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Attest brandmeldinstallatie 
 

Algemeen 

Er zijn twee documenten die bij brandmeldinstallaties met “Attest” worden aangeduid: 

1. Het Attest Installatiewerk dat in paragraaf 5.3 en Bijlage 4 van het CCV 

certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties wordt genoemd. 

2. Het Installatie-Attest dat nog in bijlage B.5 van de NEN 2535:2009 wordt genoemd, 

maar die in de 2017 versie van de norm volledig is vervangen door de Verklaring 

van conformiteit. 

 

Het Attest installatiewerk 

Het Attest installatiewerk is een bewijs dat alleen door het gecertificeerde 

brandmeldinstallatiebedrijf kan worden afgegeven na oplevering van het installatiewerk. 

Het attest installatiewerk maakt voor de afnemer en derden inzichtelijk dat de het 

installatiewerk voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het CCV certificatieschema 

“Installeren Brandmeldinstallaties”. 

 

Het Attest installatiewerk is herkenbaar aan het CCV Certificatiemerk (geregistreerd 

beeldmerk) en lay-out zoals hieronder afgebeeld. 

 

 

 
CCV Certificatiemerk installatiewerk 

brandmeldinstallatie 
Lay-out Attest Installatiewerk 

brandmeldinstallatie 

 

Het Attest installatiewerk betreft alleen het installatiewerk van de brandmeldinstallatie. 

 

Als een gecertificeerd branddetectiebedrijf een brandmeldinstallatie realiseert en het 

installatiewerk niet zelf uitvoert maar uitbesteedt, zal het bedrijf bij voorkeur werken met een 

gecertificeerd brandmeldinstallatiebedrijf dat een Attest installatiewerk kan afgeven. Op deze 
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wijze kan het branddetectiebedrijf eenvoudiger aantonen dat het installatiewerk aan de eisen 

van de norm en het certificatieschema voldoet. 

 

Installatie-attest / Verklaring van conformiteit 

Het Installatie-Attest dat nog in bijlage B.5 van de NEN 2535:2009 wordt genoemd maar die 

in de NEN 2535:2017 volledig is vervangen door de eigen verklaring van conformiteit.  

 

De eigen verklaring van conformiteit moet door het branddetectiebedrijf aan de 

opdrachtgever ter beschikking worden gesteld als de installatie niet onder certificaat wordt 

geleverd conform het (CCV) certificatieschema Leveren.  

 

De eigen verklaring van conformiteit wordt dus alleen afgegeven door een 

branddetectiebedrijf dat niet is gecertificeerd volgens een certificeringsregeling. Een 

gecertificeerd branddetectiebedrijf zal als verklaring van conformiteit een certificaat 

brandmeldinstallatie in plaats van een eigen verklaring van conformiteit ter beschikking 

stellen. 

  

In de verklaring van conformiteit verklaart het branddetectiebedrijf dat de 

brandmeldinstallatie voldoet aan de in het PvE vastgelegde eisen en tevens dat alle 

toegepaste componenten en onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde eisen 

van functionaliteit en kwaliteit en compatibiliteit zoals vastgelegd in deze norm en de 

onderliggende NEN-EN 54-normen. 

 

De eigen verklaring van conformiteit heeft geen verplichte inhoud of lay-out. De verklaring 

betreft de gehele brandmeldinstallatie. Aangezien het een document is dat niet onder het 

CCV certificatieschema wordt toegepast, zal het nooit een CCV certificatiemerk mogen 

bevatten. 

 

Indien u ook in plaats van de eigen verklaring een Certificaat Brandmeldinstallatie wilt 

afgeven moet u dus gecertificeerd zijn als branddetectiebedrijf. Dan heeft u bovendien het 

voordeel dat uw installatiecertificaat door inspectie-instellingen wordt gewaardeerd met de 

kolom “Met Levering certificaat” waardoor een inspectie-instelling een beperkte inspectie 

mag uitvoeren. 

 

Gecertificeerd worden als brandmeldinstallatiebedrijf of branddetectiebedrijf? 

Meer informatie over de mogelijkheden om een gecertificeerd brandmeldinstallatiebedrijf of 

branddetectiebedrijf te worden kunt u verkrijgen bij: 

 

CIBV te Amersfoort 

Website: cibv.nl 

E-mail: info@cibv.nl 

Telefoon: 0884505770 

 

Vinden van een brandmeldinstallatiebedrijf of branddetectiebedrijf: hetccv.nl/vakman 
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