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Wijzigingen in het LPS 1233 certificatieschema 
 
 

Inleiding  

Certificering van sprinklerinstallaties vindt al plaats 
sinds de jaren ’70. Sinds die tijd heeft de certificering al 
diverse wijzigingen ondergaan. Zo is de certificering 
overgegaan van het Bureau voor Sprinklerbeveiliging, 
via het NCP naar uiteindelijk in het jaar 2000 het LPS 
1233 certificatieschema van LPCB. Ook de afgelopen 
jaren hebben een aantal belangrijke wijzigingen plaats-
gevonden. 
 
Belangrijkste verandering 

De belangrijkste verandering voor belanghebbenden en 
opdrachtgevers betreft de opsplitsing van certificering in 
productcertificatie en inspectiecertificatie. Deze veran-
dering is ingevoerd vanwege aanscherpingen van eisen 
van de Raad voor Accreditatie. 
 
Wat merkt u als belanghebbende 

U zult merken dat voor elke sprinklerbeveiliging nu twee 
certificaten worden afgegeven: 

 Een productcertificaat, éénmalig voor nieuwe 
installaties en jaarlijks voor onderhoud, dat waar-
borgt dat de werkzaamheden door de erkende 
sprinklerinstallateur conform de LPS 1233 zijn uit-
gevoerd en voldoen aan de vastgestelde uitgangs-
punten; 

 Een inspectiecertificaat, dat waarborgt dat de 

installatietechnische, bouwkundige en organisatori-
sche voorzieningen voldoen aan de vastgestelde 
uitgangspunten. 

 
Wat merkt u als opdrachtgever 

Als opdrachtgever voor certificering zult u bovendien 
merken dat u in plaats van één factuur voor inspectie en 
certificering, gescheiden facturen voor productcertifica-
tie en inspectiecertificatie zult ontvangen. De factuur 
voor productcertificatie ontvangt u via de sprinklerinstal-

lateur. De factuur voor inspectiecertificatie krijgt u van 
de inspectie-instelling. 
 
Is er een keuze tussen productcertificatie en inspec-
tiecertificatie? 

Het productcertificaat en het inspectiecertificaat zijn 
aanvullend op elkaar en bieden samen de waarborging 
van de beveiliging die tot nu toe door het LPS 1233 
certificaat werd geboden. Afgifte van het productcertifi-
caat is een essentieel onderdeel van de erkenning van 
de sprinklerinstallateur  en kan niet gelden voor bouw-
kundige en organisatorische voorzieningen die door 
andere organisaties worden geleverd. Het inspectiecer-
tificaat is afgestemd op de aanwezigheid van een pro-
ductcertificaat als waarborg dat een erkend sprinklerin-
stallateur betrokken is die de kwaliteitsprocedures en 
sprinklervoorschriften heeft aangehouden.  
 
Overheidseisen 

Sinds november 2008 is het Gebruiksbesluit van kracht 
en zijn bedrijven verplicht om een geldig en door de 
overheid aanvaard document in bezit te hebben waaruit 
blijkt dat de sprinklerinstallatie goed functioneert, wordt 
onderhouden en gecontroleerd. De overheid hanteert 
beleidsregels met een verwijzing naar het LPS 1233 
productcertificaat voor nieuwe installaties en het onder-
houd van bestaande installaties (zie www.lpcb.nl > 
Links) Brandweer en milieudiensten zien toe op de na-
leving ervan. Inspectie-instellingen zullen de inspectie 
moeten uitbreiden als een productcertificaat ontbreekt. 
 
Meer weten? 

Op www.lpcb.nl vindt u een overzicht van vragen en 
antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Dan helpen 
onze medewerkers u graag verder: 0418 57 38 82. 
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