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Periodieke Beoordeling van certificatieregelingen  
 

Vastgesteld vorige versie door het CCvD op 17-03-2016. 

 
 
1 Inleiding 
 
Artikel 5.3 van het Reglement CCvD verplicht het CCvD periodiek zorg te dragen voor een 
beoordeling van alle door het CCvD beheerde operationele certificatieregelingen. 
 
Om aan deze verplichting te kunnen voldoen wordt minimaal één keer per jaar een gestructureerde 
vragenlijst over een certificatieregeling toegezonden aan de certificatie-instellingen waarmede InstallQ 
voor de betreffende regeling(en) een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten. 
  
De periodieke beoordeling heeft tot doel te kunnen vaststellen of de regeling voldoet aan de eisen van 
functionaliteit en toepasbaarheid in relatie tot de meest kritische onderdelen van een 
certificatieregeling.  

 
 

2 Procedure voor het beoordelen van een certificatieregeling  
 
Het beoordelen van een certificatieregeling wordt uitgevoerd door de certificatie-instelling.  
 
De certificatie-instelling is op grond van de Gebruiksovereenkomst verplicht de beoordeling uit te 
voeren binnen de door het CCvD gestelde termijn.  
 
De beoordeling van een certificatieregeling vindt in principe één keer per jaar plaats voor alle 
operationele certificatieregelingen. Het CCvD kan besluiten de beoordelingsfrequentie van een 
certificatieregeling te verhogen indien zij dat op grond van de op dat moment beschikbare informatie 
nodig en wenselijk acht.  
 
Per certificatieregeling wordt door het CCvD een BRL-specifieke vragenlijst opgesteld, zie bijlage, 
waarin vragen worden gesteld over de functionaliteit en de toepasbaarheid van de naar het oordeel 
van het CCvD meest kritische onderdelen van een certificatieregeling. Op basis van de resultaten van 
het onderzoek kan het CCvD besluiten of en zo ja welke onderdelen van een certificatieregeling 
moeten worden aangepast en/of toegevoegd.  
 
In principe zoomt de vragenlijst in op de eisen die in de BRL zijn opgenomen. De lijst kan daarnaast 
worden aangevuld met gegevens over aantallen afgegeven certificaten, ontwikkelingen in het aantal 
certificaathouders, aard en omvang van geconstateerde tekortkomingen, etc. 
 
De CI rapporteert de resultaten van de beoordeling binnen de afgesproken termijn terug aan InstallQ. 
InstallQ brengt de resultaten van de beoordeling geanonimiseerd bij elkaar in een rapportage. Deze 
rapportage wordt binnen het CCvD en met de betrokken CI’s besproken, op grond waarvan tot 
eventuele aanpassingen of verbeteringen van de BRL kan worden besloten.  
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Bijlage: vragenlijst 
 
 
Eenmaal per jaar krijgt het CCvD een overzicht per operationele BRL (delen), waarin gegevens 
van de CI’s per BRL, met daarin de volgende informatie: 
 

- Opmerkingen over het toepassingsgebied van de BRL 
- Aantal certificaathouders *, 
- Wijzigingen in het aantal certificaten, 
- Aantal uitgevoerde controles 
- Aantal afwijkingen: 

o In de uitvoering van het werk 
▪ Wettelijke eisen 
▪ Overige eisen 

o In het interne kwaliteitssysteem 
o In het gebruik van het keurmerk 

- Aantal kritische afwijkingen 
- Aantal opgelegde sancties *: 

o Extra controlebezoek 
o Schorsing * 
o Intrekking * 

- Ontvangen klachten over de certificaathouder *: 
o Aard van de klachten * 
o Wijze van afhandeling door CI * 

- Ontvangen klachten over de BRL: 
o Aard van de klachten 
o Wijze van afhandeling door CI 

- Voorstellen voor verbetering van de BRL 
 
* = opgenomen in gebruiksovereenkomst met de CI 
 
 
Na beoordeling van de rapportage besluit het CCvD per BRL over de regeling: 
 

- voortzetting zonder verdere actie; 
- voortzetting met opdracht inhoudelijke aan de betreffende Technische Commissie ter 

verbetering van de BRL; 
- eigen initiatieven van het CCvD voor wijziging van de BRL; 
- ontwikkelen van een geheel nieuwe BRL; 
- intrekking van de BRL. 

 


