
Onderhoud van de 
brandmeldinstallatie

“Een brandmeldinstallatie meldt wanneer er brand is. Een cruciale 
voorziening voor jou als gebouwgebruiker. Je moet zeker weten dat zo’n 
installatie betrouwbaar is. Goed onderhoud is daarbij erg belangrijk.”

Willem van Oppen
Expert brandveiligheid van het CCV

CCV-Keurmerk Onderhoud 
Brandmeldinstallaties

Onderhoudsbedrijven 
die werken met het CCV-
keurmerk Onderhoud 
Brandmeldinstallaties kennen 
de wet- en regelgeving, geven je 
maatwerkadvies en voeren het 
onderhoud volgens de norm uit. 
Na onderhoud volgens het 

CCV-keurmerk 
ontvang je een 
certifi caat. Dit 
certifi caat is een 
waarborg dat 
je onderhoud 
voldoet aan alle 
gestelde eisen.

Zoekmachine Vakman

Een bedrijf dat werkt volgens 
het CCV-keurmerk Onderhoud 
Brandmeldinstallaties staat in 
de zoekmachine Vakman. 

Je kunt deze bedrijven vinden via 
hetccv.nl/vakman.

Onderzoek onderhoud brandmeldinstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) liet onafhankelijk 
onderzoek uitvoeren onder organisaties met een brandmeldinstallatie zonder 
doormelding naar de brandweer. Wat vinden zij van het onderhoud en CCV-keurmerk?

7,6 Gebouwgebruikers geven hoge 
prioriteit aan de brandveiligheid 
binnen de organisatie.

Hoge prioriteit brandveiligheid

(zeer) belangrijk
neutraal
onbelangrijk

Driekwart van de organisaties 
vindt keurmerk (zeer) belangrijk

77%

23%

Het keurmerk voor onderhoud is belangrijk, 
omdat het zekerheid geeft over de veiligheid
en omdat het geruststellend is dat aan alle 
regels wordt voldaan.

8,2 Opdrachtgevers zijn (zeer) 
tevreden over het onderhoud 
van de BMI met CCV-keurmerk.

Onderhoudsbedrijf dat werkt met 
CCV-keurmerk goed beoordeeld

43%52%5%

6 of lager           7 of 8           9 of 10

91% Liefst 91% laat jaarlijks 
(of vaker) de brandmeld-
installatie onderhouden.

Minimaal 1 keer per jaar onderhoud 
van de brandmeldinstallatie

Bijna de helft van de opdrachtgevers kiest 
voor onderhoud met het CCV-keurmerk.

Onderhoud met 
CCV-keurmerk

“Het Bouwbesluit 
schrijft voor dat de 

brandmeldinstallatie 
moet worden onderhouden volgens 
NEN 2654-1. Als je zeker wilt zijn 
van goed onderhoud, schakel dan 
een bedrijf in dat werkt met CCV-
keurmerk. Kijk op hetccv.nl/vakman.”

Gisela van Blokland
Expert brandveiligheid van het CCVhetccv.nl/vakman


