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Certificatie
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Eerste accreditatiebeoordelingen in volle gang
Certificerende instellingen hebben al enige maanden geleden accreditatie‐aanvragen ingediend bij de Raad
voor Accreditatie voor het nieuwe certificatieschema arbodiensten en voor alle nieuwe certificatieschema’s
op het gebied van asbest.
Voor certificatie aan de hand van het schema arbodiensten is een accreditatie‐aanvraag ingediend door
DNV GL BA B.V. Voor certificatie aan de hand van de persoonscertificatieschema’s asbestverwijderaar en
toezichthouder asbestverwijdering betreft dit IBEX B.V. en DNV GL BA B.V. Voor certificatie op basis van de
procescertificatieschema’s voor asbestverwijdering en asbestinventarisatie zijn dat Normec Certification
B.V., TÜV Nederland QA B.V. en dNAA.
De nieuwe certificatieschema’s die door deze certificerende instellingen zullen worden uitgevoerd zijn
voorafgaand aan de indiening van de accreditatieaanvragen in de Staatscourant gepubliceerd.
De bovenbedoelde accreditatie‐aanvragen worden naar verwachting merendeels in de eerste helft van
2020 afgerond.
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Automatische vervaldatum aanwijzingen certificerende instellingen verschuift naar 31 december 2021
In het Arbeidsomstandighedenbesluit is in artikel 9.37d, eerste lid, bepaald dat alle aanwijzingen van
certificerende instellingen op grond van de Arbeidsomstandighedenregelgeving uiterlijk 31 december 2019
vervallen. Indertijd was de aanname dat alle certificerende instellingen tegen die tijd over een accreditatie
zouden beschikken of hun werkzaamheden zouden hebben beëindigd omdat de certificatieverplichtingen
zouden zijn vervangen door registratieverplichtingen. Helaas blijkt er hiervoor meer tijd nodig te zijn. Om
die reden wordt nog voor de jaarwisseling een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in het
Staatsblad gepubliceerd waarmee de vervaldatum wordt veranderd in 31 december 2021. Dat geeft twee
jaar extra ruimte om certificatieschema’s af te ronden en te publiceren, accreditatiebeoordelingen af te
ronden en certificatieverplichtingen om te zetten naar registratieverplichtingen.
Omdat de vervaldatum in het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt veranderd, wordt de geldigheid van de
bestaande aanwijzingsbeschikkingen automatisch verlengd tot 31 december 2021. De nu aangewezen
certificerende instellingen hoeven dus geen verlengingsaanvraag in te dienen en krijgen ook geen nieuwe
beschikking van de Inspectie SZW. Alle reeds aangewezen certificerende instellingen krijgen hierover nog
separaat bericht van de Inspectie SZW.

De aanwijzingen kunnen overigens tussentijds vervallen indien de aangewezen instelling niet meer aan alle
eisen blijkt te voldoen. Indien de certificerende instelling voor 31 december 2021 een accreditatie heeft
verkregen voor uitvoering van een wettelijk schema op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving,
zal zij op grond daarvan een nieuwe aanwijzingsbeschikking aanvragen die dan wordt afgegeven met de
reguliere geldigheidstermijn.
Deze informatie heeft niet betrekking op aanwijzingen van conformiteitsbeoordelingsinstanties op grond
van Warenwetbesluiten.
Tussentijdse controle audits van certificerende instellingen
Gewoonlijk worden aangewezen certificerende instellingen jaarlijks door de Raad voor Accreditatie aan
een controle audit onderworpen. Aangezien de Raad voor accreditatie vanaf 1 januari 2020 geen
beoordelingen meer uitvoert tegen de “SZW‐eisen”, vervalt het tot nu toe gebruikte systeem van toezicht
door de Raad voor Accreditatie op de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen
certificerende instellingen.
Artikel 1.5ea. (Controle) van het Arbeidsomstandighedenbesluit biedt de minister de mogelijkheid vast te
(laten) stellen of de certificerende instelling nog steeds aan alle eisen voldoet. De minister kan op grond
van dit artikel van de certificerende instelling verlangen dat zij zich door een externe organisatie laat
auditen op het voldoen aan alle eisen. In het verleden is dit wel eens door TNO uitgevoerd.
Gebruikmaking van deze mogelijkheid in de periode tot eind 2021 ligt niet voor de hand indien een
certificerende instelling zich al onderwerpt aan een accreditatiebeoordeling. Evenmin als spoedig wordt
overgestapt naar persoonsregistratie of indien er sprake is van een aanwijzingsbeschikking die voor
onbepaalde tijd is afgegeven. In overige gevallen zal worden bezien of aanleiding bestaat certificerende
instellingen te verzoeken om zich tegen eigen kosten te laten auditen door een externe organisatie.
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Vergoeding kosten die Raad voor Accreditatie in rekening brengt voor het toetsen van “wettelijke
schema’s”
Omdat het nieuwe systeem van certificatie door geaccrediteerde instellingen door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt opgelegd, neemt het ministerie een deel van de kosten voor zijn
rekening. Zo wordt het vooraf toetsen door de Raad voor Accreditatie van voorgenomen wettelijke
schema’s tot op heden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangevraagd en betaald.
Nadat voor een werkveld het nieuwe systeem onder accreditatie draait, is sprake van een stabiele situatie
en zal van de schemabeheerders worden gevraagd schemawijzigingen vooraf door de Raad voor
Accreditatie te laten toetsen en de kosten daarvan aan de Raad voor Accreditatie te vergoeden. Deze
kosten dienen gedekt te worden uit de certificatie‐tarieven, welke in verhouding tot de kosten van een
accreditatiebeoordeling betrekkelijk gering zijn. Dit is al de gebruikelijke gang van zaken voor de schema’s
die onder de warenwetbesluiten vallen (keuringen en inspecties).
Indien de Raad voor Accreditatie akkoord is met een voorgenomen schemawijziging, zal deze vervolgens
aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd moeten worden.
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Convenanten met beheerstichtingen worden opgezegd na invoering van systeem certificatie onder
accreditatie
In 2016 zijn tussen enerzijds het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en anderzijds de
verschillende beheerstichtingen (vernieuwde) convenanten afgesloten met uitgangspunten over onder
meer schemabeheer en representatieve vertegenwoordiging van belanghebbende partijen in geledingen
van de schemabeheerder. Deze convenanten zijn niet in rechte afdwingbaar.
Inmiddels zijn met de nieuwe Afdeling 1A van het Arbeidsomstandigheden nieuwe bepalingen van kracht
met betrekking tot de aanwijzing van certificerende instelling op verzoek. Om aangewezen te worden
dienen certificerende instellingen te beschikken over een accreditatie door de Raad voor Accreditatie.
Denkbaar is dat afspraken die in de convenanten zijn gemaakt tussen het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de verschillende beheerstichtingen in de weg kunnen staan aan het kunnen verkrijgen
van een accreditatie. Daarnaast stelt de Raad voor Accreditatie de geaccrediteerde instellingen

verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de schema’s en het schemabeheer. In het nieuwe stelsel
bepalen de aangewezen geaccrediteerde certificerende instellingen zelf hoe zij hun schemabeheer wensen
te organiseren. Uiteraard binnen de randvoorwaarden van de aanwijzingscriteria van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die op grond van accreditatie. De bestaande convenanten passen
niet meer in dit nieuwe systeem en zijn overbodig. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zal dan ook in contact treden met de verschillende beheerstichtingen over het intrekken van de nog
bestaande convenanten. Convenanten die betrekking hadden op schemabeheerders die actief zijn/waren
op werkvelden van de warenwetbesluiten zijn al enkele jaren geleden opgezegd.
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Lloyds is gestopt met certificatie van arbodiensten
In het voorjaar van 2019 heeft Lloyds bekend gemaakt dat zij per 1 januari 2020 stopt met certificatie van
arbodiensten. Loyds is inmiddels ver gevorderd met de overdracht van de dossiers naar DNV GL, de enig
overblijvende certificerende instelling op het gebied van arbodiensten.
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DNV GL BA B.V. is gestopt met certificatie van hogere veiligheidskundigen
DNV GL BA B.V. heeft op eigen verzoek haar aanwijzing voor de certificatie van hogere veiligheidskundigen
in juni 2019 ingeleverd, zodat alleen Hobeon SKO B.V. hiervoor nog is aangewezen.
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Nieuw certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten bijna klaar
Het certificatieschema voor bedrijven die conventionele explosieven opsporen wordt omgebouwd naar
een certificatieschema voor civiele bedrijven die ontplofbare oorlogsresten opsporen (OOO). In het nieuwe
schema dat door geaccrediteerde certificerende instellingen kan worden uitgevoerd is niet langer een
impliciete persoonscertificatieverplichting opgenomen. Dat is niet langer mogelijk bij een
accreditatiewaardig schema. In het nieuwe OOO‐schema zal worden opgenomen dat de deskundigen
moeten beschikken over een wettelijk verplichte persoonsregistratie. Het nieuwe certificatieschema ligt nu
voor een uitvoerings‐ en handhavingstoets bij de Inspectie SZW en voor een laatste check bij de Raad voor
Accreditatie en de schemabeheerder. Het voornemen is het schema in februari te publiceren en op 1 juni
2020 van kracht te laten worden.
Met het ministerie van Defensie vindt overleg plaats over de totstandkoming van overeenkomstige eisen
voor Defensie‐onderdelen die ontplofbare oorlogsresten opsporen.

Persoonsregistratie
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Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de invoering van
persoonsregistratieverplichtingen gepubliceerd in het Staatsblad
In december 2019 wordt de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in het Staatsblad
gepubliceerd die de introductie van een aantal persoonsregisters regelt.
Onze Minister draagt zorg voor de inrichting van de volgende registers:
a. het Register gasdeskundigen tankschepen;
b. het Register veilig werken defensiemedewerkers;
c. het Register veilig werken met explosieve stoffen en vuurwerk politiemedewerkers;
d. het Register veilig werken met explosieve stoffen;
e. het Register vuurwerkbezigers;
f. het Register vuurwerkbewerkers;
g. het Register duikerartsen; en
h. het Register kraanmachinisten.
De registratieverplichtingen voor specifieke beroepsbeoefenaren zullen in werking treden zodra de
registratieschema’s in de Staatscourant zijn gepubliceerd en een registratie instelling op grond van een
mandaat van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het register kan gaan beheren.
Op een aantal terreinen wordt gewerkt aan de opstelling van die registratieschema’s, bij voorbeeld voor
schietmeesters, springmeesters en personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen (die geregistreerd

zullen moeten worden in het Register veilig werken met explosieve stoffen), vuurwerkbezigers en
duikerartsen. Registratieschema’s voor de verschillende typen kraanmachinisten zijn inmiddels gereed (zie
hieronder).
Zodra registratieschema’s voor specifieke beroepsbeoefenaren gereed zijn, wordt via de
Arbeidsomstandighedenregeling vastgesteld dat de betreffende beroepsbeoefenaren moeten worden
geregistreerd in de voor hen geldende registers op basis van de eisen die in die registratieschema’s staan.
Indien er voor een bepaalde registratieplicht in het Arbeidsomstandighedenbesluit meerdere registers zijn
voorzien, kan de registratieverplichting, indien noodzakelijk, voor deze registers op verschillende
momenten van kracht worden.
De nieuwe registratieverplichting voor deskundigen die bij bedrijven werken die ontplofbare oorlogsresten
opsporen zal op dezelfde datum in werking treden als het nieuwe certificatieschema voor deze bedrijven.
Waarschijnlijk wordt dat 1 juni 2020.
De registratieschema’s zullen door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de
Staatscourant worden gepubliceerd.
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Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling ter nadere invulling van bepalingen in het
Arbeidsomstandighedenbesluit en van registratie‐eisen voor verschillende typen kraanmachinisten
In december 2019 wordt in de Staatscourant de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling
gepubliceerd die een nadere invulling geeft van enkele bepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en
die de registratie‐eisen voor verschillende typen kraanmachinisten vaststelt. De zeven verschillende
registratieschema’s voor de zeven verschillende typen kraanmachinisten worden eveneens in de
Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt het besluit gepubliceerd waarmee de stichting Toezicht
Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (TCVT RA) wordt gemandateerd tot het beheer van
het Register kraanmachinisten.
Hiermee treedt het Register kraanmachinisten per 1 januari 2020 volledig in werking.

3 Alle categorieën duikarbeid gaan naar registratie
In eerdere instantie was al besloten dat de certificatieverplichting voor duikersartsen zou worden omgezet
in een registratieverplichting. Er zijn inmiddels stappen gezet om een registratieschema op te stellen.
Inmiddels hebben het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid de wens dat de
bestaande cerificatieverplichtingen voor duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders die bij het
ministerie van Defensie of bij de brandweer werken wordt omgezet in registratieverplichtingen. Gelet
daarop heeft de Stichting Werken onder Overdruk recent kenbaar gemaakt ook een voorkeur te hebben
voor een registratieverplichting voor duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders die werkzaam
zijn buiten het ministerie van Defensie en de brandweer.
Tussen vertegenwoordigers van de verschillende sectoren en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vindt overleg plaats over de nadere invulling van het stelsel van registratie en de
registratie‐eisen voor de duikerberoepen.
4 Vorderingen met het registratieschema VOMES
De Stichting VOMES heeft goede vorderingen gemaakt met de opstelling van het registratieschema voor
het register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Het gaat hierbij met name om de uitwerking van
registratie‐eisen voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen, voor schietmeesters en voor
springmeesters. Deze eisen zullen gelden voor personen die werkzaam zijn in de civiele sector. Bedoeling is
dat dit registratieschema komend voorjaar wordt afgerond, zodat de eisen per 1 juni 2020 van kracht
kunnen gaan (per dezelfde datum als de datum waarop het certificatieschema voor bedrijven die
ontplofbare oorlogsresten opsporen van kracht gaat, zie hierboven).
Tussen VOMES en de Nationale Politie en het ministerie van Defensie zijn afspraken gemaakt om
gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling van de eisen die (in eerste aanleg) ook zullen gelden voor
personeel bij de Nationale Politie en het ministerie van Defensie.

5 Vuurwerkbezigers, vuurwerkbewerkers en gasdeskundigen tankschepen
De ontwikkeling van het registratieschema voor vuurwerkbezigers is na enige tijd van stagnatie weer ter
hand genomen. Betrokkenen partijen werken nu onder in samenwerking met KIWA aan de nieuwe
registratieschema’s. De schema ontwikkeling voor de registratie van vuurwerkbewerkers moet nog van
start gaan. Het is hier nog zoeken naar de juiste insteek.
Voor de ontwikkeling van een registratieschema voor gasdeskundige tankschepen worden binnenkort de
eerste stappen gezet.

Naleving Archiefwet
Bij accreditatie‐onderzoek door de Raad voor Accreditatie zijn aan één van de aangewezen instellingen
vragen gesteld over de naleving van de Archiefwet. Aangewezen instellingen zijn immers zelfstandig
bestuursorgaan en dienen de Archiefwet na te leven.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft contact gehad met het Nationaal Archief over
de naleving van de Archiefwet.
Naar aanleiding hiervan is een emailbericht gestuurd aan alle aangewezen instellingen (ook de aangewezen
instellingen op het gebied van de Warenwet), waarin is gewezen op de verplichting zich te houden aan de
Archiefwet en de bereidheid van het Nationaal Archief om, indien nodig, daarbij behulpzaam te zijn.

Single Digital Gateway
Op basis van de richtlijn erkenning beroepskwalificaties (2005/36/EG en 2013/55/EU) dienen de vereisten
en procedures voor een aanvraag om een gereglementeerd beroep uit te mogen oefenen zowel bij
vestiging als bij tijdelijke/incidentele dienstverlening online beschikbaar te zijn in het Engels.
Deze informatie dient op de website van de bevoegde autoriteit beschikbaar te zijn via doorklikken vanaf
de website van het één‐loket, de Single Digital Gateway. In Nederland is de één‐loket website:
www.business.gov.nl.
De Europese Commissie heeft de Nederlandse autoriteiten op 6 juni jl. in gebreke gesteld inzake het
functioneren van het één‐loket in Nederland. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de benodigde
informatie niet in alle gevallen op de website van de bevoegde autoriteiten beschikbaar is, of dat in
bepaalde gevallen de informatie niet beschikbaar is via doorklikken vanuit het één‐loket. Hiermee voldoet
Nederland niet aan alle vereisten die gesteld worden door de richtlijn.
In antwoord op deze ingebrekestelling hebben de Nederlandse autoriteiten toegezegd om de komende tijd
de vindbaarheid en de informatieverstrekking op de websites busines.gov.nl en van de bevoegde
autoriteiten te verbeteren.
Bevoegde autoriteiten in verband met gereguleerde beroepen op basis van de Arbeidsomstandighedenwet
zijn enerzijds de certificerende instellingen die persoonscertificaten afgeven en anderzijds registratie‐
instellingen die beroepsbeoefenaren registreren die aan bepaalde eisen voldoen.
Ter uitvoering van het voorgaande is (ook) aan deze bevoegde autoriteiten gevraagd om ervoor te zorgen
dat uiterlijk op 1 april 2020 op hun website een pagina is opgenomen waarop in het Nederlands en in het
Engels wordt omschreven wat de procedure is en eisen zijn voor EU‐ingezetenen die een erkenning willen
van hun beroepskwalificaties dan wel incidenteel/tijdelijk in Nederland willen werken. Het ministerie van
OCW heeft een instructie opgesteld voor de opstelling van deze pagina’s.
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