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Voorwoord
De missie van de vzw Fireforum wordt in haar statuten als volgt geformuleerd:
“De efficiëntie in “de veiligheidsketen brand” bewerkstelligen om de brandveiligheid van personen
en goederen bevorderen”
Het “Fire Safety Quality Certificate” past perfect binnen deze missie. Met dit certificaat wenst
Fireforum vzw de kwaliteit van installateurs van brandbeveiligingssystemen zowel bij ontwerp,
plaatsing als nazorg te verhogen.
Fire Safety Quality Certificate - Reglement
Dit reglement beschrijft de vereisten waaraan de bedrijven die een FiSQ certificaat wensen te
bekomen moeten beantwoorden. Deze vereisten situeren zich op 3 niveaus:
•
•
•

Organisatorisch niveau
Technologisch niveau
Financieel niveau

Het resultaat van een succesvolle audit voor de aanvrager is een “Fire Safety Quality Certificate”
waarmee formeel de voortdurende inspanningen van de aanvrager om kwalitatieve
brandbeveiligingssystemen te ontwerpen, installeren en onderhouden worden bevestigd.
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1 Doel
Het doel van het “Fire Safety Quality Certificate” (FiSQ) is de kwaliteitsgaranties te bieden voor het
ontwerp1, de plaatsing en de nazorg van brandbeveiligingssysteem door gespecialiseerde
ondernemingen of installateurs.
Het certificaat bevestigt dat een installateur zowel organisatorisch, technisch als financieel in staat is
om kwalitatieve brandbeveiligingssystemen te realiseren.
Het certificaat geeft zo waarborgen aan de opdrachtgever dat:
A. zijn brandbeveiligingssysteem deskundig ontworpen1 en geïnstalleerd wordt conform de
geldende voorschriften en met actuele technologie;
B. de nazorg (onderhoud, herstelling, …) gedurende de levensduur van het
brandbeveiligingssysteem een maximale beschikbaarheid kan garanderen
C. de installateur financieel stabiel is en een betrouwbare partner op lange termijn kan zijn

2 Wie kan een FiSQ aanvragen?
Bedrijven actief in één of meerdere brandveiligheidstechnieken, die bekwaam zijn om de verschillende
project fases uit te voeren gedurende de hele levensduur van een brandbeveiligingssysteem.
Brandveiligheidstechnieken omvatten zowel actieve als passieve brandveiligheidstechnieken.
Onder actieve brandveiligheidstechnieken wordt verstaan:
•
•
•
•
•
•

detectie- en alarmsystemen,
spraakgestuurde evacuatiesystemen,
automatische gas- en poederblussystemen,
automatische watergedragen blussystemen (sprinkler, watermist, …),
rook & warmte afvoersystemen en rookbeheersingssystemen,
manuele blussystemen en toestellen voor eerste interventie (brandblussers, haspels,
hydranten, …).

Onder passieve brandveiligheidstechnieken wordt verstaan:
•
•
•
•
•
•
•

brandwerende deuren, ramen en poorten,
brandwerende wanden, plafonds, daken en vloeren,
brandwerende structuurbescherming,
brandwerende afdichtingen en doorvoeringen,
brandkleppen,
brandwerende kanalen,
materialen met bepaalde brandreactieklasse.

1

Ontwerp : in dit reglement gebruikt in de zin van het omzetten van een lastenboek naar een
uitvoeringsdossier.
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De verschillende projectfases zijn:
•
•
•
•
•
•

studie en ontwerp1
plaatsing
indienststelling (indien van toepassing)
onderhoud
herstelling
aanpassing/uitbreiding

Een FiSQ (Fire Safety Quality) certificaat kan aan een bedrijf toegekend worden voor één of meerdere
brandveiligheidstechnieken, vermeld op het certificaat (bijlage 1).

3 Werkwijze
Het certificaat wordt uitgereikt aan de aanvrager na een audit op basis van dit reglement door een
onafhankelijk certificatiebureau dat hiervoor een contract heeft afgesloten met Fireforum vzw.
De modaliteiten worden onder andere besproken in hoofdstuk “7 Bijzondere bepalingen”.
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4 Organisatorische vereisten
De organisatorische vereisten hebben zowel betrekking op het kwaliteitsniveau van de interne
procesmatige bedrijfsaspecten als op het kwaliteitsniveau van de externe geleverde producten
en diensten.

4.1 Intern
Interne eisen zijn eisen die gesteld worden aan het FiSQ gecertificeerde bedrijf met
betrekking tot de interne organisatie.
4.1.1

Geografisch
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf dient een operationele vestiging te hebben in het land
waarvoor hij het certificaat aanvraagt. Het land (of de landen) wordt (worden) op het
certificaat vermeld.

4.1.2

Personeel
In de organisatiestructuur van het FiSQ gecertificeerde bedrijf dienen naast de
ondersteunende functies minimaal volgende gespecialiseerde functies te zijn ingevuld per
brandveiligheidstechniek:
Voor actieve brandveiligheidstechnieken:
• ontwerper1
• projectleider
• monteur of plaatser
• technicus
• naverkoop verantwoordelijke
Voor passieve brandveiligheidstechnieken:
• ontwerper1
• projectleider
• monteur, plaatser of verwerker
• naverkoop verantwoordelijke
Iedere functie dient door een aparte medewerker ingevuld te worden.
Deze medewerkers dienen op de loonlijst van de onderneming te staan.
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4.1.3

Competenties personeel
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf dient aan te tonen dat de bovengenoemde functies worden
ingevuld door medewerkers die beschikken over de nodige competenties. Competenties
van medewerkers kunnen opgebouwd zijn op basis van kennis, ervaring, diploma’s en
opleiding.
Aan de hand van een tabel, gebaseerd op de template in bijlage 2, worden door het FiSQ
gecertificeerde bedrijf de bekwaamheden van de functies zoals omschreven in 4.1.2
aangetoond.
Het auditbureau oordeelt of de noodzakelijke competenties van de verschillende
medewerkers aanwezig zijn.

4.1.4

Competenties bedrijf
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf houdt een lijst bij van de brandbeveiligingssystemen
uitgevoerd gedurende het jaar voorafgaand aan de aanvraag van het FiSQ certificaat. Deze
lijst wordt opgemaakt voor iedere brandveiligheidstechniek die het FiSQ certificaat omvat.
Per uitgevoerd brandbeveiligingssysteem wordt aangegeven of het
brandbeveiligingssysteem volledig in eigen beheer werd uitgevoerd of er fases werden
uitbesteed.
Per uitgevoerd brandbeveiligingssysteem wordt aangegeven of het
brandbeveiligingssysteem werd gekeurd door een geaccrediteerd controle organisme of
het voorwerp uitmaakte van een andere vorm van externe controle (b.v. vrijwillig systeem
van erkende plaatsers).

4.1.5

Management
Het management van een FiSQ gecertificeerd bedrijf is verantwoordelijk voor de optimale
inzet van zijn medewerkers bij de uitvoering van een opdracht.
Het management bewerkstelligt dit door het organiseren van opleidingen enerzijds en het
ter beschikking stellen van de nodige tools anderzijds.
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf bestendigt de opleiding van zijn medewerkers op
systematische basis in functie van de behoeften en de actualiteit. Deze opleidingen zijn
zowel van technische aard, als van regelgevende aard (wetgeving en normen). Referenties
naar deze opleidingen moeten opgenomen worden in tabel 2.
De uitvoerder moet zijn taak correct kunnen uitvoeren, met de nodige technische middelen
en materiaal.
Een overzicht van de middelen en materiaal, zoals gebruikt in het jaar voorafgaand aan de
aanvraag van een FiSQ certificaat, moet opgenomen worden in bijlage 3.
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4.1.6

Kwaliteitsbeleid
Voor actieve brandveiligheidstechnieken:
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf dient over een ISO 9001 certificaat te beschikken, relevant
voor de brandveiligheidstechniek waarvoor het certificaat wordt aangevraagd.
De scope van het ISO 9001 certificaat dient duidelijk melding te maken voor welke
projectfases het ISO 9001 certificaat is verleend.
Voor passieve brandveiligheidstechnieken
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf dient:
- Producten, systemen, oplossingen van een leverancier met ISO 9001 te gebruiken;
- De kwaliteit van de montage, plaatsing of verwerking aan te tonen via:
o Een opleidingsattest voor het aangevraagde domein en voor de gebruikte
producten, systemen, oplossingen;
o Een representatief aantal inspectieverslagen van een onafhankelijke derde partij
zoals een geaccrediteerd inspectie-organisme.

4.1.7

Veiligheidsbeleid
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf dient over een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en
milieu Checklist Aannemers) te beschikken.

4.1.8

Onderaanneming
Bepaalde projectfases mogen door het FiSQ-gecertificeerde bedrijf aan derden worden
uitbesteed. Dit ontslaat het FiSQ-gecertificeerde bedrijf niet van zijn verplichting om zelf
te beschikken over gespecialiseerde medewerkers conform art. 4.1.2. die de
werkzaamheden van de onderaannemer met voldoende deskundigheid kunnen
aansturen, begeleiden en controleren.
Een eventuele uitbesteding van bepaalde projectfases aan een onderaannemer dient
steeds schriftelijk te gebeuren. De uit te voeren opdrachten en de voorwaarden
waaronder dit dient te gebeuren dienen vastgelegd onder de vorm van een overeenkomst
tussen opdrachtgever en onderaannemer.
Het is aan het FiSQ gecertificeerde bedrijf om bij de (deel)opdracht aan de
onderaannemer te bepalen en te beschrijven aan welke vereisten de onderaannemer
moet voldoen. Het FiSQ gecertificeerde bedrijf voorziet haar onderaannemer van alle
informatie en documentatie die relevant is voor de correcte uitvoering van de uitbestede
werkzaamheden.
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf begeleidt de werkzaamheden van de onderaannemer,
controleert en valideert deze. Voor alle werken die worden uitbesteed dient een
voorlopige oplevering en een bewijs hiervan te worden voorgelegd.
De validatie van de uitgevoerde werken dient steeds schriftelijk te gebeuren en dient
bestendigd door een document van voorlopige oplevering ondertekend door beide
partijen.
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Het FiSQ gecertificeerde bedrijf blijft te allen tijde eindverantwoordelijke voor de kwaliteit
van de uitbestede diensten en de correcte werking van het gehele
brandbeveiligingssysteem.
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf houdt een overzicht bij van alle onderaannemers
waarmee er gedurende het laatste jaar werd samengewerkt.

4.2 Extern
Als FiSQ gecertificeerd bedrijf moet men minimaal volgende diensten kunnen aanbieden:
4.2.1

Bereikbaarheid 365/7/24
Voor actieve brandveiligheidstechnieken:
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf garandeert 365 dagen/jaar, 24u/dag en 7dagen/week
bereikbaar te zijn.
Voor passieve brandveiligheidstechnieken:
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf garandeert elke werkdag bereikbaar te zijn.

4.2.2

Interventie
Voor actieve brandveiligheidstechnieken:
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf moet in staat zijn om na melding van een defect binnen
de 4 uren een diagnose te kunnen stellen en in overleg met de opdrachtgever (aanvrager
van de interventie) de nodige correctieve acties op te starten.
Een diagnose stellen kan via fysisch nazicht ter plaatse of vanop afstand indien de
technologie dit toelaat.
Voor passieve brandveiligheidstechnieken:
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf moet in staat zijn om na melding van een defect binnen
de 5 werkdagen een diagnose te kunnen stellen en een correctief voorstel te kunnen
formuleren.

4.2.3

Beschikbaarheid wisselstukken
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf beschikt over de nodige wisselstukken of heeft de
mogelijkheid om tijdelijke alternatieven aan te bieden zodat de werking van het
brandbeveiligingssysteem steeds gegarandeerd wordt.

4.2.4

Opleveringsrapport – onderhoudsrapport
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf levert na de oplevering en na elke
onderhoudswerkzaamheid een gedetailleerd rapport af aan zijn opdrachtgever.

4.2.5

Service Level Agreement (SLA)
Ongeacht de bovenstaande eisen, dient het FiSQ gecertificeerde bedrijf in staat te zijn te
voldoen aan zijn SLA zoals contractueel voorzien. Indien de SLA strenger is dan de FiSQ
voorschriften moet het FiSQ gecertificeerd bedrijf kunnen aantonen dat hij kan
beantwoorden aan de SLA.
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5 Technologische vereisten
Voor iedere projectfase werkt een FiSQ gecertificeerd bedrijf volgens de vigerende wetgeving en
normen.
Een FiSQ gecertificeerd bedrijf werkt met producten, componenten en systemen die voldoen
aan de wettelijke vereisten en vigerende normen. Een FiSQ gecertificeerde bedrijf respecteert,
naast de vigerende normen en wetgeving, de toepassings-, plaatsings- en onderhoudsrichtlijnen
van de fabrikanten.
Gecertificeerde producten en systemen moeten gecertificeerd zijn door certificatieorganismen2
geaccrediteerd voor de betreffende brandveiligheidstechniek. Het certificatieorganisme dient
geaccrediteerd te zijn door de door de overheid aangeduide nationale instantie(s) van de
lidstaat waar het certificatieorganisme gevestigd is.
Een FiSQ gecertificeerde bedrijf volgt de technologische evoluties op teneinde optimaal te
kunnen beantwoorden aan de vereisten van de klant. Het FiSQ gecertificeerde bedrijf moet aan
zijn klant het meest adequate brandbeveiligingssysteem adviseren.

2

Certificatieorganisme: hiermee bedoelen we al naargelang wat van toepassing is de aangemelde instantie of
het erkende laboratorium.
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6 Financiële vereisten
Een FiSQ gecertificeerd bedrijf is een bedrijf dat financieel gezond is. Deze financiële
betrouwbaarheid wordt gemeten aan de hand van volgende criteria:

6.1 Financiële status
Een FiSQ gecertificeerde bedrijf verkeert niet in staat van vereffening of faillissement.
Een FiSQ gecertificeerde bedrijf houdt op permanente basis de financiële ratio’s ter
beschikking van zijn klant teneinde indien nodig een duidelijk bewijs te verstrekken van zijn
financiële gezondheid.
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf streeft naar gemiddelde ratio’s over de laatste 3 jaren van:
•

Solvabiliteit van minstens 25%
het aandeel van het eigen vermogen in het balanstotaal.

•

Liquiditeit (Acid test) van minstens 100%
vorderingen op korte termijn, beschikbare middelen en geldbeleggingen vergeleken
met de schulden op korte termijn.

•

Rentabiliteit van het eigen vermogen van minstens 6,5% ( of 3% boven rendement
OLO’s)
de verhouding van het nettoresultaat van het boekjaar tegenover het eigen
vermogen.

6.2 Sociale en fiscale verplichtingen
Een FiSQ gecertificeerde bedrijf moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften en
reglementen om zijn beroepswerkzaamheid als zelfstandige te kunnen en te mogen
uitoefenen en moet voldoen aan zijn verplichtingen inzake BTW, directe belastingen en
sociale zekerheid welke hem als zelfstandige in het raam van deze activiteit worden
opgelegd.

6.3 Aansprakelijkheid
Een FiSQ gecertificeerde bedrijf is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor
minimum 2.500.000€.
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7 Bijzondere bepalingen
7.1 Beperkingen
Het verslag van het auditbureau op basis waarvan het certificaat wordt toegekend, is
beperkt tot een beschrijving van de toestand op het moment van de audit.
Noch het certificaat, noch het verslag kan beletten dat het FiSQ gecertificeerde bedrijf
nadien wijzigingen aanbrengt aan zijn bedrijfstoestand en zij geven dan ook geen garantie
met betrekking tot de toestand na de datum van het certificaat voor wat betreft de daarin
opgenomen vereisten.

7.2 Wettelijke verplichtingen
De toekenning van en het in overeenstemming zijn met het certificaat verleent het FiSQ
gecertificeerde bedrijf geen rechten en ontslaat dat bedrijf in geen geval van haar wettelijke
verplichtingen.
Het auditbureau en Fireforum vzw - de houder van de rechten op het certificaat - kunnen in
geen geval aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van het FiSQ gecertificeerde
bedrijf.
Het FiSQ gecertificeerde bedrijf vrijwaart het auditbureau en Fireforum vzw voor
aanspraken van derden voor schade, verlies, rechtsvordering in hoofdsom, interesten en
kosten die uit handelingen van het FiSQ gecertificeerde bedrijf zouden voortvloeien.

7.3 Geschillen
Indien bij geschillen of betwistingen de aanvrager en het auditbureau niet tot een schikking
kunnen komen ingevolge de interpretatie of de toepassing van dit reglement, zal dit
vervolgens voorgelegd worden aan de raad van bestuur van de vzw Fireforum.
Indien er hier niet tot een vergelijk kan gekomen worden, zal het geschil of de betwisting
definitief beslecht worden volgens het Arbitragereglement van CEPANI, door een arbiter die
conform dit reglement zijn benoemd.
Het scheidsgerecht zal uit een arbiter bestaan;
De plaats van de arbitrage is Brussel;
De taal van de arbitrage is Nederlands;
De toepasselijke rechtsregels: het Belgisch recht;
De partijen sluiten uitdrukkelijk iedere vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak
uit.
De CEPANI-procedure werkt niet opschortend ten aanzien van de beslissing van de raad van
bestuur van de vzw Fireforum.

7.4 Geldigheidsduur
Het FiSQ certificaat is één jaar geldig.
Het certificaat zal gedateerd worden op het moment dat het auditbureau de audit heeft
afgerond. Vanaf de vermelde datum is het certificaat één jaar geldig.
Drie maand voor het aflopen van het certificaat zal het FiSQ gecertificeerde bedrijf de
aanvraag voor verlenging indienen.
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7.5 Intellectuele eigendomsrechten
De vzw Fireforum is eigenaar van de naam “Fire Safety Quality”
De vzw Fireforum is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op voorliggend document.
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie,
aanpassing en gebruik voor andere doeleinden dan deze waarvoor de vzw Fireforum ze heeft
bestemd, of op commerciële doeleinden op eender welke wijze van het “Fire Safety Quality” of
het voorliggend document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vzw Fireforum
is verboden.
Geen enkele overname, zelfs gedeeltelijk, uit dit document is toegestaan zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de vzw Fireforum.
De gebruiker verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

7.6 Gebruik van het merk FiSQ
Het gebruik van het merk FiSQ is uitdrukkelijk voorbehouden aan de gecertificeerde gebruikers.
Het gebruik van het merk FiSQ wordt toegestaan aan degene, die voldoet aan de criteria
vermeld in het certificatieschema van Fireforum vzw en op grond daarvan is gecertificeerd en
ingeschreven in het register van Fireforum vzw en die niet tijdelijk of definitief is uitgeschreven3.
Het merk FiSQ mag slechts gebruikt worden in rechtstreekse relatie tot de naam van de
certificaathouder, genoemd in het voorgaande lid. Verbonden vennootschappen mogen met
andere woorden geen gebruik maken van het merk FiSQ. Voor ieder ander gebruik van het merk
FiSQ, is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Fireforum vzw vereist.
In geval dat de geldigheid van een certificaat, om welke reden dan ook, ophoudt, zal de
certificaathouder het gebruik en/of distributie van alle documentatie waarop het merk FiSQ
staat vermeld onmiddellijk beëindigen.
Het gebruik van het merk FiSQ op een zodanige wijze, dat daarmee de indruk zou kunnen
worden gewekt dat dit betrekking heeft op een persoon en niet op een organisatie, is
uitdrukkelijk verboden.

7.7 Toezicht op het gebruik van het merk FiSQ
Fireforum vzw houdt steekproefsgewijs op deugdelijke en doeltreffende wijze toezicht op het
gebruik van het merk FiSQ.
Fireforum vzw kan de toestemming om het merk FiSQ te gebruiken (al dan niet tijdelijk4)
intrekken, indien de gebruiker niet of niet meer voldoet aan de bepalingen, bij of krachtens dit
reglement gesteld.
Fireforum vzw kan sancties opleggen, waaronder een verbod om het merk FiSQ nog langer te
gebruiken.

3
4

Uitschrijven gebeurt op basis van een al dan niet tijdelijke intrekking van het certificaat
In functie van de ernst van de inbreuken
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7.8 Aanspraak op het merk FiSQ
Het gebruik van het merk FiSQ door een gebruiker geldt als rechtsinstandhoudend gebruik ten
gunste van Fireforum vzw. De gebruiker kan aan het gebruik van het merk FiSQ geen enkele
aanspraak ontlenen.

7.9 Wijzigingen aan dit reglement
Fireforum vzw is bevoegd dit Reglement te wijzigen.
Fireforum vzw maakt wijziging bekend via zijn website.
Wijzigingen worden voor gebruikers bindend bij de volgende vernieuwing van het certificaat.

7.10 Vormgeving en gebruik van het certificaat
Het certificaat wordt opgesteld volgens het model in “Bijlage 1: Model FiSQ certificaat”.
Een certificaat van FiSQ, uitgegeven door Fireforum vzw bevat minimaal de volgende
vermeldingen:
•

logo van Fireforum vzw

•

logo Certificerende Instelling

•

naam certificatieschema FiSQ

•

naam, rechtspersoonlijkheid, adres van de maatschappelijke zetel van de certificaathouder

•

uniek volgnummer

•

einddatum geldigheid certificaat

•

referentie naar het certificatiereglement FiSQ

De Certificerende Instelling registreert minimaal de volgende gegevens van een verleend
Certificaat:
•

certificaatnummer;

•

datum van uitgifte;

•

vervaldatum;

•

identificatie certificaathouder
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8 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Fireforum vzw:

de eigenaar en beheerder van FiSQ

FiSQ

Fire Safety Quality

Het merk FiSQ:

FiSQ fire safety quality (en logo in kleur)” is gedeponeerd als
collectief merk in de Benelux bij het Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom.

Het FiSQ-logo:

het beeld van het FiSQ-logo, zie “Figuur 1 - het FiSQ-logo”.

Figuur 1 - het FiSQ-logo

De gebruiker:

degene aan wie Fireforum vzw het gebruik van het merk FiSQ
heeft toegestaan.

Certificerende Instelling:

de certificatie instellingen waarmee Fireforum vzw een contract
heeft afgesloten voor het uitvoeren van audits met het oog op het
uitreiken van een FiSQ-certificaat

Het FiSQ certificatieschema:

onderhavig reglement van Fireforum vzw waarin de certificatie
voorwaarden voor FiSQ worden vastgelegd.
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Bijlage 1: Model FiSQ certificaat
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Bijlage 2: Competenties personeel
kennis
(hardware
naam techniek diploma's
ervaring opleidingen
en
software)

functie

projectleider
ontwerper
monteur
technicus
naverkoop
verantwoordelijke

Bijlage 3: Lijst van middelen en tools
Software (plannen, instructiefiches, programma's, …)

Hardware (toestellen, gereedschappen, meetapparatuur, …)
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