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Reglement Deskundigenpanel CCV 
ARTIKEL 1. INLEIDING 

1. De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) treedt op als beheerder van 

conformiteitschema’s (schema’s) op het gebied van maatschappelijke veiligheid, criminaliteitspreventie en 

brandveiligheid. Schema’s hebben betrekking op het door een onafhankelijke derde partij aantoonbaar maken 

van het voldoen aan gestelde eisen. 

2. Doel van de door het CCV beheerde schema’s is het minimaliseren van maatschappelijke kosten van 

bijvoorbeeld brand en criminaliteit, zowel qua preventie als qua schade. 

3. Het CCV treedt niet op als conformiteitbepalende en conformiteitverklarende instelling, maar sluit voor het 

uitvoeren van de schema’s licentieovereenkomsten af met conformiteitbeoordelende instellingen (CBI’s, te 

weten certificatie-instellingen en/of inspectie-instellingen). 

4. Uitgangspunten voor ontwikkeling, beheer en uitvoering van schema’s zijn de reglementen van de Raad voor 

Accreditatie (RvA) en de accreditatienormen in de NEN-EN 45000 serie en/of in de NEN-EN-ISO/IEC 17000 serie. 

5. Het CCV kent voor het toetsen van het draagvlak van haar schema’s commissies, waarin belanghebbende 

partijen deelnemen. Deze commissies worden Commissie van Belanghebbenden genoemd (CvB). 

6. Een CvB van het CCV heeft de mogelijkheid om een werkteam in te stellen voor het doen van 

interpretatieuitspraken over normdocumenten waarnaar in schema’s verwezen wordt. Een dergelijk werkteam 

wordt ‘deskundigenpanel’ genoemd.  

ARTIKEL 2. SAMENSTELLING 

1. Een deskundigenpanel wordt ingesteld en opgeheven door de CvB, die ook de leden van het deskundigenpanel 

benoemt en ontslaat. Ten minste één van de leden is ook lid van de CvB. 

2. Een deskundigenpanel wordt ondersteund door medewerkers van het CCV (inhoudelijke inbreng, secretariaat 

en verslaglegging). Het voorzitterschap wordt ingevuld in overleg met het CCV. 

3. Een deskundigenpanel wordt bij voorkeur evenwichtig samengesteld vanuit de netwerken van de deelnemers 

aan de CvB. 

4. Het CCV en het deskundigenpanel kunnen nieuwe deelnemers voorstellen aan de CvB. 

5. Deelname aan een deskundigenpanel eindigt als het deskundigenpanel wordt opgeheven, de deskundigheid van 

de deelnemer niet langer aansluit op de opdracht, de deelnemer van werkveld verandert, door bedanken van 

de deelnemer, of door overlijden. 

6. Deelname in een deskundigenpanel is op basis van deskundigheid.  

7. Deelnemers aan een deskundigenpanel dienen te voldoen aan de volgende criteria: 

• Inhoudelijke technische kennis van en praktische ervaring met het betreffende onderwerp van 

conformiteit;  

• Inzicht in het betreffende marktgebied.  

8. Van deelnemers aan een deskundigenpanel wordt verwacht dat zij: 

• Zich laten leiden door het belang van het werkveld waarin het deskundigenpanel actief is; 

• Elkaar informeren over ontwikkelingen in de markt en over aan het werkveld gerelateerde wetgeving; 

• Actieve inbreng hebben in het deskundigenpanel; 

• Zich commiteren aan het doel van de door het CCV beheerde schema’s (zie artikel 1 lid 2). Daarbij moeten 

(neven)functies inzichtelijk zijn; mogelijke belangenconflicten moeten kunnen worden besproken. 

ARTIKEL 3. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

1. Een deskundigenpanel heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

• Oordeels- en besluitvorming over het in behandeling nemen van een ingebracht technisch vraagstuk; 

• Tijdige behandeling van een ingebracht technisch vraagstuk; 
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• Oriëntatie op het effect van een interpretatieuitspraak in de markt, op basis van de ervaring uit de 

praktijk; 

• In acht nemen van de oorspronkelijke doelstelling van normen bij de interpretatie daarvan; 

• Zorgdragen voor inhoudelijke helderheid en onderbouwing van uitspraken. 

2. Een deskundigenpanel heeft de bevoegdheid om de CvB advies te geven over: 

• Generieke interpretaties over eisen die als grondslag voor certificatie en (of) inspectie kunnen dienen; 

• Projectgebonden interpretatieuitspraken over de gelijkwaardigheid van de voor het betreffende project 

gevonden oplossing aan de eisen. 

3. Een CvB kan een deskundigenpanel een schriftelijk en nauwkeurig omschreven mandaat geven voor (één van) 

de punten onder lid 2 van dit artikel. 

4. Een deskundigenpanel rapporteert jaarlijks schriftelijk aan de CvB over de uitgevoerde werkzaamheden 

ten behoeve van evaluatie door de CvB. Samenstelling en functioneren van het deskundigenpanel worden 

eens per 3 jaar geëvalueerd. 

ARTIKEL 4. WERKWIJZE (TAKEN) 

1. Een deskundigenpanel vergadert zo vaak als nodig. 

2. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergadering op. 

3. Inbreng in een deskundigenpanel gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht de achtergrond van de 

deelnemers. 

4. De vergaderstukken en de agenda worden tijdig voor de vergadering door het secretariaat verzonden. 

5. Het secretariaat draagt er zorg voor dat alle informatie die nodig is voor het goed functioneren van een 

deskundigenpanel, beschikbaar is voor de deelnemers (bijvoorbeeld vragen, achtergrond van vragen, 

betreffende normteksten).  

6. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag geeft in hoofdlijnen weer wat in de vergadering 

is besproken en is voorzien van een besluitenlijst en een overzicht van actiepunten. 

7. Het verslag wordt toegezonden aan de deelnemers aan het deskundigenpanel en is daarnaast toegankelijk voor 

de deelnemers aan de CvB en de licentienemers. 

8. Deelnemers zijn tot geheimhouding verplicht van alle informatie die hen ter kennis komt en waarvan zij weten 

dat deze vertrouwelijk is of waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs behoren te kennen. 

Geheimhouding geldt in ieder geval waar het individuele gevallen betreft en informatie afkomstig van de 

licentienemers die voor de licentienemers onder geheimhouding vallen. 

9. Als een deskundigenpanel een uitspraak doet die een interpretatie betekent van een norm of een eisenstellend 

document dat eigendom is van een ander dan het CCV, dan communiceert het deskundigenpanel hierover met 

de betreffende eigenaar. 

10. Indien een voorgenomen uitspraak van een deskundigenpanel een interpretatie betekent van een schema, 

brengt het deskundigenpanel dit als voorstel in bij de CvB. 

11. Generieke uitspraken worden gepubliceerd op de website van het CCV in de vorm van een besluitenlijst of – als 

het besluit te omvangrijk is - als interpretatiedocument. 

12. Projectgebonden interpretatievraagstukken worden alleen met de aanvrager gecommuniceerd. De 

beantwoording van de vraag vindt plaats op basis van een gedefinieerd antwoordformulier. 

13. Bij generieke uitspraken wordt beoordeeld of een invoerings- en welke overgangstermijn noodzakelijk is. 

14. Indien de specialistische aard van het onderwerp dat vraagt kan een deskundigenpanel een werkgroep instellen 

die het deskundigenpanel adviseert. De relevante bepalingen over werkwijze en besluitvorming uit dit 

reglement zijn van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 5. BESLUITVORMING 

1. De bevoegdheden als genoemd in artikel 3 lid 2 vereisen een vorm van besluitvorming. 
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2. Passend binnen zijn verantwoordelijkheden streeft een deskundigenpanel naar besluitvorming, gebaseerd op 

consensus tussen de deelnemers die dient te worden verkregen op basis van inhoudelijke en onderbouwde 

argumenten.  

3. De voorzitter draagt er zorg voor dat alle deelnemers in voldoende mate bijdragen aan de besluitvorming. 

4. Indien er geen consensus tussen de deelnemers is, wordt de kwestie voorgelegd aan de CvB, en wordt 

besluitvorming en publicatie cq. communicatie opgeschort. 

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN 

1. Dit reglement is, met instemming van de CvB’s, vastgesteld door het CCV en is geldig voor alle 

deskundigenpanels van het CCV. 

2. Wijziging van dit reglement is mogelijk na behandeling in alle CvB’s van het CCV en na instemming door 

minimaal driekwart van de aanwezige deelnemers per CvB. 

3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het CCV, waar mogelijk na advies door de CvB’s. 

4. Dit reglement kan word aangehaald als “CCV-Reglement deskundigenpanels:januari 2013”. 


