
 

 

 

 

 

Procedure  
ontwikkelen en vaststellen interpretaties 

 

Inleiding 

Certificatie en inspectie van (brand)beveiligingsinstallaties en (brand)beveiliging waarvan deze 

systemen en (of) installaties deel uitmaken vinden plaats volgens normen en voorschriften. 

Eisen voor certificatie en inspectie moeten duidelijk, toetsbaar en meetbaar zijn opgesteld. 

Indien een normbepaling of voorschrift echter onduidelijk of ontoereikend is of niet leidt tot 

het beoogde doel, kan dat leiden tot uiteenlopende oordelen of tot onbedoelde uitkomsten. In 

dat soort gevallen is interpretatie nodig, en dat is een taak van het Deskundigenpanel. 

 

Definitie 

Een interpretatie is een beredeneerde uitleg van een normbepaling of een voorschrift,  

rekening houdend met het doel van die normbepaling of dat voorschrift, waarmee de bepaling 

of het voorschrift wordt verduidelijkt en (of) toetsbaar en (of) meetbaar wordt gemaakt, of in 

zijn reikwijdte of werking wordt aangepast. 

 

Interpretaties: wat 

a. Interpretaties gaan over een specifieke bepaling uit de norm of het voorschrift 

waaronder (brand)beveiligingssystemen of installaties worden geleverd en 

onderhouden. Op die manier wordt gewaarborgd dat het een interpretatie is, en niet 

een hele nieuwe normbepaling.  

b. Indien de interpretatie verder gaat dan een bepaling uit het voorschrift, moet worden 

nagegaan of het nog wel om een interpretatie gaat. Indien nee, moet er voor de 

kwestie een andere oplossing worden gezocht; 

 

Aanvraag doen: wie en hoe 

c. Brancheorganisaties en de CI’s en II’s die uitvoering geven aan de CCV-schema’s 

kunnen bij het Deskundigenpanel interpretatie-aanvragen indienen; 

d. Interpretatieaanvragen worden ingediend in het volgende format: 

 

Normparagraaf < norm > paragraaf < nr > 

Onderwerp  

Vraag  

Antwoord  

Interpretatie van het doel of de 

functionele eis 

 

Vertaling naar een prestatie-eis of 

product-eis op basis van 

onderbouwing van een risicoanalyse 

 

Bepaling  
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e. Indiening verloopt via het CCV, dat kijkt of de interpretatie-aanvraag compleet en 

onderbouwd is. Alleen aanvragen die inhoudelijk van voldoende kwaliteit zijn, worden 

voorgelegd aan het Deskundigenpanel; 

 

Behandeling en vaststelling 

f. Het Deskundigenpanel beoordeelt de interpretatie-aanvraag. Het Deskundigenpanel 

kan behandeling doorschuiven naar een Werkgroep. Het deskundigenpanel kan aan 

aanvrager ook nadere informatie vragen; 

g. Het Deskundigenpanel heeft mandaat om namens de Commissie van Belanghebbenden 

met interpretaties in te stemmen (zie opdrachtdocument); 

 

Het CCV als schemabeheerder is bevoegd om interpretaties vast te stellen. De vaststelling van 

de interpretatie vindt plaats door publicatie van de interpretatie op de website van het CCV. 

 

 

 

 

Deze procedure is op 9 juni 2015 door de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging 

met ingang van 1 juli 2015 van kracht verklaard in het kader van het Reglement 

Deskundigenpanel. 


