
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

CONVENANT 

De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
R. Gans 
hierna te noemen: SZW 

enerzijds, en 

de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT), 
statutair gevestigd te Houten, 
en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door e.v. Overbeeke, voorzitter, 
hierna te noemen: Beheerstichting 

anderzijds, verder te noemen: partijen 

Overwegende dat 

de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet voor een aantal risicovolle werkzaamheden, 
producten en systemen een wettelijk certificaat verplicht stellen 1

; 

certificatie gebaseerd dient te zijn op toetsbare eisen die invulling geven aan de wettelijke 
eisen; 
de Beheerstichting aan de minister voorstellen doet over de voor een bepaald werkveld te 
stellen concrete eisen en dit als doelstelling heeft vastgelegd in haar statuten; 

- de voorstellen van de Beheerstichting worden gedaan in de vorm van schema's voor aanwijzing 
en toezicht alsmede werkveldspecifieke schema's voor beoordeling van producten en personen; 
deze schema's - na door de minister in definitieve vorm te zijn vastgesteld - door middel van 
een statische verwijzing in de regelgeving bindend worden verklaard; 
SZW de Beheerstichting kan vragen om voorstellen te doen met betrekking tot werkveld 
gerelateerde normering; 
SZW in beginsel alleen een instelling aanwijst als aangewezen (aangemelde) instelling indien 
deze tevens een geldige overeenkomst met een Beheerstichting heeft gesloten met betrekking 
tot het werkveld waarvoor de aangewezen (aangemelde) instelling wil worden aangewezen; 
met dit convenant de Beheerstichting zodanig wordt gepositioneerd dat zij haar rol kan 
vervullen in het licht van de verantwoordelijkheid van SZW voor het stelsel van certificatie; 

komen het volgende overeen: 

Artikel 1. Begripsbepaling 

Beheerstichting 
De Beheerstichting is een juridische rechtspersoon die 
- verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van schema's voor aanwijzing en 

toezicht en werkveldspecifieke schema's voor beoordeling van producten, systemen dan wel 
personen; 

1 Onder de term certificaat worden mede begrepen de 'verklaring van EG overeenstemming' op grond van SZW 
verplichtingen zoals keurmerk en typekeuringen. 
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- een samenwerkingsovereenkomst sluit met aangewezen (aangemelde) instellingen die door de 
minister van SZW willen worden aangewezen; 

- de werkzaamheden van een Centraal College van Deskundigen en - indien van toepassing -
andere projectgroepen (zoals werkkamers, clusters), een Centrale Examencommissie en een 
Centrale Itembank faciliteert. 

Het bestuur 
Het bestuur van de Beheerstichting, eindverantwoordelijk voor alle zaken binnen de Beheer
stichting. 

Centraal College van Deskundigen (CCvD) 
Het onderdeel van de Beheerstichting dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of 
branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en onderhouden van werkveld
specifieke documenten en dat op zodanige wijze is samengesteld dat sprake is van een 
evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deskundigen van deze partijen. 

Aangewezen (aangemelde) instelling 
Een door de minister van SZW aangewezen certificatie- of keuringsinstelling. 

Schema voor aanwijzing en toezicht 
Document waarin de eisen vastliggen waaraan aangewezen (aangemelde) instellingen dienen te 
voldoen om aangewezen te worden en te blijven door de minister van SZW. 

Werkveldspecifieke schema's voor beoordeling van producten, systemen en personen 
Document voor de beoordeling van producten, systemen dan wel personen. Het schema bevat in 
ieder geval een uitwerking van de volgende elementen: 
- een eenduidig vastgesteld onderwerp van certificatie; 
- een eisenstellend document, met daarin objectieve en toetsbare criteria voor het voldoen aan 

de eisen; 
- de methode/techniek waarmee getoetst wordt of aan de eisen is voldaan; 
- de geldigheidsduur van certificaten, verklaringen en bijpassende herbeoordelingstermijnen en 

de mogelijkheid van verlenging; 
- de in te dienen gegevens bij de aanvraag van een certificaat; 
- het kader voor invulling van het periodieke toezicht door de aangewezen (aangemelde) instel-

ling op de certificaathouder; 
- de minimaal te vermelden gegevens op het certificaat; 
- de sanctiecriteria en de sanctiemaatregelen gericht op de certificaathouder. 

Artikel 2. Het bestuur van de beheerstichting 

a) Het bestuur zorgt ervoor dat alle partijen binnen de Beheerstichting hun verantwoordelijkheid 
(kunnen) invullen. Het bestuur representeert alle belanghebbende partijen in het werkveld. Het 
bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter die niet gelieerd is aan de partijen in het bestuur. 
Aangewezen (aangemelde) instellingen kunnen, indien de overige leden van de Beheerstichting dit 
wensen, een vertegenwoordiger (roulerend) als waarnemer aan het bestuur laten deelnemen; 

b) Het bestuur zorgt ervoor dat het Centraal College van Deskundigen de ontwikkeling en het 
beheer van de schema's naar behoren kan uitvoeren; 

c) Wanneer de continuïteit van de Beheerstichting in gevaar is, meldt het bestuur dit onverwijld 
aan SZW. 

Artikel 3. Het Centraal College van Deskundigen 

De Beheerstichting bevordert, met als uiteindelijke doel te komen tot een evenwichtige vertegen
woordiging, dat deskundigen van belanghebbende partijen aan het Centraal College van Des
kundigen deelnemen. Het Centraal College van Deskundigen heeft een onafhankelijke voorzitter die 
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niet gelieerd is aan de partijen in het Centraal College van Deskundigen. De Beheerstichting legt dit 
vast in haar statuten. 

Artikel 4. De certifieerende en keurende instelling 

Aangewezen (aangemelde) instellingen zijn, vanwege hun inhoudelijke deskundigheid, als waar
nemer/adviseur toegevoegd aan het Centraal College van Deskundigen en andere onderdelen van 
de Beheerstichting die (wijzigingen in) de betreffende schema's inhoudelijk voorbereiden (zoals 
werkkamers). 

Artikel 5. Taken Beheerstichting 

a) De Beheerstichting heeft tot taak het uitwerken, aanleveren aan SZW voor bindende vaststelling 
door de minister, ter beschikking stellen en beheren van schema's voor aanwijzing en toezicht en 
werkveldspecifieke schema's voor beoordeling van producten en personen op het werkveld waarop 
ze opereren. 
Indien SZW het niet eens is met de inhoud van het schema, zal zij de Beheerstichting vragen om 
het schema aan te passen. 
Bij verschil van inzicht behoudt SZW zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de door 
de Beheerstichting aangeleverde schema's. Dit vanwege de wettelijke bevoegdheid en verantwoor
delijkheid van de minister om de eisen aan certifieerende instellingen en certificaathouders vast te 
stellen. Voordat de minister het definitieve schema vaststelt, zullen wijzigingen gemotiveerd aan de 
Beheerstichting ter kennisname worden gesteld. 

b) De Beheerstichting draagt bij aan de uniforme interpretatie en toepassing van de eisen uit de 
schema's. Interpretaties worden - voordat ze door de Beheerstichting op de website worden 
gepubliceerd - eerst ter goedkeuring voorgelegd aan SZW. Een wijziging van de eisen is alleen mo
gelijk door een gewijzigd schema door SZW te laten vaststellen. 

c) SZW kan de Beheerstichting vragen voorstellen te doen met betrekking tot werkveldgere
lateerde nadere eisen. 

d) De Beheerstichting sluit met elke instelling die voor aanwijzing door SZW in aanmerking wil ko
men een samenwerkingsovereenkomst af. De Beheerstichting stelt criteria op waaraan een 
instelling moet voldoen voordat een overeenkomst kan worden gesloten. 2 In ieder geval wordt 
geregeld hoe de afdracht van toeslagen door de aangewezen (aangemelde) instelling aan de Be
heerstichting plaatsvindt, teneinde te waarborgen dat de Beheerstichting over voldoende financiële 
middelen beschikt om haar continuïteit te garanderen. 
De overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de overeenkomst eindigt wanneer de 
aangewezen (aangemelde) instelling niet meer aan de aanwijzingscriteria voldoet. De Beheer
stichting informeert SZW minimaal drie maanden vooraf in geval de Beheerstichting de over
eenkomst met een aangewezen (aangemelde) instelling wil opzeggen. Een aangewezen (aan
gemelde) instelling die de overeenkomst wil opzeggen moet dit drie maanden voor de opzegdatum 
melden bij de Beheerstichting. Indien een aangewezen (aangemelde) instelling de overeenkomst 
met de Beheerstichting wil opzeggen: 

a. wijst de Beheerstichting de aangewezen (aangemelde) instelling op de consequenties van 
deze stap (aanwijzing vervalt, ordelijke overdracht werkzaamheden naar andere aangewezen 
(aangemelde) instelling); 

b. overlegt de Beheerstichting direct na het ontvangen van de mededeling van de aangewezen 
(aangemelde) instelling met SZW - indien er geen andere aangewezen (aangemelde) 
instelling is die de dossiers kan overnemen - hoe de dossiers van de aangewezen (aan
gemelde) instelling aan SZW kunnen worden overgedragen. 3 

2 Het is niet de bedoeling dat de Beheerstichting een uitgebreid onder20ek doet naar de juistheid van de aan
vraag door een kandidaat- aangewezen (aangemelde) instelling. De beoordeling in het kader van de 
(her)aanwijzing is de verantwoordelijkheid van SZW. 
3 De onder b geformuleerde bepaling is gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving. Op dit moment heeft 
juridisch gezien de Beheerstichting nog geen bevoegdheid om dossiers van aangewezen (aangemelde) 
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e) De Beheerstichting houdt een openbaar register bij van aangewezen (aangemelde) instellingen 
die certificaten mogen verstrekken op grond van de door de Beheerstichting ontwikkelde en be
heerde schema's voor beoordeling van producten en personen. Of de Beheerstichting verwijst naar 
de website waarop SZW alle informatie over wettelijke certificatie heeft opgenomen. Tevens houdt 
de Beheerstichting een openbaar centraal register bij van certificaathouders indien sprake is van 
persoonscertificatie. Voor zover een dergelijk register op gespannen voet staat met wet- en 
regelgeving (zoals de privacywetgeving) zal gebruik worden gemaakt van een afgeschermd 
gedeelte. 

f) De Beheerstichting heeft geen toezichthoudende taak ten opzichte van de aangewezen (aange
melde) instellingen. De Beheerstichting informeert SZW desgevraagd en uit eigen beweging over 
de wijze waarop het door de Beheerstichting opgestelde werkveldspecifieke schema en het schema 
voor aanwijzing en toezicht in de praktijk worden toegepast.4 

g) Registratie door de Beheerstichting van schema's omvat ook een revisiebeheer. 

Artikel 6. Vaststelling certificatieschema's en schema's voor aanwijzing en toezicht 

De Beheerstichting levert schema's voor aanwijzing en toezicht en werkveldspecifieke schema's 
voor beoordeling van producten en personen voor bindende vaststelling bij SZW aan. SZW 
bestudeert een aangeleverd schema en legt zijn bevindingen (inclusief eventuele aanpassingen) 
aan de Beheerstichting voor voordat het schema door de minister wordt vastgesteld. SZW verklaart 
schema's bij wet verbindend door publicatie in de Staatscourant van de schema's, die voorzien zijn 
van een uniek versienummer. 

Artikel 7. Financiering 

a) De Beheerstichting draagt zorg voor een behoorlijke (financiële) administratie. 

b) Het onderscheid in haar activiteiten die betrekking hebben op dit convenant enerzijds en 
eventuele andere activiteiten anderzijds dient zichtbaar te zijn. 

c) De reguliere financiering van de Beheerstichting door de aangewezen (aangemelde) instellingen 
die met de Beheerstichting een overeenkomst hebben op het gebied van de uitvoering van 
specifieke schema's, vindt plaats door middel van toeslagen (bijvoorbeeld op de verleende 
certificaten en/of auditdagen) of door middel van een omslagstelsel. Bij de berekening van de 
benodigde financiën wordt onder meer rekening gehouden met kosten voor: 

a. de ontwikkeling van nieuwe schema's; 
b. onderhoud van de schema's, harmonisatiedagen 
c. de levering van gegevens aan SZW. 

d) De Beheerstichting neemt, bij het vaststellen van de aan haar door de aangewezen (aan
gemelde) instellingen te betalen vergoedingen, een redelijke verhouding tot de kosten in acht. De 
redelijkheid van de tariefstelling naar aangewezen (aangemelde) instellingen is verifieerbaar 
(transparant en openbaar). 

Artikel 8. Communicatie 

a) Een medewerker van SZW kan aanwezig zijn als waarnemer in de bestuursvergaderingen van 
de Beheerstichting respectievelijk het CCvD. De vertegenwoordiger van SZW heeft geen stemrecht 
of instemmingsrecht. 

instellingen te beheren. Voor het ministerie van SZW heeft dat wel de voorkeur. Op dit moment bestudeert 
SZW of en hoe de beheerstichting deze beheertaak wel kan krijgen. 

4 Informatie over de toepassing van de schema's in de praktijk kan in eerste instantie naar de Inspectie SZW 
(Team Certificatie) worden gezonden. 
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b) SZW zal de Beheerstichting terstond, nadat een besluit in het kader van het sanctie- en 
maatregelenbeleid is genomen, hierover informeren. De Beheersstichting zal SZW terstond 
informeren indien zij van een aangewezen (aangemelde) instelling bericht heeft ontvangen dat de 
aangewezen (aangemelde) instelling de met de Beheersstichting gesloten overeenkomst wil 
opzeggen. 

c) SZW en de Beheerstichting informeren elkaar periodiek over relevante ontwikkelingen op het 
werkveld, waaronder belangrijke veranderingen in Europese en Nederlandse wet- en regelgeving 
en mogelijke tekortkomingen en/of interpretatieproblemen in de door het CCvD beheerde 
schema's. 

Artikel 9. Evaluatie 

Partijen kunnen de uitvoering en werking van dit convenant naar behoefte periodiek evalueren. 

Artikel 10. Looptijd van het Convenant 

Dit convenant is gesloten voor een looptijd van drie jaar. Het treedt in werking met ingang van de 
dag na ondertekening door beide partijen. Op verzoek van een of meer partijen die het convenant 
ondertekend hebben, kan het convenant, eventueel op basis van een evaluatie, worden aangepast 
indien de partijen hierover overeenstemming bereiken. 

Artikel 11. Opzegtermijn 

Partijen kunnen dit convenant te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden schriftelijk opzeggen. Opzegging van het convenant kan alleen plaatsvinden op grond van 
zwaarwegende redenen. 

Artikel 12. Afdwingbaarheid 

De afspraken in dit convenant zijn niet in rechte afdwingbaar. 

Artikel 13. Openbaarheid 

Na ondertekening van dit convenant door beide partijen wordt de tekst daarvan zo spoedig 
mogelijk geplaatst op de SZW-website en de site van de Beheerstichting. 

Den Haag, 26 maart 2012 

Veilig Werken, 

(C.V. Overbeeke) 
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