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Daarnaast vragen systemen als asbestinventarisatiebedrijven 
om extra veiligheidsmaatregelen. Daarom is voor dit soort  
risicovolle producten, werkzaamheden en systemen een 
wettelijk certificaat verplicht. De bedoeling van het certificaat 
is, dat de gebruiker een ‘gefundeerd vertrouwen’ mag hebben 
dat aan de gestelde eisen is voldaan.

Verstrekking van certificaten
Certificaten worden aan de certificaathouders verstrekt door 
certificerings- en keuringinstellingen (cki’s) die daartoe door 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn 
aangewezen. Zij toetsen of het product, het systeem of de 
deskundige persoon aan alle criteria voldoet. Certificatie-eisen 
worden opgesteld door deskundigen op een bepaald terrein 
(verenigd in een Centraal College van Deskundigen (CCvD)).  
Dit zijn bijvoorbeeld klanten, gebruikers, producenten en 
certificerende instellingen. Als de eisen voldoen aan de rand-
voorwaarden van SZW, dan worden ze door de minister van 
SZW vastgesteld en krijgen ze daarmee een wettelijke status. 
De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt of een cki voldoet 
aan het werkveldspecifieke schema van aanwijzing en toezicht 
waarvoor de cki een aanwijzing van de minister van SZW wil 
ontvangen.

Wetgeving
De wettelijke basis voor het certificatiestelsel ligt deels in artikel 
20 van de Arbeidsomstandighedenwet (persoonscertificaten 
en systeemcertificaten) en deels in artikel 7 van de Warenwet 
(productcertificaten en typecertificaten). Deze artikelen 
bepalen dat voor verschillende werkzaamheden, producten 
en systemen een certificaat is vereist. Deze artikelen bepalen 
ook dat de minister cki’s kan aanwijzen die de voorgeschreven 
certificaten verstrekken. Naast deze wetten zijn er ook regelin-
gen (het Arbobesluit, de Arboregeling, Warenwetbesluiten en 
Warenwetregelingen) met meer gedetailleerde voorschriften. 

Stelselwijziging
Vanaf 1 januari 2012  (inwerkingtreding 1e fase) is het stelsel 
van wettelijk verplichte arbo-certificaten op een aantal punten 
aangepast. Zo zijn de eisen voor verschillende certificaten  
aangescherpt en zijn de taken en verantwoordelijkheden van 
partijen duidelijker vastgelegd. Ook verloopt de procedure 
voor het aanwijzen van cki’s transparanter. Inmiddels is deze 
herziening van het stelsel afgerond. Momenteel geldt nog een 
overgangsbeleid voor certificerende instellingen en  
certificaathouders.

Er zijn enkele werkvelden die een bijzondere positie innemen. 
Bijvoorbeeld omdat ze te klein zijn voor een zelfstandige 
beheerstichting of omdat Europese regels geen ruimte bieden 
voor eigen invulling. Deze werkvelden zijn niet meegenomen. 
Hierbij gaat het om CE markeringen Machines, Persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de Warenwet containers. Maar 
ook Laad en losgerei aan boord van schepen, Gasdeskundige 
tankschepen, Springmeester en Schietmeester. Voor deze 
werkvelden bestaan geen beheerstichtingen. De schema’s 
worden onderhouden en beheerd door het ministerie van 
SZW. Explosieveilig materiaal is wel onderdeel van de stelsel-
wijziging en er gelden ook nieuwe eisen aan cki’s. Echter zijn er 
geen aanvullende eisen aan de certificaathouders want dit is 
Europees geregeld.

Deze brochure geeft meer informatie over belangrijke 
onderdelen zoals de schema’s, de actoren in het stelsel, de 
relevante wetgeving en procedures die gelden binnen het 
Certificatiestelsel van SZW.

Wat is certificatie?
Een van de instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inzet om veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, is certificatie. Producten als liften, hijskranen, houtbewer-
kingmachines en drukvaten zijn voorbeelden van gevaarlijke werktuigen waarmee het beter niet fout kan 
gaan. Ook werkzaamheden als duikarbeid, werken met explosieven en het afsteken van professioneel  
vuurwerk leveren risico’s op. 
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Wettelijk verplichte arbo-certificaten
Er zijn verschillende soorten certificaten voor producten,  
personen en systemen. De eisen waaraan certificaathouders 
en certificerende instellingen moeten voldoen, zijn neergelegd 
in certificatieschema’s (WSCS) en in schema’s voor aanwijzing 
en toezicht (WDA&T). Deze schema’s worden in de regel  
beheerd en onderhouden door zogenaamde beheerstichtingen.  
De minister van SZW stelt de schema’s (al dan niet met  
aanpassingen) vast.

Er zijn drie soorten wettelijke certificaten:

1. Productcertificaten 
a. Nieuwbouwfase 
Hierbij gaat het om het op de markt brengen van (nieuwe) 
producten. Bijvoorbeeld machines en persoonlijke  
beschermingsmiddelen. Cki’s die hierop conformiteits-
beoordelingen uitvoeren, kunnen, indien zij voldoen aan de 
betreffende Europese productrichtlijnen, door de lidstaat 
worden aangemeld en zijn dan zogenaamde Notified 
Bodies(NoBo’s).
b. Gebruiksfase
Arbeidsmiddelen zoals liften of hijskranen moeten in 
Nederland periodiek worden gekeurd. Het is de verant-
woordelijkheid van de eigenaar van het product om ervoor 
te zorgen dat hij beschikt over een geldig certificaat en het 
betreffende product tijdig bij de cki aanbiedt voor inspectie/
keuring. Deze certificaten worden ook wel inspectiecertifi-
caten genoemd. 

2. Persoonscertificaten
Bepaalde werkzaamheden mogen alleen worden uitge-
voerd door personen die over een geldig certificaat  
beschikken. Dit geldt bijvoorbeeld voor kraanmachinisten, 
de deskundig toezichthouder asbestverwijdering en  
(beroeps)duikers.

3. Systeemcertificaten
Hier gaat het om de certificatie van (management)syste-
men. Voorbeelden zijn het certificaat arbodienstverlening 
en het certificaat voor asbestverwijderingsbedrijven.

Schema’s voor aanwijzing en toezicht  
en certificatieschema’s
Een schema voor aanwijzing en toezicht bevat de eisen 
waaraan een cki moet voldoen, zoals de eis van voldoende 
deskundigheid, adequate klachten- en bezwaarprocedures. 
In de certificatieschema’s staan de eisen aan het product, de 
dienst of de persoon die gecertificeerd wil worden.  
De schema’s voor aanwijzing en toezicht gelden als maatstaf 
voor de RvA als het gaat om beoordelingen en controles, voor 
de minister van SZW als het gaat om aanwijzingen en tevens 
voor de Inspectie SZW als het gaat om het toezicht op de 
cki’s. De certificatieschema’s zijn voor de cki’s bepalend bij het 
afgeven van certificaten.

Beheerstichtingen
In het stelsel van arbo-certificaten functioneren verschillende 
beheerstichtingen. Iedere beheerstichting beheert zijn eigen 
schema’s. Een actueel overzicht van de beheerstichtingen is te 
vinden op certificatie.arboportaal.nl. 

Soorten certificaten en schema’s
Arbo-certificaten zijn wettelijk voorgeschreven certificaten die bedoeld zijn om veilige en gezonde  
arbeidsomstandigheden te bevorderen. Deze certificaten zijn gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet  
of de Warenwet en vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW.

http://certificatie.arboportaal.nl/home
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Cki’s als spil
De certificatie- en keuringsinstellingen (cki’s) geven certificaten 
af. Een cki mag alleen certificaten afgeven als zij beschikt over 
een geldige aanwijzing van de minister van SZW. Om voor aan-
wijzing in aanmerking te komen, moet de kandidaat-cki aan 
de wettelijke aanwijzingscriteria voldoen die zijn uitgewerkt in 
een werkveldspecifiek schema voor aanwijzing en toezicht en 
beschikken over een positieve beoordeling door de RvA. In het 
certificatiestelsel krijgt een cki een aanwijzing voor bepaalde 
tijd, in de regel voor vier of vijf jaar. 

Belang van beheerstichtingen 
Een beheerstichting is een private stichting en verantwoordelijk 
voor het beheer van schema’s voor aanwijzing en toezicht (de 
eisen waaraan een cki moet voldoen) en de werkveldspecifieke 
certificatieschema’s (de eisen aan de certificaathouder) op een 
of meer werkvelden. Binnen het certificatiestelsel heeft de  
beheerstichting een centrale rol en is voor partijen zoals cki’s 
het primaire aanspreekpunt. Ook zorgen zij ervoor dat het 
CCvD kan functioneren en zorgen zij voor het secretariaat. 

Wanneer cki’s en certificaathouders vragen hebben over de 
schema’s of een wens betreffende wijziging, kunnen zij bij 
de stichtingen terecht. Zodra het nodig is een wijziging in de 
schema’s door te voeren, is het de verantwoordelijkheid van de 
beheerstichtingen het ministerie van SZW hier tijdig een voor-
stel over te doen. Dit moet goed gepland worden, aangezien 
er maar vier momenten in het jaar zijn waarop wetgeving in 
werking kan treden (iedere eerste dag van een nieuw kwartaal). 
De wijzigingen in de wet moeten ruim op tijd (een half jaar 
voor inwerkingtreding) worden ingediend bij SZW, aangezien 
de RvA en de Inspectie SZW dit nog moeten toetsen. Daarbij 
moet de wijziging ook twee maanden voor inwerkingtreding 
gepubliceerd zijn, dus daar moeten de stichtingen ook rekening 
mee houden.

Aanwijzing van cki
In het stelsel is de procedure rond het beoordelen en aanwijzen 
van cki’s nader uitgewerkt en transparant gemaakt. In de  
wet- en regelgeving staan de eisen waaraan een (kandidaat-)
cki moet voldoen. Deze wettelijke voorschriften zijn uitgewerkt 
in schema’s voor aanwijzing en toezicht en in certificatieschema’s. 
Hierin is bijvoorbeeld geregeld over welke specifieke  
deskundigheid en uitrusting een cki moet beschikken.  
De certificatieschema’s bestaan uit een set van wettelijk voor-
geschreven eisen/criteria die de cki’s moeten handhaven bij het 
afgeven van certificaten.

Certificering en wetgeving
In de certificatieschema’s staan de eisen aan het product, de 
dienst of de persoon die gecertificeerd moet worden. Voor 
bijvoorbeeld liften staan in het certificatieschema de inspec-
tiepunten en de manier waarop die inspectie (door de cki) 
moet plaatsvinden. Ook is in de schema’s vastgesteld hoe 
de cki moet handelen als er iets niet in orde is. In de Arbo- en 
Warenwet en de daarop gebaseerde besluiten is vastgelegd 
welke schema’s voor aanwijzing en toezicht en welke certifica-
tieschema’s er van kracht zijn. 

Modelschema’s
SZW modelschema’s gebruikt als basis voor de opbouw van 
de huidige schema’s (WSCS’s en WDA&T’s). Hierbij is zoveel 
mogelijk aangesloten bij de gangbare normen uit het private 
stelsel:  

voor persoonscertificaten, ISO/IEC 17024; 
 

voor productcertificaten, NEN-EN 45011 of ISO/IEC 17020; 

voor inspecties, ISO/IEC 17020; 
 

voor systeemcertificaten, ISO/IEC 17021.

Deze schema’s dienen als richtlijnen en zijn dus niet verplicht. 
Ze fungeren in het huidige stelsel als handreiking voor de  
beheerstichtingen bij de opbouw of wijziging van schema’s.  
In deze schema’s is ook aangegeven waar partijen onder-
bouwd kunnen afwijken of zelf een invulling dienen te geven 
en binnen welke voorwaarden dat moet gebeuren. De minister 
toetst een nieuw schema aan de wettelijke eisen en aan de 
SZW-modelschema’s en besluit vervolgens om het nieuwe 
schema al dan niet vast te stellen. Een schema is pas van kracht 
als het door de minister is vastgesteld. 

Het huidige stelsel voorziet ook in een maatregelenbeleid (zie 
pagina 10) om duidelijkheid te scheppen in welke gevallen een 
aanwijzing of certificaat zou moeten worden ingetrokken of 
opgeschort.

Het certificatiestelsel
Certificatie en accreditatie zijn ooit ontstaan vanuit de behoefte van bedrijven zelf om hun producten of  
processen te laten toetsen door een onafhankelijke, deskundige partij. SZW sluit zoveel mogelijk aan bij  
de manier waarop accreditatie en certificatie door de markt zelf zijn ontwikkeld, maar is zich daarbij zeker  
bewust van de spanning tussen publieke doelen – veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en veilige  
producten – en de commerciële belangen van de certificaathouder. 
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Stelselwijziging
De wijzigingen in het stelsel zijn inmiddels  afgerond en we 
bevinden ons nu in de fase van regulier beleid en onderhoud. 
Om dit te ondersteunen, is er sprake van een overgangsbe-
leid. Dit overgangsbeleid houdt in dat, wil de cki aangewezen 
blijven en de kosten van de beoordeling door de RvA door SZW 
laten dragen, de cki zich vijf maanden na inwerkingtreding van 
het gewijzigde schema moet hebben aangemeld bij de RvA.  
In het hoofdstuk ‘Wetgeving rondom certificatie’ (pagina 9) 
vindt u hier meer informatie over. 

Controle en toezicht
Het stelsel voorziet op verschillende manieren in controle en 
toezicht. Allereerst is er de controle van en het toezicht op de 
cki’s. Cki’s moeten voor hun beoordeling door de RvA een 
overeenkomst afsluiten met de RvA. Deze overeenkomst 
houdt in dat de cki zich verplicht tot medewerking aan jaarlijkse 
controles door de RvA, die worden uitgevoerd om vast te stel-
len of de cki nog steeds voldoet aan de beoordelingscriteria (zie 
bijlage). De RvA kan ook op verzoek van de minister extra con-
troles uitvoeren. Beoordelingen door de RvA zijn voor rekening 
van de cki. De cki’s zijn wettelijk verplicht mee te werken aan 
controles en dienen de hiertoe benodigde informatie kosteloos 
te verstrekken aan de RvA. 

Naast de RvA houdt de Inspectie SZW toezicht op de cki’s.  
Ook aan dit toezicht dient de cki volledige medewerking te  
verlenen. Voor zowel de RvA als voor de Inspectie zijn de 
wettelijke aanwijzingscriteria de maatstaf voor de controles 
en het toezicht. De controles door de RvA zijn in zekere zin 
voorspelbaar, de cki weet hoe vaak de RvA controleert en op 
welke punten. Het toezicht door Inspectie SZW is risicogericht 
en steekproefsgewijs en daarmee voor de cki veel minder 
voorspelbaar. 

De cki’s houden op hun beurt periodiek toezicht op de gecerti-
ficeerde personen, producten en systemen. Hoe cki’s toezicht 
houden op hun certificaathouders, met welke frequentie zij 
certificaathouders controleren en hoe zij met de controle-
bevindingen moeten omgaan is per werkveld vastgelegd in het 
betreffende certificatieschema. De Inspectie SZW handhaaft 
op de aanwezigheid van wettelijk voorgeschreven certificaten. 
Slechts in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een arbeidsongeval, zal de Inspectie SZW zelf nagaan of 
een gecertificeerd persoon, object of systeem daadwerkelijk 
voldoet aan de geldende eisen. 

Maatregelenbeleid 
Het vertrouwen van het de doelgroep vereist dat een certificaat 
waarde heeft. Als iets niet meer aan de eisen voldoet, heeft 
dat consequenties zoals intrekking of schorsing. Het certificaat 
verliest anders zijn waarde, wat afbreuk zou doen aan het 
principe van ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ in het certificaat. 
Hetzelfde geldt voor de aanwijzing van cki’s. Ook die komt in 
het geding wanneer een cki niet meer aan de aanwijzingscrite-
ria voldoet. In het oude stelsel was het onvoldoende duidelijk 
in welke gevallen een aanwijzing of certificaat zou moeten 
worden ingetrokken of opgeschort. In het huidige stelsel is 
hierin voorzien met een maatregelenbeleid. In het hoofdstuk 
‘Wetgeving rondom certificatie’ (pagina 9) vindt u hier meer 
informatie over.



Minister van SZW 
De minister van SZW is verantwoordelijk voor de inrichting 
van het stelsel. De minister wijst cki’s aan die op een specifiek 
werkveld certificaten mogen verstrekken. De minister stelt de 
schema’s voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke 
certificatieschema’s vast.

Raad voor Accreditatie (RvA) 
De RvA bekleedt een belangrijke rol omdat een cki altijd 
een positieve beoordeling van de Raad moet hebben om 
aangewezen te worden. De RvA kent twee activiteiten:  

 Beoordelen van de cki: Op verzoek van een cki beoordeelt 
de RvA of deze voldoet aan het werkveldspecifieke schema 
voor aanwijzing en toezicht waarvoor de cki een aanwijzing 
van de minister van SZW wil ontvangen. 

 Uitvoeren van een jaarlijkse controle: de RvA neemt het 
verzoek in behandeling onder voorwaarde van instemming 
met periodieke jaarlijkse controles door de RvA. De cki moet 
hiervoor een overeenkomst afsluiten met de RvA. 

Beheerstichtingen 
De beheerstichtingen spelen een centrale rol als het primaire 
aanspreekpunt voor certificaathouders en cki’s. Zij zijn verant-
woordelijk voor het beheer van de schema’s voor aanwijzing 
en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s 
op een of meerdere werkvelden. Als er vanuit het werkveld 
wensen zijn voor veranderingen moeten deze bij de beheer-
stichtingen worden ingediend. Indien in het uiterste geval er 
een wijziging moet plaatsvinden, zijn de beheerstichtingen 
verplicht dit tijdig in een voorstel aan te bieden aan SZW. Dit is 
een belangrijk punt, aangezien er maar vier keer per jaar een 
mogelijkheid bestaat tot een wetswijziging. De beheerstichting 
zorgt er ook voor dat het Centrale College van Deskundigen 
(CCvD) kan functioneren en zorgt voor het secretariaat en de 
vergaderaccommodatie. De beheerstichtingen zijn private 
stichtingen en vallen niet onder het toezicht van de minister. 
Wel zijn er convenanten tussen de minister en alle beheer-
stichtingen, waarin afspraken zijn vastgelegd. 

Actoren en taakverdeling
Partijen in het stelsel moeten samenwerken en informatie uitwisselen. Behalve de minister van SZW spelen  
in het stelsel van certificering verschillende andere organisaties en instellingen een rol. Hieronder zijn de  
belangrijkste actoren te vinden. 
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Centrale College van Deskundigen (CCvD) 
Binnen het CCvD zijn de deskundigen van de belanghebbende 
partijen binnen een bepaald werkveld op een evenwichtige 
manier vertegenwoordigd. Tot die partijen behoren de cki’s, 
maar bijvoorbeeld ook fabrikanten, gebruikers/certificaat-
houders. In het uiterste geval kan namens de minister een 
waarnemer aanwezig zijn bij vergaderingen van het CCvD.  
Het CCvD is dé plaats waar de deskundigen op een bepaald 
werkveld elkaar ontmoeten en gezamenlijk de eisen en 
richtlijnen voor hun werkveld uitwerken: het schema voor 
aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatie-
schema’s. Het CCvD organiseert periodiek harmonisatiedagen 
met de aangewezen cki’s. Op deze harmonisatiedagen komen 
eventuele knelpunten aan de orde en wordt de uitvoering van 
de certificatieschema’s onderling afgestemd. 

Certificatie- en keuringsinstelling (cki) 
De cki geeft certificaten af en controleert periodiek of gecerti-
ficeerde producten, personen of systemen nog steeds voldoen 
aan de daaraan gestelde eisen. Indien nodig treft de cki 
maatregelen, bijvoorbeeld het schorsen of intrekken van het 
certificaat. Een cki is een zbo (zelfstandig bestuursorgaan) wat 
betekent dat de instelling geen onderdeel van de overheid is, 
maar wel wettelijke taken heeft.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW controleert namens de minister of  
werkgevers en werknemers beschikken over wettelijk  
voorgeschreven certificaten. Zij toetst in de regel niet of de 
certificaathouder voldoet aan de certificatie- eisen; die  
verantwoordelijkheid ligt bij de cki. Dit betekent overigens  
niet dat de Inspectie SZW naar aanleiding van bijvoorbeeld een 
ongeval niet kan onderzoeken of bijvoorbeeld een machine 
aan de wettelijke eisen voldoet en het certificaat terecht was 
verstrekt. Ook houdt de Inspectie SZW namens de minister 
toezicht op de cki’s. Dit toezicht is aanvullend op de controles 
door de RvA. Afhankelijk van welke risico’s de Inspectie ziet of 
naar aanleiding van signalen die zij krijgt, kan besloten worden 
gericht onderzoek te doen bij een bepaalde cki of een groep 
cki’s. Ook kan de Inspectie een bepaald thema of werkveld 
onder de loep nemen. 

Certificaathouder 
Tenslotte is er het gecertificeerde object: een product, zoals 
een lift of kraan; een gecertificeerd persoon, zoals een veilig-
heidskundige of een arbeidshygiënist; en een gecertificeerd 
systeem, zoals een arbodienst of een asbestverwijderings-
bedrijf. 

Inspectie 
SZWCH

CKI RvACCvD

SZW

Beheerstichtingen

Informatie Toezicht

Actoren in certificatiestelsel 

Aanwijzen

Controleren

Informeren

Beoordelen
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Algemene wetgeving
De wettelijke basis voor de verplichte arbo-certificaten ligt in 
de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 20) en in de Warenwet 
(artikel 7). Eisen aan bijvoorbeeld een certificerende instelling zijn 
op meerdere plaatsen geregeld. Zo worden details uitgewerkt 
in het Arbobesluit, de Arboregeling, warenwetbesluiten en 
warenwetregelingen (gebaseerd op Arbo- en Warenwet).  
In de praktijk is verwijzing naar alle relevante wetgeving terug 
te vinden in de schema’s voor aanwijzing en toezicht en in de 
certificatieschema’s. Soms wordt het in de schema’s uit-
gewerkt, zoals het geval is met klachten en de herzienings- 
procedure uit de Algemene wet bestuursrecht. In het  
Arbeidsomstandighedenbesluit en in de Warenwetbesluiten is 
vastgelegd hoe de aanvraag voor de aanwijzing moet worden 
ingediend. De RvA beoordeelt deze aanvraag. Ook is hier het 
overgangsbeleid in uitgeschreven.

Voor werkveldspecifieke eisen kan de cki het betreffende 
schema raadplegen. In het geval van vragen kan contact 
opgenomen met de betreffende beheerstichting.

Ministeriële regelingen
Schema’s voor aanwijzing en toezicht en certificatieschema’s 
worden door de minster van SZW vastgesteld en zijn als 
bijlagen opgenomen bij de Arbeidsomstandighedenregeling 
en de verschillende warenwetregelingen. Daarmee hebben de 
schema’s kracht van wet.

In het geval dat een schema moet worden gewijzigd geldt dat 
er vier momenten per jaar zijn om nieuwe wetten inwerking te 
laten treden. Deze wijzigingen moeten twee maanden voor 
inwerkingtreding gepubliceerd zijn. Afhankelijk van de aard van 
de wijzigingen moet dit worden voorgelegd aan de RvA en de 
Inspectie SZW. Als het minieme wijzigingen zijn, dan is één 
maand voldoende om er een ministeriële regeling van te 
maken, deze te publiceren en zo de wijzigingen door te voeren. 
Wanneer de wijzigingen langs de RvA en Inspectie moeten, dan 
komen daar tenminste twee maanden bij.

Wijzigingen van schema’s worden door  de beheerstichting 
aangeboden aan SZW. De beheerstichting is degene die 
wijzigingen voorstelt aan de minister.

Overgangsbeleid
Naar aanleiding van de wijzigingen in het certificatiestelsel 
arbeidsomstandigheden van de afgelopen jaren, moet er 
met nieuwe schema’s (certificatieschema’s en schema’s van 
aanwijzing en toezicht) gewerkt worden op het moment dat 
die van kracht zijn gegaan. Om de cki’s te ondersteunen in de 
implementatie van de nieuwe schema’s geldt een overgangs-
beleid. Dit beleid is eenmalig opgesteld als onderdeel van de 
stelselwijziging.

Het overgangsbeleid kent twee componenten: schema’s voor 
aanwijzing en toezicht (eisen aan de cki) en certificatieschema’s 
(eisen aan de certificaathouders). De details van het over-
gangsbeleid zijn opgenomen in een algemene maatregel van 
bestuur (AMvB), zie Staatsblad 395, 2009.

Eisen aan de cki (schema voor aanwijzing en toezicht)
Bestaande cki’s worden gedurende het overgangsbeleid 
geacht aan de nieuwe eisen te voldoen. Als de cki’s zich tijdig 
aanmelden bij de RvA (binnen 5 maanden na de inwerking-
treding van een schema), wordt een lopende aanwijzing korter 
dan twee jaar verlengd tot twee jaar na inwerkingtreding van 
de nieuwe eisen. Voor bestaande cki’s met een looptijd van 
aanwijzing langer dan twee jaar, wordt de aanwijzing verkort 
tot twee jaar na inwerkingtreding. Als de cki zich op tijd bij 
de RvA heeft gemeld, dan neemt SZW in het kader van het 
overgangsbeleid de kosten die de RvA moet maken voor haar 
rekening. Als het overgangsbeleid voor deze recente stelsel-
wijziging is afgerond, vervalt ook deze vergoeding. Kosten voor 
de cki om eventuele aanpassingen door te voeren, zijn voor 
rekening van de cki zelf.

Als een instelling zich als nieuwe cki wil aanmelden, betekent dit 
dat zij zich van begin af aan de nieuwe eisen moeten houden. 
Ze moeten dan dus een positieve beoordeling van de Raad 
voor Accreditatie (RvA) kunnen overleggen.

Wetgeving rondom certificatie
Het certificatiestelsel is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving. Binnen het stelsel gelden  verschillende  
vormen van beleid waar de verschillende actoren van op de hoogte moeten zijn.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-395.html
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Beoordeling RvA
Om van het overgangsbeleid gebruik te kunnen maken, moet 
de cki zich binnen vijf maanden na inwerkingtreding hebben 
gemeld bij de RvA voor een beoordeling. Deze beoordeling 
start binnen een jaar na de aanmelding door de cki, dus binnen 
5 + 12 = 17 maanden. Aangezien veel cki’s ook zijn geaccre-
diteerd, gebruikt de RvA dit jaar om de beoordeling te synchro-
niseren met eventueel lopende accreditaties. De doorlooptijd 
van de beoordeling hangt vervolgens af van wat de RvA 
aantreft.

Eisen aan de certificaathouders
Certificaathouders moeten direct voldoen aan nieuwe certifi-
catieschema’s. Zij worden hierop feitelijk getoetst bij de eerste 
controle die de cki uitvoert onder het nieuwe stelsel. Certifi-
caten die zijn afgegeven voor inwerkingtreding van nieuwe 
certificatieschema’s worden ook geacht te voldoen aan de 
nieuwe eisen, tot het moment waarop de cki controle uitvoert 
(en dan wellicht afwijkingen constateert die aangepast moeten 
worden).

Maatregelenbeleid
Indien door of namens de minister van SZW wordt gecon-
stateerd dat een certificerende instelling niet (volledig) meer 
voldoet aan de aanwijzingscriteria, kan de aanwijzing van de 
aangewezen instelling worden gewijzigd (ten nadele van de 
instelling), geschorst of ingetrokken. Hoe de minister omgaat 
met zijn bevoegdheid tot het nemen van maatregelen jegens 
de cki’s is vastgelegd in de beleidsregel ‘Maatregelenbeleid 
certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet’.  
In deze beleidsregel is een aantal categorieën van overtredingen 
opgenomen met per categorie de maatregel die de minister in 
een voorkomend geval zal treffen. Maatregelen die de certifi-
cerende instelling moet treffen richting certificaathouders zijn 
vastgelegd in de betreffende certificatieschema’s.

 1 publicatie schema

 1   cki vraagt beoordeling aan bij RvA conform  
nieuwe eisen

 2 

 2 

 3 

 3 

 4 

 4 

 5 van kracht worden nieuwe schema 
  cki vraagt beoordeling RvA

 5 

 6 

 6 

 7 

 7 

 8 

 8 

 9 

 9 

 10 

 10 

 11 

 11 

 12 

 12 beoordeling voor RvA

 13 

 13 

 14 

 14 

 15 

 15  cki heeft non-conformities opgelost en  
definitief (positief) oordeel RvA

  cki dient verzoek om (her)aanwijzing in bij SZW

 16 

 16 

 17 beoordeling door RvA afgerond

 17  SZW neemt besluit over heraanwijzing

 18 

 19 

 20 

 21 

 22   cki heeft non-conformities opgelost en  
definitief (positief) oordeel RvA

 23 cki dient verzoek om (her)aanwijzing in bij SZW 
  SZW neemt besluit over heraanwijzing

Overgangsbeleid voor bestaande,  
reeds aangewezen cki 
 

Tijdsverloop in maanden (uiterlijk)

Overgangsbeleid voor nieuwe,  
niet aangewezen cki 
 

Tijdsverloop in maanden (uiterlijk)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027905/geldigheidsdatum_22-11-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027905/geldigheidsdatum_22-11-2012
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Convenanten
Beheerstichtingen vallen niet onder het toezicht van de 
minister van SZW. Wel zijn er convenanten gesloten tussen de 
minister van SZW en alle betrokken beheerstichtingen. In de 
convenanten wordt onder meer afgesproken dat een beheer-
stichting zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van representatieve belanghebbende partijen in het Centraal 
College van Deskundigen. Andere afspraken hebben betrek-
king op bijvoorbeeld het takenpakket of de financiering van 
de beheerstichting. Convenanten worden door de minister 
van SZW gepubliceerd in de Staatscourant en zijn te vinden op 
de sites van de beheerstichtingen. De beheerstichtingen zijn 
primair aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

 Fragment van convenant tussen SZW en  
Beheerstichting CCvD-DA

EU richtlijnen
Ook in Europees verband spelen accreditatie en certificatie een 
belangrijke rol. De eisen die worden gesteld aan de nieuwbouw 
van producten, zijn Europese geharmoniseerde eisen. Deze zijn 
in Nederland vastgelegd in de verschillende Warenwetbesluiten.

Een cki die door een lidstaat is aangewezen voor certificatie 
van producten die onder de Europese productrichtlijnen vallen, 
mag ook aan een fabrikant of diens wettelijk vertegenwoordiger 
in de Europese Unie certificaten afgeven. Hiervoor moet de 
cki wel aangewezen zijn als Notified Body (NoBo). Als dat niet 
het geval is, mag de cki dus geen certificaten afgeven over de 
grens. Om NoBo te worden, moet de cki door de lidstaat die 
haar heeft aangewezen worden aangemeld voor opname in de 
Europese database NANDO: het openbare EU-register van cki’s. 
De cki die als NoBo wil worden aangemeld moet aan kunnen 

tonen dat zij voldoet aan de voor het betreffende werkveld 
geldende Europese vereisten. Cki’s die een accreditatie hebben 
voldoen in ieder geval aan deze eisen, dus het is zeker belang-
rijk naast de beoordeling ook accreditatie aan te vragen.  
De lidstaat die een bepaalde cki heeft aangewezen en aange-
meld,  is verantwoordelijk voor het toezicht op en eventuele 
maatregelen jegens die cki. 

Wederzijdse erkenning  
beroepskwalificaties
In de Arbeidsomstandighedenregeling wordt melding gemaakt 
van de ‘procedure wederzijds erkenning EG- beroepskwalifica-
ties’. Op 1 oktober 2012 zijn hiervoor nieuwe voorschriften van 
kracht geworden, alleen geldend voor persoonscertificaten.

In de situatie dat iemand uit een andere EU-lidstaat perma-
nent in Nederland wil komen werken, moet de cki toetsen of de 
persoon voldoende gekwalificeerd is volgens de Nederlandse 
eisen. In het geval dat het buitenlandse getuigschrift niet  
gelijkwaardig is, moet de persoon in kwestie aanvullend 
worden getoetst. Is het getuigschrift wel gelijkwaardig, dan 
krijgt de persoon in kwestie het Nederlandse certificaat en valt 
verder onder de Nederlandse regelgeving.

In het geval dat iemand uit een andere lidstaat tijdelijk in  
Nederland wil werken in een beroep waarvoor een certificaat 
vereist is, kan deze persoon dat doen. Echter als de Inspectie 
SZW tijdens een controle vermoedt dat hij onvoldoende 
deskundig is, kunnen ze de deskundigheid laten toetsen.  
De Inspectie kan dan beroep doen op de expertise van de cki 
om aan te geven of iemand wel of niet voldoet. De cki is dan 
alleen de adviseur van de Inspectie; de Inspectie neemt de 
beslissing.

In de wederzijdse erkenning beroepskwalificaties is ook de lijst 
met gereglementeerde beroepen van belang. Dit is een lijst 
met beroepen die een risico hebben voor de volksgezondheid 
en de openbare veiligheid. Op deze lijst zijn de meeste  
persoonscertificaten terug te vinden.

De volledige wetgeving is te vinden in de  Staatscourant 15581, 
in het laatste onderdeel onder ‘toelichting’.

CONVENANT

De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

R. Gans

hierna te noemen: SZW

enerzijds, en

de Stichting Centraal College van Deskundigen Drukapparatuur (CCvD-DA),

statutair gevestigd te Rotterdam,

en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Kops, voorzitter,

hierna te noemen: Stichting

anderzijds, verder te noemen: partijen

Overwegende dat

-  de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet voor een aantal risicovolle werkzaamheden, 

producten en systemen een wettelijk certificaat verplicht stellen1;

-  certificatie gebaseerd dient te zijn op toetsbare eisen die invulling geven aan de wettelijke 

eisen;

-  de Stichting aan de minister voorstellen doet over de voor een bepaald werkveld te stellen 

concrete eisen en dit als doelstelling heeft vastgelegd in haar statuten;

-  de voorstellen van de Stichting worden gedaan in de vorm van schema’s voor aanwijzing en 

toezicht alsmede werkveldspecifieke schema’s voor beoordeling van producten, systemen dan 

wel personen;

-  deze schema’s – na door de minister in definitieve vorm te zijn vastgesteld – door middel van 

een statische verwijzing in de regel bindend worden verklaard;

-  SZW de Stichting kan vragen om voorstellen te doen met betrekking tot werkveldgerelateerde 

normering;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-15581.html
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Aanwijzing

Nieuwe cki’s
Een instelling die zich wil laten aanwijzen als cki, dient daartoe 
een verzoek in bij de minister van SZW: het verzoek tot aanwijzing. 
Om voor aanwijzing in aanmerking te komen moet de instel-
ling voldoen aan wettelijk vastgelegde aanwijzingscriteria. 
Deze criteria zijn uitgewerkt in een werkveldspecifiek schema 
voor aanwijzing en toezicht. De bijlage van deze brochure 
voorziet in een lijst van algemene criteria voor aanwijzing van 
een cki. Voor de werkveldspecifieke criteria kunt u het desbe-
treffende schema raadplegen. 

 Dit is een passage uit een schema voor aanwijzing en toezicht  
waar de aanwijzingscriteria worden genoemd.

Bij het verzoek dient in ieder geval een positieve beoordeling van 
de RvA te zijn gevoegd. Door het aanvraagformulier (formulier 
F001szw, ook te vinden op www.rva.nl) in te sturen wordt 
de beoordeling bij de RvA aangevraagd. De kosten van de 
beoordeling door de RvA en alle overige kosten in verband met 
de aanvraag zijn voor rekening van de aanvrager. 

Nadat een cki door de minister is aangewezen, is zij gerechtigd 
wettelijk voorgeschreven certificaten af te geven voor de werk-
terreinen waarvoor zij is aangewezen.

Bestaande cki’s
Bestaande cki’s worden gedurende het overgangsbeleid 
geacht aan de nieuwe eisen te voldoen. Meldt de cki zich tijdig 
aan bij de RvA (binnen 5 maanden na de inwerkingtreding van 
een schema), wordt een lopende aanwijzing korter dan twee 
jaar verlengd tot twee jaar na inwerkingtreding van de nieuwe 
eisen. Voor bestaande cki’s met een looptijd van aanwijzing 
langer dan twee jaar, wordt de aanwijzing verkort tot twee 
jaar na inwerkingtreding. Als de cki zich op tijd bij de RvA heeft 
gemeld, dan neemt SZW in het kader van het overgangsbeleid 
de kosten die de RvA moet maken voor haar rekening. Als het 
overgangsbeleid voor deze recente stelselwijziging is afgerond, 
vervalt ook deze vergoeding. Kosten voor de cki om eventuele 
aanpassingen door te voeren, zijn voor rekening van de cki zelf.

Voor cki’s die zich tijdig bij de RvA melden en waarvoor de 
looptijd bestaande aanwijzing van rechtswege wordt gewijzigd, 
publiceert SZW in de Staatscourant de nieuwe looptijden.

Procedure voor beoordeling 
Voor een (her)aanwijzing is een positieve beoordeling door de 
RvA noodzakelijk. Een beoordeling door de RvA is grotendeels 
vergelijkbaar met de werkwijze bij een accreditatie door de 
RvA. De eisen voor een beoordeling en een accreditatie op een 
specifiek werkveld zijn voor een groot deel gelijk. Heeft cki ook 
een accreditatie op het betreffende terrein, dan kijkt de RvA 
eigenlijk alleen naar de verschillen. De RvA zal zo min mogelijk 
zaken dubbel toetsen.

Een beoordeling begint normaliter met een intake door de 
RvA, gevolgd door een bezoek aan de te beoordelen instel-
ling. Komen hierbij tekortkomingen aan het licht, dan krijgt de 
instelling een bepaalde tijd om deze te herstellen. Vervolgens 
toetst de RvA de instelling opnieuw op deze punten en maakt 
een definitieve beoordeling op. De doorlooptijd van een 
beoordeling is afhankelijk van de vraag of er tekortkomingen 
naar voren komen en hoe zwaar deze zijn. Indien tekort-
komingen niet zijn opgeheven binnen de termijnen die de  
RvA daarvoor hanteert, dan resulteert dit in een negatief  
advies. De werkwijze van de RvA en de te volgen  
procedures zijn beschreven in het Reglement Beoordelingen 
SZW (RvA-R020-NL). 

Procedures
Binnen het stelsel van certificatie gelden diverse procedures waar de betrokken partijen mee moeten werken. 
Dit zijn processen in het kader van aanwijzing, beoordeling, registratie en samenwerking.

http://www.rva.nl/resources/AMGATE_10218_1_TICH_R11614952616384//
http://www.rva.nl/home/
http://www.rva.nl/resources/AMGATE_10218_1_TICH_R11614952616384//


13

Registratie NoBo
Cki’s die certificaten afgeven voor producten die in de EU op de 
markt worden gebracht, willen doorgaans ook buiten de grenzen 
van Nederland opereren. Voor internationale activiteiten mag 
een cki pas certificeren als zij door SZW is aangemeld als NoBo 
in het openbare EU-register. De Nederlandse overheid moet 
deze cki’s daarom bij de Europese Commissie aanmelden en 
laten opnemen in het zogenaamde NANDO-register. Daarvoor 
dienen cki’s aan te tonen dat zij voldoen aan de Europese eisen. 
Notified Bodies, kortweg NoBo’s, worden door de bevoegde 
autoriteiten uit de EU-lidstaten aangewezen om keuringen, of 
daarmee samenhangende activiteiten, uit te voeren. Dit komt 
voort uit Europese productrichtlijnen. Aanwijzing van dergelijke 
keuringsinstanties is vastgelegd in Europese richtlijnen en in 
het besluit 768/2008/EG.

De betreffende richtlijnen en Warenwetbesluiten zijn: 

Warenwetbesluit Liften; 

Warenwetbesluit Drukapparatuur; 
 

Warenwetbesluit Explosieveilig materieel; 

Warenwetbesluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen; 

Warenwetbesluit Machines.

De lidstaten brengen de Europese Commissie op de hoogte 
van hun procedures voor de beoordeling en aanwijzing van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, voor het toezicht op 
aangemelde instanties en van alle wijzigingen daarin.  
De Europese Commissie maakt deze informatie openbaar.

Accreditatie
De eisen voor een positieve beoordeling op basis van een  
vastgesteld schema voor aanwijzing en toezicht verschillen 
doorgaans maar in beperkte mate van accreditatienormen 
voor het betreffende werkveld. Voor cki’s die willen voldoen 
aan de Europese eisen en als NoBo aangemeld willen worden, 
is het beschikken over een accreditatie aan te bevelen. 
Daarbij blijft het natuurlijk belangrijk dat een cki ook over een 
beoordeling beschikt.

Samenwerking en informatie-uitwisseling
Partijen in het stelsel moeten samenwerken en informatie 
uitwisselen. Bijvoorbeeld moeten cki’s deelnemen aan overleg 
over de (ontwikkeling van) de schema’s en geharmoniseerde 
interpretatie van normen. De beheerstichtingen organiseren 
dit overleg. Cki’s zijn verplicht om indien zij tegen situaties 
aanlopen waar direct gevaar voor personen dreigt, deze te 
melden aan de Inspectie SZW. Hierbij bedoelen we situaties die 
te maken hebben met de certificaten die de cki heeft afge-
geven. Op het terrein ‘asbest’ hebben de cki’s en de Inspectie 
SZW samen begin 2009 een protocol ondertekend met een 
overzicht van welke gevallen men moet melden en hoe met 
meldingen wordt omgegaan. De informatieplicht is weder-
zijds. Ook de Inspectie SZW moet gevaarlijke situaties waarbij 
een certificaat ‘in het geding is’ melden aan de cki. Protocol is 
opgenomen als bijlage bij de arboregeling.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/BijlageXIIIg/tekst_bevat_protocol%2Binformatie%2Buitwisseling%2Basbestverwijdering%2Binspectie%2Bszw/geldigheidsdatum_27-11-2012
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Een cki mag alleen certificaten afgeven als zij beschikt over 
een geldige aanwijzing van de minister van SZW. In de wet- 
en regelgeving staan de eisen waaraan een (kandidaat-)cki 
moet voldoen om voor aanwijzing in aanmerking te komen. 
Deze wettelijke voorschriften zijn uitgewerkt in schema’s voor 
aanwijzing en toezicht. Deze schema’s zijn voor de Raad voor 
Accreditatie (RvA) de maatstaf voor beoordelingen van de cki’s, 
voor de minister van SZW de leidraad voor de aanwijzing en 
voor de Inspectie SZW de basis voor het toezicht. 

Een cki krijgt een aanwijzing voor bepaalde tijd, in de regel  
voor vier of vijf jaar. Om een aanvraag voor aanwijzing in te 
kunnen dienen, moet een cki beschikken over een positieve 
beoordeling van de RvA. In het kader van de recente stelsel- 
wijziging is er momenteel een overgangsbeleid van kracht 
om de cki’s en certificaathouders in de implementatie van de 
nieuwe schema’s te ondersteunen. Ook is er sprake van een 
maatregelenbeleid om duidelijkheid te scheppen in welke 
gevallen een aanwijzing of certificaat zou moeten worden 
ingetrokken of opgeschort. 

Samenvatting
Om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, maakt het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) gebruik van certificatie. Certificerings- en keuringsinstellingen (cki) geven certificaten 
af aan certificaathouders, zodat zij kunnen voldoen aan de geldende wetgeving. 

In de certificatieschema’s staan de eisen aan het product, de 
dienst of de persoon die gecertificeerd moet worden. Voor 
bijvoorbeeld liften staan in het certificatieschema de inspectie-
punten en de manier waarop die inspectie moet plaatsvinden. 
De certificatieschema’s zijn de leidraad voor de cki’s voor het 
afgeven van certificaten.

 Meer informatie is te vinden op:  
http://certificatie.arboportaal.nl

http://certificatie.arboportaal.nl/
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Aanwijzing 
Aanwijzing van een cki krachtens de Arbo- of de Warenwet door de 
minister van SZW. 

Arbowet 
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van 
de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet).

Arbobesluit 
Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de 
veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid 
(Arbeidsomstandighedenbesluit). 

Arboregeling 
Regeling van 12 december 1999, houdende bepalingen ter uitvoer-
ing van bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en enige 
andere wetten gestelde regels (Arbeidsomstandighedenregeling). 

Beheerstichting 
Stichting die een wettelijk schema voor aanwijzing en toezicht en/of 
wettelijk certificatieschema beheert. 

Centraal College van Deskundigen (CCvD) 
Het college, onderdeel van en gefaciliteerd door een beheer-
stichting, dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of 
branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en 
onderhouden van werkveldspecifieke documenten. Dit gebeurt op 
zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en representa-
tieve vertegenwoordiging van deze partijen. 

Certificaat 
Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet en artikel 7  
Warenwet. Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als 
een conformiteitverklaring zoals bedoeld in relevante ISO en NEN-
normen.
 
Certificatieschema 
Set van eisen voor een specifiek werkveld aan de hand waarvan een 
cki certificaten afgeeft. Moet worden goedgekeurd door de minister 
van SZW en gepubliceerd in de Staatscourant. 

Certificerings- en keuringsinstelling (cki)
Kalibratie- of conformiteitinstellingen, zoals certificatieinstellingen, 
keuringsdiensten van gebruikers, laboratoria, inspectie-instellingen 
en testinstituten. 

Convenant 
Document met informele afspraken tussen overheid en  
marktpartijen. 

Inspectie SZW
Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan.  
De Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de 
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) hebben vanaf die 
datum hun organisaties en activiteiten samengevoegd. De Inspectie 
SZW controleert namens de minister of werkgevers en werknemers 
beschikken over wettelijk voorgeschreven certificaten. 

Verklarende woordenlijst

Maatregelenbeleid
Beleid dat voorziet in sancties (zoals intrekken, opschorten of ten 
nadele van de cki wijzigen van de aanwijzingsbeschikking) wanneer 
een cki resp. certificaathouder niet (meer) voldoet aan de eisen zoals 
gesteld in het schema voor aanwijzing en toezicht resp. certificati-
eschema. Het Maatregelenbeleid is vastgelegd in een beleidsregel en 
gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van SZW. 

Notified Body (NoBo) 
Een cki die door een lidstaat is aangemeld en in het NANDO (EU 
register) is geregistreerd. Een NoBo is gerechtigd om aan een fabrikant 
of diens wettelijke vertegenwoordiger in de Europese Unie certificaten 
af te geven. 

Raad voor Accreditatie (RvA) 
Orgaan dat toezicht houdt op cki’s en deze beoordeelt op geschiktheid 
voor aanwijzing door de minister van SZW. De stichting Raad voor Ac-
creditatie is de enige Nederlandse accreditatieorganisatie op publiek 
terrein. 
 
Schema voor aanwijzing en toezicht 
Het schema waarin de wettelijke eisen zijn uitgewerkt waaraan een cki 
moet voldoen om te worden aangewezen als cki door de minister van 
SZW. Wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

SZW 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Warenwet 
Wet van 28 december 1935, houdende voorschriften betreffende de 
hoedanigheid en aanduiding van waren. 

Warenwetbesluiten
Besluiten op grond van de Warenwet. Voor de stelselwijziging SZW 
gaat het om:  

Warenwetbesluit containers; 
Warenwetbesluit drukapparatuur; 
Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm; 
Warenwetbesluit explosieveilig materieel; 
Warenwetbesluit liften; 
Warenwetbesluit machines; 
Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Warenwetregelingen.
Regelingen op basis van de Warenwet. Een warenwetregeling  
geeft richting aan de uitvoering van de Warenwet, zoals de  
Warenwetregeling Liften. 

Werkveld 
Een werkterrein waarvoor een werkveldspecifiek certificatieschema 
is ontwikkeld en door de minister van SZW is vastgesteld op grond 
waarvan cki’s certificaten worden afgeven. Bedoeld zijn wettelijk 
verplichte certificaten op grond van de Arbowet en de Warenwet.

Specifieke informatie over wetgeving is te vinden op http://certificatie.arboportaal.nl en http://wetten.overheid.nl. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008415/Bijlage2/
http://certificatie.arboportaal.nl/
http://wetten.overheid.nl/zoeken/
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Disclaimer
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet 
verantwoordelijk voor informatie op websites van derden 
waarnaar in deze brochure wordt verwezen. Aan de tekst van
de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Noot: dit zijn algemene criteria, voor werkveldspecifieke criteria zie het 
betreffende schema.

Criteria voor aanwijzing van een cki 
Een cki die certificaten af wil geven, moet voldoen aan onder-
staande wettelijke eisen. Deze zijn overigens uitgewerkt in 
werkveldspecifieke schema’s voor aanwijzing en toezicht.  
De cki moet:  
 

 Rechtspersoonlijkheid bezitten en zijn ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel;  

 Onafhankelijk zijn en geen belangen hebben die tegenstrijdig 
kunnen zijn met zorgvuldig certificeren; 
 
 Over voldoende deskundig personeel beschikken en over de 
juiste uitrusting zoals bijvoorbeeld meetapparatuur; 
 
 Adequaat verzekerd zijn voor beroepsrisico’s en eventuele 
schade die zij aan zou kunnen richten;

 
 Een overeenkomst hebben met de beheerstichting op het 
betreffende werkveld;  

 Beschikken over een positieve beoordeling door de RvA en 
daarvoor een overeenkomst hebben gesloten met de RvA; 
 
 Jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden indienen bij 
de minister; 
 
 Meewerken aan toezicht door de minister en aan controles 
door de RvA en de daartoe benodigde informatie (kosteloos) 
verstrekken;  

 Naar behoren functioneren, een deugdelijke registratie 
bijhouden van afgegeven certificaten en een herzienings-
procedure (klachtenprocedure) hebben; 
 
 Toezicht houden op ‘haar’ certificaathouders en zo nodig 
certificaten intrekken; 

Criteria voor uitsluiting
Een instelling die aangewezen wil worden als cki dient hiertoe 
een verzoek in bij de minister van SZW. Uiteindelijk is het de  
minister die beslist op de aanvraag. De criteria voor uitsluiting zijn: 
 

 De aanvrager in het afgelopen jaar al eerder een aanvraag 
tot aanwijzing heeft ingediend die is afgewezen;  

 De aanvrager een aanwijzing had die in het afgelopen jaar 
door de minister is ingetrokken; 

Bijlage 
Criteria voor aanwijzing van een cki

Criteria voor aanpassing van de aanwijzing 
De minister kan een aanwijzing wijzigen, (tijdelijk) schorsen of 
intrekken. Dit kan indien:  

 De aanvrager heeft in het afgelopen jaar al eerder een  
aanvraag tot aanwijzing ingediend die is afgewezen; 
 
 De aanvrager had een aanwijzing die in het afgelopen jaar 
door de minister is ingetrokken.

 
 Men bij de aanvraag onjuiste inlichtingen heeft verstrekt 
of er andere feiten aan de dag komen waardoor, als deze 
bekend waren geweest, de aanwijzing niet zou zijn verleend; 

 De cki gedurende twee jaar geen certificaten heeft  
afgegeven op het betreffende werkveld.


