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Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties,
Installeren Brandmeldinstallaties, Leveren Ontruimingsalarminstallaties en Installeren
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 de
schema’s.
Onderwerp

Kwalificatie van medewerkers als bedoeld in 3.2.2

Geharmoniseerde
beoordeling

Voor initiële en periodieke kwalificatie van projecterings- en installatiedeskundigen en inbedrijfstellers moet de certificaathouder een procedure of
werkinstructie hebben, en ten minste één medewerker aanstellen. Conform de
bepalingen in 3.2.2 moet de certificaathouder de projecterings- en installatiedeskundigen en inbedrijfstellers initieel en periodiek kwalificeren, onder andere
op basis van een controle op locatie. Hij moet hun kwalificatie registreren (3.2.7)
en deze registraties gebruiken bij de jaarlijkse analyse van het functioneren van
het kwaliteitssysteem (3.2.10).
Onder certificaathouder wordt in deze certificatieafspraak verstaan:
-

Onderbouwing

Het branddetectiebedrijf;
Het brandmeldinstallatiebedrijf;
Het ontruimingsalarmbedrijf;
Het ontruimingsalarminstallatiebedrijf.

De bepalingen in 3.2.2 hebben als doel dat de juiste mensen het juiste werk
doen. Daarvoor zijn meer oplossingen mogelijk dan de beschrijving in 3.2.2 nu
toelaat.
De medewerker die de certificaathouder aanstelt moet in staat zijn om de
vereiste procedure of werkinstructie correct uit te voeren. Het is daarom niet
nodig om voor te schrijven welke kwalificatie deze medewerker moet hebben.
Kwalificatie van medewerkers moet initieel en periodiek plaatsvinden en de
registraties moeten worden gebruikt om te evalueren of het kwaliteitssysteem de
levering van een goed product ondersteunt. Het is niet nodig te beschrijven hoe
registratie precies plaatsvindt en wat er bij afwijkingen gebeurt. Hierin zal
immers in de procedure of werkinstructie al zijn voorzien. Verder vraagt 3.2.7 al
om registraties van kwalificatie van medewerkers, en deze moeten ingevolge
3.2.10 al worden betrokken in de periodieke analyse van het kwaliteitssysteem.
Dit biedt voldoende aanknopingspunt voor toezicht door de CI zonder de
certificaathouder nadere oplossingen voor te schrijven voor iets waarvoor hij de
verantwoordelijkheid draagt.
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