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Deze notitie geeft een overzicht van de procedure vanaf het moment van de start tot het opstellen van 
een erkenningsregeling tot en met het moment waarop erkenningen kunnen worden afgegeven op 
basis van de door de Stichting KvINL bindend verklaring van de erkenningsregeling. 
 
Tot het moment waarop een erkenningsregeling definitief door het CCvD is vastgesteld (fase 6) wordt 
de erkenningsregeling geduid met het opschrift “concept”, respectievelijk “concept-
erkenningsregeling”.  
 
 
Fase Activiteit 
 
1 

 
Preambule 
Erkenningsregelingen worden onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van KvINL 
opgesteld. Het CCvD adviseert en/of ondersteunt het Bestuur van KvINL bij de uitvoering van 
een nieuw op te stellen of te actualiseren erkenningsregeling tot het moment waarop de 
erkenningsregeling bindend is verklaard en in beheer wordt genomen door Stichting KvINL. 
Het CCvD kan zich bij het opstellen of actualiseren laten ondersteunen door een Technische 
Commissie (TC). 
De te volgen procedure is als volgt: 
• het Bestuur van KvINL laat een plan van aanpak voor een nieuw op te stellen of te 

actualiseren erkenningsregeling opstellen en doet, indien van toepassing, een voorstel 
voor de samenstelling van de TC; 

• aan het CCvD wordt verzocht de principebereidheid uit te spreken de erkenningsregeling 
in beheer te nemen en akkoord te gaan met het Plan van Aanpak en de samenstelling van 
de TC. 

 
2 

 
Opstellen van een erkenningsregeling 
• het eerste concept van de erkenningsregeling wordt op basis van het plan aanpak en 

indien van toepassing onder begeleiding van de TC opgesteld; 
• als een externe beoordeling van de regeling aan de orde is komt het concept van de 

regeling nu beschikbaar voor een quick scan door de externe partij(volg 3). Als externe 
beoordeling van de regeling (nog) niet aan de orde is, wordt deze nu voorgelegd aan de 
CCvD voor een voorlopige vaststelling (volg 4). 
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3 

 
Quick scan Externe partij 
• Stichting KvINL legt de concept-erkenningsregeling aan de Externe partij voor met het 

verzoek een quick scan uit te voeren;  
• het resultaat van de quick scan wordt aan Stichting KvINL aangeboden; voor zover nodig 

pleegt de Stichting KvINL overleg hierover met de Externe partij; 
• Stichting KvINL legt eventuele opmerkingen van de Externe partij met een 

verbetervoorstel voor aan de TC; 
• De met de TC bij meerderheid van stemmen  overeen te komen verbeterpunten worden 

verwerkt in de concept-erkenningsregeling. 
 
4 

 
Voorlopige vaststelling CCvD 
• de concept-erkenningsregeling wordt voorgelegd aan het CCvD met het verzoek tot 

voorlopige vaststelling van de concept-erkenningsregeling; 
• de rapporteur verwerkt de opmerkingen van het CCvD in de concept-erkenningsregeling; 
• de concept-erkenningsregeling kan nu ter openbare kritiek worden gelegd. 

 
5 

 
Kritiekfase 
• de concept-erkenningsregeling wordt gedurende een periode van minimaal vier weken ter 

openbare kritiek gelegd; de concept-erkenningsregeling kan via de website van KvINL 
worden binnengehaald; de relevante media wordt door Stichting KvINL via een 
nieuwsbericht over de mogelijkheid tot kritiek geïnformeerd; 

• de kritiek wordt verzameld door KvINL en voorgelegd aan de rapporteur; 
• de rapporteur stelt de “Nota Kritiekverwerking erkenningsregeling” op; waarin een analyse 

van de ontvangen kritiekpunten is opgenomen; 
• de Nota Kritiekverwerking wordt voorgelegd aan de TC; besloten wordt welke kritiek wel of 

niet in de erkenningsregeling wordt verwerkt; 
• de rapporteur verwerkt de met de TC met meerderheid van stemmen overeengekomen 

aanpassingen in de concept-erkenningsregeling. 
 
6 

 
Definitieve vaststelling door het CCvD 
• de concept-erkenningsregeling, wordt tezamen met de “Nota Kritiekverwerking” ter 

definitieve vaststelling voorgelegd aan het CCvD;  
• na definitieve vaststelling van de erkenningsregeling door het CCvD kan Stichting KvINL 

de regeling bindend verklaren, indien (nog) geen sprake is van een externe partij (volg 8); 
• als toetsing door een externe partij van een regeling wel aan de orde is, dan dient de 

concept-erkenningsregeling eerst respectievelijk aanvaard en geaccepteerd te zijn door 
de externe partij (volg 7); Als een regeling ook gebruik maakt van een extern merk, zal 
eerst bij de externe merkhouder worden getoetst of de regeling voldoet aan de op dat 
moment tussen KvINL en externe merkhouder geldende afspraken. 

 
7 

 
Aanvaarding door externe partij 
• de door de CCvD definitief vastgestelde erkenningsregeling wordt door Stichting KvINL ter 

aanvaarding voorgelegd aan de externe partij, en getoetst op basis van de tussen 
Stichting KvINL en de externe partij op dat moment geldende afspraken; 

• Afhankelijk van de aard van de opmerkingen bepaalt Stichting KvINL of en via welke 
procedure de verwerking van eventuele opmerkingen zal plaatsvinden.  

 
8 

 
Bindend verklaren 
• Stichting KvINL verklaart een erkenningsregeling bindend op het moment dat er  

o een erkenningsregeling door het CCvD definitief wordt vastgesteld, en; 
o van de Externe partij een schriftelijke bevestiging van acceptatie van een hiertoe 

aangeboden erkenningsregeling is ontvangen; 
• Stichting KvINL publiceert de bindend verklaarde erkenningsregeling; de relevante media 

wordt door Stichting KvINL via een persbericht geïnformeerd; 
• na bindend verklaring door Stichting KvINL is een erkenningsregeling operationeel. 
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9 

 
Wijziging of revisie 
• bij wijziging van de concept-erkenningsregeling vóór definitieve vaststelling door het 

CCvD zal de nieuwe versie voorzien worden van een nieuwe datum;  
• ná definitieve vaststelling door het CCvD worden wijzigingen afhankelijk van de aard en 

impact op de eerder definitief vastgestelde erkenningsregeling, óf opgenomen in een 
wijzigingsregister (voor zeer kleine wijzigingen), óf in een zg. Wijzigingsblad (voor 
beperkte wijzigingen), óf tot nieuwe behandeling van het CCvD leiden (bij ingrijpende 
wijzigingen); 

• alleen ingrijpende wijzigingen worden eventueel opnieuw voorgelegd worden aan de 
externe partij; Stichting KvINL zorgt dat deze partijen altijd over de laatste versies van de 
erkenningsregeling beschikken, inclusief wijzigingsbladen en inzage hebben in het 
wijzigingsregister voor kleine wijzigingen; 

• indien een erkenningsregeling in zijn geheel gereviseerd wordt, bijvoorbeeld ten gevolge 
van veranderende wet- en regelgeving of marktontwikkelingen, dan dient de procedure 
van begin af aan (fase 1) te worden doorlopen. 

 


