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Welkom bij de 

module

Harmonisatieafspraken en 
interpretatiebesluiten

Frank Arentsen

Doelstelling van de cursus

 Kennis opdoen betreffende het ‘nieuwe Harmonisatie 
document versie 2,0’ m.b.t. brandmeldinstallatie en 
ontruimingsalarminstallatie;

 Uitleg aangaande de interpretatiebesluiten en harmonisatie-
afspraken t.b.v. CCV-inspectieschema en afspraken t.b.v. 
CCV-certificatieschema BMI;

 Uitleg hoe de NEN 2535:2017 omgaat met ‘gedeeltelijke 
bewaking’ en de aanstaande wijziging hierin.

2

Vragen

 Geen vragen tijdens de presentatie;

 Vragen na afloop via de mail:
opleidingen@obex.nl

 Vragen worden via de mail beantwoord.
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Obex is onderdeel van Brafon 
Brandveiligheidsmanagement

4

Totaalaanbod op gebied van
brandveiligheid

 Brafon   Brandveiligheidsmanagement en Advies

 Obex Meer dan 50 brandveiligheidsopleidingen

 Tesmo Beleid, Beheer en Training; Organisatorische 
Brandveiligheid

5

Inleiding

 Algemeen

 Harmonisatiedocument versie 2.0, 1 oktober 2020;

 Interpretatiebesluiten;

 ‘Gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535:2017.
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7

Algemeen 

Welke schema’s zijn er nu?

 Inspectie brandbeveiliging (wettelijk):

 Inspectieschema Brandbeveiligingssystemen
 Vereist vanuit Bouwbesluit 2012 en bij PGS15 risico’s 

 Inspectieschema Basisontwerp
 Vereist vanuit PGS15 risico’s en vuurwerkbewaarplaats

 Inspectieschema Detailontwerp
 Geen wettelijke basis

 Goed- en afkeurcriteria

 Vakbekwaamheid

 Norm verwijzingen
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Welke schema’s zijn er nu?

 Brandmeldinstallaties (vrijwillig):

 Certificatieschema Brandmeldinstallaties

 Certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties

 Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties

 Ontruimingsalarminstallaties (vrijwillig):

 Certificatieschema OAI

 Certificatieschema Installeren OAI

 Certificatieschema Onderhoud OAI
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Inspectieschema 
Brandbeveiligingssystemen

10

Installatiecertificaat Brandmeldinstallaties

11

Wanneer is een BMI geëist?

Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit) is 
opgegaan in het bouwbesluit 2012

In het bouwbesluit wordt het volgende bepaald:

 Wel of geen geëiste brandmeldinstallatie

 Omvang van de installatie

 Inspectiecertificaat

 Doormelding naar de RAC

 Hoe is dat wettelijk vastgelegd?
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Artikelen uit Bouwbesluit 
met betrekking tot 

brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie en de 

inspectiecertificatie

Bouwbesluit 2012
Brandmeldinstallaties

Bouwbesluit 2012, afdeling 6.5, artikel 6.20 lid 6 stelt:

 6. In de bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een 
bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie 
een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van 
het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.

14

Inspectie certificaat 
Ontruimingsalarmsystemen

Bouwbesluit 2012, afdeling 6.6, artikel 6.23 lid 4 stelt:

 Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, 
die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, 
zesde lid, van toepassing is, heeft een geldig 
inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-
inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.
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Inspectiecertificaat

Inspectiecertificaat

Inspectieschema 
brandbeveiligingssystemen

Bouwbesluit 2012

16

Het Installatiecertificaat

Certificatieschema brandmeldinstallatie

Certificatieschema BMI en OAI

18

Leveren

Onderhouden

Installeren
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Certificaat

 Onder het certificatieschema worden 2 soorten certificaten 
verstrekt:

 Installatiecertificaat

 Onderhoudscertificaat

 Beiden zijn productcertificaten, het product 
‘brandmeldcentrale’ tot aan de uitgaande contacten.

19

Wat is het doel van het installatie certificaat?

 Waarom een installatie- of onderhoudscertificaat?

Het CCV:

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in 
zijn pand, voor het PvE, voor de BMI/OAI en voor de opdracht 
aan het branddetectiebedrijf en het onderhoudsbedrijf

 Kwaliteit vastleggen van de gecertificeerde bedrijven

 Erkenning van het afgeleverde werk

 Onderscheiding ten opzichte van ‘normale’ installateurs

 Een product certificaat afgeven op het systeem
 Dienen als basis voor een inspectiecertificaat.

20

Verschil certificaat

Inspectiecertificaat:

 Geëist in bijlage 1 van het bouwbesluit;

 Controle wordt uitgevoerd door een inspectie-instelling;

 Certificaat wordt pas verstrekt na goedkeuring van de 
inspectie-instelling;

 1 of 3 jaar geldig (afhankelijk van de doormelding naar de 
RAC);

 De brandmeldinstallatie is onderdeel van een 
brandbeveiligingsconcept.
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Installatiecertificaat

 Een Installatiecertificaat is bedoeld voor iedere 
brandmeldinstallatie;

 Geen wettelijke verplichting;

 Bedoeld voor het vastleggen van kwaliteit;

 Indien er een installatiecertificaat aanwezig is, dan zal de 
inspectie van een inspectie-instelling minder diepgang 
hebben;

 Een branddetectiebedrijf kan zelf een installatiecertificaat 
afgeven.

22

Harmonisatie
document

versie 2.0

1 oktober 2020

Aanleiding harmonisatie-afspraken

 Bij inspectie van een brandbeveiligingssysteem kunnen er 
situatie’s zijn waarin de normen of voorschriften niet 
voorzien; 

 Dan is het noodzakelijk om een algemeen geldige afspraak 
te maken voor de beoordeling hiervan; 

 Dit gaat in de vorm van een harmonisatie-afspraak (alle 
inspecteurs beoordelen het op dezelfde manier) of een 
interpretatie van de norm/het voorschrift; 

 Alle harmonisatie-afspraken en interpretaties zijn vastgelegd 
in dit document.
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Aanleiding harmonisatie-afspraken

 Inspectie, brandbeveiliging en kennis zijn niet statisch. 

 Nieuwe inzichten die ontstaan, maken nieuwe harmonisatie-
afspraken noodzakelijk. Dit document wordt periodiek 
aangevuld en verbeterd; 

 Harmonisatieafspraken kunnen bij elk toegepast voorschrift 
worden gebruikt. 

 Dit document en de opgenomen harmonisatieafspraken zijn 
niet toepasbaar voor het ontwerpen of leveren van 
brandbeveiligingsinstallaties. 

25

Voorwaarde harmonisatie-afspraken

 Indien wordt vastgesteld dat het betreffende item zich niet
beperkt tot een incident, vindt tussen de betrokken inspectie-
instellingen harmonisatie plaats; 

 Een geharmoniseerd standpunt moet - net als het 
beschikbare normatief kader - bijdragen aan, en leiden tot de 
afgeleide doelstelling;

 De invulling op het juiste niveau van, en de balans tussen de 
B-, O- en I-maatregelen leiden tezamen tot de afgeleide 
doelstelling;

 Geharmoniseerde standpunten moeten zijn onderbouwd. 
Hierdoor is herleidbaar dat het standpunt zal leiden tot de 
afgeleide doelstelling en binnen welke grenzen het standpunt 
kan worden gebruikt. 

26

Voorwaarde harmonisatie-afspraken

 Elke harmonisatie-afspraak gaat volgens een bepaalde opzet: 

 waarneming: datgene wat de inspecteur tijdens de inspectie 
waarneemt; 

 toelaatbare grenzen (normatief kader): het criterium of de 
criteria waarop de inspecteur tot goed/afkeur komt; het 
normatief kader; 

 onderbouwing: de onderbouwing waarom de genoemde 
criteria zullen leiden tot de afgeleide doelstelling. 
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Harmonisatie-afspraken

 In deze module worden alleen enkele harmonisatie-
afspraken behandeld die betrekking hebben op de 
brandmeldinstallatie; 

 In de harmonisatie document zijn uiteraard ook afspraken 
terug te vinden over:

 Sprinklerinstallatie;

 Blusinstallatie;

 Watermistinstallatie;

 Rookbeheersingsinstallaties. 

28

Harmonisatie-afspraken

 Wanneer bovenstaande tekst bij een harmonisatie-afspraak 
staat, houdt dit in dat er een speciaal interpretatiebesluit voor 
wordt gemaakt;

 Als het interpretatiebesluit gepubliceerd is, komt de 
harmonisatie-afspraak in dit document te vervallen;

 Het gaat vooral om situatie’s die op verschillende manieren in 
de norm geïnterpreteerd kunnen worden, hiervoor dient een 
éénduidige uitleg te komen. 

29

Behandeling
van 

enkele
harmonisatie afspraken

BMI
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Harmonisatie-afspraken BMI
Peildatum inspectie

 (eerder op 30 mei 2018 separaat gepubliceerd als 
harmonisatieafspraak 2018-03) 

 Waarneming: In de in het Bouwbesluit 2012 bepaalde gevallen moet een 

gebouwgebruiker in het bezit zijn van een geldig inspectiecertificaat, maar 

er is niet bepaald wanneer de geldigheid van een inspectiecertificaat 

ingaat, en voor welke datum de vervolginspectie moet zijn uitgevoerd. 

 Toelaatbare grens: Een inspectiecertificaat is geldig vanaf de start van de 

initiële inspectie. Dit is de peildatum. Een vervolginspectie moet zijn 

afgerond vóór de peildatum, en is geldig tot de peildatum van het jaar 

erna of van het derde jaar erna (zie Regeling Bouwbesluit). 

31

Harmonisatie-afspraken BMI
BEWAKING TRAPPENHUIZEN IN GEVAL VAN GEDEELDE GEBRUIKSFUNCTIE

 Waarneming: Een trappenhuis is op een beperkt aantal bouwlagen 

voorzien zijn van automatische melders omdat het trappenhuis wordt 

gebruikt door meerdere gebruiksfuncties in een gebouw. 

 Voorbeeld: een verzorgingstehuis met drie bouwlagen (eis volledige 

bewaking) met daarboven vijf bouwlagen met huur- of koopwoningen 

(geen bewakingseis). 

 Toelaatbare grenzen (normatief kader): In het trappenhuis moeten 

automatische melders worden aangebracht vanaf de hoogste bouwlaag 

waarop de bepalende gebruiksfunctie (bv verzorgingstehuis) is 

gehuisvest, tot aan de bouwlaag die een vluchtuitgang heeft op het 

aansluitende terrein. Projectie van de melders in het trappenhuis conform 
het normatief kader. 

32

Harmonisatie-afspraken BMI (2020-02)
PROJECTIE  INVLOED OP DE D-MAAT VAN DE MELDERS BIJ DE WAND

 Deze afspraak is reeds opgenomen als een interpretatiebesluit. 

Besluit 2020-02 – datum: 23-11-2020

 Waarneming: Een automatische melder in een bouwwerk in gebruik 

bevindt zich op een te grote afstand van de wand. 

 Toelaatbare grenzen (normatief kader): Zowel vanuit de logica als vanuit 

de resultaten van vele proefbranden kan worden gesteld dat de D-maat 

van melders langs wanden kan worden vergroot, zonder dat dit afbreuk 

doet aan de detectiesnelheid. 
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Harmonisatie-afspraken BMI 
PROJECTIE  INVLOED OP DE D-MAAT VAN DE MELDERS BIJ DE WAND

 De maximale vergroting van de  D-maat naar de wand (alleen de melders 

naar de wand) bedraagt bij: 

 melders langs een wand: 15%; 

 melders in een hoek van twee wanden (≤ 90 graden): 30%

 Deze verruiming geldt alleen indien de bewaakte oppervlakte (A-maat) 

van de betreffende rookmelder niet groter is dan 60 m².  

34

Harmonisatie-afspraken BMI
PROJECTIE GUNSTIGE INVLOED SMALLE RUIMTEN OP DE D-MAAT

 Waarneming: Melders in een bouwwerk in gebruik bevinden zich op een 

te grote afstand van elkaar in een smalle ruimte.

 Toelaatbare grenzen (normatief kader): Er is sprake van een 

vervolginspectie, het brandmeldsysteem is in een voorgaande inspectie 

ten minste één keer beoordeeld.  

 De maximale D-maat naar de wanden bedraagt bij ruimten smaller dan 

2 meter: 

 10 m. 

 NB: als de eigenschapen van de wand of het plafond een koelende 

werking hebben op rook en er twijfel is over het tijdig aanspreken van de 

melder, proefbrand uitvoeren. 

35

Harmonisatie-afspraken BMI
PROJECTIE AFSTAND TUSSEN MELDERS EN WAND/OBSTAKEL

 Deze afspraak is reeds opgenomen als een interpretatiebesluit. 

Besluit 2020-03 – datum: 19-11-2020; wel wat aangepast.

 Betreft 10.11.5.9 en 10.11.5.10 van NEN 2535:2017; 10.11.5.8 en 10.11.5.9 van 

NEN 2535:2009+C1:2010; 7.12.7.5 en 7.12.7.6 van NEN 2535:1996 

 Vraag: Mag de afstand tussen het hart van de melder en obstakel of wand kleiner 

zijn dan 0,5 m? 

 Antwoord: Ja, in ruimtes met een oppervlak tot 16 m² is de minimale afstand 

tussen het hart van de melder en de wand of het obstakel 0,25 m. 

 Overwegingen: In een kleine ruimte bereikt de rook of de warmte de melder 

voldoende snel, ook als de afstand tussen melder en obstakel of wand kleiner is 

dan de norm voorschrijft.  
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Harmonisatie-afspraken BMI
PROJECTIE PLAATS  MELDER LICHTKOEPELS, LICHTSTRATEN, E.D. 

 Deze afspraak is reeds opgenomen als een interpretatiebesluit. 

Besluit 2020-05 – datum: 19-11-2020;

 Waarneming: Een melder is niet op het hoogste punt van het dak/plafond 

geprojecteerd. 

 Toelaatbare grenzen (normatief kader): Verhogingen in het plafond met 

een volume van minder dan 4 m³ én een hoogte van minder dan 3 m 

hoeven niet te worden voorzien van een ‘eigen’ melder. De 

melderprojectie rondom deze verhoging moet zodanig zijn dat ook de 

oppervlakte in de verhoging afgedekt wordt door de projectie rondom de 

verhoging .  

37

Harmonisatie-afspraken BMI
PROJECTIE RUIMTEN MET BUITENCONDITIES

 Deze afspraak is reeds opgenomen als een interpretatiebesluit. 

Besluit 2020-06 – datum: 19-11-2020;

 Waarneming: Een ruimte met buitencondities is niet bewaakt.  

 Toelaatbare grenzen (normatief kader): Een ruimte behoeft niet bewaakt 

te worden als de ruimte WBDBO 60 minuten is afgescheiden van het 

gebouw en voor de gebruiker/eigenaar niet toegankelijk is (zoals 

nutsruimten). Conform NEN 2535:2017 artikel 10.2.2 en 10.2.3;

38

Harmonisatie-afspraken BMI
PROJECTIE RUIMTEN MET BUITENCONDITIES

 Indien de ruimte wel toegankelijk is en niet WBDBO 60 minuten is 

afgescheiden van het gebouw, moet (voor het deel van de ruimte dat 

onbewaakt blijft) aan alle onderstaande voorwaarden worden voldaan: 

 de ruimte strekt zich uit over één bouwlaag (bv geen trappenhuis); 

 de ruimte bevat geen ontstekingsbron(nen); 

 de ruimte bevat geen variabele vuurbelasting;  

 de ruimte is kleiner dan 4 m²;

 de beheerder deze ruimten maandelijks gecontroleerd. 
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Harmonisatie-afspraken BMI
BEWAKINGSOMVANG BIJ WASDROGERS EN WASMACHINES

(op 16 december 2016 separaat gepubliceerd als harmonisatieafspraak 2016-01) 

 Waarneming: In een woonfunctie is een sanitaire ruimte volgens NEN 2535 

met een wasmachine en/of een wasdroger niet voorzien van een 

automatische melder, waardoor niet voldaan is aan de eisen voor de 

bewakingsomvang. 

 Toelaatbare grens: Het plaatsen van een rookmelder in de ruimte waarin een 

wasmachine en/of wasdroger staat, is niet noodzakelijk als het gebruik veilig 

is. Het veilig gebruik moet bestaan uit: 

 een schriftelijke instructie op of nabij de machine(s); 

 uitleg aan de gebruiker over de potentiële gevaren; 

 een maandelijkse controle door de beheerder; 

 herleidbaar kunnen vaststellen door de inspecteur dat het bovenstaande is/wordt 

uitgevoerd.

40

Harmonisatie-afspraken BMI
BEWAKINGSOMVANG BIJ WASDROGERS EN WASMACHINES

 Wasmachines en wasdrogers worden vaak geplaatst in de bad/douchruimte 

of in een kast. Om diverse redenen wordt het als ongewenst gezien om deze 

ruimten te voorzien van een rookmelder. 

 De norm geeft geen uitsluitsel: 

 bij volledige bewaking moeten alle ruimten van een automatische melder 

(standaard 1/2) worden voorzien, tenzij één van de uitzonderingsregels 

kan worden toegepast. Een bad/douchruimte kan worden gezien als 

sanitaire ruimte en een kast als opslagruimte. De algemene regel bij 

uitzonderingen is dat ‘er geen of nauwelijks brand kan ontstaan omdat 

brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen niet voorhanden zijn’; 

 bij gedeeltelijke bewaking rijst de vraag of deze ruimten worden gezien 

als ‘ruimte met verhoogd risico voor het ontstaan van brand (door een 

verhoogde aanwezigheid van brandbaar materiaal en/of 

ontstekingsbronnen)’. 

41

Harmonisatie-afspraken BMI
BEWAKINGSOMVANG BIJ WASDROGERS EN WASMACHINES

 In het advies van 25 april 2013 met registratienummer 1303 van de Adviescommissie 

Praktijktoepassingen brandveiligheidsvoorschriften is het volgende gesteld: “De 

toepassing van artikel 7.10 van het Bouwbesluit 2012 [Restrisico brandgevaar] is in 

het geval van tot de Nederlandse markt toegelaten elektrische apparaten naar de 

mening van de adviescommissie beperkt tot de gevallen waarin aantoonbaar sprake 

is van gebruik dat tot brandgevaar leidt”. 

 Er is dus inderdaad een nadrukkelijke relatie met het gebruik. Gebruik is niet 

alleen het stofvrij houden van de machine/filters, maar ook de wijze waarop de 

machine elektrisch isaangesloten en de ruimte rondom de droger/ventilatie.
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Harmonisatie-afspraken BMI
OMVANG INSPECTIE BIJ GEDEELTELIJKE BEWAKING

 Deze afspraak is reeds opgenomen als een interpretatiebesluit. 

Besluit 2020-07 – datum: 19-11-2020;

 Waarneming: In een gebouw met gedeeltelijke bewaking ontbreekt in een 

ruimte de bewaking. 

 Toelaatbare grens: Indien deze ruimte valt onder de uitzonderingen in 

10.2.2 van NEN 2535+C1:2010 of NEN 2535:2017 hoeft hiervoor geen 

afwijking te worden vastgesteld. Bij gedeeltelijke bewaking gelden 

dezelfde uitzonderingen als bij volledige bewaking volgens 10.2.2 van 

NEN 2535+C1:2010 of NEN 2535:2017. Bij een installatie ontworpen 

volgens NEN 2535:1996 gelden de uitzonderingen in 7.1.1 van NEN 

2535:1996 ook voor gebouwen met gedeeltelijke bewaking.  

43

Harmonisatie-afspraken BMI
PRESTATIE-EISEN STORINGSDOORMELDING NEN-EN 54-21

(op 3 juni 2019 separaat gepubliceerd als harmonisatieafspraak 2019-02)

 Waarneming: Onduidelijk is of de doormelding van storingen van de 

brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan de prestatie-eisen voor type 2 van NEN-

EN 54-21, omdat hij verloopt via een doormeldeenheid waarvoor geen verklaring 

volgens NEN-EN 54-21 beschikbaar is;

 Toelaatbare grens: De storingsdoormelding komt binnen 60 seconden aan bij de 

24-uurs bemande post waar storingsmeldingen worden ontvangen, de 

transmissieweg wordt bewaakt met testmeldingen die minimaal eens per 25 uur 

worden verzonden en de installatie is opgeleverd voor 1 januari 2020;

 De prestatie-eisen voor doormeldingen uit een inbraaksignaleringssysteem zijn 

opgenomen in NEN-EN 50136-1-1. De functionaliteit en kwaliteit die NEN-EN 

50136-1 beschrijft zijn vergelijkbaar met NEN-EN 54-21.

44

Harmonisatie-afspraken BMI
ONVOLLEDIGE OPDRACHT BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMSYSTEEM

 Waarneming: Bij inspectie van het brandbeveiligingssysteem blijkt dat de 

inspectieopdracht, gelet op de artikelen 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit, niet 

volledig is;

 Toelaatbare grens: De inspectie wordt conform opdracht uitgevoerd. De inspectie-

instelling neemt in het inspectierapport op dat met de in opdracht gegeven 

inspectie niet volledig is voldaan aan de eisen in artikelen 6.20 en 6.23 van het 

Bouwbesluit. Bij afgifte van inspectiecertificaat wordt daarop de volgende tekst 

toegevoegd: “Dit inspectiecertificaat geeft alleen invulling aan de wettelijke 

bepalingen in combinatie met het inspectiecertificaat voor de brandmeldinstallatie 

/ ontruimingsalarminstallatie”.

 Indien alleen inspectie van een deel van het brandbeveiligingssysteem in 

opdracht is gegeven, is daarmee niet volledig aan het Bouwbesluit voldaan, en 

voldoet de gebouwgebruiker maar ten dele aan zijn wettelijke verplichting. Dit 

dient als tekst opgenomen te worden op het inspectierapport/certificaat.

45

43

44

45



16

Waar kun je dit allemaal vinden

 Ga naar de website van ‘het CCV’ 

 https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/inspecti
e-brandbeveiliging/harmonisatie-en-interpretatie/

46

47

Interpretatiebesluiten

CCV-inspectieschema

en

afspraken

CCV-certificatieschema

Interpretatiebesluiten
CCV-inspectieschema

Doel van het interpretatiebesluit bij CCV-inspectieschema:

 Een interpretatiebesluit geeft een interpretatie als een 
normbepaling, voorschrift of regel niet duidelijk is; 

 Als het interpretatiebesluit later in de norm, het voorschrift of 
de regel wordt verwerkt, kan het daarna komen te vervallen. 

48
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Interpretatiebesluiten
CCV-inspectieschema

 Wanneer een interpretatiebesluit opgenomen wordt in de 
norm kan dit interpretatiebesluit+ ook komen te vervallen;

 Hooguit blijft dit besluit bestaan voor de oudere normen die 
nog van toepassing zijn;

 Voorbeelden van interpretatiebesluiten die opgenomen zijn in 
de NEN 2535:2017;

 Artikel 10.11.5.8: Plaatsing van rookmelders in ruimten 
met een bijzondere plafondconstructie (melders onder 
verlaagde plafonds met openingen);

 Artikel 10.11.5.14: Plaatsing van rookmelders in 
installatieschachten. 

49

Voorbeeld interpretatiebesluit
Projectie hoogte handbrandmelders – datum 20 juli 2015

50

Waar kun je dit allemaal vinden

 Ga naar de website van ‘het CCV’ 

 https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/inspecti
e-brandbeveiliging/harmonisatie-en-interpretatie/
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Interpretatiebesluiten
CCV-certificatieschema

 Het interpretatiebesluit bij CCV-certificatieschema is bedoeld 
voor de erkende branddetectiebedrijven die erkend zijn door 
een CI (bijv. CIBV, Kiwa, Dekra):

 De werkwijze CvB:
 Elke CvB heeft een onafhankelijke voorzitter, die wordt ondersteund door een 

secretaris (CCV-medewerker). De leden van de CvB worden voorgedragen 

door de brancheorganisatie, waarbinnen zij werkzaam zijn.

 Het is belangrijk dat de schema’s up-to-date blijven. Door veranderende 

techniek of risico’s, kunnen schema’s verouderen waardoor ze onvoldoende 

aansluiten bij de praktijk waardoor de veiligheid van eindklanten in het geding 

komt. Voor de behandeling van technisch-inhoudelijke vraagstukken kan een 

CvB 1 (of meer) deskundigenpanel(s) aanstellen.

52

Interpretatiebesluiten
CCV-certificatieschema

 Wanneer er een onduidelijkheid is omtrent voorwaarden uit 
het  certificatieschema en dit gecorrigeerd moet worden om 
up-to-date te blijven, komt er een harmonisatie afspraak;

 Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema’s geeft de 
CvB Brand een positief advies en legt dan een  
certificatieafspraak vast; 

 Deze afspraak is het resultaat van overleg tussen de 
certificatie instellingen en de schemabeheerder en is op te 
vatten is als harmonisatieafspraak. 
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Voorbeeld certificaatafspraak
2020-03 – Digitale handtekening – datum: 7 april 2020
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Waar kun je dit allemaal vinden

 Voor elke CCV-certificatieschema (leveren, onderhoud en 
installeren) is een eigen afspraken site.

 Voorbeeld website CCV-certificatieschema leveren:

 https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandm
eldinstallaties/

55

56

Gedeeltelijke

bewaking

conform

NEN 2535:2017

Brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie moet zijn uitgevoerd conform de 
Nederlandse norm voor brandmeldinstallaties:

 Voor bestaande bouw

 De NEN 2535 (1996 of 2009)

 Of (voor nieuwbouw)

 De NEN 2535 (2017)
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Eisende partij

 De omvang van de brandmeldinstallatie wordt bepaald door 
de eisende partij:

 Bevoegde autoriteit;

 Verzekeraar;

 Eigenaar/Gebruiker.

 De omvang is afhankelijk van:

 Het brandrisico;

 Het gebruik van het gebouw;

 De hoogte van het gebouw;

 De zelfredzaamheid aanwezige personen.

58

De omvang van de brandmeldinstallatie

 Graad van beveiliging:

 Volledige bewaking;

 Gedeeltelijke bewaking;

 Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten);

 Ruimtebewaking (specifieke ruimten);

 Object bewaking (detectie in kasten);

 Niet automatische bewaking;

 Combinaties van bovengenoemde vormen.

59

Gedeeltelijke bewaking
Projectie-eisen

 Tekst norm: “Onder gedeeltelijke bewaking wordt verstaan 
een bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke 
handbrandmelders, automatische brandmelders zijn 
aangebracht in de verkeersroute en in aanmerking komende 
ruimten met een verhoogd risico voor het ontstaan van brand 
(door een verhoogde aanwezigheid van ontstekingsbronnen 
en /of brandbaar materiaal).

60
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Gedeeltelijke bewaking

61
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Gebouwen van een geringe omvang waarin zich personen bevinden 
die zichzelf beter kunnen redden.

(Gebouwen met een bijeenkomstfunctie, kantoor en onderwijs hoger 
dan 50 m, winkelfunctie).

R
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Gedeeltelijke bewaking 
Projectie-eisen

 Ruimten met een verhoogd risico:

a) Recreatieruimten, kantines, dagverblijven, showrooms;

b) Technische ruimten (voorbeelden);

c) Ruimte met de hoofdschakel- en verdeelinrichting van het 
gebouw;

d) Opslag- en archiefruimten > 2 m²;

e) Werkplaatsen en hobbyruimten;

f) Keukens en afwaskeukens;

g) Stallingruimten.

62

Gedeeltelijke bewaking 
Projectie-eisen

 Ruimten met een verhoogd risico:

h) Liftschachten met hierin de liftmotor en/ of schakelkast;

i) Laagspanningsverdeelruimte van waaruit de 
brandweerlift  wordt gevoed  zich op de 2e verdieping 
of hoger bevind;

j) Ruimte van de BMC en/ of energievoorziening van de 
BMC;

Opmerking:
Een ruimte of bouwdeel die tot het te beveiligen object behoort, 
behoeft niet te worden bewaakt indien het  60 min. brandwerend 
is afgescheiden én het niet vanuit het beveiligde deel 
toegankelijk is.
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Gedeeltelijke bewaking 
Projectie-eisen

 Indien een niet ingedeelde verblijfsruimte deel uitmaakt van 
de verkeersroute moet een denkbeeldige breedte van 3 m 
worden aangehouden en een D-maat van 5,8 m.

64

D = 5,8 D = 5,8

3 m

Gedeeltelijke bewaking
waarschijnlijke aanpassing in de norm

 Voorbeeld tekst zoals deze in de norm zou kunnen komen:

 “Onder gedeeltelijke bewaking wordt verstaan een 
bewakingsomvang waarbij behalve de noodzakelijke 
handbrandmelders, automatische brandmelders zijn 
aangebracht in aanmerking komende ruimten met een 
verhoogd risico voor het ontstaan van brand (door een 
verhoogde aanwezigheid van ontstekingsbronnen en /of 
brandbaar materiaal) en in de vluchtroute(s) vanaf de uitgang 
van de verblijfsruimte waarin die vluchtroute begint en in de 
verkeersroute vanaf de uitgang van een ruimte met een 
verhoogd risico voor het ontstaan van brand. De gehele 
ruimte (niet zijnde een niet-ingedeeld verblijfsgebied) 
waardoor de vlucht- en/of verkeersroute voert moet zijn 
voorzien van automatische brandmelders.
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Voorbeeld “nieuwe aanpassing”
gedeeltelijke bewaking
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Stel je vraag via:

opleidingen@obex.nl
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Bedankt voor jullie
aandacht
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