Begrippen / definities rond certificatie en accreditatie
In de dagelijkse praktijk worden sommige begrippen rond certificatie en accreditatie nog wel eens
door elkaar heen gebruikt en/of anders uitgelegd. In bijgaand document zijn de formele definities
van veel voorkomende begrippen rond certificatie opgenomen.
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Managementsysteemcertificaat:

Het op aanvraag van een gegadigde en het op basis van een voor een
bepaald onderwerp van certificatie vastgelegde methodiek van onderzoek,
door of uit naam van een onafhankelijke en ter zake deskundige
(competente) derde partij uitvoeren van een - indien nodig herhaald technisch onderzoek, met het doel om ten aanzien van dat onderwerp van
certificatie een conformiteituitspraak te doen en dit bij positief resultaat te
bekrachtigen door de afgifte van een certificaat.
Dit is een document dat is uitgegeven volgens de regels van een (al dan
niet) geaccrediteerd certificatiesysteem en dat uitspraken doet over een
specifiek onderwerp van certificatie.
De onafhankelijke derde partij die gerechtigde is voor afgifte van
certificaten.
Verzamelnaam voor certificaten, attesten en andere volgens de beginselen
van de onafhankelijke derde partij vastgelegde conformiteituitspraken. In
de bouw- en installatiesector bestaan op dit moment vijf soorten
kwaliteitsverklaringen: attest; productcertificaat, attest-metproductcertificaat, procescertificaat, managementsysteemcertificaat.
voor Bouwbesluit: dit is een document dat verklaart dat een product of
bouwdeel geschikt is om in zijn toepassing te voldoen aan de relevante
bouwtechnische eisen mits het op de voorgeschreven wijze wordt
vervaardigd (verwerkingsmethode).
voor Bouwstoffenbesluit: dit is een document dat verklaart dat een
product geschikt is om in zijn toepassing te voldoen aan de relevante
milieu(technische) eisen.
Dit is een document dat verklaart dat een product in overeenstemming is
met de ‘productspecificaties’ zoals deze in de kwaliteitsverklaring zijn
vastgelegd
Dit is een document dat een attest bevat in combinatie met een
productcertificaat.
Dit is een document dat verklaart dat een product (eindresultaat van
proces) in overeenstemming is met in de kwaliteitsverklaring vastgelegde
productspecificaties en dat het daarvoor benodigde proces in
overeenstemming is met de in de kwaliteitsverklaring vastgelegde
processpecificaties. Onder proces wordt verstaan:
1. Het aanbrengen, installeren, monteren, verwerken van producten in
bouwwerken.
2. Het gebruik/beheer van bouwwerken.
3. Het uitvoeren van diensten ( bijv. kosten/kwaliteitstoets,
bouwplantoets, beheeractiviteiten etc.)
Dit is een document dat verklaart dat het managementsysteem van een
bedrijf in overeenstemming is met in de kwaliteitsverklaring vastgelegde
‘managementsysteemspecificaties’, waardoor het gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat, dat het managementsysteem er in voldoende mate
voor garant staat, dat het geleverde product, dienst of proces waar het
managementsysteem zich op betrekt, aan de daaraan gestelde
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Een kwaliteitsverklaring waarin tevens voorzien is in de aansluiting van de
prestatie-uitspraak in relatie tot eisen uit de Nederlandse bouwregelgeving
Dit is een algemeen stelsel van voorschriften en procedures voor het
beheren en uitvoeren van certificatie.
Dit is een gebied waarin een Beoordelingsrichtlijn kan worden
ingedeeld/geordend ten behoeve van accreditatie. Een CI kan zich door de
RvA laten accrediteren voor een bepaald techniekgebied.
Dit is een contract tussen een schemabeheerder (zoals KBI) en een CI,
waarin de regels vastgelegd zijn voor het gebruik door de CI van de door
de schemabeheerder beheerde certificatieregelingen. KBI heeft voor het
gebruik van KOMO Instal een licentieovereenkomst met KOMO.
Dit zijn (collectieve) keurmerken zoals die voor bepaalde werkterreinen
en/of doeleinden onder internationaal merkenrecht bij
merkenregistratiebureaus gedeponeerd zijn, met het doel om die tegen
inbreuk te kunnen beschermen.
Certificatie Instelling of andere rechtspersoon met het betreffende
certificatieschema in eigendom.
Het Centraal College van Deskundigen adviseert en/of ondersteunt het
KBI-Bestuur bij de uitvoering van een nieuw op te stellen of te actualiseren
certificatieregeling. Het CCvD is ook belast met het beheer van de door het
CCvD vastgestelde certificatieregelingen. Onder beheer wordt verstaan het
periodiek aanpassen van een certificatieregeling naar de actuele stand met
betrekking tot de wet- en regelgeving en de voor de certificatieregeling
relevante ontwikkelingen in de techniek.
De Raad voor Accreditatie beoordeelt enerzijds of geaccrediteerde
certificatieschema’s voldoen aan de hiervoor geldende eisen. Anderzijds
oefent de Raad toezicht uit op de certificerende instellingen die
certificaten uitgeven volgens een geaccrediteerd certificatieschema.

