UITLEG MODEL SIR-KEURINGSINSTANTIE / -KEURMEESTER ADEMBESCHERMING

Aanleiding
De nieuwe richtlijnen in het handboek Adembescherming schrijven voor dat ademluchtlijnsystemen jaarlijks SIR gekeurd
worden. Deze keuringen moeten worden uitgevoerd door SIR erkende keuringsinstanties. Een keurmeester moet in het bezit
zijn van een schriftelijke verklaring waarin de bevoegdheid tot keuren wordt vastgelegd voor de systemen en onderdelen die
van toepassing zijn. Onderdelen zoals reduceren, ademluchtslangen en manometers mogen onder verantwoordelijkheid van
de keurmeester ook door andere keuringsinstanties worden gekeurd.
Deze opzet van deze erkenning van keuringsinstanties / keurmeesters voor Adembescherming wijkt volledig af van de huidige
systematiek ten aanzien van die voor keuringsinstanties voor Hoge Druk, Druk Vacuüm en Chemisch Technisch. Door deze
nieuwe opzet moest een nieuwe systematiek tot een goed werkbaar en beheersbaar model uitgewerkt worden en een
verbetering zijn ten opzichte van het bestaande model voor keuringsinstanties en keurmeester voor de andere vakgebieden.
Uitgangspunt was daarbij wel dat dit model ook geïmplementeerd moest kunnen worden bij deze overige vakgebieden.
Dit document behandelt:
1. De beginselen van het nieuw ontwikkelde model voor keuringsinstanties / keurmeesters Adembescherming.
2. Een uitwerking van het nieuwe model met daarbij de auditrapporten voor zowel keuringsinstanties als keurmeesters.
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De beginselen van het nieuw ontwikkelde model voor keuringsinstanties / keurmeesters
Adembescherming
Een keuringsinstantie is alleen bevoegd keuringen te verrichten voor de onderdelen die gerelateerd zijn aan de
activiteiten waar het bedrijf zich als fabrikant/leverancier of contractor mee bezig houdt.
De keuringsinstantie zal aantoonbaar moeten beschikken over alle (deugdelijke) apparatuur en middelen die voor een
betreffende keuring noodzakelijk zijn.
De keuringsinstantie moeten beschikken over protocollen voor de betreffende keuringen.
De keurmeester moet vakbekwaam zijn binnen het vakgebied waarvoor hij de keuringen uitvoert.
De keurmeester moet aantoonbare werkervaring hebben.
De keurmeester moet ervaring hebben met de testapparatuur waarmee de keuringen worden uitgevoerd.
De keurmeester moet aantoonbaar keuringen kunnen uitvoeren overeenkomstig de door het bedrijf vastgestelde
protocollen.
Op basis van een schriftelijke audit (o.a. protocollen, werkinstructies, kalibratie-certificaten) en een fysieke audit op
locatie, zal een erkenning worden afgegeven voor de keuringen die van toepassing zijn voor het betreffende bedrijf.
Op basis van een schriftelijke verificatie (CV, opleiding en werkervaring), een criterium gericht interview en het afleggen
van proeven van bekwaamheid, zal een certificaat worden afgegeven voor de keuringen die van toepassing zijn voor de
betreffende keurmeester.

De praktijkvoorbeelden
I.

II.
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De firma X, een grote fabrikant en verhuurder van ademluchtlijnsystemen, meldt zich aan als SIR-keuringsinstantie. Het
bedrijf zal bij een succesvolle SIR-audit een erkende keuringsinstantie zijn voor alle onderdelen.
a) 2 keurmeesters zijn volledig vakbekwaam. Zij kunnen volledige systemen keuren inclusief de ademluchtslangen,
ademluchtkwaliteit, manometers/reduceren etc. Deze keurmeesters kunnen dit met hun CV en een proeve van
bekwaamheid aantonen. Zij zijn dus keurmeester Adembescherming bevoegd op alle onderdelen.
b) In hetzelfde bedrijf werken ook twee medewerkers die zich alleen bezig houden met het fabriceren en testen van
ademluchtslangen. Deze medewerkers zullen alleen keurmeester zijn voor het onderdeel keuren van
ademluchtslangen.
De firma Z, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het assembleren en keuren van ademluchtslangen, levert
ademluchtslangen aan de firma X. Dit bedrijf zal bij een aanmelding als keuringsinstantie uitsluitend een erkenning als
keuringsinstantie krijgen voor het keuren en testen van ademluchtslangen.
a) De keurmeester van dit bedrijf zal alleen keurmeester zijn voor het onderdeel keuren van ademluchtslangen.
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2.

Uitwerking nieuw model

Het principe
De keuringen die volgens de SIR-richtlijnen voor adembescherming moeten worden uitgevoerd zijn:

Keuringen van ademluchtlijnsystemen algemeen

Keuringen van ademluchtslangen

Keuringen van ademlucht (EN 12021)

Keuringen van manometers/reduceren
Voor deze keuringen zijn modelcertificaten/-rapporten beschikbaar die door de betreffende keurmeester moeten worden
getekend. De relevante deelcertificaten/-rapporten moeten aanwezig zijn bij het algemene testcertificaat van een
ademluchtlijnsysteem.
Het bedrijf zal door de SIR geauditeerd worden voor de onderdelen waar men keuringsrapporten voor wil afgeven. Voor
deze onderdelen zal, bij goed gevolg, een erkenning worden afgegeven.
Een keurmeester zal aantoonbaar competent moeten zijn voor de keuringen die door hem uitgevoerd worden.
In aansluiting op dit principe, zijn er audits voor bedrijven en proeven van bekwaamheid ontwikkeld voor bovengenoemde
soorten keuringen.

De procedure
De procedure voor het verkrijgen van een erkenning keuringsinstantie Adembescherming is vastgelegd in het document
‘Procedure SIR-audit keuringsinstanties Adembescherming’. Dit document is vanaf de SIR website te downloaden.

De eisen
De eisen waaraan een keuringsinstantie / keurmeester moet voldoen, zijn vastgelegd in een auditrapport Keuringsinstantie
en een auditrapport Keurmeester. Deze modelrapporten zijn vanaf de SIR website te downloaden, echter alleen na de leden
login.

De kosten
De SIR heeft geen winstoogmerk. Het uitgangspunt is dan ook dat de audits kostendekkend zullen worden doorbelast aan de
aanvrager.
Keuringsinstantie
Een initiële audit voor erkenning keuringsinstantie kost € 500,Dit bedrag dekt de kosten voor:

administratief dossier, onderzoek voorafgaand aan audit;

reiskosten binnen Nederland/België;

maximaal 4 uur onderzoek op locatie.
Extra uren op locatie t.b.v. de audit worden doorberekend tegen een tarief van € 70,- per uur.
De kosten voor een eventuele vervolgaudit bedragen € 70,- per uur. De auditor zal voorafgaand aan de
vervolgaudit samen met de aanvrager een inschatting doen van het benodigde aantal uren om tot een afgerond
resultaat te kunnen komen.
Keurmeester
Een initiële audit ten behoeve van de certificering van een keurmeester kost € 105,-.
Indien een keurmeester voor meer dan 1 onderdeel gecertificeerd wordt, kost dit per extra onderdeel € 35,-.
Een audit voor een certificering van een keurmeester voor alle onderdelen bedraagt dus € 210,- (105+3x35).
Dit is exclusief eventuele kosten voor mobilisatie en reiskosten van de auditor.
Alle bedragen zijn ook terug te vinden in de auditrapporten voor keuringsinstanties / keurmeesters
Adembescherming.

De Geldigheidsduur
De erkenning voor een keuringsinstantie is geldig per kalenderjaar.
De certificering van een keurmeester is voor 3 jaar vanaf de datum van de audit (bij goed resultaat).
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