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Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
 

 

Eenmaal per jaar brengt het CCV de licentievergoeding in rekening bij de licentienemer.  
Als een licentieovereenkomst in de loop van een kalenderjaar is afgesloten, wordt een 
evenredig deel in rekening gebracht. 
Elk kwartaal brengt het CCV een bedrag per vermelding en een bedrag per eenheid in rekening bij de 
licentienemer. Een eenheid is een certificaat van levering, onderhoudscertificaat, inspectiecertificaat, 
installatieattest, uitgangspuntendocument, specificatie, rapport, keurmerk op product of dienst. 
 

Certificatie- of inspectieschema 
Inclusief nieuwe versies, tenzij anders aangegeven 

Licentie-
vergoeding  

Per 
vermelding 

Per 
eenheid 

KEURMERKEN BRANDBEVEILIGING    

1.1 KEURMERKEN BRANDMELDINSTALLATIES EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES 
   

CCV-certificatieschema Leveren brandmeldinstallaties en/of 
CCV-certificatieschema Installeren brandmeldinstallaties  

€ 3 850,00   

• Productcertificaat leveren brandmeldinstallaties en/of  
productcertificaat installeren brandmeldinstallaties 

 € 45,00  

• Certificaat brandmeldinstallatie    € 22,75 

CCV-certificatieschema Onderhoud brandmeldinstallaties € 3 850,00   

• Productcertificaat onderhoud brandmeldinstallaties  € 45,00  

• Onderhoudsdienst brandmeldinstallaties    € 4,35 

CCV-certificatieschema Leveren ontruimingsalarminstallaties en/of 
CCV-certificatieschema Installeren ontruimingsalarminstallaties  

€ 3 850,00   

• Productcertificaat leveren ontruimingsalarminstallaties en/of 
Productcertificaat installeren ontruimingsalarminstallaties  € 45,00  

• Certificaat ontruimingsalarminstallatie    € 22,75 

• Gecombineerd certificaat brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie   € 28,25 

CCV-certificatieschema Onderhoud ontruimingsalarminstallaties € 3 850,00   

• Productcertificaat onderhoud ontruimingsalarminstallaties  € 45,00  

• Onderhoudsdienst ontruimingsalarminstallatie    € 4,35 

• Gecombineerde onderhoudsdienst brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie  € 6,55 

CCV-certificatieschema Installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties € 3 850,00   

In combinatie met CCV-certificatieschema Leveren of Installeren brand-
meldinstallaties en/of Leveren of Installeren ontruimingsalarminstallaties € 0,00   

• Productcertificaat installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties  € 45,00  

In combinatie met productcertificaat leveren brandmeldinstallaties of 
leveren ontruimingsalarminstallaties  € 0,00  

• Attest installatiewerk   € 22,75 

1.2 KEURMERK UITGANGSPUNTENDOCUMENT BRANDBEVEILIGING 
   

CCV Certificatieschema Uitgangspuntendocument brandbeveiliging  € 3 850,00   

• Productcertificaat uitgangspuntendocument brandbeveiliging en/of product-
certificaat specificatie brandbeveiliging, per deelgebied en per specialisatie 

 € 45,00  

• Per uitgangspuntendocument brandbeveiliging inclusief specificaties   € 4,35 

• Per separaat opgestelde specificatie brandbeveiliging   € 4,35 
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1.3 KEURMERKEN BRANDBLUSINSTALLATIES 
   

CCV-certificatieschema Leveren vbb-installaties  € 3 850,00   

• Productcertificaat leveren vbb-installaties  € 45,00  

• Certificaat vbb-installatie    € 22,75 

CCV Certificatieschema Onderhoud vbb-installaties € 3 850,00   

• Productcertificaat onderhoud vbb-installaties  € 45,00  

• Certificaat onderhoud vbb-installatie   € 22,75 

CCV-certificatieschema Woningsprinklerinstallaties  € 3 850,00   

In combinatie met CCV-certificatieschema Leveren vbb-installaties € 1 300,00   

• Productcertificaat (levering) woningsprinklerinstallaties  € 45,00  

• Certificaat woningsprinklerinstallatie    € 22,75 

1.4 KEURMERK ONDERHOUD BLUSMIDDELEN 
   

CCV-certificatieschema Onderhoud kleine blusmiddelen (REOB) € 3 850,00   

• Productcertificaat onderhoudsbedrijf kleine blusmiddelen (REOB)  € 95,00  
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INSPECTIE BRANDBEVEILIGING    

CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp 
brandbeveiligingssysteem (vbb-bmi-oai-rbi) op basis van afgeleide doelstellingen 
en/of 
CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp 
brandbeveiligingssysteem (vbb-bmi-oai-rbi) op basis van afgeleide doelstellingen 
en/of 
CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-
BMI-OAI-RBI) OP basis van afgeleide doelstellingen, inclusief 1 module 

€ 3 850,00   

CCV-inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie Brandbeveiligingssysteem (vbb-
bmi-oai-rbi) op basis van afgeleide doelstellingen, elke volgende module € 1 300,00   

• Separaat (definitief) inspectierapport basisontwerp (vbb-bmi-oai-rbi)   € 22,50 

• Inspectiecertificaat brandbeveiligingssysteem (vbb-bmi-oai-rbi) 
Indien de opdracht is om een inspectie van het brandbeveiligingssysteem uit te 
voeren is inspectie van het basisontwerp bij die inspectie inbegrepen. Een afdracht 
voor het inspectierapport Basisontwerp is dan niet verschuldigd. 

  € 28,75 

CCV-inspectieschema Brandbeveiliging opslag gevaarlijke stoffen volgens pgs (bb-
pgs) en/of 
CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging opslag 
gevaarlijke stoffen volgens pgs (upd-pgs) 

€ 3 850,00   

• (Definitief) inspectierapport uitgangspuntendocument pgs   € 22,50 

• (Definitief) inspectierapport brandbeveiliging pgs   € 28,75 

CCV-inspectieschema Brandbeveiliging consumentenvuurwerk (bbcv) en/of 
CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocument brandbeveiliging 
consumentenvuurwerk (upd-cv)  

€ 3 850,00   

In combinatie met een ander CCV-inspectieschema € 1 300,00   

• (Definitief) inspectierapport uitgangspuntendocument upd-cv   € 5,50 

• (Definitief) inspectierapport brandbeveiliging consumentenvuurwerk   € 5,50 
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KEURMERKEN CRIMINALITEITSPREVENTIE    

1.5 KEURMERKEN INBRAAKBEVEILIGING 
   

CCV-certificatieschema BORG E  € 3 850,00   

• Productcertificaat elektronisch beveiligingsbedrijf  € 45,00  

• Certificaat BORG alarminstallatie   € 3,70 

CCV-certificatieschema BORG B  € 3 850,00   

In combinatie met CCV-certificatieschema BORG E  € 1 300,00   

• Productcertificaat bouwkundig beveiligingsbedrijf  € 45,00  

• Certificaat BORG bouwkundige inbraakbeveiliging   € 3,70 

1.6 KEURMERK PARTICULIERE ALARMCENTRALES 
   

CCV-certificatieschema Particuliere alarmcentrales (pac) € 3 850,00   

• Certificaat particuliere alarmcentrale en/of toezichtcentrale   € 475,00  

1.7 KEURMERKEN VOERTUIGBEVEILIGING 
   

CCV-regeling Erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen 
en werkmaterieel  € 3 850,00   

• Certificaat voertuigbeveiliging   € 1,05 

Keuringsvoorschriften voertuigbeveiliging - elektronische beveiliging  € 3 850,00   

• Keurmerk op product   € 0,105 

Keuringsvoorschriften voertuigbeveiliging - mechanische beveiliging  € 3 850,00   

• Keurmerk op product   € 0,105 

1.8 KEURMERK PENTESTEN 
   

CCV-certificatieschema Cybersecurity pentesten € 3 850,00   

• Productcertificaat pentesten  € 44,00  

• Testrapport pentest   € 5,15 

1.9 KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN  
   

CCV-certificatieschema Keurmerk veilig ondernemen (kvo) € 3 850,00   

• Kvo-certificaat basis samenwerken/ kvo-certificaat continu samenwerken, bij 
uitgifte   € 45,00 

 


