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     Van : Richard Hoyer Aan : Iedereen 

Datum : 30 juni 2019   

Telefoon : 06 – 818 790 74 Kopie : ‘- - - 

Email : info@fireprotectionsupport.nl   

Onderwerp :  CCV Certificatieschema’s Leveren en Onderhoud VBB-Installaties 4.0 

 

 

INLEIDING 

Per 1 juli 2019 heeft het CCV de revisie 4.0 van de CCV Certificatieschema’s Leveren en Onderhoud 

VBB-Installaties gepubliceerd. Vanaf 1 juli kunnen de schema’s gevolgd worden en vanaf 1 december 

zijn ze verplicht. 

 

VRAAGSTELLING 

Wat zijn de wijzigingen ? 

 

SAMENVATTING WIJZIGINGEN VAN HET SCHEMA ONDERHOUD 

1. ‘VBB-systeem’ vervangen door ‘VBB-installatie’;  

 

2. Consistent gebruik van ‘gecertificeerde dienst’ en ‘moeten’ i.p.v. ‘dienen te’ doorgevoerd;  

 

3. ‘inspectie’ vervangen door ‘dienstgerichte beoordeling’;  

 

4. Verwijzingen naar onderhoud van sprinklerinstallaties voor vuurwerk(buffer bewaarplaatsen 

uit  het schema verwijderd;  

 

5. Verwijzing naar de nationale accreditatie-instantie in overeenstemming met de wettelijke 

terminologie gebracht, en waar nodig aangepast aan RvA-BR012;  

 

6. In paragraaf 1.1.1 het doel van het certificatieschema omschreven, en in verband daarmee de 

inleidende tekst bij Hoofdstuk 1 verkort;  

 

7. Beschrijving van de verantwoordelijkheden in 1.1.2 vereenvoudigd;  

 

8. Overgangsregeling in 1.5 aangepast;  

 

9. In 2.1 de tekst over deelonderhoud gepreciseerd en vereenvoudigd;  

 

10. In 2.2 toegevoegd wanneer sprake is van nonconformiteit, en een opmerking over het vervangen 

van componenten en een toelichting over toepasselijkheid van 4.8 bij nonconformiteit toegevoegd;  

  

11. In 2.2.12 een voetnoot opgenomen dat in plaats van het model uit Bijlage 4 ook het model 

uit Technisch Bulletin 80 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties mag worden 
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gebruikt;  

 

12. In 3.2.1 een toelichting toegevoegd over bepaling van continuïteit en ervaring;  

 

13. In 3.2.2 de opmerking over de examen-instelling geschrapt – deze is vervangen door uitgebreidere 

en beter toetsbare bepalingen in Bijlage 1;  

 

14. 3.2.3 geheel herzien, onderscheid naar categorie A en B laten vervallen;  

 

15. 3.2.4 gepreciseerd waardoor de bepaling eenduidig is geworden; toegevoegd dat uitbesteden van 

onderhoud van het ondergronds leidingnet is toegestaan;  

 

16. In 3.2.5 toegevoegd dat op ingehuurd personeel de criteria van 3.2.2 van toepassing zijn;  

 

17. In 3.2.6 tekst verbeterd over de vervaldatum waarop het onderhoudsprogramma moet zijn 

voltooid; daarnaast vereenvoudigd en duidelijk gespecificeerd welke basisinformatie voor 

onderhoud beschikbaar moet zijn;  

 

18. 3.2.10 verbeterd door resultaten van CI-beoordeling te vervangen door periodiek toetsen of het 

kwaliteitssysteem doeltreffend is;  

 

19. Uit 3.3.1 verwijderd dat het onderhoud van VBB-installaties moet blijken uit het uittreksel van de 

inschrijving in het Handelsregister van de KvK;  

 

20. In 3.3.3 prestatiegericht omschreven hoe de VBB-leverancier eventueel toegang voor derden tot de 

leveringslocatie moet regelen;  

 

21. In 4.4.1 en 4.5.1 tekst toegevoegd over het mogelijk combineren van certificatiebeoordelingen;  

 

22. Indeling van 4.4.2 tabel A en 4.5.2 tabel A gewijzigd: dossierbeoordeling is nu apart onderdeel;  

 

23. In 4.5.2 tabel B een staffeling toegevoegd van het minimumaantal jaarlijks te beoordelen 

onderhoudsprojecten gerelateerd aan het aantal onderhoudsmedewerkers;  

 

24. 4.5.3 geheel herzien en in overeenstemming gebracht met dienstcertificatie volgens ISO 17065;  

 

25. In de subparagrafen van 4.8 op basis van praktijkervaring de termijnen voor reactie door 

certificaathouder en beoordeling door certificatie-instelling met een maand verlengd, en voor major 

afwijkingen de start van termijn beter gespecificeerd;  

 

26. In 5.2 de verplichte tekst voor het dienstcertificaat verbeterd;  

 

27. In 5.3 de beschrijving van het certificaat van onderhoud opgenomen en consistent gemaakt met de 

beschrijvingen daarvan in andere CCV-dienstcertificatieschema’s, en met de aanpassingen in  

3.2.6 over vervaldatum;  

 

28. In 6.2 de definitie van vaststellen toegevoegd;  
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29. In 6.3 verwijzingen naar normen waar mogelijk dynamisch gemaakt en waar nodig geactualiseerd; 

  

30. Voetnoot opgenomen over dynamisch verwijzen als het kan, en statisch verwijzen als het moet;  

 

31. In Bijlage 1 tekst toegevoegd over verificatie van diploma’s ten behoeve van het aantonen van 

kwalificaties, ter vervanging van de in 3.2.2 geschrapte tekst;  

 

32. In Bijlage 4 een voetnoot opgenomen dat in plaats van het model uit de bijlage ook het 

model uit Technisch Bulletin 80 Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties mag worden 

gebruikt;  

 

33. in onderdeel 18 thermostaat vervangen door schakelaar;  

 

34. In bijlage 5 de eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige BMI geactualiseerd; 

  

35. Daarnaast zijn diverse tekstuele en redactionele aanpassingen doorgevoerd. 
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SAMENVATTING WIJZIGINGEN VAN HET SCHEMA LEVEREN 

1. ‘VBB-systeem’ vervangen door ‘VBB-installatie’;  
 

2. Consistent gebruik van ‘gecertificeerd product’ en ‘moeten’ i.p.v. ‘dienen te doorgevoerd;  

 

3. ‘inspectie’ vervangen door ‘productgerichte beoordeling’;  

 

4. Verwijzingen naar certificatie van sprinklerinstallaties voor vuurwerk(buffer)bewaarplaatsen 

uit het schema verwijderd;  

 

5. Verwijzing naar de nationale accreditatie-instantie in overeenstemming met de wettelijke 

terminologie gebracht, en waar nodig aangepast aan RvA-BR012;  

 

6. In paragraaf 1.1.1 het doel van het certificatieschema omschreven, en in verband daarmee de 

inleidende tekst in hoofdstuk 1 verkort;  

 

7. Overgangsregeling in 1.5 aangepast;  

 

8. Toepassingsgebied in 1.2 aangepast aan de in 2.1 toegevoegde tekst over deellevering;  

 

9. In 2.1 de tekst over technisch gelijkwaardige oplossingen gepreciseerd en verkort;  

 

10. In 2.1 het onderwerp Deellevering geregeld, en op andere plaatsen in het schema (1.2, 1.1.2, 5.3, 

Bijlage 7) de tekst hiermee in overeenstemming gebracht;  

 

11. In 2.2 passage geschrapt over de blusduur bij NFPA-voorschriften en FM-datasheets;  

 

12. In 3.2.1 de toelichting op ervaring en continuïteit uitgebreid met het ‘pas toe of leg uit’-principe;  

 

13. In 3.2.2 de opmerking over de examen-instelling geschrapt – deze is vervangen door uitgebreidere 

en beter toetsbare bepalingen in Bijlage 1;  

 

14. 3.2.3 geheel herzien, onderscheid naar categorie A en B laten vervallen;  

 

15. 3.2.4 gepreciseerd waardoor de bepaling eenduidig is geworden;  

 

16. In 3.2.5 toegevoegd dat op ingehuurd personeel de criteria van 3.2.2 van toepassing zijn;  

 

17. In 3.2.6 verificatie van het ontwerp prestatiegericht omschreven;  

 

18. 3.2.10 verbeterd door resultaten van CI-beoordeling te vervangen door periodiek toetsen of 

het kwaliteitssysteem doeltreffend is;  

 

19. Uit 3.3.1 verwijderd dat het leveren van VBB-installaties moet blijken uit het uittreksel van de 

inschrijving in het Handelsregister van de KvK;  
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20. In 3.3.3 prestatiegericht omschreven hoe de VBB-leverancier eventueel toegang voor derden tot de 

leveringslocatie moet regelen;  

 

21. In 4.4.1 en 4.5.1 tekst toegevoegd over het mogelijk combineren van certificatiebeoordelingen;  

 

22. Indeling van 4.4.2 tabel A en 4.5.2 tabel A gewijzigd: dossierbeoordeling is nu apart 

onderdeel;  

 

23. In 4.5.1 vemeld dat de periodieke beoordeling een jaarlijkse audit betreft en dienstgerichte 

beoordelingen, en dat het beoordelingsproces langer dan een jaar in beslag kan nemen;  

 

24. 4.5.3 geheel herzien en in overeenstemming gebracht met productcertificatie volgens ISO 17065;  

 

25. In de subparagrafen van 4.8 op basis van praktijkervaring de termijnen voor reactie door 

certificaathouder en beoordeling door certificatie-instelling met een maand verlengd, en 

voor major afwijkingen de start van termijn beter gespecificeerd;  

 

26. In 5.2 de verplichte tekst voor het productcertificaat verbeterd;  

 

27. In 5.3 de beschrijving van het certificaat van levering opgenomen en consistent gemaakt met de 

beschrijvingen daarvan in andere CCV-productcertificatieschema’s; in bijlage 5 is het voorbeeld-

certificaat aangepast;  

 

28. In 6.2 de definitie van vaststellen toegevoegd;  

 

29. In 6.3 verwijzingen naar normen waar mogelijk dynamisch gemaakt en waar nodig geactualiseerd; 

 

30. Voetnoot opgenomen over dynamisch verwijzen als het kan, en statisch verwijzen als het moet; 

 

31. In Bijlage 1 tekst toegevoegd over verificatie van diploma’s ten behoeve van het aantonen van 

kwalificaties, ter vervanging van de in 3.2.2 geschrapte tekst;  

 

32. In bijlage 7 tekst toegevoegd over de handelwijze van de certificatie-instelling als de 

certificaathouder een kalenderjaar geen gecertificeerde VBB-installatie levert;  

 

33. In bijlage 8 de opleidings- en ervaringseisen voor Projecteringsdeskundige BMI geactualiseerd, en 

voor Monteur vervangen door Eind- en toetstermen Monteur Sprinklertechniek;  

 

34. In Bijlage 9 tussen 2.2.3 en 2.2.4 een opmaakfout hersteld: Open water is nu genummerd 2.2.3.a;  

 

35. in onderdeel 2.2.5 thermostaat vervangen door schakelaar;  

 

36. in 2.4.15 een item toegevoegd over registratie van speciale sprinklers; 

 

37. In Bijlage 11 een model Modificatierapport ingevoegd, i.v.m. de beschrijving van 

deellevering in 1.2. 

 


