De CCV-certificatieschema’s BMI – kansen en mogelijkheden
Dit jaar veranderen de certificatiemogelijkheden voor branddetectiebedrijven,
brandmeldinstallatiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven. Geen grote maar
wel belangrijke veranderingen die u ook nog eens nieuwe mogelijkheden bieden. In
deze infosheet vindt u informatie over de veranderingen en de mogelijkheden voor
gecertificeerde bedrijven.

EN 54-componenten verplicht
Productgerichte controle
Klant certificaat verstrekken
Toezicht door CI

Ja
Volgens H - M - L
Niet verplicht
Beperkt beschreven

Regeling BMI 2002
1 regeling (alles-in-één)

Ja
Volgens steekproeftabel
Verplicht tenzij
Duidelijk beschreven

CCV-schema’s BMI
3 aparte certificatieschema’s
(branddetectie, onderhoud en installeren)
Certificaat voor nieuw (incl ontwerp &
oplevering), apart certificaat voor
onderhoud, attest voor installatiewerk

Let op; als u optimaal wilt inspelen op de kansen en gecertificeerd wilt blijven,
neem dan snel contact op met uw certificatie instelling. De regeling BMI 2002
verdwijnt per 1-1-2015.

1 certificaat (zelfde voor nieuw en
onderhoud)

De veranderingen

Samengevat
de eisen aan de BMI en aan het onderhoud blijven hetzelfde (NEN-niveau),
de CCV-certificatieschema’s BMI zijn inhoudelijk niet zwaarder dan de
Regeling BMI 2002
bedrijven kunnen zich voor hun specialisme (nieuwe installaties of
onderhoud van bestaande installaties) apart laten certificeren en hun
specialisme benadrukken
branddetectiebedrijven verstrekken certificaten voor nieuwe BMI’s,
onderhoudsbedrijven verstrekken onderhoudscertificaten voor bestaande
BMI’s, installatiebedrijven verstrekken attesten voor installatiewerk

Wat gaat verdwijnen?
Gebruiksbesluit 2008
Verplichte certificatie van BMI’s
volgens Regeling BMI 2002
De Regeling BMI 2002 en de
bijbehorende CCV-publicatie
Certificatie bestaande BMI

Wat komt er voor in de plaats?
Bouwbesluit 2012 (sinds 1 april 2012)
Voor BMI’s in bepaalde gevallen
inspectiecertificaat verplicht, certificatie
BMI is vrijwillig
De CCV-certificatieschema’s BMI,
Installeren BMI en Onderhoud BMI
(gepubliceerd april 2012)

Grote overeenkomsten en kleine verschillen
Tussen de oude Regeling BMI 2002 en de nieuwe CCV-schema’s BMI is een groot
aantal overeenkomsten, en enkele kenmerkende verschillen. In onderstaande
tabellen staan ze ten opzichte van elkaar gerangschikt.
PvE-opsteller
Branddetectiebedrijf
Brandmeldinstallatiebedrijf
Brandmeldonderhoudsbedrijf
Gebruik NEN 2535, NEN 2654-1
Voor certificatie PvE vereist

Regeling BMI 2002
+
+
+
+
+
Ja

CCV-schema’s BMI
+
+
+
+
Ja

Wees voorbereid en regel de overstap zo snel mogelijk.
Gecertificeerde bedrijven wordt geadviseerd over te stappen naar certificatie o.b.v.
van de CCV-schema’s BMI (branddetectiebedrijf, onderhoudsbedrijf,
installatiebedrijf). CI’s beoordelen in 2014 op de CCV-schema’s BMI en desgewenst
nog op de Regeling BMI 2002. Overstap naar de nieuwe CCV-schema’s is
aantrekkelijk, en is relatief eenvoudig te realiseren. Vraag uw certificatie instelling
wat u moet doen voor de overstap naar de nieuwe certificatie schema’s
Voordelen voor u
Overstap naar de nieuwe CCV-schema’s is relatief eenvoudig, en interessant voor u
en uw klant:
Uw bedrijf blijft ook na 1 januari 2015 vindbaar op preventiecertificaat.nl
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U blijft zich onderscheiden als kwaliteitsbedrijf: certificatie is een
onafhankelijk bewijs van uw kennis, kunde en kwaliteit op gebied van het
leveren, de aanleg, en/of het onderhoud van brandmeldinstallaties.
Als gecertificeerd bedrijf kunt u uw klant het certificaat leveren waar hij
om vraagt, en wat hij kan benutten in geval van inspectie van zijn BMI
Met uw certificatie als branddetectiebedrijf, brandmeldonderhoudsbedrijf
of brandmeldinstallatiebedrijf bent u goed voorbereid op de komende CCVschema’s OAI

Kansen voor u
Gebouwgebruikers (uw opdrachtgevers) hebben een duidelijke eigen
verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. U kunt ze helpen deze in te
vullen
Een certificaat voor (onderhoud aan de) BMI is niet alleen een bewijs van
kwaliteit voor uw klant, maar ook voor andere belanghebbenden zoals de
verzekeraar en brandweer.
Brandbeveiliging is meer dan alleen een brandmeldinstallatie. De installatie
moet ook onderhouden worden. En een bedrijf kan meer nodig hebben om
haar mensen, spullen en panden te beveiligen voor brand
het CCV adviseert opdrachtgevers om een gecertificeerd bedrijf in te
schakelen, en verwijst opdrachtgevers naar Preventiecertificaat.nl
Kijk voor meer kansen ook bij de Infosheet voor opdrachtgevers.
Belangrijk:
certificatie-instellingen hebben tijd nodig om bedrijven te laten overstappen naar de
nieuwe CCV-certificatieschema’s BMI. Als een bedrijf zich pas laat aanmeldt, kan dat
betekenen dat de certificatie niet tijdig rond is. In zo’n geval valt een bedrijf dat nu
branddetectiebedrijf is volgens de Regeling BMI 2002 dan tijdelijk uit de certificatie,
totdat certificatie op grond van het CCV-schema BMI gerealiseerd is. In die
tussenperiode is het bedrijf niet gecertificeerd, en daarom ook niet vermeld in het
bestand van gecertificeerde bedrijven op preventiecertificaat.nl!

