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Stelselwijziging Certificatie afgerond  
 
Inleiding.  
Op 2 november 2012 is de vierde, en laatste fase van de Stelselwijziging certificatie 
arbeidsomstandigheden gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 23022, 2012). De 
stelselwijziging is hiermee afgerond. De laatste schema’s zijn nu gepubliceerd: de 
schema's voor arbodiensten en voor systemen en producten op het werkveld 
drukapparatuur. Op het terrein van kranen is ook nog één certificatieschema 
gepubliceerd. De schema's van fase vier treden inwerking op 1 april 2013 (behalve het 
schema voor hijs- en hefapparatuur voor beroepsmatig personenvervoer dat al op 1 
januari 2013 inwerking is). 
De publicatie in de Staatscourant is te vinden via deze link . 

  

 
Fase 4  
Zoals hierboven is opgemerkt, is fase 4 in november gepubliceerd met de laatste twee 
werkvelden: arbodiensten en drukapparatuur. Met fase 4 isook het certificatieschema 
Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer en tijdelijke 
personen(bouw)liften voor bewoners gepubliceerd. Om administratieve redenen kon 
dit schema niet eerder met fase 3 worden gepubliceerd, zodat het nu is meegenomen. 
Het bijbehorende schema voor aanwijzing en toezicht met de eisen aan de 
certificerende instellingen was reeds eerder met fase 3 gepubliceerd met 
inwerkingtreding op 1 januari 2013. Met fase 4 zullen ook enkele reeds eerder 
gepubliceerde schema’s worden aangepast. Met name in de schema’s voor liften zullen 
enkele bepalingen ten aanzien van het melden van weer goedgekeurde liften (na een 
afkeuring) worden geschrapt.  
 
Hoe verder  
Met fase vier is de stelselwijziging als zodanig afgerond. Voor alle werkvelden die 
binnen de stelselwijziging vallen, zijn dan de nieuwe schema's voor aanwijzing en 
toezicht van kracht en voor zover nodig de nieuwe certificatieschema’s (voor de 
terreinen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, explosieveilig materieel en de 
machinerichtlijn worden géén certificatieschema's gepubliceerd omdat hier Europese 
richtlijnen onverkort gelden). Certificerende instellingen hebben zich in het algemeen al 
aangemeld bij de Raad voor Accreditatie of, als ze op de werkvelden uit fase drie of vier 
werkzaam zijn, dienen zich aan voor 1 juni 2013 (fase 4) of 1 september (fase 3) aan te 
melden. Dat wil zeggen, wanneer zij aangewezen willen blijven. Op de website van de 
Raad voor Accreditatie zijn de benodigde formulieren te vinden. 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-23022.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26vrt%3dstelselwijziging%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20121219%26epd%3d20121219%26sdt%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr%3d
http://www.rva.nl/resources/AMGATE_10218_1_TICH_R11614952616384/AMGATE_10218_0_TICH_R7151906237631


Natuurlijk zullen ook in de toekomst schema’s kunnen wijzigen. Het is aan de 
Beheerstichtingen en de daaronder vallende Centrale College's van Deskundigen en 
Werkkamers om de schema's te onderhouden en, bij aanpassingen, deze voor 
vaststelling aan SZW aan te bieden. Wordt een nieuw schema ingediend, dan zal dit 
schema, afhankelijk van de aard van de aanpassingen, in de regel voorgelegd worden 
aan de Raad voor Accreditatie met de vraag of de wijzigingen toetsbaar zijn en aan de 
Inspectie voor een handhaafbaarheidtoets. Of de wijzigingen nuttig en nodig zijn 
bepaalt de Beheerstichting en in laatste instantie de minister van SZW.  
Voor het wijzigen van ministeriele regelingen zijn er zogenaamde vaste 
verandermomenten vastgelegd.   
 
Er zijn vier vaste inwerkingtredingdata voor ministeriële regelingen 
Ministeriële regelingen of wijzigingen daarvan -de schema's zijn onderdeel van 
ministeriële regelingen- kunnen slechts vier keer per jaar gewijzigd worden, te weten op 
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van enig jaar. De regeling moet twee maanden vóór 
inwerkingtreding zijn gepubliceerd. Er van uitgaande dat wijzigingen van schema's 
voorgelegd moeten worden voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie en de Inspectie 
SZW, en dat er enige tijd nodig is voor het opstellen van de bijbehorende stukken zoals 
wijziging van de regelgeving, moeten gewijzigde schema's minimaal vijf maanden voor 
de beoogde datum van inwerkingtreding aan SZW zijn voorgelegd. 
 
Meer informatie. 
Er is een speciale website met gedetailleerde informatie over het nieuwe stelsel van 
certificatie op het Arboportaal . U vindt op deze website alle nieuwe schema's met de 
regelingen waarmee deze zijn ingevoerd. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht van welk schema met welke fase is gepubliceerd en wanneer deze inwerking 
treden. Op de website vindt u ook veel aanvullende informatie, verwijzingen naar de 
Beheerstichtingen -het eerste aanspreekpunt voor de certificerende instellingen bij 
vragen over de nieuwe schema's- en naar de site van de Raad voor Accreditatie en de 
verschillende nieuwsbrieven. Zie met name nieuwsbrief nr. 3 van 2009 voor het 
overgangsbeleid bij de stelselwijziging. De website bevat ook de convenanten die SZW 
in 2012 met alle Beheerstichtingen heeft afgesloten.  Speciaal aanbevolen wordt ook de 
vernieuwde brochure over het stelsel die via de website te downloaden en te printen is. 
In het voorjaar van 2013 zal een symposium of voorlichtingsbijeenkomst worden 
georganiseerd. 
 
Tot slot 
Met de publicatie van de vernieuwde schema's is de stelselwijziging nu afgerond. Nu zal 
het moeten gaan werken. De instellingen moeten worden beoordeeld en opnieuw 
aangewezen, certificaathouders zullen moeten inspelen op de nieuwe schema's, het 
maatregelenbeleid, zowel door de Inspectie SZW als ook door de certificerende 
instellingen zelf, is nu van toepassing. Er is het afgelopen jaar enorm veel werk verzet, 
niet in de laatste plaats door de Beheerstichtingen, de Raad voor Accreditatie en de 
certificerende instellingen zelf. Het Team certificatie SZW bedankt een ieder graag voor 
de prettige samenwerking in de afgelopen periode en ziet uit naar de voortzetting 
daarvan in 2013. Vooruitlopend daarop wensen wij iedereen alvast een goed begin van 
dit nieuwe jaar. 
 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-309.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-309.html
http://certificatie.arboportaal.nl/
http://certificatie.arboportaal.nl/documenten/brochure-certificatie.html
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 

met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 

of messages.  

 

 

 
 


