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Het belang van productcertificatie 

Inleiding 

Wanneer een brandbeveiligingsinstallatie moet worden aangelegd of onderhouden, zal een 

opdrachtgever op zoek gaan naar een betrouwbare installateur of onderhoudsbedrijf. Met aanleg en 

onderhoud kunnen immers behoorlijke kosten zijn gemoeid en er mag dus geen twijfel zijn of het 

resultaat acceptabel is voor  overheid en verzekeraars. Kwaliteitsbewaking van 

brandbeveiligingsinstallatie is met name van groot belang, omdat pas bij een brand blijkt of de 

installatie naar verwachting functioneert. 

Ook als een installatie moet worden geïnspecteerd, bijvoorbeeld op basis van het Bouwbesluit, moet 

aantoonbaar zijn dat de installatie en het onderhoud aan de eisen voldoen, om te voorkómen dat 

controles opnieuw moeten worden uitgevoerd. 

De oplossing is productcertificatie. De werkzaamheden worden dan door de installateur of het 

onderhoudsbedrijf onder productcertificatie uitgevoerd, waardoor vertrouwen is gewaarborgd dat 

installatie en onderhoud voldoen aan de norm. Inspectie-instellingen mogen op basis van de 

verklaring van het installatie- of onderhoudsbedrijf afzien van het opnieuw uitvoeren van een aantal 

controles. Op deze wijze blijft kwaliteitsbewaking betaalbaar. 

Installatie- en onderhoudsbedrijven, overheid, verzekeraars, inspectie- en certificatie-instellingen 

werken derhalve mee aan de totstandkoming van certificatieschema’s waarmee productcertificatie 

wordt geregeld. 

Bouwregelgeving 

Het Bouwbesluit 2012 verlangt dat in een aantal gevallen dat voor brandveiligheidsinstallaties een 

inspectiecertificaat aanwezig is. Daarbij wordt de installatie beoordeeld in samenhang met de 

bouwkundige en organisatorische aspecten.  

Voor een andere categorie (groot aantal) gebouwen eist het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie die 

volgens de norm is aangelegd en wordt onderhouden. Het Bouwbesluit legt de verantwoordelijkheid 

hiervoor bij de gebruiker van het gebouw (zorgplicht). Door middel van een certificaat van een 

gecertificeerd bedrijf kan de gebruiker aantonen dat de brandmeldinstallatie aan de eisen voldoet en 

op de juiste wijze is onderhouden. 

Voordelen opdrachtgever 

Voor een opdrachtgever heeft productcertificatie de volgende voordelen: 

- Door middel van het certificaat kan de gebruiker eenvoudig invulling geven aan zijn zorgplicht 

zoals genoemd in het Bouwbesluit; dat wil zeggen aantonen dat de brandmeldinstallatie aan de 

eisen voldoet en op de juiste wijze is onderhouden. 

- Het vertrouwen dat een installatie in één keer goed wordt aangelegd. 

- Dat een eventuele inspectie efficiënter en tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd; bij een 

aanwezig certificaat is de diepgang van de inspectie lager. Verder is het risico op afkeur en 

herinspectie minder.  
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Voor een bedrijf heeft productcertificatie de volgende voordelen: 

- Een gecertificeerd bedrijf kan zich in de markt onderscheiden.  

- Door te werken volgens de certificatieschema’s op basis van een kwaliteitsmanagementsysteem 

mag worden verwacht dat de installatie in één keer goed wordt uitgevoerd; faalkosten worden 

hierdoor gereduceerd. 

- Adviseurs en opdrachtgevers willen de reductie op de diepgang van de inspectie en zullen dus 

offertes aanvragen bij gecertificeerde bedrijven. 

- De verantwoordelijkheid van de installateur is duidelijk in de certificatieschema’s geregeld, zodat 

een project financieel kan worden afgerond als het certificaat (levering) is verstrekt terwijl om 

bouwkundige of organisatorische aspecten het inspectiecertificaat nog op zich laat wachten. 
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