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die managementsystemen certificeert  
(bijvoorbeeld tegen ISO 22000), geaccredi-
teerd op basis van ISO/IEC 17021. In deze 
accreditatienormen worden eisen gesteld 
aan de competentie, onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van de organisatie en het 
personeel, en aan de procesvoering en het  
kwaliteitsmanagement. 
Accreditatie wordt verleend nadat de Raad 
van Accreditatie (RvA) bij een beoordeling 
heeft vastgesteld dat de organisatie aan de 
eisen van de desbetreffende accreditatie-
norm voldoet. Die beoordeling bestaat uit 
een onderzoek van documenten en dos-
siers en uit het waarnemen van de activi-
teiten van de organisatie in de praktijk.  

Rol van de RvA
Certificatie en accreditatie in relatie tot toezicht

Het begrip accreditatie is afgeleid van het 
Latijnse woord ‘credere’, dat vertrouwen of 
geloven betekent. Een accreditatie-instel-
ling (AI) verklaart dat zij gelooft dat een 
organisatie het vertrouwen waard is. Accre-
ditatie in de context van dit artikel betreft 
organisaties die beoordelen of aan bepaalde 
eisen wordt voldaan, met name certificatie-
instellingen (CI’s), inspectie-instellingen en 
laboratoria.

Accreditatieproces
Accreditatie van dit soort organisaties 
vindt plaats op basis van internationale 
accreditatienormen die door ISO worden 
opgesteld en gepubliceerd. Zo wordt een CI 

regelmatig is er kritiek op (falende) toezichthouders en  
verschijnen op discussiefora stellingen dat privaat toezicht 
ongeschikt is voor de publieke context. het toezicht op certifi-
catie-instellingen en laboratoria waarborgt onvoldoende hun 
kwaliteit. terecht wordt in deze discussies de rol van de raad 
voor accreditatie (rva) genoemd. wat is die rol en kan deze  
in een nieuw perspectief worden geplaatst? 

Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat de 
RvA audits bijwoont die de CI uitvoert. 
Na het verlenen van een accreditatie voert 
de RvA jaarlijks controlebeoordelingen uit 
en na elke vier jaar een uitgebreide her- 
beoordeling.

Betekenis bij het toezicht
Het doel van een audit is volgens  
NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 (clausule 
9.1.2.2.2) “een evaluatie van het vermogen 
van het managementsysteem om te 
bewerkstelligen dat de klant voldoet aan de 
eisen uit van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving en contractuele eisen”. Daarbij 
wordt opgemerkt: “een certificatieaudit van 
een managementsysteem is geen audit op 
de naleving van wettelijke voorschriften”. 
Twee aspecten zijn in de visie van de RvA 
in het bijzonder van belang in de discussies 
over het gebruik van certificatie en accre-
ditatie in het toezicht, namelijk de eisen 
waartegen wordt gecertificeerd en geaccre-
diteerd en de afstemming tussen de ver-
schillende toezichtsystemen.

Geringe inbreng bij eisen
De normen waartegen wordt geaccredi-
teerd zijn opgesteld door internationale 
technische commissies waaraan alle 
belanghebbende partijen kunnen deelne-
men. De ervaring leert echter dat daarin 
toezichthoudende overheden en industrie 
nauwelijks zijn vertegenwoordigd, terwijl 
de CI’s daarin juist zeer sterk participeren. 
Een te geringe betrokkenheid van (die) 
partijen kan tot gevolg hebben dat het 
draagvlak voor en de acceptatie van accre-
ditatie bij deze partijen ontbreekt. De 

relatie certificatie, 

overheidstoezicht  

en accreditatie.  

(bron: rva)
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opstellers kunnen dit deels ondervangen 
door extra eisen te formuleren, bijvoor-
beeld ten aanzien van de tijdsbesteding bij 
audits en de deskundigheid van auditoren. 
Ook kan in schema’s de omvang van accre-
ditatiebeoordelingen, zoals het aantal bij-
woningen dat wordt uitgevoerd door de 
RvA, worden gereguleerd. 

Doel is systeem, niet het product
De eisen die worden gebruikt bij certifica-
tie en accreditatie dienen een bepaald doel. 
Zo worden de eisen in bijvoorbeeld ISO 
9001 en ISO 22000 gebruikt om een uit-
spraak te doen over het managementsys-
teem van een organisatie en niet over de 
kwaliteit (of voedselveiligheid) van een 
daar geproduceerd specifiek voedings- 
middel. Een CI die een uitspraak doet over 
een product, moet hiervoor andere eisen 
hanteren, ander onderzoek uitvoeren en 
wordt ook volgens een andere accreditatie-
norm beoordeeld (ISO/IEC 17065 i.p.v. 
ISO/IEC 17021). 

Afstemming systemen van toezicht
In veel sectoren controleren verschillende 
partijen op allerlei niveaus. Een producent 
zal in de regel zelf de grondstoffen, materi-
alen, processen en producten aan controles 
onderwerpen, gebaseerd op kennis van de 
risico’s. 
De CI zal, vanuit de opdracht om een ver-
klaring af te geven over het management-
systeem, audits uitvoeren en daarbij onder 
andere de controles van de producent 
steekproefsgewijs verifiëren. De CI zal ook 
interne controles uitvoeren op het certifi-
catieproces, zoals een verificatie van de 
rapportage door de persoon die binnen een 
CI de certificatiebeslissing neemt. De RvA 
controleert vervolgens het werk van de CI. 
Deze reeks van controles is vaak nog uitge-
breider dan hier geschetst. De afnemer zal 
de producten van de producent vaak nog 
controleren in het eigen productieproces. 
Een publieke toezichthouder zal vanuit de 
eigen toezichtsfunctie ook nog inspecties 
uitvoeren. 

Het afstemmen van deze verschillende con-
trolesystemen lijkt mogelijkheden te bieden 
voor het vergroten van effectiviteit en effi-
ciëntie. Zo kunnen de resultaten uit het 
publieke toezicht worden gebruikt ter ver-
betering van de private systemen en kan 
andersom de publieke toezichthouder 
slimmer toezicht houden door gebruik te 
maken van informatie uit het private sys-
teem. Informatie-uitwisseling over resulta-
ten van audits van CI’s en van de RvA en 
over overtredingen die inspecties signale-
ren, is hiertoe onontbeerlijk. Nu al gebruikt 
bijvoorbeeld de NVWA voor haar beoorde-
ling van CI’s en inspectie-instellingen de 
RvA-rapporten van de beoordelingen van 
deze instellingen. De NVWA geeft echter 
geen informatie over haar bevindingen  
aan de RvA.  

Verder verplicht het ministerie van SZW 
de CI’s om de RvA-rapporten aan de 
Inspectie SZW beschikbaar te stellen. Een 
apart informatieprotocol tussen de RvA en 
I-SZW regelt de informatie-uitwisseling 
over gevaarlijke situaties en de reguliere 
zaken. Door ILT worden incidenteel ook 
rapporten opgevraagd van RVA’s beoorde-
lingen. De RvA mag de rapporten overi-
gens niet zelf aan de inspectiediensten 
geven, zij moet deze bij de klanten  
opvragen.

Nieuw perspectief op rol van RvA
Sinds de inwerkingtreding van de Europese 
verordening (EG)765/2008 op 1 januari 
2010 moet accreditatie worden uitgevoerd 
“als activiteit van openbaar gezag”. Om 
deze reden is de RvA sinds die datum een 
privaatrechtelijk zelfstandig bestuurs- 

orgaan. Vanuit deze positie lijkt de RvA bij 
uitstek geschikt om een brugfunctie te kun-
nen vervullen tussen de private en publieke 
controlesystemen en daarbij de wederzijdse 
afstemming te faciliteren. 
De wijze waarop in de verschillende 
domeinen van het overheidstoezicht 
gebruik wordt gemaakt van accreditatie en 
certificatie verschilt nogal. Momenteel 
wordt onder leiding van het ministerie van 
Economische Zaken een inventarisatie uit-
gevoerd van de gehanteerde werkwijzen. 
Deze inventarisatie en de gewijzigde positie 
van de RvA zullen als input moeten dienen 
voor een herformulering van het uit 2003 
stammende kabinetstandpunt over het 
gebruik van certificatie en accreditatie; 
deze herformulering wordt in 2014  
afgerond. Hierbij zijn ook de conclusies  

uit de omvangrijke studie van toezicht op 
publieke belangen van de Wetenschappelij-
ke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
van belang (september 2013). De WRR 
concludeert daarin onder meer dat ondui-
delijk is “.. hoe effectief en efficiënt dit 
publiek-private stelsel als geheel is”. De 
WRR benadrukt daarbij dat private certifi-
cering niet in de plaats mag komen van 
overheidstoezicht. De RvA onderschrijft 
deze conclusie en is bereid met de verschil-
lende partijen in de markt en bij de over-
heid te werken aan verdere uitwerking van 
het publiek-private toezichtstelsel.

‘ Een certificatie-audit van een  
managementsysteem is geen  
audit op de naleving van  
wettelijke voorschriften’

VMT08_HG_Taak_RVA.indd   37 21-05-2014   14:31:58


