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Inleiding
Eind maart van dit jaar heeft u in de nieuwsbrief onder
andere over de overgangstermijnen bij de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel kunnen lezen. Deze
nieuwsbrief gaat vooral in op de voortgang van de
nieuwe schema’s.
Het nieuwe stelsel gaat pas ‘lopen’ zodra de
wijzigingen van het Arbowetbesluit en de besluiten op
grond van de Warenwet een feit zijn. Deze wijzigingen
liggen thans voor advies bij de Raad van State. Op het
moment van schrijven van deze nieuwsbrief, is nog
geen advies van de Raad van State ontvangen.
Schema’s verzonden voor Toetsbaarheidstoets
Van de beheersstichtingen zijn inmiddels schema’s voor
Aanwijzing en Toezicht en voor Certificatie ontvangen.
Deze zijn, voor zover nodig na commentaar van SZW, op
punten aangepast en vervolgens aan de Raad voor
Accreditatie (RvA) gezonden voor een zogenaamde
Toetstbaarheidstoets. De RvA kijkt daarbij niet naar welke
eisen in de schema’s zijn opgenomen, maar alleen of de
eisen die er staan ook getoetst kunnen worden. Dat wil
zeggen dat de eis of de bepaling zó scherp geformuleerd
moet zijn, dat het in de regel mogelijk is om een ‘ja’ of ‘nee’
beslissing te nemen. Certificatie houdt immers in dat de
certificerende instelling verklaart dat zij heeft geconstateerd
dat een product of dienst of systeem ‘aan de maat is’ en
voldoet aan de wettelijke eisen. Of een bepaalde,
werkveldspecifieke eis wel of niet zinvol of nodig is, valt
buiten de toetsbaarheidstoets door de RvA.
Hoe zijn de modelschema’s uitgewerkt?
Door het ministerie zijn modelschema’s aangereikt voor
aanwijzing en toezicht en voor certificatie
(persoonscertificaten, productcertificaten en
systeemcertificaten). Uit een eerste analyse van de retour
ontvangen schema’s blijkt onder andere het volgende:
een aantal schema’s volgt niet de (hoofdstuk)indeling
die is aangereikt in de modelschema’s en die bij de
uitwerking van de schema’s gevolgd moet worden;

-

in een aantal schema’s ontbreken elementen die in de
modelschema’s zijn voorgeschreven; in andere
schema’s zijn juist zaken toegevoegd die niet zijn
voorgeschreven;

-

in een aantal schema’s zijn de als ‘verplicht over te
nemen tekst’ aangegeven onderdelen, herschreven of
‘geparafraseerd’.

Los van het feit dat de voorwaarden waaronder SZW
subsidie aan de beheersstichtingen verstrekt, verlangt dat
de modelschema’s nauwkeurig worden gevolgd en
uitgewerkt, maken deze afwijkingen het toetsen van de
schema’s bijzonder lastig en soms zelfs onmogelijk.
Daarnaast blijkt de codering van de aan SZW
aangeleverde schema’s een punt van aandacht. Deze
codering behoort zodanig te zijn dat volstrekt duidelijk is
waarop een bepaald schema betrekking heeft en welke
versie het betreft (titel, versienummer, datum). Kortom: een
goed documentbeheer.
Waarschijnlijk zal worden besloten alle ingediende
schema’s op dit soort aspecten door te lopen en de
beheerstichtingen vervolgens te verzoeken aanpassingen
te verrichten. De beheerstichtingen zullen hierover nog
bericht ontvangen.
Convenanten met beheersstichtingen
Op 8 maart 2006 zijn convenanten gesloten met de
stichtingen SCA (Asbest) en TCVT (verticaal transport).
Deze convenanten worden binnenkort geëvalueerd. Na
deze evaluatie zullen de convenanten mogelijk op
onderdelen worden herzien. Vervolgens zal ook aan de
andere zes beheersstichtingen worden voorgesteld om een
overeenkomstig convenant af te sluiten.
De (huidige) convenanten hebben o.a. betrekking op de
evenwichtige samenstelling van het Centrale College van
Deskundigen en de ontwikkeling van registers van
certificaathouders. De convenanten bieden ook de
mogelijkheid voor Beheersstichtingen om de financiering
van de stichtingen te regelen, bijvoorbeeld via een door de
cki’s af te dragen opslag aan certificaathouders.
Beheersstichtingen kunnen het element van financiering
onderdeel laten zijn van de contracten die cki’s en
beheersstichtingen af dienen te sluiten.
Tot slot
De verwachting is dat de wijziging van de besluiten pas in
augustus/september van kracht kunnen worden. Daarna
kunnen de wettelijke regelingen aangepast worden met
verwijzing naar de nieuwe schema's. In de tussentijd

worden in hoog tempo de schema’s geproduceerd,
beoordeeld en bijgesteld.

Ook wordt gewerkt aan het sanctie- en maatregelenbeleid
en de informatie-uitwisseling. Verder staat het afsluiten van
convenanten met alle Beheersstichtingen ‘op de rol’.
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