
  

 

 

 

 

 

Certificatieafspraak BMI-OAI 

Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties en Leveren 

Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB Brand positief advies gegeven over de volgende 

certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de 

schemabeheerder en is op te vatten is als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van het 

schema. 

 

Onderwerp Deellevering  

Geharmoniseerde 

beoordeling 

Bij certificatie wordt 2.1 Deellevering van het certificatieschema als volgt 

beoordeeld. 

Er is onderscheid in levering, deellevering en een kleine aanpassing van een 

brandmeldinstallatie. 

 

Van levering is sprake als het branddetectiebedrijf opdracht heeft om een 

volledige brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie te leveren die 

voldoet aan het Programma van Eisen. Levering moet plaatsvinden conform de 

eisen uit hoofdstuk 2. Afgifte van het Certificaat Brandmeldinstallatie, het 

Certificatie Ontruimingsalarminstallatie of het combinatiecertificaat is verplicht. 

 

Van deellevering is sprake als een bestaande brandmeld- en/of 

ontruimingsalarminstallatie zodanig wordt veranderd of uitgebreid dat het 

geldende Programma van Eisen moet worden aangepast, of de installatie 

gedeeltelijk wordt vervangen waarbij delen van de bestaande installatie worden 

hergebruikt.  

Deellevering van een brandmeldinstallatie en/of een ontruimingsalarminstallatie 

moet plaatsvinden conform de voor het te leveren deel relevante eisen uit 

hoofdstuk 2.  

Bij inbedrijfstelling moet de certificaathouder controleren of de deellevering 

conform ontwerp is en de installatie inclusief het geleverde deel conform 2.2.5 op 

functionaliteit testen.   

Het is in afwijking van 2.2.5 toegestaan om voor de deellevering een ander 

opleverdocument te gebruiken dan een (verkort) Rapport van Oplevering volgens 

het verplichte model. 

De certificaathouder moet de oplevering in afwijking van 2.2.5 zo documenteren 

dat bij onderhoud de nominale staat van het geleverde deel bekend is. Hiervoor 

gelden de volgende eisen: 

- De installatieplattegrond, het blokschema en de functiematrix moeten 

zijn bijgewerkt; 
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- De deellevering moet zijn verwerkt in de uitgangspunten voor de 

brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie (aangepast PvE of nota van 

aanvulling1); 

- De deellevering moet zijn aangetekend in het logboek dat bij de 

installatie hoort. 

Op het opleverdocument voor de deellevering moet het certificatiemerk worden 

aangebracht. Als de deellevering aan de eisen voldoet is afgifte van het Certificaat 

Brandmeldinstallatie, het Certificatie Ontruimingsalarminstallatie of het 

combinatiecertificaat toegestaan.   

 

Van een kleine aanpassing is sprake als een bestaande installatie op een bepaalde 

plaats of een beperkt aantal plaatsen wordt veranderd en de verandering niet 

noodzaakt tot aanpassing van het geldende PvE (bijvoorbeeld: bijplaatsen 

nevenindicator, een extra automatische melder in een bestaande detectiezone). 

Bij inbedrijfstelling van de aangepaste installatie moet de certificaathouder 

conform 2.2.5 de functionele test uitvoeren, en moet de kleine aanpassing in 

afwijking van 2.2.5 zodanig in de bij de installatie horende documentatie 

registreren (logboek, eventueel installatieplattegrond of blokschema) dat bij 

onderhoud de nominale staat van de installatie bekend is. Afgifte van het 

Certificaat Brandmeldinstallatie, het Certificatie Ontruimingsalarminstallatie of 

het combinatiecertificaat is niet toegestaan. 

 

Bij deellevering of kleine aanpassingen is betrokkenheid van een tweede 

projecteringsdeskundige niet noodzakelijk. 

 

Alle leveringen door certificaathouder (volledige installatie, deellevering, kleine 

aanpassingen zonder dat de uitgangspunten wijzigen) vallen onder het periodieke 

toezicht van de certificatie-instelling. Zo mogelijk voert de certificatie-instelling 

in het kader van periodiek toezicht volgens 4.5.2 ook productgerichte 

beoordelingen uit op deelleveringen en kleine aanpassingen. De certificatie-

instelling voert in elk geval een productgerichte beoordeling uit van ten minste 

één deellevering of kleine aanpassing indien de certificaathouder in een 

kalenderjaar geen enkele volledige installatie heeft geleverd maar wel een of 

meer deelleveringen en/of kleine aanpassingen heeft uitgevoerd. Indien in een 

kalenderjaar geen enkele levering, deellevering of kleine aanpassing door de 

certificaathouder heeft plaatsgevonden waardoor productgerichte beoordeling 

onmogelijk is moet de certificatie-instelling het productcertificaat direct 

beëindigen. 

Onderbouwing In paragraaf 2.1 is geen sluitende definitie gegeven van het begrip deellevering. 

Die is wel nodig om te kunnen bepalen of wat er wordt geleverd conform 2.2.5 in 

bedrijf gesteld en opgeleverd moet worden.  

Veranderingen die leiden tot aanpassing van het geldende PvE zijn zodanig dat een 

inbedrijfstelling en oplevering volgens 2.2.5 gerechtvaardigd zijn. Het is 

toegestaan (maar niet verplicht) om voor deellevering een certificaat af te geven.   

____ 

1 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te zorgen voor aanpassing of een nota van aanvulling van het 

Programma van Eisen. Het ontbreken hiervan staat afgifte van een certificaat of opleverdocument in de weg. 
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Het is vanwege de beperkte omvang niet nodig en in verband met de 

administratieve vereisten onwenselijk om kleine veranderingen in een installatie 

geheel conform 2.2.5 in bedrijf te stellen  en op te leveren.  

Daarom is in de certificatieafspraak maatgevend: verandering van de 

oorspronkelijke uitgangspunten (met als consequentie: aanpassen PvE of nota van 

aanvulling). Aangevuld met de toegestane afwijkingen van de eisen in 2.2.5 over 

bij de installatie horende documentatie levert dit een duidelijke afbakening op. 

Van elke levering (volledige installatie, deellevering, kleine aanpassingen in een 

bestaande installatie zonder dat de uitgangspunten wijzigen) moet de 

certificaathouder weten wat de scope is (3.2.6), en die moet hij registreren in het 

dossier (3.2.7). Bij toezicht kan de certificatie-instelling hieruit informatie halen, 

of op grond van 3.3.4 de certificaathouder om informatie vragen.  

Productgerichte beoordelingen tijdens periodiek toezicht volgens 4.5.2 zijn primair 

gericht op volledige installaties. Het kan voor de certificatie-instelling informatief 

zijn om daarnaast ook deellevering en kleine aanpassingen te beoordelen. 

Productgerichte beoordeling van een deellevering en/of een kleine aanpassing 

biedt in elk geval een alternatief als een certificaathouder in een bepaald 

kalenderjaar geen volledige installatie heeft geleverd. De certificatie-instelling 

kan zo toch nagaan of de certificaathouder het in hem uitgesproken vertrouwen 

waard blijft. 

Advies van de  

CvB Brand 
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