
 

 

 

 

 

 

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging 

Waarneming Het voorschrift schrijft een pufftest voor en deze valt niet samen met een 

proefblussing, en de inspecteur heeft de pufftest niet bijgewoond. 

In verband met de vertraging in de certificatiebeoordelingen van het onder 

accreditatie uitgevoerde CIBV 1233 schema en de aanvraag voor accreditatie van 

het Kiwa K21045/01 schema is er door de branche en de inspectie-instellingen 

behoefte aan een tijdelijke werkmethodiek. 

Toelaatbare grens Uit een rapport van een door certificatie-instelling CIBV op basis van het 

certificatieschema CIBV 1233 of door Kiwa op basis van het K21045/01 schema 

gecertificeerde blusgasinstallateur blijkt dat de pufftest geslaagd is. Het rapport 

moet ten minste de volgende informatie bevatten: 

- Projectnummer en -naam 

- Het soort installatie 

- De omvang van de beveiliging (secties, tekening) 

- De ruimte(s) waarin de test is uitgevoerd (tekening) 

- De datum van de test 

- De gebruikte testmethode en -apparatuur (foto’s)  

- Beschrijving van de uitvoering 

- Het resultaat van de test: geslaagd  

- De verklaring dat het systeem na de pufftest ongewijzigd is 

- Ondertekening voor akkoord door de monteur die de test heeft uitgevoerd 

en de projectleider die verantwoordelijk is voor de levering 

- Paraaf van de klant ten teken dat hij het rapport heeft gezien 

Onderbouwing Vast moet staan dat de pufftest juist is uitgevoerd. Verder moet het resultaat 
bekend zijn. De inspecteur mag zich hiervoor gedurende de overgangsperiode* 
baseren op een rapport van een bedrijf dat gecertificeerd is door CIBV op basis van 
het certificatieschema CIBV 1233 of door Kiwa op basis van het K21045/01 schema 
en aldus onder toezicht werkt van die certificatie-instellingen. 

 

* Voor het einde van het jaar (2021) wordt geëvalueerd wat de status is van de 
diverse erkenningen van de leveranciers voor zowel de CIBV als de KIWA regeling.  
De (nieuwe) afspraken zijn vooralsnog geldig tot 1 april 2022. 

Methode A (administratief) in plaats van V (bijwonen) 

 

Betreft datum 

2021-03 – Uitvoering pufftest 15-01-2021 


