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Certificering brandveiligheidsinstallaties  



Certificering brandveiligheid 

1. Het was verwarrend en moeilijk uit te 
leggen 

2. Geen eenduidigheid 

3. Jarenlange discussies 

4. Wordt het beter? 

 

 





Waarom certificering 

bron:PvJ Arnhem 



CCV Schema’s Brandveiligheid 

Nieuwe structuur 

Verankerd in wetgeving (BB, PGS en vuurwerk) 

In beheer bij (onafh.) CCV 

Breed draagvlak en participatie van overheid, 
verzekeraars en bedrijfsleven 



CCV Schema’s Brandveiligheid 

Maar ook kritische noot 

Kostenconsequenties voor opdrachtgever niet 
afdoende in beeld gebracht 

Nog steeds moeilijk uit te leggen (en dat 
creëren we zelf) 



CCV Schema’s Brandveiligheid 

bron:Pieter Bruegel, Wikipedia  
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Verschijningsvormen basisontwerp 

Detailontwerp 
(DO/Bestek) 

Basisontwerp 
(normatief kader) 

bron:Pieter Bruegel, Wikipedia  
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Basisontwerp 

Detailontwerp 
(DO/Bestek) 

Basisontwerp 
(normatief kader) 

Primaire en afgeleide doelstellingen 
 

Op basis van het BB 2012 en het risico van 
een bouwwerk wordt beschreven welke BIO 
beveiligingsmaatregelen er moeten worden 
toegepast.  Normatief kader 
 

Vastgelegd in een: 

Uitgangspuntendocument 
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CCV-schema’s BMI 2011 / VBB2012 

Onderhouds-
certificaat 

Installatie-
certificaat } 

* Voor BMI ook regeling branddetectiebedrijf 

Bedrijven moeten zijn gecertificeerd door 
een Certificatie Instelling (CI) 
 

afzonderlijke schema’s voor ontwerp (alleen BMI), 
installatie en onderhoud 

 
Schema’s BMI2011 
Schema’s VBB2012 



Eisen voor het BMI2011certificaat 

- Gebaseerd op een geaccepteerd certificatieschema 

- Eisen aan branddetectiebedrijf 

- Branddetectiebedrijf gecertificeerd voor 
ontwerp/technische eisen product 

- Certificaat hoort bij het basis- en detailontwerp 

- Certificaat bij oplevering 

- Certificaat hoort bij de installatie 

- CI geaccrediteerd 

 

Installatie-
certificaat 

Onderhouds-
certificaat* 



Eisen voor het onderhoudscertificaat 

- Gebaseerd op een geaccepteerd certificatieschema 

- Controle door onderhoudsbedrijf 

- Leverancier gecertificeerd voor onderhoud product 

- Certificaat hoort bij het basis- en detailontwerp 

- Geen wijzigingen sinds afgifte certificaat 

- Certificaat hoort bij de installatie 

- CI geaccrediteerd 

 

Installatie-
certificaat 

Onderhouds-
certificaat* 



Eisen voor het installatiecertificaat 

- Gebaseerd op een geaccepteerd certificatieschema 

- Eindcontrole door leverancier 

- Leverancier gecertificeerd voor levering product 

- Certificaat hoort bij het basis- en detailontwerp 

- Geen wijzigingen sinds afgifte certificaat 

- Certificaat hoort bij de installatie 

- CI geaccrediteerd Installatie-
certificaat 

Onderhouds-
certificaat* 



Herhaling: Structuuroverzicht 
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Inspectie 
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Art. 6.20  

Art. 6.23  

Art. 6.32 

geldig certificaat dat is afgegeven op grond 

van CCV-inspectieschema 

 

Eis vanuit BB / 
verzekeraar/ PGS 



Inspectie 
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Inspectie Basisontwerp (optioneel) 

Inspectie Detailontwerp (optioneel) 



Inspectie 

Inspectie (BIO) 
brandbeveiligings-

systeem 
Vervolg 
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Verzekeraar, BB, PGS 15 en Vuurwerkbesluit 

Op basis van afgeleide doelstellingen = 

‘Normatief kader’ 

 



Inspectie 

Inspectie (BIO) 
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Inspectie met of zonder installatiecertificaat 
Met = iets minder uitgebreide inspectie 

Zonder = uitgebreide inspectie 

Zie zeer uitgebreide  tabellen CCV 

 

Installatie-
certificaat  



Rol Inspectie-instelling 

• Eis vanuit BB 2012 / verzekeraar / PGS15 / Vuurwerk 
• Geaccrediteerde inspectie instelling type A; 
• Inspectie  voldoen de verschillende beveiligings-

maatregelen aan het uitgangspuntendocument? 
 
 
 

  Inspectiecertificaat 
 

Bron: WWW.HETCCV.NL 

http://www.hetccv.nl/
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Achtergrondinformatie? niet deze sheets maar, 

 

  WWW.HETCCV.NL 

Ten slotte 

http://www.hetccv.nl/


Ter overweging 



Financiën belangrijker dan veiligheid?   



Dank voor uw 
aandacht 

Nico Kluwen 


