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Rijkstypekeur (Aerosol) Brandblusser 
Dutch Approval Mark “Rijkstypekeur” Portable (Aerosol) Fire 
Extuinguishers 
 
Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2019. Alle tarieven zijn zonder BTW. 
These tariffs are valid from Januari 1st, 2019. All tariffs are excl. V.A.T. 
 

Informatie   /   Information 
 

KIWA NCP (NCP Certificatie) heeft het mandaat van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties met betrekking tot het beheer en de 
uitgifte van het Rijkstypekeur zoals dat is opgenomen in het Besluit Draagbare 
Blusmiddelen van 1997. 
 
Kiwa NCP (NCP Certification) has been mandated by the Dutch Ministry of 
Home Affairs and Kingdom Relations (Ministerie van BZK) to issue the Dutch 
Approval Mark “Rijkstypekeur” as mentioned in the Dutch Guide Line Portable 
Fire Extinguishers (Besluit Draagbare Blustoestellen 1997). 
 

Rijkstypekeur Brandblusser 
Dutch Approval Mark “Rijkstypekeur”Fire Extuinguisher 
 

Registratie nieuwe leverancier 
Registration new supplier 

€    286,00 

Per model Brandblusser* 
Per model extinguisher 

€ 1.154,00 

Andere brandblusser in dezelfde lijn** 
Other extinguisher in the same line 
Onderregistratie van een bestaand Rijkstypekeur 
Sub registration existing Dutch Approval Mark number 

€    167,00 
€    167,00 

Per modificatie 
Per modification 

€    167,00 

Uurtarief administratieve beoordeling 
Hourly rate administrative assessment 

€      91,00  

Uurtarief technische beoordeling 
Hourly rate technical assessment 

€    173,00  

 
* De prijs is gebaseerd op de aanwezigheid van de benodigde documenten zoals benoemd in het 
aanvraagformulier. Wanneer deze documenten niet aanwezig / of incomplete zijn, dan zal de aanvullende 
beoordeling door KIWA NCP op basis van nacalculatie plaatsvinden. 
*The pricing is based on the presence of the related documents required in the application form.  
If these documents are not available / are incomplete, additional review by Kiwa NCP will take place on the 
basis of subsequent calculation. 
** Er is alleen sprake van een zelfde lijn wanneer het blusmiddel Technische (inclusief de blusstof) 
helemaal hetzelfde is. Alleen de hoeveelheid blusstof kan verschillen. 
** it is a same line when all of the fire extinguishers are technical (including the fire-extinguishing medium) 
the same. Only the amount of the fire-extinguishing medium may vary 
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