 

aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. 

 

Op basis van opleiding en ervaring kunnen medewerkers gekwalificeerd worden voor het 

uitvoeren van een of meer van de volgende functies. 

 

 
4 Dit laat onverlet dat gekwalificeerde medewerkers conform paragraaf 3.2.1 en voetnoot 3 toezicht kunnen houden op medewerkers in 

opleiding. 
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FUNCTIONARIS BIJLAGE 

  

Engineering VBB-installatie - Sprinkler  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Sprinklertechnicus 1.8 

Aankomend technicus 1.8 

  

Leverancier Sprinklertanks  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Projectleider 1.12 

Technicus 1.12 

Uitvoerder 1.12 

Inspecteur 1.12 

Producent Sprinklertank  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Projectleider 1.9 

Engineer 1.9 

Werkvoorbereider 1.9 

Productieleider 1.9 

Productiemedewerkers 1.9 

Leidinggevend monteur 1.9 

Monteur 1.9 

Inspecteur 1.9 

Levering en montage grondleidingnet  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Projectleider 1.7 

Technicus 1.7 

Uitvoerder 1.7 

Monteur 1.7 

  

Levering pompsets   

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Engineer 1.3 

Productiemedewerker 1.3 

Test engineer 1.3 

Specialist 1.3 

  

Montage sprinklerleidingnet  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Leidinggevend monteur 1.4 

Monteur 1.4 

  

Ruimtedichtheidsmeting  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.13 

Senior Meettechnicus 1.13 
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FUNCTIONARIS BIJLAGE 

Meettechnicus 1.13 

  

Onderhoud waterreservoir (B-controle)  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Duikploegleider  1.10 

Duiker (inspecteur) 1.10 

Reserve Duiker 1.10 

  

Onderhoud watertank (C-Controle)  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Projectleider 1.11 

Inspecteur 1.11 

Leidinggevend monteur 1.11 

Monteur 1.11 

  

Onderhoud grondleidingnet  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Onderhoudscoördinator 1.6 

Onderhoudsmonteur 1.6 

  

Onderhoud pompsets  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Onderhoud coördinator (Supervisor/ Leidinggevende) 1.2 

Specialist 1.2 

Onderhoudsmonteur (Service Engineer) 1.2 

  

Onderhoud blusschuiminstallaties  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 1.1 

Onderhoudscoördinator 1.5 

Onderhoudsmonteur 1.5 

  

 

Opmerking: 

De Toeleverancier kan aantoonbaar maken dat een medewerker aan de betreffende eind- en 

toets-termen voldoet.  

3.2.3  Meetmiddelen en apparatuur 

De Toeleverancier beschikt over een overzicht van apparatuur en meetmiddelen die worden 

ingezet in het kader van het onder certificaat geleverde product. 

Bij de uitvoering van een functionele test of van een meting wordt gebruikt gemaakt van de 

aangegeven meetmiddelen. Het nummer van het meetinstrument (bijvoorbeeld M1) 

correspondeert met de in hoofdstuk 2 in de kolom ‘wijze van beoordeling’ aangegeven meting. 

Er is onderscheid5 tussen: 

 
5zie RvA-T018 
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- Meetmiddelen voor metingen categorie A. Deze moeten aantoonbaar geïdentificeerd en 

gekalibreerd zijn en de kalibratie moet herleidbaar zijn tot internationale standaarden.  

- Meetmiddelen metingen categorie B. 

 

Het meetbereik van de meetmiddelen moet afgestemd zijn op de omstandigheden en moet 

voor de te meten waarde voldoen aan de vereiste nauwkeurigheid.  

Metingen moeten in normale bedrijfsomstandigheden worden uitgevoerd, in condities waarbij 

het meetmiddel binnen zijn technische specificaties wordt toegepast. De toeleverancier 

onderbouwt de vereiste her-kalibratietermijnen eventueel in samenwerking met de leverancier 

van het meetmiddel. 
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NR C MEET 

MIDDEL 

METING NAUWKEUR

IGHEID 

MEETBEREIK 

M1 A Volume-

stroommeter  

 

Volumestroom 

[dm3/min] of [m3/uur] 

± 5% op basis van 

vereist dm3/min 

M2 A Spannings-

meter 

(multimeter) 

Spanning primaire 

energievoorziening, 

spanning secundaire 

energievoorziening [V] 

± 1% 12 V=, 24 V=,  

230 V~ 

M3 A Stroommeter 

(multimeter), 

meettang 

Primaire stroom, 

secundaire stroom 

(alarmstroom, 

ruststroom) [A] 

± 1% Afgestemd op de 

te meten waarde 

in A 

M4 A Manometer Persdruk [kPa] ± 5% 1600 kPa of 1,5 

maal de hoogst 

voorkomende druk 

M5 B Groefdiepte 

meetlint of 

kaliber 

Groefafmeting en 

toleranties 

Fabrikant-

eigen; op 

meetlint staat 

de tolerantie 

aangegeven 

Alle diameters 

M6 B Refractie 

meter (brix) 

 

Bijmengpercentage n.v.t. n.v.t. 

M7 B Toerental 

meter 

Toerental [omw/min] ± 5% Geschikt voor het 

vereiste toerental 

M8 B Drijver/ 

dobber met 

afleesschaal 

Glycerine-water-

mengsel (antivries) 

[gr/cm3] 

10 g/cm3 bij 

20º C 

Geschikt voor 

glycol 

M9 A Manometer  Vloeistofdruk bij 

pomptest. 

 

1% 1600 kPa of 1,5 

maal de hoogst 

voorkomende druk 

 

M10 B Temperatuur

meter 

Gastemperatuur ± 5% Geschikt voor de 

te meten 

gastemperatuur 

M11 B Megger Isolatieweerstand ± 20% 0,1 – 2G Ohm 

M12 A Weegschaal Gewicht van het 

mengsel 

± 1 gram n.v.t. 

M13 B Geleidbaar-

heidmeter 

 

Conductivi-

teitsmeter 

Middels afgeleide het 

bijmengpercentage 

±  0,1 % van 

de 

bijmengverho

uding 

Geschikt voor het 

meten van 

mengsels water 

en s.v.m. 
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M14 A Registrerende 

manometer 

Persdruk ± 2% 0-24 bar 

M15 B Meetlint 

 

GPS-meter 

Afstanden en posities 

bij inmeten  

 

 

± 1 cm 

 

± 2 cm 

Afgestemd op het 

project 

M16 A Digitale 

afstandmeter 

Afstanden en hoogtes ± 2 cm 50 meter 

M17 A Diktemeter 

Ultrasoon 

Plaatdikte (metaal) 

meten 

± 0,01 mm 

 

0 – 10 mm 

M18 A Laser meet-

instrument 

Horizontaal en 

verticaal uitlijnen 

± 1 mm 0 – 50 m 

M19 B Schuifmaat Diktemeting en 

dieptemeting 

± 0,05 mm 0 – 100 mm 

M20 A Fan Volumestroom [dm3/s] 

of [m3/uur]  

± 5%   

M21 A Manometer  Druk [Pa]  ± 1 Pa   

M22 A Temperatuur 

meter 

Temperatuur  ± 1 °C  

M23 A Barometer  Barometrische druk ± 100 Pa  

M24 B Afstandsmete

r / meetlint / 

rolmaat 

Afstanden en posities 

bij inmeten  

ruimte 

± 1 cm  
 

 

M25 B Moment-

sleutel 

Maximaal aan te 

zetten moment op een 

bout. 

± 5 % 0 – 150 Nm 

 

 

 

 

 

FUNCTIE MEETMIDDEL 

  

Enginering  

Sprinklertechnicus 4, 15, 16 

Aankomend sprinklertechnicus Geen 

  

Levering Sprinklertank  

Projectleider 17, 18 

Engineer  

Werkvoorbereider  

Productieleider  

Productiemedewerkers  
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FUNCTIE MEETMIDDEL 

Leidinggevend monteur 17, 18 

Monteur  

  

Levering en montage grondleidingnet  

Projectleider  geen 

Uitvoerder 1, 4, 14, 15, 16 

Monteur  

  

Levering: Pompsets   

Engineer  

Productiemedewerker  

Test engineer 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 

Specialist (inbedrijfsteller = specialist onderhoud) 2, 3, 7, 9, 10, 11 

  

Levering: Montage sprinklerleidingnet  

Leidinggevend monteur 4, 5 

Monteur 4, 5 

  

Ruimtedichtheidsmeting  

(Sr.) Meettechnicus 20, 21, 22, 23, 24 

  

Onderhoud waterreservoir (B-Controle)  

Duikploegleider  

Duiker 17, 19, 24 

  

Onderhoud Sprinklertank (C-Controle)  

Inspecteur 17, 18, 19, 24 

Leidinggevend monteur 17, 18, 19, 24 

Monteur  

  

Onderhoud grondleidingnet  

Onderhoudsdeskundige  

Onderhoudsmonteur 1, 4, 14 

  

Onderhoud pompsets  

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers  

Onderhoud coördinator (Supervisor/ Leidinggevende)  

Specialist 2, 3, 7, 10, 11 

Onderhoudsmonteur (Service Engineer) 2, 3, 7, 10, 11  

  

Onderhoud blusschuiminstallaties  

Onderhoud coördinator  

Onderhoudsmonteur 1, 6, 9, 12, 25 
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3.2.4  Uitbesteden 

Uitbesteding niet toegestaan.  

3.2.5  Inhuur 

De Toeleverancier mag personeel inhuren om de werkzaamheden te verrichten. De 

verhouding tussen eigen personeel en ingehuurd personeel is op het werk ten hoogste 1:4. 

3.2.6  Primaire processen 

 

Levering 

De Toeleverancier maakt aantoonbaar dat de primaire bedrijfsprocessen; ontwerpen, 

bestellen en ontvangen, installeren, uitvoeren van tussen- en eindcontroles, opleveren, in 

voldoende mate geborgd en geïmplementeerd zijn (in de vorm van procedures en 

werkinstructies) zodat de kwaliteit van geleverde producten geborgd is. 

 

De Toeleverancier moet voorafgaand aan de levering beschikken over de eisen van de klant 

en basisinformatie. De informatie moet zijn gebaseerd op de norm of het voorschrift dat voor 

levering wordt gebruikt.  

 

Een andere engineer of projectleider dan die het ontwerp heeft gemaakt moet het ontwerp 

verifiëren op overeenstemming met de basisinformatie. In geval van validatie wordt dit 

aangetekend op het (de) betreffende document(en). In geval er afwijkingen worden 

geconstateerd moeten deze te worden geregistreerd in een rapport of het betreffende 

document en te worden opgelost, waarna de aanpassingen wederom moeten worden 

gevalideerd. 

 

De Toeleverancier moet bij het begin van montage verifiëren of de feitelijke omstandigheden 

overeenkomen met de informatie waarop het ontwerp is gebaseerd.  

 

De Toeleverancier maakt aantoonbaar dat in te kopen producten volgens specificatie worden 

besteld en bij levering tegen specificatie worden gecontroleerd. Bij levering of in gebruik 

nemen van ingekochte materialen en componenten moet de Toeleverancier te controleren dat 

deze voldoen aan de gestelde eisen. Bij levering volgens NFPA-voorschriften of FM 

Datasheets moet goedkeuring van eisende partijen voor toepassing van Europese in plaats 

van Amerikaanse materialen aantoonbaar zijn (behalve het gestelde in 2.2 t.a.v. leidingen, 

koppelingen, verbindingsmiddelen, beugeling en  beugelafstanden). 

Bij door derden toegeleverde producten moet de Toeleverancier eveneens controleren of deze 

voldoen aan de gestelde eisen.  

 

Onderhoud 

De Toeleverancier maakt aantoonbaar dat de primaire bedrijfsprocessen geïmplementeerd 

zijn (in de vorm van procedures en werkinstructies) zodat de kwaliteit van geleverde producten 

geborgd is. 

 

De Toeleverancier voert binnen de looptijd van het contract met de opdrachtgever het  
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overeengekomen onderhoudsprogramma uit in de periodiciteit genoemd in de van toepassing 

zijnde onderhoudsnorm. Ten behoeve van de bepaling van de periodiciteit moet De 

Toeleverancier per project een onderhoudsmatrix maken met de datum waarop het onderhoud 

moet zijn voltooid (de vervaldatum). De Toeleverancier moet het onderhoudsprogramma tijdig 

voltooien. De datum van voltooien mag maximaal 2 maanden afwijken van de vervaldatum op 

basis van de periodiciteit uit de onderhoudsnorm.  

 

De Toeleverancier moet voor het uitvoeren van de dienst kunnen beschikken over ten minste 

de volgende basisinformatie over het te onderhouden installatie. Ten minste de volgende 

gegevens moeten beschikbaar zijn:  

1. Onderhoudsprogramma van de betreffende VBB-installatie waarin per component is 

vermeld:  

- welk onderdeel het betreft;  

- welke onderhoudswerkzaamheden er volgens de gebruikte basisnorm en (of) de 

fabrikant moeten worden uitgevoerd;  

- in welke frequentie de onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd;  

- indien van toepassing: de startwaarden voor metingen;  

- de wijze van vastleggen van de gemeten waarde;  

- de wijze van vastleggen van onderhoud en herstelwerkzaamheden, inclusief de 

benodigde  

- reserveonderdelen. 

2. Rapport van Interne Eindcontrole of jongste Rapport van Onderhoud, afkomstig van een 

leverancier of VBB-onderhoudsbedrijf dat geregistreerd is voor het leveren van een 

gecertificeerde VBB-installatie of gecertificeerd onderhoud of de fabrikant. 

3. Alle ontwerpen. 

4. Bedienings- en Onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. 

5. P&ID-schema. 

6. Indien van toepassing de certificaten voor gebruikte componenten.  

 

De Toeleverancier maakt aantoonbaar dat in te kopen producten en (of) diensten volgens 

specificatie worden besteld en bij levering tegen specificatie worden gecontroleerd. Bij 

levering of in gebruik nemen van ingekochte of door de afnemer toegeleverde materialen en 

componenten moet het onderhoudsbedrijf controleren dat deze voldoen aan de gestelde 

eisen.  

 

Een tweede gekwalificeerde deskundige van de Toeleverancier moet een interne 

administratieve en inhoudelijke controle uitvoeren van de door de onderhoudsdeskundige 

opgestelde onderhoudsrapporten, alsmede alle rapportages van eventuele onderaannemers. 

Deze controle moet worden geregistreerd en zo nodig worden teruggekoppeld naar de 

onderhoudsdeskundige. 

 

De Toeleverancier levert het rapport, het certificaat en andere benodigde documentatie binnen 

4 weken na de oplevering aan zijn klant. 

3.2.7  Documentbeheer,  registraties en archivering 

De Toeleverancier beschikt over de volgende documentatie: 

- De documenten genoemd in paragraaf 6.2. 

- De schriftelijke procedures en werkinstructies volgend uit het certificatieschema; 

- Werkinstructies, voorschriften en (eventuele) certificaten van de producent van de 

ingekochte componenten en materialen, waar van toepassing. 
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- De Toeleverancier blijft op de hoogte van wijzigingen in deze documenten en informeert 

zijn medewerkers hierover. 

- De Toeleverancier beschikt over de volgende registraties: 

- Overzicht van medewerkers6, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 

hiërarchische verbanden (§ 3.2.1); 

- Kwalificaties van de medewerkers (§ 3.2.2); 

- Overzicht van apparatuur en meetmiddelen, en in geval van meetmiddelen categorie A: 

kalibratie (§ 3.2.3); 

- De resultaten van verificaties en validaties (§ 3.2.6); 

- Klachten (§ 3.2.8); 

- Correcties en corrigerende maatregelen(§ 3.2.9); 

- Resultaten van evaluaties (§ 3.2.10); 

- Documenten (bijvoorbeeld contract, bevestiging van een opdracht, eigen registratie van 

een mondelinge opdracht, e-mail) waarin de opdracht van de afnemer aan de 

Toeleverancier is vastgelegd. 

 

De Toeleverancier houdt een overzicht bij van het aantal producten dat binnen een 

kalenderjaar onder certificaat wordt gemonteerd. Daarnaast houdt hij per levering een 

projectdossier bij, waarin ook een kopie van het Rapport van Interne Eindcontrole. 

 

De Toeleverancier zorgt voor een overzichtelijke archivering van alle gegevens en 

documenten die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in het certificatieschema. De 

gegevens moeten voor een periode van minimaal 5 jaar7 bewaard te blijven. Voor niet meer 

bestaande objecten is archivering niet langer van toepassing. Ten minste de volgende 

gegevens worden gearchiveerd: 

- Inkooporder met de uitgangspunten (eisen van de klant); 

- De originele normen of voorschriften waarop de toelevering is gebaseerd; 

- Definitieve ontwerpdocumentatie zoals tekeningen, berekeningen e.d.; 

- Rapportages van interne verificatie en validatie; 

- Onderhoud en bedieningsvoorschriften; 

- Kopie certificaat. 

3.2.8  Klachten 

De Toeleverancier heeft een schriftelijke procedure voor klachten, klachtanalyse en het 

nemen van corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen.  

De Toeleverancier bevestigt klachten binnen maximaal twee weken schriftelijk aan de 

klagende partij. De Toeleverancier handelt de klacht binnen maximaal drie maanden af en 

stuurt hiervan een schriftelijk bericht aan de klagende partij. In het schriftelijke bericht vermeldt 

de Toeleverancier of de klacht terecht is en zo ja, welke maatregelen de Toeleverancier heeft 

genomen of gaat nemen.  

3.2.9  Corrigerende maatregelen 

De Toeleverancier heeft een schriftelijke procedure voor correcties en corrigerende 

maatregelen. 

 
6 Waarmee ook ingehuurd personeel wordt bedoeld (zie paragraaf 3.2.5).  

 

7In verband met wetgeving kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen 

gelden. 
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Bij geconstateerde fouten en afwijkingen zorgt de Toeleverancier naast herstel ook voor 

corrigerende maatregelen. Corrigerende maatregelen zijn gericht op het voorkomen van het 

opnieuw optreden van de fout. 

Bij afwijkingen vastgesteld door het CIBV gelden specifieke condities, zie paragraaf 4.8.3 en 

paragraaf 4.8.7. 

3.2.10 Evaluatie 

De Toeleverancier kan aantonen dat blijvend aan alle voorwaarden genoemd in dit hoofdstuk 

(voorwaarden voor certificatie) en hoofdstuk 2 (eisen aan product) voldaan wordt. Hiervoor 

wordt ten minste gebruik gemaakt van: 

- analyse van klachten; 

- periodiek toetsen van de kwaliteit van de geleverde producten;  

- periodiek toetsen van de werkzaamheden van uitvoerende medewerkers tegen de 

voorgeschreven werkwijzen; 

- periodiek toetsen of de eisen uit paragraaf 3.2.1 t/m 3.2.9 correct uitgevoerd worden. 

3.2.11 Technisch overleg 

Het bedrijf moet regelmatig technisch overleg te voeren tussen medewerkers8. In dit overleg 

moeten onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op de inhoud en kwaliteit van de 

documenten. Dit kunnen zaken zijn die bij toetsing of beoordeling van de documenten naar 

voren komen of opmerkingen, commentaar en klachten van opdrachtgevers en andere 

eisende partijen. Alle opstellers moeten regelmatig deelnemen aan dit Technisch overleg. Een 

verslag met besluiten en actiepunten moet worden geregistreerd. De resultaten van dit 

Technisch overleg moeten in de directiebeoordeling te worden betrokken. 

3.3  Voorwaarden bij aanvraag en in stand houden 

3.3.1 Gegevens bij aanvraag 

De Toeleverancier biedt het CIBV bij aanvraag de volgende gegevens aan: 

- Een bewijs van wettelijke registratie9 waarbij het leveren van het product bedoeld in dit 

certificatieschema herkenbaar is aangegeven; 

- Een verklaring van een hiertoe bevoegd persoon dat de Toeleverancier zich zal houden 

aan de in het certificatieschema genoemde eisen, voorwaarden en verplichtingen; 

- Het werkgebied waarvoor certificatie wordt aangevraagd; 

- De eventuele aanwezigheid van meerdere vestigingen voor het leveren van de 

producten. 

- De Toeleverancier voorziet verder het CIBV op diens verzoek van alle nodige informatie 

en gegevens (zie paragraaf 4.3). 

3.3.2  Status gedurende de aanvraag 

 
8  Bij organisaties waar gezien het aantal medewerkers intern technisch overleg niet wordt gevoerd kan aan deze eis worden voldaan 

door extern overleg of deelname in werk- en of normcommissies.  

9 In Nederland is dat inschrijving bij de Kamer van Koophandel, aantoonbaar door een geldig uittreksel. 
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Tot het moment dat de initiële beoordeling is afgesloten met een positief besluit (zie paragraaf 

4.4), is het niet toegestaan enige verwijzing te publiceren naar de aanvraag voor certificatie. In 

individuele contacten en contracten mag hier wel naar worden verwezen. 

3.3.3  Bezoeken op locatie 

De Toeleverancier neemt in offertes, contracten en opdrachten voor de levering van een 

product op dat het personeel van of namens het CIBV, toegang heeft tot de locatie(s) waar de 

werkzaamheden worden uitgevoerd, of zijn uitgevoerd. 

3.3.4  Planning 

De Toeleverancier voorziet het CIBV van planningsgegevens over te leveren producten, zodat 

het CIBV haar eigen activiteiten kan inplannen. De mate van detaillering vindt plaats in 

onderling overleg. 

3.3.5  Wijzigingen 

De Toeleverancier meldt relevante veranderingen in de organisatie tijdig bij de certificatie-

instelling, zoals: 

- fusies en overnames; 

- wijzigingen in de organisatie; 

- wijzigingen in het kwaliteitssysteem, die van invloed zijn op de  

- kwaliteit van product; 

- borging van de kwaliteit van product; 

- uitvoering van het certificatieschema; 

- wijzigingen in de inhoud en de status van andere certificaten (voor zover van invloed op 

uitvoering van het certificatieschema). 
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4 Uitvoering van certificatie 

4.1 Eisen aan de uitvoering van de certificatie 

4.1.1 Algemeen 

CIBV  zal de beoordeling uitvoeren volgens haar eigen reglementen en procedures horend bij 

de accreditatienormen NEN-EN-ISO/IEC17065 Indien er strijdigheden zijn tussen de eigen 

reglementen en deze certificatieregeling is deze certificatieregeling bindend. 

4.1.2 Kwalificaties 

CIBV  legt de opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel aantoonbaar vast, 

met onderbouwing van het voldoen aan de in de certificatieregeling genoemde kwalificaties.   

4.2 Processchema 

Zie de processchema’s op volgende pagina’s. 

Processchema dienstcertificatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 
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Certificatieschema  Toeleverancier VBB-installaties 

Versie 2.0  –  18-02-2022 

 Pagina 33 van 135 

 

 

4.3 Behandelen aanvraag 

 

CIBV  neemt elke aanvraag in behandeling, en controleert of alle gegevens bij aanvraag 

compleet en juist zijn. Het CIBV vraagt aanvullende gegevens op die nodig zijn voor het 

behandelen van de aanvraag en het opstellen van een begroting en planning, zoals: 

- gegevens gevraagd in § 3.3.1; 

- gegevens gevraagd in § 3.3.4; 

- beschrijving hoe het kwaliteitssysteem ingericht is; 

- gegevens die mogelijk tot een reductie kunnen leiden in de omvang en diepgang van de 

initiële beoordeling, zoals: 

- eventueel andere aanwezige certificaten; 

- gegevens voor het correct kunnen beoordelen van een Toeleverancier met meerdere 

vestigingen.  

- Een Toeleverancier met meerdere vestigingen kan zich op twee manieren laten 

certificeren: 

- elke vestiging apart, hierbij wordt elke vestiging als een aparte Toeleverancier gezien met 

één productcertificaat per vestiging; 

- als één Toeleverancier met meerdere locaties/vestigingen, hierbij is er sprake van één 

organisatie met één certificatiecontract en één productcertificaat (multi-site certificatie). 

De voorwaarden voor multi-site certificatie zijn: 

- de Toeleverancier heeft een hoofdkantoor en decentrale locaties die alle hetzelfde 

kwaliteitssysteem toepassen dat vanuit het hoofdkantoor wordt beheerd; 

- vanuit het hoofdkantoor worden de decentrale locaties hiërarchisch aangestuurd (het is 

niet nodig dat alle locaties onder dezelfde juridische entiteit vallen);  

- de processen op alle locaties zijn substantieel vergelijkbaar en passen dezelfde 

methoden en procedures toe; 

- het hoofdkantoor behandelt klachten (zie paragraaf 3.2.8); 

- het hoofdkantoor ziet erop toe dat corrigerende maatregelen (zie paragraaf 3.2.9) ook 

worden geïmplementeerd op alle decentrale locaties, waar van toepassing; 

- het hoofdkantoor betrekt bij het uitvoeren van evaluaties (zie paragraaf 3.2.10) ook de 

decentrale locaties. 

- mogelijk aanwezige schorsing (zie paragraaf 4.9) of intrekking (zie paragraaf 4.10).  

 

Aan de hand van de gedocumenteerde aanvraag voor certificatie stelt CIBV  een begroting en 

planning op voor het uitvoeren van de initiële beoordeling en voor het uitvoeren van periodieke 

beoordelingen. 

CIBV  hanteert hierbij de tabellen in paragraaf 4.4.2 en paragraaf 4.5.2. De berekende tijden 

zijn exclusief reistijd en rapportagetijd, en exclusief de benodigde tijd voor de beoordeling van 

tekortkomingen. 

Variabelen in de berekening kunnen zijn: de organisatievorm van het bedrijf, het aantal 

medewerkers, geografische spreiding, variaties in product of dienst.  

De begroting wordt geaccordeerd en vastgelegd, inclusief de onderbouwing van afwijkingen 

op de tabellen in dit certificatieregeling. 

 

CIBV informeert het bedrijf over ten minste: 

- een begroting van kosten en tijd;  

- de eisen en voorwaarden uit dit regeling; 

- de contractuele/reglementaire voorwaarden van CIBV zelf. 
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4.4 Initiële beoordeling 

4.4.1 Uitvoering 

De initiële beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

- verificatie van de gegevens verstrekt bij de aanvraag; 

- verificatie op geldigheid en reikwijdte van andere certificaten; 

- beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitssysteem, zie paragraaf 3.2 

met de in de sub paragrafen genoemde onderwerpen (audit); 

- beoordeling van het voldoen aan de voorwaarden van het certificatieschema, waaronder 

gebruik van het certificatiemerk; 

- beoordeling van de primaire processen; 

- beoordeling van technische voorzieningen (inspectie, indien van toepassing); 

- beoordeling van de geleverde/te leveren producten tegen (inspectie); 

- beoordeling van corrigerende maatregelen en aantoonbaarheid hiervan (indien van 

toepassing); 

- beoordelen of bevindingen van inspectie als corrigerende maatregelen geïmplementeerd 

zijn (beoordeling van relatie tussen bevindingen uit de audit en bevindingen van 

inspectie). 

4.4.2 Tijdsbesteding en steekproef 

 

A. INITIËLE BEOORDELING - AUDIT 

Beoordeling 

kwaliteitssysteem in 

aanvulling op ISO 9001 

CIBV maakt op basis van de beschikbare gegevens een 

auditplan(ning) en een auditprogramma voor alle in paragraaf 

3.2 genoemde elementen van het kwaliteitssysteem. De initiële 

beoordeling is een volledige beoordeling; het auditplan en – 

programma voorziet er in dat in de periodieke beoordeling alle 

elementen van het kwaliteitssysteem in een driejaarlijkse cyclus 

aan bod komen.  

Als startpunt voor het auditplan en –programma geldt de 

mandagentabel IAF-MD5 voor het uitvoeren van audits, of de 

eigen mandagentabel voor vergelijkbare bedrijven.  

De certificatie-instelling kan hierbij kortingen en toeslagen 

berekenen op basis van (maar niet beperkt tot):  

- Elementen uit ISO 9001 die niet het schema voorkomen;  

- De aanwezigheid van een ISO 9001 certificaat of andere 

certificaten en het uitvoeren van de verificatie;  

- Het gecombineerd uitvoeren van audits voor andere 

schema’s (ISO 9001, andere CCV schema’s, schema’s van 

andere schemabeheerders);  

- De organisatievorm;  

- De mate waarin en de wijze waarop het kwaliteitssysteem 

gedocumenteerd is;  

- De ervaringen bij het specifieke bedrijf;  

- Wel/geen uitbesteding;  

- De wijze waarop de controleprocessen (proces – 

eindcontrole) georganiseerd zijn; 

- Interne/externe kalibratie;  
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- Meerdere vestigingen;  

- Geografische spreiding;  

- Het aantal medewerkers in dezelfde functie.  

 

CIBV beoordeelt ten minste twee projectdossiers.  

De certificatie-instelling zorgt na afloop van de audit voor een 

evaluatie van de tijdsbesteding ten opzichte van het gestelde 

doel en stelt waar nodig de auditplanning, het auditprogramma 

en de tijdsbesteding bij, inclusief indien nodig een aanvulling op 

de uitgevoerde audit.  

De certificatie-instelling zorgt voor een volledige 

gedocumenteerde onderbouwing van de auditplanning, het 

auditprogramma, de tijdsbesteding en de aanpassingen hierop. 

 

 

B. INITIËLE BEOORDELING - INSPECTIE 

Beoordeling product  

(per vestiging) 

De beoordeling vindt plaats tijdens de uitvoering van het 

onderhoud/ levering aan een VBB-installatie.  

 

Voor elke te verifiëren onderhoudsbeurt geldt een minimum 

tijdsbesteding van 0,5 auditdag.  

 

CIBV beoordeelt per toeleveringsonderdeel, bij ten minste 2 

installaties het onderhoud/ levering dat door aanvrager wordt 

uitgevoerd.  

 

 

4.4.3  Rapportage, beoordeling en besluitvorming 

Elke initiële beoordeling wordt voorzien van een rapportage met alle bevindingen op de 

punten genoemd in paragraaf 4.4.1.  

Het CIBV  beoordeelt de rapportage op in ieder geval de compleetheid van de beoordeling, de 

uitvoering door gekwalificeerd certificatiepersoneel en een correcte procesafloop. 

Op basis van deze beoordeling maakt het CIBV  een schriftelijk advies ten behoeve van de 

besluitvorming door de certificatie-instelling. Alle afwijkingen, geconstateerd tijdens de initiële 

beoordeling, moeten aantoonbaar opgeheven te zijn voordat het CIBV  een positief besluit kan 

nemen. 

4.4.4 Publicatie 

Na een positief besluit worden de gegevens van de Toeleverancier met vermelding van het 

betreffende certificatieschema gepubliceerd op www.CIBV.nl10. 

4.5 Periodieke beoordeling 

4.5.1 Uitvoering 

 
10 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CIBV . 

http://www.cibv.nl/
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De periodieke beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitssysteem, zie paragraaf 3.2 met 

de in de sub paragrafen genoemde onderwerpen (audit); 

beoordeling van het blijvend voldoen aan de voorwaarden van dit certificatieschema, 

waaronder gebruik van het certificatiemerk; 

- beoordeling van de primaire processen; 

- beoordeling van technische voorzieningen (inspectie, indien van toepassing); 

- beoordeling van de geleverde/te leveren producten tegen de eisen zoals geformuleerd in 

paragraaf 2.2 (inspectie); 

- beoordeling van corrigerende maatregelen en aantoonbaarheid hiervan (indien van 

toepassing); 

- beoordelen of bevindingen van inspectie als corrigerende maatregelen geïmplementeerd 

zijn (beoordeling van relatie tussen bevindingen uit de audit en bevindingen van 

inspectie). 

4.5.2 Frequentie, tijdsbesteding en steekproef 

De periodieke beoordeling bestaat uit een jaarlijkse audit en de over het jaar uit te voeren  

productgerichte beoordelingen. Het beoordelingsproces kan meer dan een jaar in beslag 

nemen. Audits en inspectie(s) kunnen gecombineerd, maar ook gescheiden uitgevoerd 

worden. Inspecties starten na afronding van de initiële beoordeling, en de steekproef moet bij 

voorkeur verdeeld te worden over de gehele periode tot de volgende periodieke beoordeling. 

 

A. PERIODIEKE BEOORDELING - AUDIT 

Beoordeling 

kwaliteits- 

systeem 

CIBV voert de audit uit conform het opgestelde en bijgestelde 

auditplan(ning) en auditprogramma, zie paragraaf 4.4.2. 

  

CIBV beoordeelt ten minste twee projectdossiers. De te 

beoordelen projectdossiers zijn bij voorkeur van projecten die 

tijdens steekproeven zijn beoordeeld, zodat een compleet beeld 

ontstaat van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem.  

 

De certificatie-instelling zorgt na afloop van de audit voor een 

evaluatie van de tijdsbesteding ten opzichte van het gestelde 

doel en stelt waar nodig de auditplanning, het auditprogramma 

en de tijdsbesteding bij, inclusief indien nodig een aanvulling op 

de uitgevoerde audit.  

De certificatie-instelling zorgt voor een volledige 

gedocumenteerde onderbouwing van de auditplanning, het 

auditprogramma, de tijdsbesteding en de aanpassingen hierop. 

 

 

B. PERIODIEKE BEOORDELING - INSPECTIE 

Beoordeling 

product (per 

vestiging) 

De beoordeling vindt plaats tijdens de uitvoering van het 

onderhoud/ levering aan een VBB-installatie.  

 

Voor elke te verifiëren onderhoudsbeurt geldt een minimum 

tijdsbesteding van 0,5 auditdag.  
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CIBV beoordeelt per toeleveringsdeel bij ten minste 1 installatie 

het onderhoud/ levering dat door aanvrager wordt uitgevoerd.  

 

4.5.3 Rapportage, beoordeling en besluitvorming 

De eindrapportage van een periodieke beoordeling of een extra beoordeling moet alle 

bevindingen van beoordeling bevatten, inclusief de beoordeling van de corrigerende 

maatregelen voor geconstateerde afwijkingen.  

 

Om de gecertificeerde status te kunnen handhaven moet het rapport een positieve conclusie 

bevatten over de geconstateerde conformiteit. Indien geconstateerde afwijkingen niet binnen 

de hiervoor gestelde termijnen worden opgeheven wordt een tussentijdse rapportage 

opgesteld met hierin een advies voor schorsing van (een deel van) de scope van certificatie.  

 

Het rapport met advies tot schorsing moet gereviewd worden op o.a. compleetheid van de 

beoordeling, uitvoering door gekwalificeerd certificatiepersoneel en correcte procesafloop.  

Een besluit met betrekking tot schorsing (paragraaf 4.9.1), tot opheffen van de schorsing 

(paragraaf 4.9.3) of tot intrekking (paragraaf 4.10.1) moet genomen worden als binnen de 

gestelde termijn openstaande afwijkingen niet weggenomen zijn. 

4.6 Extra beoordeling 

Het CIBV kan extra beoordelingen uitvoeren als hiertoe aanleiding is. Aanleidingen kunnen 

zijn: 

- de resultaten van andere beoordelingen; 

- klachten dat het product waarbij het certificatiemerk is toegepast niet aan de gestelde 

eisen voldoet; 

- klachten over misleidend of foutief gebruik van het certificatiemerk; 

- publicaties; 

- eigen waarnemingen door de certificatie-instelling; 

- informatie van belanghebbende partijen, zoals de overheid en/of verzekeraars. 

Voor de uitvoering, rapportage, beoordeling, besluitvorming en eventuele sancties gelden de 

bepalingen zoals bij de periodieke beoordeling.  

De certificatie-instelling voert een extra beoordeling op uitbesteding van werkzaamheden uit 

indien het onderhoudsbedrijf controle en validatie van uitbestede werkzaamheden 

onvoldoende aantoonbaar kan maken. 

4.7 Reductie van tijdsbesteding op basis van andere certificaten 

Indien een leverancier beschikt over andere certificaten, kan CIBV deze onder bepaalde 

voorwaarden betrekken in zijn beoordeling. De beoordeling kan dan efficiënter worden 

uitgevoerd. In de paragraaf hierna zijn deze voorwaarden verder uitgewerkt. 

4.7.1 Aanwezigheid  ISO 9001 certificaat 

Indien de certificaathouder een kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat conform ISO 9001 is 

gecertificeerd door een hiervoor geaccrediteerde11 certificatie instelling kan de initiële 

beoordeling beperkt worden tot de volgende onderwerpen: 

 
11  Accreditatie door de RvA of MLA partner 
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- nagaan of de scope van het ISO 9001 certificaat het betreffende toepassingsgebied 

afdekt;  

- verifiëren of het kwaliteitshandboek alle onderwerpen bevat zoals beschreven in 

hoofdstuk 3; 

- beoordelen van het geleverde/te leveren product of dienst; 

- beoordelen van de procedures voor gebruik van het certificatiemerk; 

- beoordelen van vakbekwaamheid en kwalificaties. 

4.8 Afwijkingen 

Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen wordt beschouwd als een afwijking. 

Afwijkingen kunnen betrekking hebben op het onder certificaat geleverde product en/of op het 

kwaliteitssysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als major of minor. 

 

Het CIBV communiceert afwijkingen aan de Toeleverancier bij het afsluiten van de audit of 

inspectie. 

 

Bij een Toeleverancier met meerdere vestigingen die kiest voor multisite certificatie (zie 

paragraaf 4.3) hebben afwijkingen en de consequenties hiervan betrekking op de gehele 

organisatie. 

4.8.1 Major - kwaliteitssysteem 

- één of meerdere eisen uit de certificatieregeling zijn niet geïmplementeerd, of een situatie 

die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over het vermogen van 

het kwaliteitsmanagementsysteem om product of diensten te leveren die aan de gestelde 

eisen voldoen, of  

- een minor afwijking voor één van de eisen uit de certificatieregeling waarvoor bij de 

laatste beoordeling eveneens een afwijking was vastgesteld, of  

- het niet registreren van klachten en/of het niet opvolgen van klachten, of 

- misbruik van het certificatiemerk, of 

- fraude, misleiding van CIBV of het bewust verstrekken van foutieve of onvolledige 

informatie aan CIBV. 

4.8.2 Major - product 

Het onder certificaat geleverde product voldoet niet aan de gestelde eisen waardoor: 

- gevaarlijke of onveilige situaties (kunnen) ontstaan, of 

- het product niet functioneert of waardoor storingen (kunnen) optreden. 

- Voorbeelden van major afwijkingen zijn opgenomen in bijlage 4. 

4.8.3 Major - consequenties 

Bij major afwijkingen presenteert de Toeleverancier binnen een door het CIBV vast te stellen 

periode (van maximaal 7 werkdagen) een plan van aanpak.  

Gemaakte fouten worden onmiddellijk hersteld. 

Het plan van aanpak bestaat ten minste uit:  

- een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. In deze 

analyse komen in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in het 

voortbrengingsproces van het producten de mogelijke oorzaken in het falen van 

controleprocessen naar voren; 
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- de te nemen acties die per onmiddellijk noodzakelijk zijn om te voorkomen dat bij 

producten die niet aan de eisen voldoen met certificatiemerk toegepast wordt;  

- een analyse gericht op de geleverde producten sinds de laatste beoordeling door CIBV 

die mogelijk niet aan de gestelde eisen voldoen, en op de mate waarin de geanalyseerde 

grondoorzaken geleid hebben tot (niet eerder) geconstateerde afwijkingen;  

- te nemen acties voor het herstellen of repareren van alle geleverde producten die niet 

aan de eisen voldoen;  

- oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 

- de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen 

(bijvoorbeeld met een interne audit). 

De Toeleverancier documenteert de volgens het plan van aanpak uit te voeren corrigerende 

maatregelen volledig, zodat deze door het CIBV verifieerbaar zijn. 

De termijn voor het uitvoeren van het plan van aanpak bedraagt maximaal drie maanden. 

 

4.8.4 Minor - kwaliteitssysteem 

De certificatie-instelling beoordeelt binnen een periode van ten hoogste 7 werkdagen na de 

afgesproken datum van ontvangst het plan van aanpak op doelmatigheid en doeltreffendheid 

in relatie tot de geconstateerde afwijking.  

 

De certificatie-instelling beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwijking de 

uitvoering van de correcties en de implementatie van de corrigerende maatregelen16 om vast 

te stellen dat de afwijking is opgeheven. De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard 

van de afwijkingen, en is gebaseerd op de onderdelen genoemd in paragraaf 4.5.1. Zo nodig 

wordt een extra beoordeling uitgevoerd ter verificatie.  

De certificatie-instelling kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties 

en corrigerende maatregelen verlengen met een periode van twee maanden. 

 

4.8.5 Minor - kwaliteitssysteem 

- Een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de 

borging van de kwaliteit van het onder certificaat geleverde product, of 

- het ontbreken van, het niet hebben geïmplementeerd of niet in stand hebben gehouden 

van één van de eisen uit het certificatieschema, hetgeen niet heeft geleid tot een major 

afwijking, of 

- het niet in stand hebben gehouden van één of meerdere voorwaarden uit dit 

certificatieschema (waaronder financiële verplichtingen en het reglement voor gebruik 

van het certificatiemerk). 

4.8.6 Minor - product 

- Het onder certificaat geleverde product voldoet niet aan de gestelde eisen, hetgeen niet 

heeft geleid tot een major afwijking, of  

- een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingentwijfel doet rijzen over de 

kwaliteit van het onder certificaat geleverde product. 

4.8.7 Minor - consequenties 

De Toeleverancier krijgt drie maanden de tijd om corrigerende maatregelen te nemen. De 

corrigerende maatregen moeten ten minste bestaan uit: 
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- een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. In deze 

analyse komen in elk geval (niet limitatief)de mogelijke oorzaken in het 

voortbrengingsproces van het product en de mogelijke oorzaken in het falen van 

controleprocessen naar voren; 

- een analyse gericht op de omvang van geleverde producten sinds de laatste beoordeling 

door het CIBVdie mogelijk niet aan de gestelde eisen voldoen, en de mate waarin de 

geanalyseerde grondoorzaken geleid hebben tot (niet eerder) geconstateerde 

afwijkingen;  

- te nemen actie voor het herstellen en/of repareren van alle geleverde producten die niet 

aan de eisen voldoen; 

- oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 

- de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen 

(bijvoorbeeld met een interne audit). 

 

De Toeleverancier documenteert de uit te voeren corrigerende maatregelen volledig, zodat 

deze door CIBV verifieerbaar zijn. 

4.8.8  Beoordeling door de certificatie-instelling 

CIBV beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwijking de uitvoering van de 

correcties en de implementatie van de corrigerende maatregelen12 om vast te stellen dat de 

afwijking is opgeheven. De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard van de 

afwijkingen, en is gebaseerd op de onderdelen genoemd in paragraaf 4.5.1. Zo nodig wordt 

een extra beoordeling uitgevoerd ter verificatie. 

CIBV kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en corrigerende 

maatregelen verlengen met een periode van drie maanden. 

4.9  Schorsing 

4.9.1 Schorsen 

De Toeleverancier wordt geschorst: 

- bij het niet tijdig aanleveren van een plan van aanpak bij het vaststellen van een major 

afwijking (zie paragraaf 4.8.3), of 

- bij een plan van aanpak dat onvoldoende borgt dat correcties uitgevoerd zullen worden 

en/of dat onvoldoende borging biedt voor de uitvoering van de oorzaakanalyse en 

implementatie van corrigerende maatregelen (zie paragrafen 4.8.3 en 4.8.7), of 

- als de corrigerende maatregelen voor zowel major als minor afwijkingen binnen de 

gestelde (verlengde) termijn niet hebben geleid tot het opheffen van de afwijking(en)(zie 

paragrafen 4.8.3 en 4.8.7), of 

- als de Toeleverancier niet voldoet aan de voorwaarden voor certificatie (waaronder de 

financiële verplichtingen en verplichtingen inzake het gebruik van het certificatiemerk)(zie 

paragraaf 3.1). 

 

CIBV documenteert het advies van de beoordelaar, de beoordeling en besluitvorming en de 

beslissing volledig, inclusief onderbouwing. 

 
12 Deze termijn van drie maanden is hetzelfde bij major afwijkingen als bij minor afwijkingen (zie paragraaf 4.8.6). Indien er sprake is 

van schorsing is het aan te bevelen de beoordeling niet gelijktijdig uit te voeren maar te splitsen zodat de schorsing zo snel mogelijk 

opgeheven kan worden. 
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Het CIBV informeert de Toeleverancier over de schorsing per aangetekend schrijven of per e-

mail met ontvangstbevestiging. 

4.9.2 Consequenties van schorsing 

CIBV publiceert de schorsing op www.cibv.nl. 

Vanaf het moment van schorsing is het de Toeleverancier niet toegestaan om het 

certificatiemerk te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van het te leveren 

product. 

De Toeleverancier blijft bij een schorsing verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken 

aan producten waarbij het certificatiemerk is toegepast. 

4.9.3 Opheffen van de schorsing 

Als CIBV vaststelt dat alle geconstateerde afwijkingen opgeheven zijn, wordt de schorsing 

opgeheven. Het CIBV stelt de Toeleverancier hiervan schriftelijk op de hoogte en maakt de 

publicatie over schorsing ongedaan. 

Vanaf de datum die door het CIBV schriftelijk is vermeld, is het gebruik van het certificatiemerk 

weer toegestaan.  

 

Een schorsing duurt maximaal zes maanden. 

4.10 Intrekking 

4.10.1 Intrekken 

Het certificaat wordt ingetrokken indien de Toeleverancier niet in staat is de geconstateerde 

afwijkingen binnen de periode van schorsing op te heffen. 

CIBV informeert de Toeleverancier over de intrekking per aangetekend schrijven, of per e-mail 

met ontvangstbevestiging. 

4.10.2 Consequenties van intrekking 

Vanaf het moment van intrekking is het de Toeleverancier niet toegestaan om het 

certificatiemerk te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van het te leveren 

product. 

De Toeleverancier blijft bij intrekking verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken aan 

producten waarbij het certificatiemerk is toegepast, of het terughalen van geleverde producten 

waarbij het certificatiemerk is toegepast. 

Het CIBV heeft de bevoegdheid om – indien de Toeleverancier hierin nalatig is – correctieve 

maatregelen te nemen, zoals het informeren van afnemers. De kosten hiervan kunnen bij de 

Toeleverancier waarvan het productcertificaat is ingetrokken, in rekening gebracht worden. 

4.10.3 Nieuwe aanvraag 

Een Toeleverancier waarvan het certificaat is ingetrokken kan zich weer aanmelden voor een 

initiële beoordeling volgens het certificatieschema (zie paragraaf 4.4). 
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5 Certificaat en certificatiemerk 

5.1 Certificatiemerk 

Het certificatiemerk, verder te noemen: het merk, is het bewijs voor afnemers dat het CIBV 

gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de Toeleverancier producten levert die aan de gestelde 

eisen in het certificatieschema (zoals beschreven in hoofdstuk 2) en aan de contractuele en 

reglementaire voorwaarden is voldaan. 

Het merk kan zijn uitgevoerd als woordmerk en/of als beeldmerk, zie paragraaf 5.1.1. 

Uitsluitend het gebruik van (woord- en/of beeld)merken beschreven in het certificatieschema is 

toegestaan. 

5.1.1  Woord/- Beeldmerk 

 

Het certificatiemerk van CIBV bestaat uit het logo, met daaronder een aanduiding voor het 

type certificatie. 

 

  
     ERKENINGSNUMMER  

      

 

5.1.2 Gebruik van het merk 

 

Het certificatiemerk van CIBV mag worden toegepast op brochures en ander materiaal dat 

direct gerelateerd is aan de producten of diensten die op het certificaat zijn vermeld. Het 

certificatiemerk kan worden gebruikt op briefpapier, website en voertuigen zolang het niet de 

certificatie impliceert van producten, personeel of diensten die niet door CIBV zijn 

gecertificeerd.  

De certificaathouder plaatst het merk op elk document dat onder productcertificatie tot stand is 

gekomen. 

Uitsluitend het gebruik van (woord- en/of beeld)merken zoals beschreven in de 

certificatieregeling is toegestaan. 

Producten die niet voldoen aan de eisen van de overeenkomst met CIBV mogen niet worden 

voorzien van een certificatiemerk conform de overeenkomst. 

Het CIBV certificatiemerk is in beheer van CIBV; de certificatiemerken zoals vermeld in de 

CCV certificatieschema’s zijn eigendom van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid. 

Na beëindiging van de overeenkomst met CIBV, mag geen gebruik worden gemaakt van de 

certificatiemerken conform de overeenkomst.  

 

Misbruik van de certificatiemerken zal worden onderzocht en kan leiden tot sancties. 
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Het certificatiemerk van CIBV moet grijs zijn. Er mag onder bepaalde omstandigheden en na 

toestemming van CIBV een andere kleur worden toegepast. 

5.2   Productcertificaat 

Het productcertificaat wordt opgesteld in de huisstijl van de certificatie-instelling.  

Het productcertificaat bevat minimaal de volgende gegevens:  

- NAW-gegevens van de certificatie-instelling;  

- NAW-gegevens van de certificaathouder (correspondentieadres);  

- De teksten en het certificatiemerk:  

CIBV verklaart dat op grond van de beoordelingen het gerechtvaardigde vertrouwen aanwezig 

is dat door < Toeleverancier> geleverd product voldoet aan de eisen gesteld in het 

certificatieschema Toeleverancier <versie> .  

 

CIBV geeft het hier afgebeelde certificatiemerk in licentie aan <Toeleverancier> voor onder 

certificaat geleverd product.  

 

 

De certificatie-instelling vermeld in de tekst van het productcertificaat: 

- de scope van certificatie; 

- datum van uitgifte en geldigheidsduur (of datum afloop);  

- handtekening (met naam en functie) of QR-code;  

- het bedrijfslogo van de certificatie-instelling;  

- het accreditatiemerk;  

- een unieke referentie;  

- de teksten:  

- afnemers van onderhoud van VBB-installaties en derden kunnen de status van een 

productcertificaat nagaan bij CIBV; 

- dit certificaat blijft eigendom van CIBV. 

 

5.3  Certificaat 

De Toeleverancier verstrekt bij oplevering een leveringscertificaat of onderhoudscertificaat als 

geheel aan de eisen van hoofdstuk 2 is voldaan.  

 

De certificaten worden opgesteld via het certificatenportal van CIBV. Daarmee wordt de 

eenduidigheid van de verstrekte certificaten geborgd en zijn de certificaten herleidbaar naar 

de leverancier of onderhoudsbedrijf en is de geldigheid controleerbaar. 
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6 Verwijzingen 
 

6.1 Begrippen en afkortingen 

 

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. 

 

Afkeurcriterium De conditie waarbij de vastgestelde grenswaarde overschreden 

wordt en waarvan de conclusie getrokken wordt dat niet aan de 

gestelde eis wordt voldaan (met als resultaat afkeur). 

 

Afnemer Persoon of bedrijf die het product of de dienst afneemt van 

leverancier. 

 

Afwijking  Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen. 

Afwijkingen kunnen betrekking hebben op de onder certificaat 

geleverde producten/of op het kwaliteitssysteem. Afwijkingen 

kunnen worden geclassificeerd als major of minor. 

Afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van het 

uitgangspuntendocument en/of de onderliggende normen. 

Vastgestelde afwijkingen moeten worden verholpen. 
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Audit Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor 

het verkrijgen van auditbewijs en het objectief beoordelen 

daarvan om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen 

auditcriteria is voldaan. 

 

Beoordeling Uitvoering van deze certificatieregeling door CIBV bij het 

bedrijf. 

 

Initiële beoordeling Beoordeling welke leidt tot besluitvorming en afgifte van het 

bedrijfscertificaat.  

 

Periodieke beoordeling  Beoordeling gericht op bevestiging dat nog steeds aan de 

eisen en voorwaarden voldaan wordt.  

 

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

 

CEA Comité Européen des Assurances, Brussel 

 

CIBV Certificatie Instelling Beveiliging en Veiligheid. 

 

Certificaat 

(bedrijfscertificaat) 

Het document dat CIBV opstelt, en waarop het bedrijf van het 

gecertificeerde product of dienst staat vermeld. 

 

Certificaathouder Het bedrijf dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema, 

daarop getoetst is en een positieve beoordeling heeft. 

 

Certificatiemerk Woord- of beeldmerk dat gebruikt wordt om conformiteit met de 

gestelde eisen aan te geven. 

 

EN Europese Norm, uitgegeven door CEN of CENELEC 

(European Committee for (Electrotechnical) Standardization). 

 

FM Global Factory Mutual Global 

 

Geaccrediteerd 

beproevingslaboratorium 

Een beproevingslaboratorium dat geaccrediteerd is door de 

nationale accreditatieorganisatie o.b.v. NEN-EN-ISO/IEC 

17025 voor het testen volgens de in dit certificatieschema 

genoemde normen. De accreditatieorganisatie moet een 

“Multilateral Agreement”(MLA) met de “European Co-operation 

for Accreditation” (EA) of een “multilateral recognition 

agreement” (MRA) met de “International Laboratory 

Accreditation Cooperation”  (ILA) of het “International 

Accreditation Forum” (IAF) bezitten. 
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Goedgekeurde 

componenten 

componenten die voor hun specifieke toepassing en gebruik 

zijn goedgekeurd door erkende keuringsinstanties, bijvoorbeeld 

LPCB, VdS of FM Global.  

 

Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon die het feitelijke gebruik van 

een bouwwerk heeft, en daardoor verantwoordelijk is voor de 

beveiliging van dat bouwwerk tegen brand. In bepaalde 

gevallen is de gebruiker tevens eigenaar van het bouwwerk 

(gebruiker-eigenaar), maar vaker zijn eigendom en gebruik 

gescheiden doordat het bouwwerk bijvoorbeeld is verhuurd. Zie 

ook: opdrachtgever. 

 

ISO Internationale norm, uitgegeven door ISO (International 

Organization for Standardization). 

 

Keuring Keuring (inspectie) is onderzoek van een productontwerp, 

product (goederen en/of diensten), proces of fabriek, en 

vaststelling van de overeenstemming ervan met specifieke 

eisen of, op basis van deskundige beoordeling, algemene 

eisen (definitie uit paragraaf 2.1 van NEN-EN-ISO/IEC 17020). 

  

Leverancier Organisatie die het product op de markt brengt. 

 

Listed and/or approved 

componenten 

Conform de defeinitie uit NFPA 13, paragraaf 3.2.1* Approved. 

“Acceptable to the authority having jurisdiction. 

What is the difference between the terms listed and approved? 

In the context of NFPA 13, the term approved has a different 

meaning from the term listed, which is defined in 3.2.3. A 

component that is approved is not necessarily listed. 

Components critical to the proper operation of a sprinkler 

system, such as alarm valves, dry pipe valves, sprinklers, and 

hangers, must be both listed and approved. Noncritical 

components that should not have an effect on system 

performance, such as drain valves, are not required to be listed 

but are required to be approved. See the commentary following 

A.3.2.3 for more 

information on the term listed. 

Components that are required to be approved are necessary to 

maintain an acceptable level of system reliability. However, 

their impairment would not render the sprinkler system out of 

service. Components such as pressure gauges, drain valves, 

and signs fit into this category.” 

 

Locatie de plaats waar de levering wordt uitgevoerd, respectievelijk de 

controle plaatsvindt 
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MLA Multi Lateral Agreement of Acceptance, een overeenkomst 

tussen de accreditatie-instellingen in de Europese lidstaten om 

elkaars oordeel over een conformiteitbeoordelende instelling 

onverkort te accepteren 

 

NAW-gegevens Naam, adres, woonplaats. 

 

NEN Nederlandse Norm, uitgegeven door NEN. 

 

NFPA National Fire Protection Association, USA 

 

Nominale staat Conditie van de installatie bij aanleg.  

 

Norm Document uitgegeven door een normalisatie-instituut waarin 

door betrokken partijen afspraken zijn vastgelegd met het doel 

zich daaraan te houden. Nederlandse normen worden 

uitgegeven door NEN in Delft. 

 

Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot aanleg of 

onderhoud van het toegeleverde deel van een VBB-installatie. 

De opdrachtgever bepaalt wat de opdracht aan de leverancier 

inhoudt. 

 

Ontwerp De lay-out van het toegeleverde deelsysteem inclusief het 

maken van berekeningen en materiaalkeuzes, conform de van 

toepassing zijnde basisnorm en andere contractuele 

verplichtingen 

 

UL Underwriters Laboratories, USA 

 

Vast dienstverband een vast dienstverband hebben medewerkers waarmee de 

VBB-leverancier een arbeidsovereenkomst  heeft afgesloten 

voor één FTE (zogenaamde nul-uren of part time contracten 

zijn niet toegestaan). 
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VBB-installatie een vast-opgesteld brandbeheersings- en brandblusinstallatie, 

ontworpen en geïnstalleerd in een bouwwerk om in geval van 

brand mensen te beschermen en/of schade te beperken. Een 

VBB-installatie is bedoeld om een brand onder controle te 

krijgen, te houden en/of te blussen. Onder VBB-installaties 

worden begrepen automatische sprinklerinstallaties, 

blusgasinstallaties, blusschuiminstallaties en bijbehorende 

branddetectie- en signaleringsinstallaties. 

Een volledig werkzame installatie inclusief de voor de goede 

werking benodigde hulp- en bijwerktuigen (bijvoorbeeld: 

dieselmotor, pomp, sprinklermeldcentrale, schuimbijmenging 

en watertank). 

 

VdS VdS Schadenverhütung GmbH, Keulen  

 

Vestiging Conform IAF MD1:2007 is een vestiging een permanente 

locatie waar een organisatie werkzaamheden uitvoert of 

diensten levert. 

 

 

6.2 Normen en verwijzingen 

De normen en documenten genoemd in onderstaande tabel zijn van toepassing voor deze 

certificatieregeling. Het versienummer is bindend (statische verwijzing). 

Deze normen en documenten zijn informatief, tenzij in deze regeling aangegeven is dat het 

een normatieve verwijzing betreft. 

In deze normen en documenten genoemde andere normen of documenten zijn van 

toepassing, zoals hierin aangegeven. 

 

Voor levering is de van toepassing zijnde norm omschreven in het Uitgangspuntendocument – 

Sprinkler.  

 

Voor onderhoud is in basis het Technisch Bulletin 80 van toepassing. Mits de klant aangeeft 

het onderhoud volgens een andere norm uit te voeren. 

 

Kwaliteitsnormen 

NEN-EN-ISO 45011 Algemene eisen voor instellingen die 

productcertificatie uitvoeren 

NEN, Delft 

NEN-EN-ISO 17065 Conformiteitbeoordeling - Eisen voor instellingen 

die audits en certificatie van 

managementsystemen uitvoeren 

NEN, Delft 

NEN-EN-ISO 9000 Kwaliteitsmanagementsysteem - 

Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 

NEN, Delft 

NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem – Eisen NEN, Delft 
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Sprinkler normen algemeen 

TB-80 
Technisch Bulletin 80. Beheer en onderhoud van 

watervoerende blusinstallaties. 
Laatste editie 

NFPA-25 

Standard for the Inspection, Testing, and 

Maintenance of Water-Based Fire Protection 

Systems 

Laatste editie 

FM-2-81 
Fire Protection System inspection, testingt and 

maintenance. 
Laatste editie 

EN12845 + 

NEN1073 

Vaste brandblusinstallaties - Automatische 

sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en 

onderhoud 

Laatste editie 

CEA4001 Sprinkler Systems: Planning and Installation  Laatste editie 

VDS CEA 4001en 
Vds CEA guidelines for sprinkler systems:  

Planning and installation 
Laatste editie 

VAS Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties Laatste editie 

 

 

Aanvullende eisen voor het product: Leveren Sprinklertank 

FM 4020 
Approval Standard for Steel Tanks for Fire 

Protection 
 

Laatste editie 

LPS1276 
Requirements for the LPCB certification and listing 

of above ground suction tanks for sprinkler systems 
Laatste editie 

FM DS 3-2 
Algemeen voorschriften watertanks voor 

brandbeveiliging. 

Laatste editie 

FM DS 2-81 Inspectie en onderhoud Laatste editie 

FM DS 1-2 Ontwerp in aardbevingsgevoelige zones. Laatste editie 

AWWA D103 

American Water Works Assosiation –  

Factory Coated Bolted Carbon Steel Tanks for 

Water Storage 
 

Laatste editie 

NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 
 

Laatste editie 

Eurocodes 

EN 1990 >>> Basis structureel ontwerp  

EN 1991 >>> Wind en sneeuwbelastingen  

EN 1993 >>> Specifiek structureel ontwerp  

ISO 6892 >>> Materiaaltesten 

Laatste editie 

ISO12944 
ASTM 7803 >>> zoutsproeitest  

ASTM B117-07 >>> dompeltest  

Laatste editie 

https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=22
https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=22
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ASTM D2247 >>> hechtingstest 

EN ISO 1461 Thermisch verzinken Laatste editie 

EN 10327 Coil verzinken Laatste editie 

 

 

Aanvullende eisen voor het product: Levering en Onderhoud pompsets 

Sprinkler normen 

Componenten FM 
   

FM 1311 Centrifugal fire pumps split case type (axial or radial) Laatste editie 

FM 1312 Centrifugal fire pumps (vertical shaft, turbine type) Laatste editie 

FM 1313 Positive displacement fire pumps (rotary gear type)  Laatste editie 

FM 1319 Centrifugal fire pumps (horizontal, end suction type) Laatste editie 

FM 1321 & 1323 
Controllers for Electric Motor and Diesel Engine 

Driven Fire Pumps 
Laatste editie 

FM 1333 Diesel Engine Fire Pump Drivers Laatste editie 

FM 1336 
Fire Pump Couplings and Flexible Connecting 

Shafts for Fire Protection Service 
Laatste editie 

FM 1338 Right Angle Gear Drives Laatste editie 

   

Sprinkler normen 

Componenten VdS 
   

VdS 2100-22 
Schaltschränke für Dieselmotoren, Anforderungen 

und Prüfmethoden 
Laatste editie 

VdS 2100-21 
Schaltschränke für Elektromotoren, Anforderungen 

und Prüfmethoden 
Laatste editie 

VdS 2100-07 Sprinklerpumpen Laatste editie 

   

Sprinkler normen 

Componenten 

overig 
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NVBB  

Technische Nota 

123 

Voorschriften voor schakelkasten voor de bediening 

van opstellingen van dieselmotorpompen gebruikt in 

automatische hydraulische installaties 
 

Laatste editie 

NFPA-20 
Standard for the installation of stationary pumps for 

fire protection 
Laatste editie 

   

Wettelijke 

voorschriften 
   

VLAREM II 

Besluit van de Vlaamse regering van 1 Juni 2995 

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne. 

Laatste editie 

PGS-30 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen Laatste editie 

NEN 3140 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - 

Laagspanning 
Laatste editie 

   

Engineering 

normen 
   

NEN 1010:2007+ 

C1:2008/A2:2014 

nl 

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Laatste editie 

NEN-EN-IEC 

60204-1 + 

A1:2009/C11:2011 

Elektrische veiligheid van machines Laatste editie 

IEC 61439-1 
Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - 

Deel 1: Algemene regels  
Laatste editie 

IEC 61439-2 

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - 

Deel 2: Vermogenschakel- en verdeelinrichtingen 

voor geinstrueerde personen.  

Laatste editie 

EN ISO 

12100:2010 

Veiligheid van machines - Algemene 

ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en 

risicoreductie 

Laatste editie 

 

 

Aanvullende eisen voor het product:  Onderhoud schuim  

NFPA 11 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam  

NEN EN 1568- 

1 t/m 4 

Blusmiddelen - Schuimconcentraten - Deel 1 t/m 4: Specificatie voor 

schuimconcentraten  

TB 64  Schuim-bijmenginstallaties 

http://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards?mode=code&code=11
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TB 80 Beheer en onderhoud van watervoerende blusinstallaties 

PGS 15 

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor opslag en 

tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en 

milieuveiligheid. 

PGS 29 
Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in 

verticale cilindrische tank. 

 

 

 Aanvullende eisen voor het product: Leveren en onderhoud ondergronds leidinginstallaties 

NFPA 24 
Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their 

Appurtenances 

FM 3-10 
installation and maintenance of fire service mains and their 

appertenances 

PGS-15 

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor opslag en 

tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en 

milieuveiligheid. 

PGS 29 
Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in 

verticale cilindrische tanks 

 
Handboek brandbeveiligingsinstallaties uitgegeven  door de Brandweer 

Nederland 

TB 80 Beheer en onderhoud van watervoerende blusinstallaties 

 

 

 

 Eisen voor het product: Ruimtedichtheidsmeting 

NEN-EN 15004-1 ‘Vaste brandblusinstallaties – Blusgassystemen’ 

CCV 

Harmonisatieafspr

aak VBB Blusgas 

Rapport luchtdichtheidstest en standtijd bepaling’ 

CIBV 

Certificatieschema 

CIBV1233 

Blusgasinstallaties 

Datasheets Blusgassen 
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BIJLAGE 1 -  KWALIFICATIES 

BIJLAGE 1.1 - KWALIFICATIES -  ALGEMEEN 

 

 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE KWALIFICATIES VAN DE MEDEWERKERS 

Kwalificatie Door de directie. 

 

Niveau HBO-werk- en denkniveau. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

Dit certificatieschema. 
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BIJLAGE 1.2 - KWALIFICATIES - ONDERHOUD POMPSETS 

 

ONDERHOUDSCOORDINATOR (SUPERVISOR) 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

-  

Functie - De Supervisor is verantwoordelijk voor het beoordelen van 

onderhoudsrapportages, conclusies formuleren en aanbevelingen doen 

op basis van de inhoud van onderhoudsrapportages.  

- Assistentie verlenen bij het verhelpen van Complexe Storingen en het 

laten uitvoeren van modificaties van door de toeleverancier te leveren 

product. 

- Advisering bij het laten inbedrijf stellen van brandbluspompsets en 

advisering bij het laten uitvoeren van modificaties op mechanisch en 

elektrisch gebied. 

- Advisering bij het laten in bedrijf stellen van complexe regelsystemen 

t.b.v. de brandbluspompsets en advisering bij het laten oplossen van 

complexe systeemstoringen. 

-  

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau in een technische richting. 

- In het bezit zijn van het certificaat: NEN 3140 Vakbekwaam Persoon VP. 

Aangewezen zijn door de directie. 

- Certificaat VCA VOL. 

- Leidinggeven. Een aantoonbare training op middelbaar niveau. 

-  

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben op het gebied van diesel- en elektromotoren, 

centrifugaalpompen, besturingssystemen, en daarbij behorende 

montagevoorschriften, -normen en -richtlijnen.  

- De Supervisor moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door de 

producent (of diens vertegenwoordiger) voor het onderhoud aan 

specifieke brandbluspompsets en componenten waarvan de producent 

in zijn documentatie aangeeft dat een opleiding/training van belang is. 

-  

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het onderhouden van 

dieselmotoren, elektromotoren, pompen, besturingssystemen m.b.t. 

onderhoud, werkuitvoering en veiligheid in de pompkamer. 

-  

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

- Normen en regelgeving: kennis hebben van FM, NFPA, EN12845, NEN 

1073, voorschriften op het gebied van Onderhoud. 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholingsplan Toeleverancier. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur per jaar 

besteden aan onderhoud. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 4 keer per jaar 

onderhoud bijwonen. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 4 

inbedrijfstellingen per jaar bijwonen. 

-  
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SPECIALIST 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - De Specialist is verantwoordelijk voor het inbedrijfstellen, onderhouden, 

verhelpen van complexe storingen en het uitvoeren van modificaties van 

door de toeleverancier te leveren product. 

- Geeft leiding op locatie en is aanspreekpunt voor onderaannemers. 

 

Opleiding 

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau in een technische richting. 

- In het bezit zijn van het certificaat: NEN 3140 Vakbekwaam Persoon VP. 

Aangewezen zijn door de directie. 

- Certificaat VCA VOL. 

 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben op het gebied van diesel- en elektromotoren, 

centrifugaalpompen, besturingssystemen, en daarbij behorende 

montagevoorschriften, -normen en -richtlijnen.  

- Moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind  in het onderhoud aan specifieke 

brandbluspompsets en componenten waarvan de producent in zijn 

documentatie aangeeft dat een opleiding/training van belang is. 

-  

Ervaring - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het onderhouden van 

dieselmotoren, elektromotoren, pompen, besturingssystemen m.b.t. 

onderhoud, werkuitvoering en veiligheid in de pompkamer. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

- Normen en regelgeving: kennis hebben van FM, NFPA, EN12845, NEN 

1073, voorschriften op het gebied van Onderhoud. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholingsplan Toeleverancier. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur per jaar 

besteden aan onderhoud. 
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ONDERHOUDSMONTEUR / SERVICE ENGINEER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - De Service Engineer is verantwoordelijk voor het Onderhouden, 

Verhelpen van Storingen en het uitvoeren van modificaties. 

 

Opleiding 

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau in een technische richting 

- In het bezit zijn van het certificaat: NEN 3140 Vakbekwaam Persoon VP. 

Aangewezen zijn door de directie. 

- Certificaat VCA Basis. 

 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben op het gebied van diesel- en elektromotoren, 

centrifugaalpompen, besturingssystemen, en daarbij behorende 

montagevoorschriften, -normen en -richtlijnen.  

- Moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind  in het onderhoud aan specifieke 

brandbluspompsets en componenten waarvan de producent in zijn 

documentatie aangeeft dat een opleiding/training van belang is. 

- Kennis hebben van de onderhoudsvoorschriften van de 

fabrikant(klepspeling, revisie overstort etc) 

 

Ervaring - Voldoende aantoonbare ervaring in het onderhouden van dieselmotoren, 

elektromotoren, pompen, besturingssystemen m.b.t. onderhoud, 

werkuitvoering en veiligheid in de pompkamer. 

- De Supervisor bepaald de mate van voldoende ervaring. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

- Normen en regelgeving: kennis hebben van FM, NFPA, EN12845, NEN 

1073, voorschriften op het gebied van Onderhoud. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholingsplan Toeleverancier. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur per jaar 

besteden aan onderhoud. 
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BIJLAGE 1.3 - KWALIFICATIES - LEVERING POMPSETS 

 

ENGINEER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Het ontwerpen van sprinklerpompsets conform de van toepassing zijnde 

regelgeving en de eisen van de klant 

- Het (laten) maken van klant- en productietekeningen 

- Het opstellen van werkinstructies. 

 

Opleiding 

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO diploma in een technische richting. 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben op het gebied van diesel- en elektromotoren, 

centrifugaalpompen, besturingssystemen, en daarbij behorende 

montagevoorschriften, -normen en -richtlijnen.  

- Moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door de producent (of diens 

vertegenwoordiger) voor de engineer aan specifieke brandbluspompsets 

en componenten waarvan de producent in zijn documentatie aangeeft dat 

een opleiding/training van belang is. 

 

Ervaring - 2 jaar. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

- Normen en regelgeving: kennis hebben van FM, NFPA, EN12845, NEN 

1073, voorschriften op het gebied van Onderhoud. 

- Machinerichtlijn (CE-markering). 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholingsplan Toeleverancier. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur per jaar 

besteden aan engineering. 
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PRODUCTIE MEDEWERKER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Het assembleren van sprinklerpompsets en accessoires.  
Opleiding 

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- VMBO werk- en denkniveau in een technische richting. 

- VCA basis. 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- NEN3140, alleen voor productie medewerkers die elektrotechnische 

werkzaamheden uitvoeren.  

Ervaring - Voldoende ervaring in de functie voordat deze zelfstandig mag worden 

uitgevoerd.  
Kennis van en 

kunnen werken met 

- Productietekeningen 

- Stuklijsten 

- Kwaliteitssysteem, uitvoeren van procescontroles, invullen van 

controlelijsten en omgaan met afwijkingen 

- Werkinstructies.  
In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholingsplan toeleverancier. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur per jaar 

besteden aan het assembleren van sprinklerpompsets. 
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TEST ENGINEER 

Kwalificatie Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Testen van sprinklerpompsets zowel op pompcapaciteit als 

functie. Eventueel in aanwezigheid van de opdrachtgever. 

 

Opleiding 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting. 

- VCA basis. 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- NEN3140. 

-  

Ervaring - Enige jaren ervaring met productie van sprinklerpompsets. 

-  

Kennis van en 

kunnen werken 

met 

- Capaciteits-, meet- en controlerapporten. 

- Kwaliteitssysteem, uitvoeren van procescontroles, invullen van 

controlelijsten en omgaan met afwijkingen. 

- Werkinstructies. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholingsplan Toeleverancier. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur 

per jaar besteden aan het testen van sprinklerpompsets. 
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BIJLAGE 1.4 - KWALIFICATIES – MONTAGE SPRINKLERLEIDINGNET 

 

 

LEIDINGGEVEND MONTEUR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van leidinggevend monteurs. 

 

Functie - Een leidinggevend monteur is een sprinklermonteur opgeleid in 

sprinklertechnologie en sprinklervoorschriften die een montagegroep leidt 

voor het monteren van een VBB-installaties. 

 

Opleiding 

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- LBO- of VMBO werk- en denkniveau in een technische richting met 

minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als monteur van VBB-installaties 

- Certificaat VCA VOL of gelijkwaardig. 

 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

 

Sprinkler- en sproei installaties  

- Kennis hebben op het gebied van sprinkler- en sproei installaties en 

daarbij behorende montagevoorschriften, -normen en -richtlijnen.  

- Voldoen aan de eind- en toetstermen leidinggevend sprinklermonteur. 

- De leidinggevend monteur moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door 

de producent (of diens vertegenwoordiger) voor de montage van 

specifieke sprinklerproducten en sprinklercomponenten in een VBB-

installatie. 

- De leidinggevend monteur moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door 

de producent (of diens vertegenwoordiger) voor de montage van 

producten en componenten in een VBB-installatie waarvan de producent 

in zijn documentatie aangeeft dat een opleiding/training van belang is. 

- De leidinggevend monteur moet in staat zijn leiding te geven aan een 

montageteam van VBB-installaties. 

- Geldige certificaten voor hoogwerker, heftruck en veiligheidsharnassen en 

gereedschappen 

 

Ervaring - Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, werkuitvoering en 

veiligheid op de bouwplaats 

- Bovengenoemde ervaringseis wordt verkregen door: 

- (voor de eerste kwalificatie) minstens 3 jaar ervaring op het gebied van 

realisatie van betreffende beveiligingsinstallaties. 

- (voor het in stand houden van de kwalificatie) minstens 640 uur per jaar 

besteden aan montage van VBB-installaties 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan VBB-leverancier 
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EIND- EN TOETSTERMEN 

De kandidaat moet: 

 

Algemeen 

• Op grond van gebleken theoretische en praktische kennis ter zake, brand, brandveiligheid, 

techniek en voorschriften betrekking hebbend op sprinklerinstallaties, in staat te zijn zelfstandig 

overeenkomstig installatietekeningen en de montagevoorwaarden uit de NEN-EN 12845+A2+NEN 

1073 een sprinklerinstallatie te monteren. 

 

Brandveiligheid 

• Basiskennis te hebben van het verschijnsel brand, brandoorzaken, brandgedrag van vaste stoffen, 

vloeistoffen en gassen, het brandverloop en de blusmethoden. 

 

Techniek 

• Kennis te hebben van de hedendaagse techniek op het gebied van sprinklerinstallaties en de 

hierbij behorende componenten en apparatuur en de toepassing hiervan. 

• Zeer basale kennis te hebben van de eenvoudige elektrische voorzieningen, met name de 

elektrische voeding van een elektrisch aangedreven sprinklerpomp en opbouw en uitvoering van 

de sprinklermeldinstallatie. 

 

Ontwerpen 

• Niet van toepassing 

 

Bouwkundig 

• Niet van toepassing. 

 

Brandbeveiligingsinstallaties 

• Niet van toepassing. 

 

Normering en regelgeving 

• Kennis te hebben van de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 en Technische Bulletins voor zover 

relevant voor de eindtermen van leidinggevend sprinklermonteur. 

 

Uitvoering 

• Kennis te hebben van alle in de  NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 omschreven montage-eisen, 

materialen en voorwaarden. 

 

Onderhoud 

• Niet van toepassing 

 

 

TOETSTERMEN  

Op basis van de eindtermen gelden de volgende toetstermen. Achter iedere toetsterm is 

tussen haakjes het niveau aangegeven (K= kennis, I = inzicht en T = toepassing). 

 

De kandidaat: 

 

A. Algemeen 

A.1 kan alle montage- en voorbereidende werkzaamheden uitvoeren behorende bij de 

montage van droge en natte sprinklerinstallaties in de gevarenklassen zoals genoemd in de 

NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 (T) 
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A.2 kan een principeschema (ook wel P&ID genoemd) en de installatietekeningen lezen 

en hierop de revisie bijhouden. (T) 

 

B. Brandveiligheid 

B.1 kent de factoren van de branddriehoek en hun rol bij het verbrandingsproces (K) 

B.2 kan de werking en toepassing van blusstoffen in relatie tot de branddriehoek verklaren (K) 

 

C. Techniek 

C.1 heeft basiskennis van de functie, toepassing en werking van (T): 

– Sprinklers (spraysprinkler, normaalsprinkler, hangende, staande, wandsprinklers, droge 

sprinklers, aanspreekelementen, doorlaat, K-factor, RTI, sproeivlak, onderlinge afstand, 

afstand tot daken); 

– Stalen sprinklerleidingen (materiaal, bevestiging en indeling in sprinkler-, verdeelleidingen 

e.d.); 

– Verbindingsmethoden (draadfittingen, lassen, groefkoppelingen, snelkoppelingen en flenzen); 

– Alarmkleppen (Nat, droog, afwisselend, gecommandeerd, deluge, staartklep); 

– Appendages (vertragingskamers, alarmbellen, hoofdafsluiters, aftap- en doorspoelafsluiters, 

inspectors test connection (itc), manometers; 

– Watervoorzieningen (enkelvoudige, tweevoudige en supertoevoer); 

– Watertoevoeren (waterleiding, reservoir, open water, druktank en beproevingsleiding); 

– Sprinklerpompen (typen centrifugaalpompen, opstelling pomp, toevoerleiding, zuigleiding, 

elektrische en diesel aandrijfmotoren); 

– Kent de begrippen gevarenklasse, minimum sproeidichtheid, maximum sproeivlak en 

minimum sproeitijd; 

– Kent de basisgegevens van de gevarenklassen zoals genoemd in de NEN-EN 

12845+A2+NEN 1073. 

C.2 heeft zeer basale kennis van onderstaande elektrische voorzieningen (K): 

– De elektrische voeding van een elektrisch aangedreven sprinklerpomp; 

– De sprinklermeldcentrale; 

– De signaalgevers; 

– De bekabeling; 

– Het brandweerpaneel; 

– De doormelding van brandmeldingen en storingsmeldingen. 

 

D. Ontwerpen 

•  Niet van toepassing 

 

E. Bouwkundig 

• Niet van toepassing 

 

F. Brandbeveiligingsinstallaties 

• Niet van toepassing  

 

G. Normering en regelgeving 

G.1 heeft kennis van de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 en Technische Bulletins voor zover van 

toepassing voor de overige eindtermen(K) 

 

H. Uitvoering 

– Is bekend met de voorwaarden die gelden voor de montage van beugelingen in de 

verschillende uitvoeringen, leidingen en verbindingstechnieken als draadfitten, 

groefkoppelingen en flenzen, en weet wanneer deze toegepast moeten worden (T) 



 

 

Certificatieschema  Toeleverancier VBB-installaties 

Versie 2.0  –  18-02-2022 

 Pagina 63 van 135 

 

– Kan de montage voorbereiden in keuze van materialen en gereedschappen (T); 

– Kan instructie geven aan monteurs (T); 

– Weet hoe en waarom een installatie moet worden doorgespoeld en afgeperst (T); 

– Kennis te hebben van opleveringsprocedures (T). 

 

I. Onderhoud 

• Niet van toepassing. 

 

 

Onderwerp Wee

gfact

or 

A. Algemeen 2 

B. Brandveiligheid 1 

C. Techniek 3 

D. Ontwerp 0 

E. Bouwkundig 0 

F. 

Brandbeveiligingsinstallatie

s 

0 

G. Normering en 

regelgeving 

3 

H. Uitvoering 3 

I. Onderhoud 0 
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MONTEUR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de VBB-leverancier voor het kwalificeren van 

monteurs. 

 

Functie - De monteur is een sprinklermonteur die is opgeleid in sprinklertechnologie en 

sprinklervoorschriften om sprinklerleidingwerk en -apparatuur te installeren. 

 

Opleiding - LBO of VMBO werk- en denkniveau in een technische richting of 2 jaar 

aantoonbare ervaring in technische montage. 

- Certificaat VCA basisveiligheid of gelijkwaardig. 

 

Opleiding - De monteur moet zijn opgeleid/getraind door de VBB-leverancier voor de montage 

van VBB-installaties. 

 

Ervaring - Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, werkuitvoering en veiligheid op 

de bouwplaats 

- Bovengenoemde ervaringseis wordt verkregen door: 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 2 jaar ervaring op het gebied van technische 

montage van leidingsystemen en componenten. 

 

Kennis van 

en kunnen 

werken 

met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties) 

In stand 

houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan VBB-leverancier 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur per jaar besteden 

aan montage van VBB-installaties. 

 

 

 

  



 

 

Certificatieschema  Toeleverancier VBB-installaties 

Versie 2.0  –  18-02-2022 

 Pagina 65 van 135 

 

BIJLAGE 1.5 - KWALIFICATIES – ONDERHOUD BLUSSCHUIMINSTALLATIES 

 

 

ONDERHOUDSCOORDINATOR BLUSSCHUIM 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van onderhoudscoördinator. 

 

Functie - De coördinator is verantwoordelijk voor het beoordelen van 

onderhoudsrapportages, conclusies formuleren en aanbevelingen doen 

op basis van de inhoud van onderhoudsrapportages.  

- Assistentie verlenen bij het verhelpen van Complexe Storingen en het 

laten uitvoeren van modificaties van door de toeleverancier te leveren 

product. 

- Advisering bij het laten inbedrijf stellen van brandbluspompsets en 

advisering bij het laten uitvoeren van modificaties op mechanisch en 

elektrisch gebied. 

- Advisering bij het laten in bedrijf stellen van complexe regelsystemen tbv 

de brandbluspompsets en advisering bij het laten oplossen van complexe 

systeemstoringen. 

- Een service coördinator is een monteur opgeleid in sprinklertechnologie 

en sprinklervoorschriften die gespecialiseerd is in het onderhouden van 

schuiminstallaties. 

 

Opleiding 

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting. 

- Certificaat VCA VOL, of gelijkwaardig. 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

 

- Voldoen aan de eind- en toets termen onderhoudsmonteur blusschuim. 

- De service coördinator moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door de 

producent (of diens vertegenwoordiger) voor de montage van producten 

en componenten in een VBB-installatie waarvan de producent in zijn 

documentatie aangeeft dat een opleiding/training van belang is. 

 

Ervaring - Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, onderhoud 

werkuitvoering, en veiligheid op de bouwplaats. 

- Bovengenoemde ervaringseis wordt verkregen door: 

- (voor de eerste kwalificatie) minstens 5 jaar ervaring op het gebied van 

realisatie van betreffende beveiligingssystemen. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan VBB-leverancier. 

- Voor het in stand houden van de kwalificatie minstens 640 uur per jaar 

besteden aan onderhoud van schuimsystemen. 
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ONDERHOUDSMONTEUR BLUSSCHUIM 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van onderhoudsmonteurs. 

 

Functie - Een onderhoudsmonteur blusschuim is een monteur opgeleid in 

sprinklertechnologie en sprinklervoorschriften die gespecialiseerd is in 

het onderhouden van schuiminstallaties. 

 

Opleiding 

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- LBO- of VMBO werk- en denkniveau in een technische richting. 

- Certificaat VCA basis of gelijkwaardig. 

 

Opleiding 

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

 

- Voldoen aan de eind- en toets termen onderhoudsmonteur blusschuim 

- De leidinggevend monteur moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind 

door de producent (of diens vertegenwoordiger) voor de montage van 

producten en componenten in een VBB-installatie waarvan de 

producent in zijn documentatie aangeeft dat een opleiding/training van 

belang is. 

 

Ervaring - Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, onderhoud 

werkuitvoering, en veiligheid op de bouwplaats. 

- Bovengenoemde ervaringseis wordt verkregen door: 

- (voor de eerste kwalificatie) minstens 2 jaar ervaring op het gebied van 

realisatie van betreffende beveiligingssystemen. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan VBB-leverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan onderhoud van 

schuimsystemen. 
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EIND- EN TOETSTERMEN Onderhoudsmonteur blusschuim 

De kandidaat moet: 

 

1) Verbrandingsproces, de cursisten kennen het begrip verbrandingsproces en het  verloop van 

een verbranding. 

 

2) Branddriehoek, de cursisten kennen de branddriehoek en kunnen deze op de juiste manier 

toepassen. 

 

3) Brandvijfhoek, de cursisten kennen de brandvijfhoek en kunnen deze op de juiste manier 

toepassen. 

 

4) Brandklassen, de cursisten kennen de brandklassen en kunnen deze op de juiste manier 

toepassen. 

 

5) Blusstoffen, de cursisten kennen de diverse typen blusstoffen en kunnen deze op de juiste 

manier toepassen. Cursisten kennen de wijze van koeling cq, werking van de verschillende 

blusstoffen. 

 

6) Expansievoud, de cursisten kennen het begrip expansievoud en kennen het onderscheid 

tussen zwaar-, middel- en lichtschuim en kunnen dit op de juiste manier toepassen.  

 

7) Zwaarschuim, de cursisten kennen het begrip zwaarschuim en kunnen dit op de juiste manier 

toepassen. 

 

8) Middelschuim, de cursisten kennen het begrip middelschuim en kunnen dit op de juiste manier 

toepassen. 

 

9) Lichtschuim, de cursisten kennen het begrip lichtschuim en kunnen deze op de juiste manier 

toepassen. 

 

10) Bijmengpercentages, de cursisten kennen het begrip bijmengpercentages en kunnen dit op de 

juiste manier toepassen. 

 

11) Schuimconcentraten, de cursisten kennen de verschillende typen schuim-concentraten en 

kunnen deze op de juiste manier toepassen. 

 

12) Testen van schuimconcentraten, de cursisten kennen de testvoorwaarden en kunnen deze op 

de juiste manier toepassen. 

 

13) MSDS, de cursisten kunnen de relevante MSDS lezen en uitleggen 

 

14) Menginstallaties, kennen de verschillende menginstallaties en kunnen hun specifieke werking 

benoemen met de voor- en nadelen. 

 

15) Venturie menger, de cursisten kennen de venturie menger en kunnen deze op de juiste manier 

toepassen. 

 

16) Wide range menger, de cursisten kennen de wide range menger en kunnen deze op de juiste 

manier toepassen. 
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17) Gebalanceerde menger, de cursisten kennen de gebalanceerde menger en kunnen deze op de 

juiste manier toepassen. 

 

18) Bladdertank systeem, de cursisten kennen het bladdertank systeem en kunnen deze op de 

juiste manier toepassen. 

 

19) Watermotor gedreven menger, de cursisten kennen de water gedreven meng-installaties en 

kunnen deze op de juiste manier toepassen. 

 

20) Volumestroom gestuurde menger, de cursisten kennen de volumestroom gestuurde menger en 

kunnen deze op de juiste manier toepassen 

 

21) Testen van menginstallaties,de cursisten kennen de verschillende methodieken om te testen, 

kunnen die toepassen en kennen de hiervoor geldende regelgeving.  

– met brixmeter,  

– met conductiviteitsmeter 

– met flowmeters 

 

22) Schuimmakers (schuimstraalpijpen, generatoren, schuimpotten, schuimnozzles), cursisten 

kennen de verschillende typen schuimmakers en toepassingen en kennen de geldende 

onderhouds/bedieningsvoorschriften.  

– Mobiel 

– Stationair 

– schuimstraalpijpen 

– schuimnozzles 

– schuimpotten 

– monitoren 

 

23) Testen van de schuimmakers, begrijpen de werking van de verschillende typen schuimmakers 

en kennen de geldende regelgeving betreffende het testen/onderhoud. 

 

24) Blusschuiminstallaties,cursisten kennen de verschillende systemen en hun toepassingen en 

kennen de geldende onderhoudsvoorschriften. (zijn in staat om defecten te detecteren en 

verhelpen?) 

– hi-ex 

– over the top systemen 

– subsurface 

– semi-subsurface 

– tankput 

– helideck 

 

25) Normen/richtlijnen,cursisten kennen en begrijpen de geldende regelgeving   

– NFPA 

– PGS 

– EN  

– Technische Bulletins (64B) 

 

26) Inspectie/onderhoudsintervallen. cursisten kennen de geldende richtlijnen op het gebied van de 

inspectie- en onderhoudscyclus van systemen en systeemcomponenten. 
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27) Cursisten weten het onderscheid tussen de jaarlijkse, de 3 jaarlijkse, 5 jaarlijkse en 10 jaarlijkse 

onderhoudscycli. 

 

28) Werkomgeving, cursisten kennen de geldende regelgeving op het gebied veiligheid, 

gezondheid en milieu. 

 

29) Cursisten zijn in staat om gevaarlijke situaties te herkennen en te beoordelen. 

 

30) Logboek, cursisten kennen en kunnen het logboek interpreteren en invullen. 
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BIJLAGE 1.6 - KWALIFICATIES – ONDERHOUD GRONDLEIDINGNET 

 

 

Onderhoudsdeskundige ondergronds leidingwerk 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van het onderhoudsbedrijf voor het 
kwalificeren van onderhoudsdeskundigen ondergronds 
leidingwerk. 
 

Functie - Sturing geven en toezicht houden op de werkzaamheden van 
onderhoudsmonteur(s); 

- Zorg dragen voor de basisinformatie (zie verwijzing); 
- Selecteren en aansturen van onderaannemers en ingehuurde 

onderhoudsmonteurs; 
- Verificatie van de onderhoudsrapportage. 

 

Opleiding 

Algemene 
vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting met 
minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de brandbeveiliging; 

- Certificaat VCA-Vol. 
 

Opleiding 

Specifieke 
vakbekwaamheid 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften voor onderhoud 
aan ondergronds leidingwerk met appendages  voor VBB 
installaties; 

- Kennis hebben van montage technieken van ondergronds 
leidingwerk en appendages voor VBB installaties; 

- Kennis hebben van de verschillende bluswater capaciteitseisen; 
- Kennis hebben van spoelprocedures voor het reinigen van 

grondleidingen; 
- Kennis hebben van onderhoudsprocedures zoals 

voorgeschreven door de fabrikant; 
- Kennis hebben van montage technieken van ondergronds 

leidingwerk met appendages voor VBB installaties. 
 

Ervaring - Voor de eerste kwalificatie minstens 2 jaar ervaring op het 
gebied van onderhoud aan grondleidingen en appendages voor 
VBB installaties. 

- Ervaring m.b.t. werkuitvoering en veiligheid op de bouwplaats.  
 

Kennis hebben 
van en kunnen 
werken met 

- Dit certificatieschema met de hierin genoemde referenties 

- NFPA 25, NEN-EN12845, NEN 1594; NFPA en FM-Global; 
- Relevante voorschriften en normen met betrekking tot 

onderhoud aan ondergronds leidingwerk met appendages voor 
VBB installaties. 
 

In stand houden 
kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van 
onderhoudsbedrijf. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan onderhoud aan 
grondleidingen en appendages voor VBB installaties. 
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Onderhoudsmonteur ondergronds leidingwerk 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van het onderhoudsbedrijf voor het 
kwalificeren van onderhoudsmonteur ondergronds leidingwerk. 

-  

Functie - Uitvoeren van het feitelijke onderhoud aan ondergronds leidingwerk 
met appendages voor VBB installaties. 

-  

Opleiding 

Algemene 
vakbekwaamheid 

- VMBO werk- en denkniveau in een technische richting met 
minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de brandbeveiliging 

- Certificaat VCA vol. 
-  

Opleiding 

Specifieke 
vakbekwaamheid 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften voor onderhoud 
aan grondleiding met appendages  voor VBB installaties. 

- Kennis hebben van montage technieken van grondleidingen en 
appendages voor VBB installaties.  

- Kennis hebben van bluswater capaciteitseisen en test methoden; 
- Kennis hebben van spoelprocedures voor het reinigen van 

ondergronds leidingwerk; 
- Kennis hebben van onderhoudsprocedures zoals voorgeschreven 

door de fabrikant; 
- De monteur moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door de 

producent (of diens vertegenwoordiger) voor de montage van 
ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties 
waarvan de producent in zijn documentatie aangeeft dat een 
opleiding/training van belang of vereist is. 

-  

Ervaring - Voor de eerste kwalificatie minstens 2 jaar ervaring op het gebied 
van onderhoud aan grondleidingen en appendages voor VBB 
installaties. 

- Ervaring m.b.t. werkuitvoering en veiligheid op de bouwplaats. 
-  

Kennis hebben 
van en kunnen 
werken met 

- Dit certificatieschema met de hierin genoemde referenties; 
- Globale kennis van NFPA 25, NEN-EN12845, NEN 1594; NFPA en 

FM-Global. 
-  

In stand houden 
kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van 
onderhoudsbedrijf. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan onderhoud aan 
grondleidingen en appendages voor VBB installaties. 

-  

 

  



 

 

Certificatieschema  Toeleverancier VBB-installaties 

Versie 2.0  –  18-02-2022 

 Pagina 73 van 135 

 

BIJLAGE 1.7 - KWALIFICATIES - AANLEG GRONDLEIDINGNET 

 

 

Projectleider ondergronds leidingwerk 

Kwalificatie Door de verantwoordelijke van de toeleverancier voor het kwalificeren 
van projectleiders. 
 

Functie - De projectleider is verantwoordelijk voor het aanleggen van 
ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties en 
de uitvoering van het werk. 

- Sturing geven en toezicht houden op de werkzaamheden van 
uitvoerders en monteurs. 

- Zorg dragen voor de basisinformatie (zie verwijzing) 
- Selecteren en aansturen van onderaannemers. 

 

Opleiding 

Algemene 
vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting met minimaal 
2 jaar aantoonbare ervaring in de brandbeveiliging. 

- Certificaat VCA-Vol. 
 

Opleiding 

Specifieke 
vakbekwaamheid 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften voor het 
aanleggen van ondergronds leidingwerk met appendages voor 
VBB installaties. 

- Kennis hebben van montage technieken van ondergronds 
leidingwerk met appendages voor VBB installaties.  

- Kennis hebben van grondverzet werkzaamheden en 
waterbeheersing. 
 

Ervaring - Voor de eerste kwalificatie minstens 2 jaar ervaring op het gebied 
van aanleggen van ondergronds leidingwerk met appendages voor 
VBB installaties. 

- Ervaring m.b.t. werkuitvoering en veiligheid op de bouwplaats.  
 

Kennis hebben 
van en kunnen 
werken met 

- Dit certificatieschema met de hierin genoemde referenties; 
- NFPA 24, NEN 1006, NEN-EN 12845, NFPA, FM-Global; 
- Relevante voorschriften op het gebied van ondergronds 

leidingwerk met appendages voor VBB installaties. 
 

In stand houden 
kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van 
toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het aanleggen van 
ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties.  
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UITVOERDER ONDERGRONDS LEIDINGNET 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de toeleverancier voor het 
kwalificeren van uitvoerder. 
 

Functie - Aansturen van een ploeg monteurs; 
- Uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden voor het aanleggen van 

ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties. 
 

Opleiding 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting met minimaal 2 
jaar aantoonbare ervaring in de brandbeveiliging; 

- Certificaat VCA Vol. 
 

Opleiding 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften voor het aanleggen 
van grondleiding met appendages  voor VBB installaties. 

- Kennis hebben van montage technieken van ondergronds 
leidingwerk met appendages voor VBB installaties.  

- Kennis hebben van het uitvoeren van grondwerkzaamheden en 
waterbeheersing. 

- De uitvoerder moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door de 
producent (of diens vertegenwoordiger) voor de montage van 
ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties 
waarvan de producent in zijn documentatie aangeeft dat een 
opleiding/training van belang of vereist is. 
 

Ervaring - Voor de eerste kwalificatie minstens 2 jaar ervaring op het gebied 
van het aanleggen van ondergronds leidingwerk met appendages 
voor VBB installaties; 

- Ervaring m.b.t. werkuitvoering en veiligheid op de bouwplaats. 
 

Kennis hebben 

van en kunnen 

werken met 

- Dit certificatieschema met de hierin genoemde referenties  
- NFPA 24, NEN 1006, NEN-EN 12845, NFPA, FM-Global; 
- Relevante voorschriften op het gebieden van ondergronds 

leidingwerk met appendages voor VBB installaties. 
-  

In stand houden 

kwalificatie 
- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 
- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het aanleggen van 

ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties. 
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MONTEUR ONDERGRONDS LEIDINGNET 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de toeleverancier voor het 
kwalificeren van uitvoerder. 
 

Functie - Uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden voor het aanleggen van 
ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties. 

-  

Opleiding 

Algemene 
vakbekwaamheid 

- VMBO werk- en denkniveau in een technische richting met 
minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de brandbeveiliging; 

- Certificaat VCA Basis. 
 

Opleiding 

Specifieke 
vakbekwaamheid 

- Kennis hebben van montage technieken van ondergronds 
leidingwerk met appendages voor VBB installaties; 

- De monteur moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door de 
producent (of diens vertegenwoordiger) voor de montage van 
ondergronds leidingwerk met appendages voor VBB installaties 
waarvan de producent in zijn documentatie aangeeft dat een 
opleiding/training van belang of vereist is. 
 

Ervaring - Voor de eerste kwalificatie minstens 2 jaar ervaring op het gebied 
van het aanleggen van ondergronds leidingwerk met appendages 
voor VBB installaties; 

- Ervaring m.b.t. werkuitvoering en veiligheid op de bouwplaats. 
 

Kennis hebben 
van en kunnen 
werken met 

- Dit certificatieschema met de hierin genoemde referenties 

In stand houden 
kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 
- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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BIJLAGE 1.8 - KWALIFICATIES – ENGINEERING SPRINKLER 

 

SPRINKLERTECHNICUS 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - De sprinklertechnicus is een uitvoerder opgeleid in 

sprinklertechnologie en sprinklervoorschriften en is verantwoordelijk 

voor het ontwerp van de door de leverancier te leveren VBB-

installatie. Hij kan assisteren tijdens de montage en inbedrijfstelling. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting of minimaal 3 

jaar  

- aantoonbare ervaring in relatie tot het ontwerpen van VBB-

installaties. 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben op het gebied van sprinkler- en sproei-installaties en 

daarbij behorende voorschriften, normen en richtlijnen.   

- Voldoen aan de eind- en toets-termen aankomend sprinklertechnicus 

en sprinklertechnicus. 

- De sprinklertechnicus moet aantoonbaar zijn opgeleid/getraind door 

de producent (of diens vertegenwoordiger) van producten en 

componenten in een VBB-installatie waarvan de producent in zijn 

documentatie aangeeft dat een opleiding/training van belang is. 

- De sprinklertechnicus moet in staat zijn de VBB-installatie te 

ontwerpen en ondersteuning te geven aan de uitvoering, testen en 

inbedrijfstellen.  

- Kennis hebben van sprinklermeldinstallaties en daarbij behorende 

voorschriften, normen en richtlijnen. 

- In staat zijn de sprinklermeldinstallatie te ontwerpen en 

ondersteuning te geven aan de uitvoering, testen en inbedrijfstellen 

dan wel de medewerker betrokken bij ontwerp en aanleg van 

sprinklermeldinstallaties aansturing te geven. 

 

Ervaring 

 

- Ervaring m.b.t. ontwerptechnieken, installatiecomponenten, 

installatietechniek, componentkeuren, prefab-processen, 

montagemethoden, en elektrotechniek. 

- Bovengenoemde ervaringseis wordt verkregen door voor de eerste 

kwalificatie minstens 3 jaar ervaring op het gebied van betreffende 

beveiligingsinstallaties. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van en kunnen werken met dit certificatieschema. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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AANKOMEND SPRINKLERTECHNICUS 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - De tekenaar is een uitvoerder, opgeleid in sprinklertechnologie en 

sprinklervoorschriften, die ontwerptekeningen en berekeningen van 

VBB-installaties maakt, onder supervisie en eindverantwoordelijkheid 

van een sprinklertechnicus. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting of minimaal 1 

jaar  

- aantoonbare ervaring in relatie tot het ontwerpen van VBB-

installaties. 

 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben op het gebied van sprinkler- en sproei-installaties en 

daarbij behorende voorschriften, normen en richtlijnen.   

- Voldoen aan de eind- en toets-termen aankomend 

sprinklertechnicus.  

- De aankomend sprinklertechnicus moet in staat zijn te werken met 

ontwerpsoftware in gebruik bij de VBB-leverancier voor het 

ontwerpen van VBB-installaties. 

 

Ervaring 

 

- Ervaring m.b.t. ontwerptechnieken, installatiecomponenten, 

installatietechniek, componentkeuren.  

- Bovengenoemde ervaringseis wordt verkregen door: (voor de eerste 

kwalificatie) minstens 1 jaar ervaring op het gebied van betreffende 

beveiligingsinstallaties. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Niet specifiek 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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BIJLAGE 1.9 - KWALIFICATIES – PRODUCENT SPRINKLERTANK 

 

PROJECTLEIDER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - De Projectleider is verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging 

en afwerking van ieder project.  

- Opmaak en opvolging van montageplanning. 

- Sturing en opvolging de Projectvoorbereider zoals tekenwerk en 

productie conform contractuele en onderlinge afspraken met de 

klant. 

- Sturing geven aan montagewerken. 

- Opvolging van kwaliteitscontrole en -documenten voor 

montagewerken. 

- Opvolging van veiligheid (VCA**) tijdens de montagewerken. 

- Opvolging en sturing van correcte administratie voor het project. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- HBO werk- en denkniveau in een technische en commerciële richting 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Minimaal het diploma Sprinkler 1. 

- Opgeleid en gekwalificeerd door de producent van de tank. 

- Certificaat VCA-Vol.  

 

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het volledig en succesvol 

begeleiden van vergelijkbare montagewerken op bouwlocaties. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften van watertanks in 

geboute uitvoering. 

- Praktische kennis hebben van montage en problemen tijdens 

montage van watertanks in geboute uitvoering. 

- Kunnen werken met Autocad. 

- Algemene kennis hebben van alle materialen en gereedschappen 

die worden gebruikt tijdens montage. 

- Algemene kennis van “problem solving” 

- Zelfinitiatieven voor continue verbeteringen in de mate als mogelijk. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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TECHNICUS SPRINKLERTANKS 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - Het op hoofdlijnen ontwerpen (basisontwerp, layoutontwerp) van de 

sprinklertank. 

- Technisch intermediair tussen de klant en de producent van de tank. 

 

Opleiding  

Algemene 

vakbekwaamheid 

- Middelbaar beroepsonderwijs in een technische richting. 

Opleiding  

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Minimaal het diploma Sprinkler 1. 

- Opgeleid en gekwalificeerd door de producent van de tank.  

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het ontwerpen van 

watertanks in geboute uitvoering.  

- Ervaring in corrosieproblematiek in onderwater situaties. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van materialen en corrosievormen c.q.           

corrosiebescherming. 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften van watertanks in 

geboute uitvoering. 

- Praktische kennis hebben van montage en problemen tijdens 

montage van watertanks in geboute uitvoering. 

- Kunnen werken met Autocad. 

- Algemene kennis hebben van alle materialen en gereedschappen 

die worden gebruikt tijdens montage. 

 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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WERKVOORBEREIDER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - De Projectvoorbereider is verantwoordelijk voor de voorbereiding van 

ieder project.  

- Uitvoering tekenwerk, conform contractuele en onderlinge afspraken 

met de klant. 

- Uitvoering tekenwerk voor productie en montage. 

- Opstellen onderdelenlijsten. 

- Uitvoering van correcte administratie voor het project. 

- Bestellen materialen en diensten. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk- en denkniveau in een technische richting 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Er is geen specifieke opleiding beschikbaar. 

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften van watertanks in 

geboute uitvoering. 

- Kennis hebben van montage en problemen tijdens montage van 

watertanks in geboute uitvoering. 

- Grondige kennis hebben en kunnen werken met Autocad. 

- Algemene kennis hebben van alle materialen en gereedschappen 

die worden gebruikt in de werkplaats en tijdens montage. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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PRODUCTIELEIDER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

-  

Functie - Sturing van productieplanning en productie alle onderdelen en 

laswerken. 

- Sturing voor opmaak pakketten van volledig geprefabriceerde 

watertanks welke met transport naar de bouwlocaties gaan. 

- Opvolging van voorraad half-producten zoals buizen, flenzen, etc… 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau in een technische richting. 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Er is geen specifieke opleiding beschikbaar. 

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in magazijn / werkplaats voor 

lichte staalconstructies. 

- Samenstellen van pakketten met diverse onderdelen. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van alle productieprocessen zoals lassen etc. 

- Sterk gevoel hebben voor kwaliteit en nauwkeurigheid. 

- Sterk gevoel hebben voor orde en netheid! 

- Praktische kennis hebben van montage en problemen tijdens 

montage van watertanks in geboute uitvoering. 

- Kennis met omgang met een vorkheftruck. 

- Verantwoordelijkheidsgevoel van het compleet zijn van ieder pakket. 

- Werkplaats en magazijn omgeving. 

- Kunnen werken met de aanwezige gereedschappen. 

- Kunnen werken met vorkheftruck. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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PRODUCTIEMEDERWERKER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Het in een productieomgeving vervaardigen van onderdelen van een 

stalen tank. 

 

Opleiding  

Algemene 

vakbekwaamheid 

- LBO of VMBO werk- en denkniveau in een technische richting of 2 jaar 

aantoonbare ervaring in technische montage. 

 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Er is geen specifieke opleiding beschikbaar. 

- Aantoonbaar opgeleid en getraind als productiemedewerker van stalen 

tanks. 

Ervaring 

 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 1 jaar ervaring op het gebied van 

sprinklertanks. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- De voorschriften van de leverancier. 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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LEIDINGGEVEND MONTEUR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Heeft de verantwoordelijkheid over de montage van de tank op locatie. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau. 

- Certificaat VCA-VOL. 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Er is geen specifieke opleiding beschikbaar. 

- Opgeleid door de producent van de tank in het monteren en controleren 

van sprinklertanks 

Ervaring 

 

- Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, werkuitvoering en 

veiligheid op de bouwplaats 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 3 jaar ervaring op het gebied 

van montage of onderhoud van sprinklertanks. 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 1 jaar leiding gegeven hebben 

aan de montage van sprinklertanks op locatie. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties) 

- Montagevoorschriften van de producent van de tank. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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MONTEUR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

-  

Functie - Het monteren en samenstellen van een sprinklertank. Dit onder leiding 

van de leidinggevend monteur. 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- LBO of VMBO werk- en denkniveau in een technische richting of 2 jaar 

aantoonbare ervaring in technische montage. 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Er is geen specifieke opleiding beschikbaar. 

- Certificaat VCA basisveiligheid of gelijkwaardig. 

Ervaring 

 

- Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, werkuitvoering en 

veiligheid op de bouwplaats 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 1 jaar ervaring op het gebied van 

montage of onderhoud van sprinklertanks 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Montagevoorschriften van de producent van de tank. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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BIJLAGE 1.10 - KWALIFICATIES –  ONDERHOUD WATERRESERVOIR (B-CONTROLE) 

 

DUIKPLOEGLEIDER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie De duikploegleider is verantwoordelijk voor: 

- Controle geldig duikcertificaat van de duikers. 

- Controle geldig duikmedisch certificaat van de duikers. 

- Controle op actueel duikerslogboek . 

- Het naleven van de juiste duikprocedures. 

- Werkinstructie en RI&E uitvoeren voor aanvang werk. 

- Controle van PBM’s duikers. 

- Bijwerken van de duikadministratie direct na de duik. 

- Opstellen inspectierapport. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau in een technische richting.  

 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- In het bezit zijn van certificaten:  

- Duikcertificaat A3/B4 

- Duikmedisch begeleider B2 conform Norm 17024 certification of 

persons. 

EHBO diploma 

- Certificaat VCA VOL.  

- Leidinggeven. Een aantoonbare training op middelbaar niveau. 

- Kennis hebben op het gebied van werken onder overdruk en daarbij 

behorende voorschriften, -normen en -richtlijnen. 

 

Ervaring 

 

- 2 jaar en/of 75 projecten aantoonbare duikervaring in het onderhouden 

en inspecteren van waterreservoirs welke moeten als watervoorraad 

voor het sprinkler systeem.  

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Montage & onderhoudsvoorschriften van de producent van de tank. 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

- Het CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties. 

- Het CCV inspectieschema. 

- CCV - Technisch Bulletin 67. 

- CCV - Technisch Bulletin 80. 

- Wanddikte meter. 

- Corrosie. 

- Gevolgen van corrosie. 

- Het kunnen interpreteren van sterkteberekeningen en uitvoeren van 

gestandaardiseerde sterkteberekeningen. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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- Alle verplichtingen welke benodigd zijn om de papieren competent te 

houden (zie duikwetgeving voor de benodigde competenties). 

 

 
 

DUIKER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Het uitvoeren van de onderwaterinspecties van het waterreservoir. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau in een technische richting.  

 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- In het bezit zijn van certificaten:  

- Duikcertificaat A3 of B4 

- Duikmedisch begeleider B2 conform Norm 17024 certification of 

persons 

- Certificaat VCA VOL 

- EHBO diploma 

 

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar OF  

50x projecten aantoonbare duikervaring in het onderhouden en 

inspecteren van waterreservoirs welke moeten als watervoorraad voor 

het sprinkler systeem.  

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Montage & onderhoudsvoorschriften van de producent van de tank. 

- Corrosie 

- Gevolgen van corrosie 

- Wanddiktemeter 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 

- Alle verplichtingen welke benodigd zijn om de papieren competent te 

houden (zie duikwetgeving voor de benodigde competenties). 
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RESERVE (STANDBY) DUIKER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Het redden van een beroepsduiker. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- LBO werk en denkniveau. 

 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- In het bezit zijn van certificaten:  

- Duikcertificaat A3 of B4 

- Duikmedisch begeleider B2 conform Norm 17024 certification of 

persons. 

- Certificaat VCA VOL 

- EHBO diploma. 

 

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Bekend met de werkmethodiek van duikcontroles in tanks. 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 

- Alle verplichtingen welke benodigd zijn om de papieren competent te 

houden (zie duikwetgeving voor de benodigde competenties). 
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BIJLAGE 1.11 - KWALIFICATIES – ONDERHOUD SPRINKLERTANK (C-CONTROLE) 

 

INSPECTEUR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Controleren en rapporteren van de staat van de tank. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- HBO werk en denkniveau. 

- Geldig certificaat VCA-VOL. 

Opleiding  

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Opgeleid (diploma/ certificaat) door de producent van een tank in 

engineering, montage & onderhoudsvoorschriften. 

Inhoud van de opleiding omschrijven. 

- De opleider moet gecertificeerd tankleverancier zijn (LPCB, FM . . . .) 

 

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar werkzaam zijn geweest bij controle van 

sprinklerinstallaties. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties). 

- Het CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties. 

- Het CCV inspectieschema. 

- CCV - Technisch Bulletin 67. 

- CCV - Technisch Bulletin 80. 

- Wanddikte meter. 

- Corrosie. 

- Gevolgen van corrosie. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 

 

 
  



 

 

Certificatieschema  Toeleverancier VBB-installaties 

Versie 2.0  –  18-02-2022 

 Pagina 89 van 135 

 

LEIDINGGEVEND MONTEUR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Heeft de verantwoordelijkheid over het onderhoud van de tank op 

locatie. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau. 

- Geldig certificaat VCA-VOL. 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Opgeleid door de producent van de tank in het monteren en controleren 

van sprinklertanks 

- De monteur moet in staat zijn leiding te geven aan een montageteam. 

- Geldige certificaten voor hoogwerker, heftruck en veiligheidsharnassen 

 

Ervaring 

 

- Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, werkuitvoering en 

veiligheid op de bouwplaats 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 3 jaar ervaring op het gebied van 

montage of onderhoud van sprinklertanks. 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 1 jaar leiding gegeven hebben aan 

de montage van sprinklertanks op locatie. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties) 

- Montage & onderhoudsvoorschriften van de producent van de tank. 

- CCV - Technisch Bulletin 67 (laatste versie) 

- CCV - Technisch Bulletin 80 (laatste versie) 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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MONTEUR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Het onderhouden van een sprinklertank. Dit onder leiding van de 

leidinggevend monteur. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- LBO of VMBO werk- en denkniveau in een technische richting of 2 jaar 

aantoonbare ervaring in technische montage. 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Opgeleid door de producent van de tank in het monteren en controleren 

van sprinklertanks. 

- Geldig certificaat VCA basisveiligheid of gelijkwaardig. 

- Geldige certificaten voor hoogwerker, heftruck en veiligheidsharnassen. 

 

Ervaring 

 

- Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, werkuitvoering en 

veiligheid op de bouwplaats. 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 1 jaar ervaring op het gebied van 

onderhoud van sprinklertanks. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Montage & onderhoudsvoorschriften van de producent van de tank. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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BIJLAGE 1.12 - KWALIFICATIES – LEVERING SPRINKLERTANK 

 

PROJECTLEIDER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - De Projectleider is verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging 

en afwerking van ieder project.  

- Opmaak en opvolging van montageplanning. 

- Sturing en opvolging de Projectvoorbereider zoals tekenwerk en 

productie conform contractuele en onderlinge afspraken met de 

klant. 

- Sturing geven aan montagewerken. 

- Opvolging van kwaliteitscontrole en -documenten voor 

montagewerken. 

- Opvolging van veiligheid (VCA**) tijdens de montagewerken. 

- Opvolging en sturing van correcte administratie voor het project. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- HBO werk- en denkniveau in een technische en commerciële richting 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Minimaal het diploma Sprinkler 1. 

- Opgeleid en gekwalificeerd door de producent van de tank. 

- Certificaat VCA-Vol.  

 

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het volledig en succesvol 

begeleiden van vergelijkbare montagewerken op bouwlocaties. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften van watertanks in 

geboute uitvoering. 

- Praktische kennis hebben van montage en problemen tijdens 

montage van watertanks in geboute uitvoering. 

- Kunnen werken met Autocad. 

- Algemene kennis hebben van alle materialen en gereedschappen 

die worden gebruikt tijdens montage. 

- Algemene kennis van “problem solving”. 

- Zelfinitiatieven voor continue verbeteringen in de mate als mogelijk. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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TECHNICUS SPRINKLERTANKS 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - Het op hoofdlijnen ontwerpen (basisontwerp, layoutontwerp) van de 

sprinklertank. 

- Technisch intermediair tussen de klant en de producent van de tank. 

 

Opleiding  

Algemene 

vakbekwaamheid 

- Middelbaar beroepsonderwijs in een technische richting. 

Opleiding  

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Minimaal het diploma Sprinkler 1. 

- Opgeleid en gekwalificeerd door de producent van de tank.  

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het ontwerpen van 

watertanks in geboute uitvoering.  

- Ervaring in corrosieproblematiek in onderwater situaties 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van materialen en corrosievormen c.q.           

corrosiebescherming. 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften van watertanks in 

geboute uitvoering. 

- Praktische kennis hebben van montage en problemen tijdens 

montage van watertanks in geboute uitvoering. 

- Kunnen werken met Autocad. 

- Algemene kennis hebben van alle materialen en gereedschappen 

die worden gebruikt tijdens montage. 

 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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UITVOERDER 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Heeft de verantwoordelijkheid over de montage van de tank op locatie. 

- De inbedrijfstelling van de tank. 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- MBO werk en denkniveau. 

 

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Opgeleid door de producent van de tank in het monteren en controleren 

van sprinklertanks 

- Certificaat VCA-VOL  

- Diploma werken met hoogwerkers. 

- Diploma werken met heftrucks 

- Diploma werken in besloten ruimte. 

- Diploma werken op hoogte en daken. 

 

Ervaring 

 

- Ervaring m.b.t. montage en installatietechnieken, werkuitvoering en 

veiligheid op de bouwplaats 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 10 tanks ervaring op het 

gebied van montage of onderhoud van sprinklertanks. 

- Voor de eerste kwalificatie minstens 1 jaar leiding gegeven hebben 

aan de montage van sprinklertanks op locatie. 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema (met de hierin genoemde referenties) 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften van watertanks in 

geboute uitvoering. 

- Montagevoorschriften van de producent van de tank. 

- Kennis hebben van materialen en corrosievormen c.q.           

corrosiebescherming. 

- Praktische kennis hebben van montage en problemen tijdens montage 

van watertanks in geboute uitvoering. 

- Algemene kennis hebben van alle materialen en gereedschappen die 

worden gebruikt tijdens montage. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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INSPECTIE SPRINKLERTANKS 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

 

Functie - Inspecteren van een sprinklertank 

 

Opleiding  

Algemene 

vakbekwaamheid 

- Middelbaar beroepsonderwijs in een technische richting. 

Opleiding  

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Minimaal het diploma Sprinkler 1. 

- Opgeleid en gekwalificeerd door de producent van de tank.  

Ervaring 

 

- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het inspecteren van 

watertanks in geboute uitvoering.  

- Ervaring in corrosieproblematiek in onderwater situaties 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Kennis hebben van materialen en corrosievormen c.q.           

corrosiebescherming. 

- Kennis hebben van de normen en voorschriften van watertanks in 

geboute uitvoering. 

- Praktische kennis hebben van montage en problemen tijdens 

montage van watertanks in geboute uitvoering. 

- Algemene kennis hebben van alle materialen en gereedschappen 

die worden gebruikt tijdens montage. 

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Volgens opleidings-, scholings- en evaluatieplan van toeleverancier. 

- Minstens 640 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 
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BIJLAGE 1.13 - KWALIFICATIES – LEVERING RUIMTEDICHTHEIDSMETING 

 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE KWALIFICATIES VAN DE MEDEWERKERS 

EN KWALITEITS ASSESOR 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Het initieel kwalificeren van medewerkers 

- Het periodiek kwalificeren van medewerkers 

- Controleren van rapportage 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- Een HBO opleiding, dan wel een door ervaring en aanvullende 

opleidingen verkregen HBO werk- en denkniveau.  

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Getraind en opgeleid door een senior meettechnicus. 

Ervaring 

 

- Minimaal 10 metingen bijgewoond. Met een minimum van 3 

verschillende project(en) locatie(s). 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema 

- Het CIBV Certificatieschema 1233  

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Minstens 100 uur per jaar besteden aan het vervullen van deze of 

vergelijkbare functie. 

- Minstens 10 rapportages per jaar controleren. 
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MEETTECHNICUS 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het kwalificeren 

van de medewerker. 

 

Functie - Uitvoeren luchtdichtheidsmeting 

- Rapportage  
-  

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring en aanvullende 

opleidingen verkregen MBO werk- en denkniveau.  

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Kennis hebben van blusgassystemen volgens de eindtermen : opleiding 

blusgastechniek 1: 
- Hoofdstuk 1 Brandtheorie 
- Hoofdstuk 2 Blusmiddelen 

- Hoofdstuk 3 Blusgasbeveiliging 

- Hoofdstuk 4 Opbouw blusgasinstallaties (hoofdlijnen) 

- Hoofdstuk 6 Bouwkundig (uitgebreider dan nu in de cursus zit) 

- Basis uitleg BMC (de meettechnicus moet kunnen vaststellen of het 

systeem is veilig is gesteld.) 

- Geïnstrueerd door de producent van de meetapparatuur. 

- Kennis hebben van druk-ontlast-kleppen. 

- Kennis hebben van het uitvoeren van lekdetectie en de toegepaste 

apparatuur. 

- Kennis en training voor het opstellen van de specifieke rapportage 

- Certificaat VCA-VOL 

 

Ervaring 

 

- Minimaal 75 metingen hebben uitgevoerd en gerapporteerd  

Waarvan 5 zelfstandig. 

Met een minimum van 25 verschillende project(en) locatie(s). 

 

Kennis van en 

kunnen werken met 

- Dit certificatieschema 

- Het CIBV Certificatieschema 1233  

 

In stand houden 

kwalificatie 

- Minimaal 10 metingen per jaar. 

Met een minimum van 5 verschillende project(en) locatie(s). 

- Minimaal eens per jaar een periodieke training en/of informatie over de 

meetapparatuur ontvangen. 
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SENIOR MEETTECHNICUS 

Kwalificatie - Door de verantwoordelijke van de Toeleverancier voor het 

kwalificeren van de medewerker. 

-  

Functie - Uitvoeren luchtdichtheidsmeting 

- Rapportage  
- Controleren van andere meettechnici (uitvoering en rapportage). 

 

Opleiding  

 

Algemene 

vakbekwaamheid 

- Een HBO opleiding, dan wel een door ervaring en aanvullende 

opleidingen verkregen HBO werk- en denkniveau.  

Opleiding  

 

Specifieke 

vakbekwaamheid 

- Als meettechnicus. 

Ervaring 

 

- Minimaal 300 metingen hebben uitgevoerd en gerapporteerd  

Waarvan 200 zelfstandig. 

- Met een minimum van 100 verschillende project(en) locatie(s). 

 

Kennis van en kunnen 

werken met 

- Dit certificatieschema 

- Het CIBV Certificatieschema 1233  

-  

In stand houden 

kwalificatie 

- Minimaal 10 metingen per jaar. 

Met een minimum van 5 verschillende project(en) locatie(s). 

- Minimaal eens per jaar een periodieke training en/of informatie 

over de meetapparatuur ontvangen. 

-  
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BIJLAGE 2 (NORMATIEF) – RAPPORT VAN ONDERHOUD 
 

INLEIDING 

In dit TB is aangegeven welk onderhoud aan blusinstallaties moet worden verricht en met welke 

frequentie dit onderhoud moet worden uitgevoerd.  

 

Dit model bevat de minimaal vereiste detaillering voor wat betreft registratie en meetwaarden 

waarover in het onderhoudsrapport moet worden gerapporteerd. Het is toegestaan om de inhoud uit te 

breiden.  

 

Het rapport bestaat uit 3 delen 

Algemeen 

De onderhoudsmatrix/ onderhoudsprogramma 

De registraties per component 

De volgorde van de hoofdonderdelen: Algemeen / Samenvatting / Conclusie / Lijst met gebreken en 

opmerkingen / Inventarisatie / Registratiebladen etc, moet worden aangehouden. 

 

Het eerste deel van het rapport, voor de opdrachtgever, moet de informatie overzichtelijk zijn. De 

inhoud en volgorde is verplicht, bovendien moeten alle tekortkomingen, ook die van onderaannemers, 

overzichtelijk bij elkaar staan.   

 

Componenten (op hoofdlijnen: bijvoorbeeld druktank, pre-actionklep, antivries etc.) die in de specifieke 

blusinstallatie niet voorkomen moeten worden weggelaten.  

 

De opmaak van het rapport moet door de onderhouder worden bepaald.  

 

 

LEESWIJZER 

Voorbeelden zijn in cursieve tekst en met “Voorbeeld” erboven aangeduid, voorbeelden moeten 

worden aangepast voor het specifieke rapport. 

Toelichtingen in cursieve tekst en met “Toelichting” erboven, moeten niet in het uiteindelijke rapport 

worden opgenomen.  

 

 

MODEL ONDERHOUDSRAPPORT 

Op de volgende bladzijden is het model onderhoudsrapport weergegeven. 
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DEEL 1: ALGEMEEN 

 

LOCATIE VAN HET ONDERHOUDSOBJECT 

NAW-gegevens van het onderhouden object, opdrachtgever en beheerder. 

 

1 Algemeen 

1.1 Het onderhoud is uitgevoerd conform: Technisch Bulletin 80: Beheer en Onderhoud van 

Blusinstallaties. 

 

1.2 Het onderhoud is wel/niet uitgevoerd onder productcertificatie conform Onderhoud VBB-

installaties. 

 

Toelichting: Indien het onderhoud niet onder productcertificatie is uitgevoerd (b.v. men heeft 

niet al het noodzakelijke onderhoud conform de onderhoudsnorm uitgevoerd of men is geen 

gecertificeerd onderhoudsbedrijf) moet de volgende tekst worden gebruikt: Het onderhoud is 

niet uitgevoerd onder productcertificatie conform het certificatieschema: Onderhoud VBB 

installaties. 

 

1.3 Het volgende onderhoud is uitgevoerd: 

Voorbeeld 

• Alle jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden 

• Meer-jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden: 

[opsomming] 

 

1.4 Het onderhoud is afgerond op: [datum] door: [onderhoudsdeskundige]. 

 

1.5 Onderaannemers 

Verklaring: Als gecertificeerd toeleverancier besteden wij geen werkzaamheden uit. 

 

2 Uitgangspunten en basisinformatie 

De blusinstallatie en het onderhoud ervan zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

Voorbeeld  

• Programma van eisen nr. …….  

• Basisdocument Brandbeveiliging nr. …….  

• Inspectieplan nr. …….  

• Uitgangspuntendocument nr. …….. 

 

Het onderhoud is gebaseerd op de volgende basisinformatie: 

ja/ nee Onderhouds- en bedieningsvoorschriften 

ja/ nee Alle ontwerpdocumenten (tekeningen en berekeningen) 

ja/ nee Fabrieksspecificaties van toegepaste te onderhouden componenten 

ja/ nee Testinstructies en testrapporten 

ja/ nee Componentenoverzicht met daarin aangegeven de frequentie van onderhoud 

ja/ nee/ nvt Lijst: Nominale (instel)waarden. 

ja/ nee Vorige rapport van onderhoud of rapport van interne eindcontrole. 

ja/ nee/ nvt Opname op locatie d.d.: ……… 
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3 Uitsluitingen 

De volgende onderdelen van de blusinstallatie zijn niet in het onderhoudscontract opgenomen. 

 

Voorbeeld 

• Sprinklermeldinstallatie (algemeen onderhoud sprinklermeldcentrale en accu’s). 

Meldingen wel getest. 

• Sprinklerpompsets 

• De componenten van de drinkwateraansluiting inclusief de bacteriologische klep 

• Ondergronds leidingnet met hydranten 

 

4 Specifieke onderhoudsaandachtspunten voor deze blusinstallatie 

De volgende aandachtspunten zijn specifiek voor de onderhavige blusinstallatie: 

 

Voorbeeld 

• In afwijking van het Basisontwerp (uitgangspunten) worden de liften bij brandalarm niet 

aangestuurd, dit is bij de oplevering akkoord bevonden door de brandweer (zie brief d.d. 

…).  

• De alarmbel is in 2018 losgekoppeld, dit is door de brandweer geaccepteerd (zie brief 

d.d. ) 

 

  

5 Samenvatting onderhoudsbevindingen 

Toelichting 

De volgende aspecten moeten in de samenvatting aan de orde komen: 

 

Onderwerp 
In orde 

Opmerkingen 
Ja Nee Nvt 

Opleverdocumentatie aanwezig     

Installatie in goede staat     

Installatie in werkende staat is 

achtergelaten 
    

Afsluiters in de juiste stand     

 

Ook moet in de samenvatting worden aangegeven of de met. 

  

6 Geconstateerde gebreken die kunnen wachten tot het volgende onderhoud 

[Tekst] 

 

7 Geconstateerde gebreken die niet kunnen wachten tot het volgende onderhoud 

[Tekst] 

 

8 Noodzakelijke acties eigenaar blusinstallatie 

[Tekst] 

Opmerking : dit kunnen aspecten zijn die al onder item 7 of 8 zijn genoemd. 

 

9 Opmerkingen naar aanleiding van het uitgevoerde onderhoud 

[Tekst] 
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10 Verklaring 

[bedrijfsnaam] verklaart dat met uitzondering van de hiervoor onder 4 vermelde uitsluitingen 

de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform (1*) hoofdstuk 2 van het CIBV-certificatieschema 

Toeleverancier VBB-installaties en het Technisch Bulletin 80. De onderhouden delen van de 

installatie bevinden zich in nominale staat, met uitzondering van de in punt 6, 7 en 8 

genoemde gebreken. 

Ondertekening met; naam, datum, functie en handtekening. 

 

1* Toelichting 

Alléén onderhoudsbedrijven met een geldige certificering (CCV Certificatieschema Onderhoud 

VBB-installaties) mogen verklaren dat de werkzaamheden onder certificatie uitgevoerd zijn en 

dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform hoofdstuk 2 van het CCV-certificatieschema 

Onderhoud VBB-installaties 
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DEEL 2: ONDERHOUDS-PROGRAMMA/ MATRIX 

 

11 Inventarisatie componenten en onderhoudsmatrix/ onderhoudsprogramma 

Toelichting 

Van elk te onderhouden component moet conform de in het onderhoudsvoorschrift 

omschreven onderhoudscyclus worden aangegeven wanneer het component voor het laatst 

is onderhouden en wanneer het component uiterlijk weer moet worden onderhouden. 
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DEEL 3: REGISTRATIEBLADEN 

 

REGISTRATIEBLADEN - WATERRESERVOIR A-CONTROLE   

 

 

Controles 

a. Omgeving en omstandigheden 

b. Waterinhoud (vereiste waarde en gemeten waarde) 

c. Inhoudsaanwijzing 

d. Instelling en werking niveauschakelaars (vermelding ingestelde waarde) 

e. Instelling en werking temperatuursignaalgevers (vermelding ingestelde waarde) 

f. Suppletie en evt. bijvulinrichting (ter compensatie bij verkleinde watervoorraad) en 

registratie van de waterkwaliteit.  

g. Voetklep: uitwendige en inwendige controle volgens onderhoudsmatrix en zo nodig revisie 

h. Werking van de voetklep in combinatie met de vulinrichting 

i. Instelling en werking verwarming reservoir (vermelding ingestelde waarde) 

j. Tracing en isolatie zuigleiding (vermelding ingestelde waarde) 

k. Visuele controle verontreiniging water 

l. Uitwendige corrosie + beschadigingen 

m. Registratie X-jaarlijkse inwendige controle en/of onderhoud. 
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REGISTRATIEBLADEN - WATERRESERVOIR B-CONTROLE 
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REGISTRATIEBLADEN - WATERRESERVOIR C-CONTROLE 
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REGISTRATIEBLADEN - POMPEN 

 

 

Dieselmotor aangedreven pomp (geldt ook voor NSA) 

 

Metingen 

a. Meting bij nulopbrengst 

b. Meting bij minimaal vereist debiet (ongunstig sproeivlak) gedurende de minimale tijd zoals 

vermeld in de norm 

c. Meting bij maximaal vereist debiet (gunstig sproeivlak, indien vereist)  

d. Het 100% debiet punt van een standaard goedgekeurde pompset 

 

Toelichting 

B.v. “rated capacity” bij toepassing van een levering onder FM of NFPA voorschrift 

  

e. 150% van de “rating” van een standaard goedgekeurde pompset (afhankelijk van het 

voorschrift waaronder de levering heeft plaatsgevonden) 

 

Bij de bovengenoemde metingen moeten de volgende waarden worden geregistreerd: 

f. Debiet 

g. Opvoerhoogte volgens de vastgestelde grafiek bij inbedrijfstelling 

h. Vereiste druk aan perszijde pomp 

i. Gemeten druk aan perszijde pomp 

j. Gemeten druk aan zuigzijde pomp 

k. Toerental 

 

Bovendien moet worden geregistreerd: 

l. Oliedruk, op bedrijfstemperatuur 

m. Olietemperatuur 

n. Koelvloeistoftemperatuur 

o. Koelwaterdruk 

p. Glandtemperatuur 

q. Inschakeldruk (met vermelding van vereiste/ingestelde waarde resp. gemeten waarde) 

r. Draaiuren (met vermelding van vereiste waarde resp. gemeten waarde per jaar) 

s. Uitlaatgassentemperatuur 

 

Energievoorziening: 

t. Registratie aantal en type accu (b.v. lood-zuur of NiCd) 

u. Registratie van de op de accu aangegeven spanning (V) en capaciteit (Ah) 

v. Gemeten laadspanning  tijdens 6 startpogingen met aangesloten accu’s en lader 

w. Accupeil  

 

Vervanging (Onderhoud conform het door de fabrikant (samensteller van de pompset) 

voorgeschreven onderhoudsprogramma).  

Bij voorkeur opnemen in de onderhoudsmatrix. 

x. Accu's  (datum laatste vervanging en datum volgende vervanging) 

y. Luchtfilter (datum laatste vervanging en datum volgende vervanging) 

z. Smeerolie en filter(s)(datum laatste vervanging en datum volgende vervanging) 

aa. Brandstoffilter(s) (datum laatste vervanging en datum volgende vervanging) 

bb. V-snaar(ren) (datum laatste vervanging en datum volgende vervanging) 
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cc. Koelvloeistof (datum laatste vervanging en datum volgende vervanging) 

dd. Slangen van het koelvloeistofsysteem (datum laatste vervanging en datum volgende 

vervanging) 

 

Controles 

ee. Niveau koelvloeistof 

ff. Oliepeil motor 

gg. Motorvoorverwarming 

hh. controle motortemperatuur 

ii. Filter carterontluchting 

jj. Smering pomplagers 

kk. controle pomp 

ll. Uitlijning 

mm. Controle steunen/bevestiging aan fundatie 

nn. Constructie zuigleiding (positie zuigafsluiter, horizontale instroming, luchtzakken etc.) 

oo. Controle elektrische verbindingen schakelkast en startcircuit 

pp. Functionele beproeving alle functies schakelkast op beide accusets 

qq. Automatische, handstart en laag waterpeil primingtank (indien van toepassing) 

rr. Testen noodstart 

ss. Lekkage van leidingen en verbindingen (olie, brandstof, koelwater) 

tt. Functioneren koelwaterinstallatie van zowel pomp als motor, incl. o.a. controle vervuiling 

filters en leegloop retourleiding 

uu. Brandstofvoorziening, waaronder brandstofleidingen, vervuiling en ventilatie brandstoftank 

en aftappen waterscheider 

vv. Lagers en bijstellen of vervangen (gland)pakkingen 

ww. As-afdichtingen 

xx. Luchttoevoer (luchtfilter, opening jaloezieën) 

yy. Rookgasafvoer (isolatie, bevestiging, lekkage, flexibele koppeling, aftappen condens, 

corrosie buiten) 

zz. Op corrosie controleren en zo nodig conserveren 

aaa. Geschiktheid toegepaste brandstof 

bbb. Beschikbaarheid reserve-onderdelen conform de norm 

ccc. Een hoeveelheid brandstof uit de tank en voorraadtank worden afgetapt en worden 

gecontroleerd op kwaliteit en aanwezigheid van water en/of verontreinigingen” 

ddd. Beproeving van de juiste instellingen van de software en sensoren van digitale 

dieselmotoren, e.e.a. conform de handleiding van de dieselmotor 

eee. Werking ECM 

fff. Werking drukregeling 
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Elektromotor aangedreven pomp 

 

Metingen 

a. Meting bij nul-opbrengst 

b. Meting bij minimaal vereist debiet (ongunstig sproeivlak) gedurende de minimale tijd zoals 

vermeld in de norm. 

c. Meting bij maximaal vereist debiet (gunstig sproeivlak, indien vereist)  

d. Het 100% debiet punt van een standaard goedgekeurde pompset. 

e. Het 150% debiet punt van een standaard goedgekeurde pompset (indien van toepassing 

“rated capacity” bij toepassing van NFPA-listed pomp 

 

Bij de bovengenoemde metingen moeten de volgende waarden worden geregistreerd: 

a. Debiet 

b. Opvoerhoogte volgens de vastgestelde grafiek bij inbedrijfstelling. 

c. Vereiste druk aan perszijde pomp 

d. Gemeten druk aan perszijde pomp 

e. Gemeten druk aan zuigzijde pomp 

f. Opgenomen stroom 

g. Temperatuur lagers 

 

Bovendien moet worden geregistreerd: 

h. Inschakeldruk (met vermelding van vereiste/ingestelde waarde resp. gemeten waarde) 

  

Controles 

i. Controle elektrische verbindingen schakelkast 

j. Functionele beproeving alle functies schakelkast 

k. Controle van alle signaleringen en sensoren, inclusief het binnen komen op de schakelkast  

l. Isolatieweerstand 

m. Onderhoud motor conform het door de fabrikant (samensteller pompset) voorgeschreven 

onderhoudsprogramma 

n. Uitlijning  

o. Constructie zuigleiding (positie zuigafsluiter, horizontale instroming, luchtzakken etc.)  

p. Automatische, handstart. 

q. Functioneren koelwaterinstallatie incl. controle vervuiling filters 

r. Geen lekkage van leidingen en verbindingen (koelwater) 

s. Aanwezigheid stroomvoorziening 

t. Smeringpomplagers. 

u. Asafdichtingen 

v. Lagers en bijstellen of vervangen (gland)pakkingen 

w. Controle steunen/bevestiging aan fundatie ? 

x. Op corrosie controleren en zo nodig conserveren 

 

 

Onderwaterpomp 

Metingen 

f. Meting bij nulopbrengst 

y. Meting bij minimaal vereist debiet (ongunstig sproeivlak) gedurende de minimale tijd zoals 

vermeld in de norm. 

z. Meting bij maximaal vereist debiet (gunstig sproeivlak, indien vereist) ] 

aa. Het 100% debiet punt  

bb. Bij de bovengenoemde metingen moeten de volgende waarden worden geregistreerd: 
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cc. Debiet 

dd. Opvoerhoogte volgens de vastgestelde grafiek bij inbedrijfstelling. 

ee. Vereiste druk aan perszijde pomp 

ff. Gemeten druk aan perszijde pomp  

gg. Opgenomen stroom 

 

Bovendien moet worden geregistreerd: 

hh. Inschakeldruk (met vermelding van vereiste/ingestelde waarde resp. gemeten waarde) 

  

Controles 

ii. Controle elektrische verbindingen schakelkast 

jj. Functionele beproeving alle functies schakelkast 

kk. controle van alle signaleringen en sensoren, inclusief het binnen komen op de schakelkast  

ll. Isolatieweerstand 

mm. Onderhoud motor conform het door de fabrikant (samensteller pompset) voorgeschreven 

onderhoudsprogramma 

nn. Automatische, handstart. 

oo. Functioneren koelwaterinstallatie incl. controle vervuiling filters 

pp. Geen lekkage van leidingen en verbindingen (koelwater) 

qq. Aanwezigheid stroomvoorziening 

rr. Op corrosie controleren en zo nodig conserveren 

 

Extra onderhoudsverrichtingen ten opzichte van elektropomp 

a. Resultaat 3-jaarlijkse visuele controle van de buitenzijde van de onderwaterpomp 

 

 

 

Bronpomp 

Extra onderhoudsverrichtingen ten opzichte van onderwaterpomp 

a. Controle op gevuld zijn met schoon leidingwater van het leidingnet 

b. Resultaat beproeving bronpomp in “firemode”  

c. Algehele visuele uitwendige controle van de bronpompinstallatie 

d. Resultaat afpomping; voor vuurwerksystemen moet minimaal 10 minuten langer dan de 

vereiste sproeitijd te worden afgepompt. Bij de overige systemen moet tot minimaal 30 minuten na 

het bereiken van een stabiele waterstand in de bron worden afgepompt 

e. Controle op zweefvuil 

 

 

Overdrukklep/ Overstortklep 

Controles 

a. Testen van de werking 

b. Reinigen filters 

 

 

Jockeypomp 

Metingen 

a. In- en uitschakeldruk (met vermelding van vereiste/ingestelde waarde resp. gemeten 

waarde) 

b. Lage druk melding hoofdleiding (met vermelding van vereiste/ingestelde waarde resp. 

gemeten waarde) 

Controles 
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c. Functionele beproeving functies schakelkast 

d. Instelling thermische beveiliging  

e. Lekkage van leidingen en verbindingen 

f. Terugslagklep in- en uitwendig controleren (eventueel revisie) 

g. Afsluiter. 

h. Filter in de zuigleiding reinigen 

i. Instelling restrictie of regelafsluiter 

j. Aanwezigheid stroomvoorziening 

k. Op corrosie controleren en zo nodig conserveren 

 

 

Flowmeter 

Controles 

a. Beschadigingen, vervuiling en instelling 

b. Controleer elektrische aansluitingen 

c. Kalibratie uitgevoerd, indien vereist volgens specificaties.  

d. Geen lucht in aansluitleiding tussen meter en aansluiting op testleiding. 

 

 

Verwarming pompkamer/ klepopstelling  

Controles 

a. Instelling thermostaten aansturing (met vermelding van vereiste/ingestelde waarde) 

b. Instelling thermostaten temperatuurbewaking (met vermelding van vereiste/ingestelde 

waarde) 

 

 

 

Manometers  

Controles 

a. Goede aanwijzing 

b. Manometerkraan controleren en indien nodig vervangen 
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REGISTRATIEBLADEN - GRONDLEIDINGNET  

 

 

Grondleidingnet (inclusief hydranten en de hierbij behorende blusmonitoren) 

 

Meting 

a. Meting druk en opbrengst leidingnet/hydranten (met vermelding van vereiste/ingestelde 

waarde resp. gemeten waarde) 

b. Indien nodig (beoordeling door onderhoudsmonteur): benodigde bedieningskracht hydranten 

c. Aantal slagen van de afsluiters (met vermelding van vereiste resp. gemeten waarde) 

 

Controles 

d. Bereikbaarheid afsluiters / hydranten 

e. Doorspoelen 

f. Afsluiters en hydranten op gangbaarheid en bediening  

g. Afsluiters en hydranten op markering / nummering 

h. Afsluiters en hydranten op beschadiging en corrosie controleren en indien nodig conserveren 

i. Afsluiters en hydranten op borging / vergrendeling 

j. Afsluiters en hydranten op juiste werking standbewaking 

k. Afsluiters en hydranten op smering en olieniveau (zie ook gangbaarheid) 

l. Afsluiters of aanwezigheid en beschadiging van bedieningssleutel 

m. Afsluiters op leesbaarheid van kijkvenster  

n. Breekflens hydranten op beschadiging en compleetheid 

o. Hydranten op vorstbeveiliging / leegloop 

p. Hydranten: druk-reduceerklep op aansluitingen zoals storz-koppelingen 

q. Hydranten: druk-reduceerklep hydranten op drukinstelling en controle van filters 
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REGISTRATIEBLADEN - SCHUIMINSTALLATIE 

 

Schuimconcentraat voorraadtank, atmosferisch 

Controles 

a. Beschadiging, corrosie en lekkages 

b. Bedienbaarheid/werking afsluiter(s) 

c. Positie van de afsluiter(s) open of dicht 

d. De inhoud (vereiste en gemeten waarde) 

e. Werking niveau bewaking 

f. Be- en ontluchtingsinrichting open en vrij van blokkades 

 

 

 

Bladdertank 

Metingen 

a. Bouwjaar van de bladdertank 

b. Tracing (vereiste en ingestelde waarde) 

c. Lage temperatuur signalering (vereiste en ingestelde waarde) 

 

Controles 

d. Beschadiging, corrosie en lekkages 

e. Bedienbaarheid/werking afsluiter(s) 

f. Positie van de afsluiter(s) open of dicht 

g. De inhoud (vereiste en gemeten waarde) 

h. Waterkwaliteit buiten bladder op aanwezigheid svm 

i. Geen water aanwezig binnen bladder bij svm 

j. Overdrukveiligheid, geen beschadiging of corrosie 

k. Werking na aanspreken overdrukveiligheid of na 10 jaar ongebruikt 

l. Isolatie in operationele staat. 

m. Verwarming functioneert. 

 

 

 

Schuimconcentraat 

Metingen  

a. Resultaten test SVM monster: 

Vaste gegevens: 

• Fabrikant concentraat 

• Type concentraat 

• Merknaam 

• Bijmengpercentage 

• Fabricagedatum 

• Productie/batchnummer 

• Minimum gebruikstemperatuur 

• Instelling minimum temperatuur verwarming resp. temperatuurbewaking opstellingsruimte 

schuimvoorraad (vereiste en gemeten waarde) 

 

Meetgegevens: 

• Visuele eigenschappen (kleur, helderheid) 

• Soortelijke massa (vereiste en gemeten waarde) 
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• Filmvorming (vereiste en gemeten waarde) 

• Ph meting (vereiste en gemeten waarde) 

• Verschuimingsgetal (vereiste en gemeten waarde) 

• Uitwateringstijd 25%/ 50% (vereiste en gemeten waarde) 

• Sediment 

• Viscositeit 

• Resultaten van de stabiliteit/ontmengingstest 

• Alcoholbestendigheidstest, (alleen AR svm).  

• Conclusie testresultaat. Is het schuimvormend middel in nominale staat, m.a.w. voldoet 

het aan de NEN-EN 1568 ? 

 

 

 

Schuimpomp 

Metingen 

a. Debietmeting (vereiste en gemeten waarden) 

b. Drukmeting (vereiste en gemeten waarden) 

 

Controles 

c. Beschadiging, corrosie en lekkages. 

d. Bedienbaarheid/werking afsluiter(s). 

e. Afsluiters in operationele stand geborgd. 

f. Aanwezigheid SVM in de schuimpomp. 

g. Filters schoon. 

h. Drukmeting: instelling PSV, Pressure Sustaining Valve (Drukhandhaving)  

i. Drukmeting: instelling PRV, Pressure Relieve Valve  (Overdruk)  

j. Indien de schuimpomp wordt aangedreven door een dieselmotor dan moet onderhoud 

uitgevoerd te worden conformpunt 18, Dieselmotor aangedreven pomp  

k. Terugslagklep functioneert. 

l. Leidingwerk in operationele staat 

 

 

 

Activering 

Controles 

a. Aansturing gestuurde afsluiters (actuator) 

 

 

 

Leidingwerk schuiminstallatie 

Controles 

a. Verstopping en corrosie leidingnet, filters en nozzles 

b. Ophang- of montagebeugels op beschadiging of corrosie 

 

 

 

Drukontlastklep/ Overdrukventiel 

Meting 

a. Testen werking op de juiste openings-en sluitingsdruk (vereiste en gemeten waarde) 

Controles 

a. Beschadigingen 
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b. Vervuiling 

c. Schoonmaken 

 

 

 

Schuimsprinklers 

Controles 

a. Beschadiging, corrosie en verstopping 

b. Juiste positionering 

 

 

 

Bijmengtesten 

Meting 

a. Resultaten schuim bijmeng test: 

• De gemeten debieten (vereiste en gemeten waarde) 

• De gemeten concentratie bij elk gemeten debiet (vereiste en gemeten waarde) 

b. Resultaten water-water referentietest: 

• De gemeten debieten (vereiste en gemeten waarde) 

De gemeten concentratie bij elk gemeten debiet (vereiste en gemeten waarde) 
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BIJLAGE 3 (NORMATIEF) – RAPPORT VAN INTERNE EINDCONTROLE 
 

Onderdeel A   Algemeen  

 

VBB-toeleverancier maakt gebruik van een Rapport van Interne Eindcontrole volgens deze bijlage. Dit 

rapport moet gezien worden als het minimum en moet projectspecifiek worden gemaakt. Het is 

toegestaan om de inhoud uit te breiden. NB: het Rapport van Interne Eindcontrole is integraal 

onderdeel van de levering. Het moet volledig worden ingevuld en geaccordeerd door de functionaris 

die daartoe ingevolge het kwaliteitssysteem de bevoegdheid heeft. Bijlagen vormen een onlosmakelijk 

onderdeel van dit Rapport van Interne Eindcontrole. In het kader van dit 

certificatieschema moet dit rapport als beheerd document worden behandeld. Het documentnummer 

van het Rapport van Interne Eindcontrole moet worden vermeld op het Geldig certificaat. 

 

Het Rapport van Interne Eindcontrole bestaat uit drie blokken. 

Blok 1 – Projectgegevens 

Het blok ‘projectgegevens’ bevat de administratieve informatie over de levering. 

Tevens is een opsomming gegeven van de bijlagen die horen bij dit rapport. 

 

Blok 2 – Bevindingen 

De bevindingen bij de interne eindcontrole moeten duidelijkheid geven over de toestand 

van het door de VBB-toeleverancier geleverde (deel van het) VBB-installatie en de 

mogelijkheid om dit onder Geldig certificaat te leveren aan de opdrachtgever. 

 

Blok 3 – Oordeel 

Het blok ‘oordeel’ geeft aan of, op basis van de bevindingen in blok 2, de levering kan 

plaatsvinden en de VBB-toeleverancier leverancier een Geldig certificaat VBB-installatie kan afgeven. 
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Projectgegevens 
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Bevindingen (samenvatting)
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Oordeel 

 

-  
-  
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REGISTRATIEBLADEN – LEVERING SPRINKLERTANK 
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REGISTRATIEBLADEN – RUIMTEDICHTHEIDMETING 

1. Conform opgave harmonisatieafspraak moet het rapport moet ten minste de volgende 

gegevens bevatten: 

2. Opdrachtgever 

3. Projectgegevens 

4. Gegevens UPD (nummer) 

5. Type blusgas 

6. Ontwerp blusgasconcentratie 

7. Minimale blusgasconcentratie 

8. Hoeveelheid blusgas (in kg) 

9. Volume van de ruimte 

10. Hoogte van de ruimte 

- Plattegrond en doorsnede(s) van de ruimte met daarop aangegeven: 

- Afmetingen van de ruimte (oppervlakte en hoogte) 

- Volume van de ruimte 

- Opstelplaats meetapparatuur luchtdoorlatendheidsonderzoek 

- Welke deuren naar omliggende ruimten tijdens de test zijn geopend om een goede 

luchtstroming naar de ventilator te verkrijgen 

11. In het geval van de zogenaamde daaltijdmethode: hoogte beveiligd object 

(beschermingsniveau) 

12. Benodigde beschermtijd (standtijd) 

13. Norm op basis waarvan de bepaling is uitgevoerd. 

14. Bijzonderheden van de ruimte tijdens de test in afwijking van de normale situatie (bijvoorbeeld 

het afplakken van openingen of het aanbrengen van tijdelijke deuren), met fotomateriaal en 

onderbouwing. 

15. Methode voor bepaling van de standtijd (daaltijd, opmenging, beide) 

16. Testresultaten: ten minste drukverschillen en bijbehorende volumestromen, 

stromingskarakteristiek k1 en n, correlatiecoëfficiënt van de metingen. 

- Opmerkingen 

- Conclusie (voldoet aan de eisen of niet) 

- Aanbevelingen 

17. Verhouding tussen de hoog en laag gelegen lekkagepunten normaal wordt 50 %/50 % 

toegepast 

Afwijkingen van 50 %/50 % vermelden en onderbouwen 

18. Bewust opengehouden openingen die in de berekening van onder- en overdruk zijn 

meegenomen 

19. Kalibratiegegevens van de meetapparatuur. 

inclusief serienummers van apparatuur die verwijst naar certificaat (nummer) 

20. Bias pressure 

in normale omstandigheden zoals ook situatie waarin de blussing plaatsvindt (startdruk) 

gedurende de luchtdichtheidsmeting (druk tijdens de test) 

21. Persoon die de test heeft uitgevoerd (met ondertekening) 

22. Persoon die uitvoering van de test en het rapport heeft gecontroleerd (met ondertekening) 
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BIJLAGE 4 (NORMATIEF) - VOORBEELDEN AFWIJKINGEN  
 

In deze bijlage is een aantal voorbeelden van major afwijkingen opgenomen. Een afwijking is een 

minor afwijking tenzij het volgens de definities uit hoofdstuk 4 en de voorbeelden uit deze bijlage een 

major is.  

 

De opsomming van de voorbeelden in deze bijlage is niet limitatief. Mocht de certificatie-instelling 

andere afwijkingen constateren dan moet de certificatie-instelling deze in lijn met de voorbeelden 

indelen, de bijbehorende sanctie treffen en inmoeten voor harmonisatieoverleg.  

 

Voorbeelden van majors 

- Fraude met registraties.  

- Er is een certificaat voor het onderhoud verstrekt zonder dat de minimaal benodigde 

basisinformatie beschikbaar was.  

- Tijdens twee of meer controleonderzoeken wordt door de certificatie-instelling 

geconstateerd dat dezelfde fouten meer dan eens voorkomen.  

- Het onderhoudsbedrijf heeft componenten vervangen door ongelijkwaardige 

componenten.  

- Het onderhoud is niet zodanig uitgevoerd dat de goede werking van het VBB-installatie 

tot aan de volgende onderhoudsdatum is gewaarborgd.  

- Er is een certificaat voor het onderhoud verstrekt zonder dat de voorgeschreven 

metingen en controles zijn verricht.  

- De watervoorziening is niet functioneel en dat is niet vermeld in het Rapport van 

Onderhoud.  

- De ondergrondse leidingen zijn niet functioneel en dat is niet vermeld in het Rapport van 

Onderhoud.  

- Het sprinklerleidingnet is niet functioneel en dat is niet vermeld in het Rapport van 

Onderhoud.  

- Er zijn sprinklers vervangen door exemplaren die anders zijn dan in de norm, eisen en 

ontwerp voorgeschreven en (of) de vervangende sprinkler zijn niet functioneel. 
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