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 Toezicht in de handelsketen: de rol van 

certificatie 

 
Paul Verbruggen 

1.  INLEIDING 

Certificatie vervult een belangrijke functie in de marketing van producten en 
diensten.1 Wanneer we als consument een aankoop doen in de supermarkt, 
kledingwinkel of op het internet prijken allerlei keurmerken, logo’s of labels 
op de waren om te onderstrepen dat deze veilig, duurzaam en/of betrouw-
baar zijn. Wat doorgaans onbelicht blijft is dat certificatie – in al haar vormen 
– tevens een belangrijke rol speelt in het toezicht houden op de naleving van 
regulering en kwaliteitsnormen die van toepassing zijn in de (contractuele) 
relaties tussen bedrijven in handelsketen. In sommige markten is het zelfs zo 
dat certificatie – en de daaraan gekoppelde toezichtmechanismen – sine qua 
non zijn om effectief toegang te krijgen tot het handelsverkeer.  

In deze bijdrage wordt ingegaan op de toezichthoudende functie die pri-
vate certificatie vervult in (internationale) handelsketens, dat wil zeggen certi-
ficatie die vorm krijgt door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten, 
allereerst tussen de partij die het certificaat aanvraagt en de externe partij die 
het certificaat verleent.2 De vraag wordt beantwoord hoe deze vorm van 
toezicht functioneert, waar eventuele knelpunten zitten bij de uitoefening 
van toezicht, en hoe die knelpunten zonodig ondervangen kunnen worden. 
Beantwoording van deze drieledige vraag is maatschappelijk relevant en wel 
om twee redenen. 

Ten eerste, het gaat meer dan eens mis met certificaten. Dat een certifi-
caat niet waarborgt waar het voor staat, lijkt vaker dan eens voor te komen 
en kan tevens verstrekkende gevolgen hebben in de maatschappij. Wat be-
treft dat laatste, geef ik het volgende voorbeeld. Sinds 2001 produceerde het 
Franse bedrijf Poly Implant Prothèse (PIP) borstimplantaten van een dubieuze 
kwaliteit die zich tot 2010 op de markt voor cosmetische producten konden 
verspreiden. Naderhand bleken de implantaten een twee keer zo hoge kans 
op scheuren te hebben dan andere implantaten op de markt en een soort sili-
cone te bevatten die werd gebruikt voor industriële en niet – zoals men zou 

                                                             
1  In deze bijdrage wordt gesproken over ‘certificatie’, een anglicisme voor certificering. 

2  Op certificatie die geregeld is bij wet of bestuurlijke regelgeving (bijvoorbeeld de APK-

keuring) wordt niet specifiek ingegaan in deze bijdrage, doch zal veel wat van hier be-

licht wordt ook van toepassing zijn op die vorm van certificatie. Zie over publiekrech-

telijke certificatie uitgebreid: Evers 2002 en Gabriël-Breukers 2008. 
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verwachten – medische toepassingen. Vrouwen met PIP implantaten kregen 
vele gezondheidsklachten, waaronder ontstekingen, zwellingen en pijn in 
lymfeklieren.3 Het systeem van risicobeheersing en kwaliteitsbewaking voor 
de productie van de implantaten was niettemin goedgekeurd door de Duitse 
certificatie-instelling TÜV Rheinland. Dat een verkeerde soort silicone werd 
gebruikt voor de implantaten, werd niet ontdekt, mede omdat PIP dit ge-
bruik op frauduleuze wijze wist te verbergen voor deze instelling. De goed-
keuring die volgde gaf PIP onder de bestaande Europese regelgeving de mo-
gelijkheid om de implantaten aan te bieden op de Europese markt.4 Het niet 
ontdekken van de malafide praktijken van PIP in het certificatieproces leidde 
er dus uiteindelijk toe dat vele vrouwen in Europa (en landen daarbuiten) ge-
dupeerd werden door de PIP implantaten.5 

Ten tweede is het zo dat overheden op nationaal en internationaal niveau 
zich inlaten met certificatie en haar incorporeren in wetgeving en toezichtbe-
leid. Dit was al het geval bij de PIP implantaten op het Europese niveau.6 Op 
nationaal niveau wordt ook vertrouwd op private certificatie. In Nederland 
betoogde kabinet Rutte-I in 2010: ‘Bij deugdelijke zelfregulering (certifice-
ring) kan met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden volstaan.’7 De 
vraag is natuurlijk wat deugdelijk is en hoe deugdelijkheid kan worden ge-
waarborgd. Afwezigheid van die borging kan het gehele wettelijke of be-
leidskader noodlottig worden.8 Ook in het WRR-rapport ‘Toezien op publie-
ke belangen’ wordt certificatie als vorm van privaat toezicht als waardevol 
gezien bij het verruimen van het perspectief op rijkstoezicht. De houding is 
(gelukkig wat mij betreft) echter een kritische en de WRR stelt dan ook dat 
het gebruik van certificatie in de uitoefening van toezicht door rijksinspecties 
aan brede randvoorwaarden van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en trans-
parantie gebonden moet zijn.9 In deze bijdrage wordt daarom tevens bezien 
in hoeverre private certificatie in het algemeen beantwoordt aan deze rand-
voorwaarden. Wat thans volgt is een uiteenzetting van de achtergronden van 
deze vorm van certificatie. 

                                                             
3  Europese Commissie 2014, p. 53-54. 

4  Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende 

een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, PbEG 

21 juli 1998, L 204, p. 37-48. 

5  Naar schatting 300,000 vrouwen in 65 verschillende landen kregen implantaten van 

PIP (BBC 2013). 

6  Zie over dat publieke (Europese) wetgevingskader specifiek: Van Leeuwen 2014 en 

Van Leeuwen & Verbruggen 2015. 

7  Coalitieakkoord kabinet Rutte-I 2010, p. 12. 

8  Zie voor een kritische analyse van het beleid hieromtrent van de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA): Verbruggen & Havinga 2014, alsmede de bijdrage van 

Havinga in deze bundel. 

9  WRR 2013, p. 152 e.v. 
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2.  ALGEMENE ACHTERGRONDEN VAN PRIVATE CERTIFICATIE 

2.1  Opkomst en groeifactoren 

Certificatie is uitgegroeid tot een ware industrie. Hoewel certificatie een lan-
ge geschiedenis kent,10 is haar ontwikkeling in de laatste jaren significant te 
noemen.11 We komen er zowat in om, zo lijkt het.12 Wat kan de sterke groei 
van private certificatie verklaren?  

Een eerste element betreft productdifferentiatie. Bedrijven willen zichzelf 
en hun producten en diensten onderscheiden van concurrenten en wenden 
daarvoor certificaten aan die (zouden) duiden op kwaliteiten zoals veilig-
heid, duurzaamheid, herkomst en betrouwbaarheid. Bedrijven gebruiken 
certificatie zelfs om geheel nieuwe productlijnen te ontwikkelen. Een goed 
voorbeeld daarvan is het merk ‘AH Puur&eerlijk’ dat Ahold sinds 2009 aan-
biedt in zijn supermarkten. Dit merk is geen certificaat, maar voedselpro-
ducten van dit merk zijn wel overeenkomstig een of meerder standaarden 
gecertificeerd.13 Ahold heeft derhalve dankbaar (en slim) gebruik gemaakt 
van bestaande certificaten en door die te combineren biedt zij een ‘nieuw’ 
product aan. 

Naast productdifferentiatie speelt ook globalisering een grote rol bij de 
groei van private certificatie.14 Doordat producten thans steeds vaker over de 
grens vervaardigd worden, nemen de risico’s op afwijkende kwaliteit en niet-
naleving van (rechts)normen op het terrein van consumentenbescherming, 
milieu en mensenrechten toe. Certificatie geldt als een beproefde manier om 
deze risico’s binnen internationale handelsketens in kaart te brengen, be-
heersbaar te maken en te beperken. Zo hebben bekende retailers van consu-
mentenproducten in sectoren als de kledingindustrie – al dan niet onder 

                                                             
10  Aan het eind van de 18de eeuw ontstond in de scheepvaart een vorm van certificatie 

die tot op heden wordt gebruikt, te weten classificatie. Verzekeringsmaatschappijen 

huurden inspecteurs in om schepen die werden gebruikt voor de internationale handel 

te controleren en classificeren op hun zeewaardigheid; zie: Boisson 1994. 

11  Het jaarverslag van de Europese koepelorganisatie voor accreditatie-instellingen (Eu-

ropean co-operation for Accreditation – EA) van 2012 stelt dat het aantal geaccredi-

teerde certificatie-instellingen sinds 2009 met 20% is gestegen. Ten opzichte van 2011 

steeg het aantal geaccrediteerde certificatie-instellingen voor producten in 2012 met 

40%, terwijl het aantal voor de certificatie van risicobeheerssystemen en personen met 

meer dan 25% en respectievelijk 15% stegen; zie: EA 2013, p. 11-12. 

12  Van de Keuken, Volkskrant, 6 september 2014. Zie voor een uitgebreid overzicht van 

keurmerken in Nederland: <http://www.consuwijzer.nl/keurmerken> en <http://www. 

milieucentraal.nl/keurmerken/> (geraadpleegd 1 december 2014). Overigens zijn keur-

merken niet gelijk te stellen met certificatie; zie 1.3 infra. 

13  <http://www.ah.nl/over-ah/merken/puur-en-eerlijk> (geraadpleegd 1 december 2014). 

14  Blair e.a. 2008.  
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druk van negatieve publiciteit – hun economische macht doen gelden en cer-
tificatieschema’s ontwikkeld die door middel van overeenkomsten worden 
opgelegd aan de bedrijven in de gehele handelsketen. Certificatie kan dan 
dienst doen als methode om eventuele aansprakelijkheden te ondervangen 
en tegelijkertijd worden gepresenteerd als initiatief van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen.15 

Ten slotte vaart certificatie wel bij de enorme toename van private stan-
daarden. Eén van de centrale spelers is de International Standardisation Or-
ganization (ISO), een vereniging naar Zwitsers privaatrecht. Sinds haar op-
richting in 1946 heeft ISO bijna 20.000 standaarden ontwikkeld.16 Hoewel ISO 
in eerste instantie uitsluitend standaarden van technische aard formuleerde, 
heeft zij zich sinds 1987 ook toegelegd op standaarden die zien op productie- 
en risicobeheerssystemen. Bedrijven gebruiken deze normen om hun produc-
tie beter aan te laten sluiten op de eisen van hun klanten en beter aan gelden-
de regelgeving te voldoen (ISO 9000 series) of bijvoorbeeld om milieuvrien-
delijker (ISO 14000 series) en duurzamer (ISO 26000 series) te produceren. 
Met de komst van dit type ISO-standaard groeide tevens de vraag naar in-
stanties die conformiteit met die standaarden konden certificeren.17 

2.2  Begrip en functie  

Wat is certificatie?18 In ruime zin kan zij worden omschreven als het geheel 
van procedures waarin de conformiteit van een product, proces, dienst, sys-
teem of persoon vooraf wordt getoetst aan een bepaalde kwaliteitsnorm.19 
Als deze conformiteitsbeoordeling positief uitvalt, wordt er een certificaat in 
de vorm van een schriftelijk keurmerk, logo of label verleend, dat aangeeft 
dat er gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen be-
staat dat er aan de getoetste kwaliteitseisen is voldaan. Vaak is aan verlening 
van het certificaat een recht (van licentie) voor de aanvrager gekoppeld om 
het certificaat voor commerciële doeleinden te gebruiken gedurende de tijd 
dat het geldig is.  

De ratio van deze ‘private’ certificatie betreft in essentie marktlogica: cer-
tificatie biedt informatie aan de deelnemers aan het economisch verkeer over 
de kwaliteiten van een product, proces, dienst, systeem of persoon en stelt 
hen daarmee beter in staat om hun handelspartners te selecteren. Een belang-
rijk doel van certificatie is dan ook de asymmetrie van informatie over de 
wijze van productie en dienstverlening tussen de aanvrager van het certifi-

                                                             
15  Zie hierover: Verbruggen 2014a. 

16  <http://www.iso.org/iso/home/about.htm> (geraadpleegd 1 december 2014). 

17  Blair e.a. 2008, p. 330-332. 

18  Deze paragraaf bouwt voort op Verbruggen 2013a. 

19  Vgl. Jahn e.a. 2005, p. 57. Vgl. Evers 2002, p. 21-22. 



Paul Verbruggen 113 

 
――― 

 

caat en (potentiële) afnemers te dichten. Certificatie ziet vaak op kwaliteiten 
van producten of dienstverleners die niet (snel) af te lezen zijn van het pro-
duct of dienstverlener zelf. Zij is dus een mechanisme om deze kwaliteiten 
inzichtelijk te maken. De voornaamste functie van private certificatie zou dus 
kunnen worden omschreven als het signaleren van kwaliteitskenmerken.20 
Certificatie wordt om die reden dan ook wel eens omschreven als een vorm 
van ‘regulering door informatie’.21 

De signaalfunctie van certificatie krijgt vorm doordat bedrijven keur-
merken, logo’s of labels voeren in hun marketing, onderhandelingen, aanbe-
stedingsprocedures of andere economische activiteiten. Certificatie vervult 
daarmee ook een belangrijke marketingfunctie. Zij kan worden aangewend 
voor relaties tussen bedrijven en consumenten (B2C) of tussen bedrijven on-
derling (B2B). Alle procedures van een specifiek certificaat – samen ook wel 
een certificatieschema genoemd – bepalen welke bedrijven wel of niet gecer-
tificeerd zijn en ten aanzien waarvan (zie 1.4 hieronder). Ook de mate waarin 
wordt voldaan aan kwaliteitsnormen kan worden uitgedrukt. Een certifica-
tieschema hanteert dan keurmerken die gradaties van conformiteit aangeven, 
bijvoorbeeld door middel van bepaalde tekens of lettercombinaties.22 

Naast de signaal- en marketingfunctie vervult certificatie ook een toe-
zichtfunctie, voornamelijk voor bedrijven die hun productie via complexe en/ 
of internationale ketens organiseren.23 Voor deze bedrijven – veelal Westerse 
multinationals – is controle en toezicht op naleving van regulering en kwali-
teitsnormen in hun ketens problematisch en zeer kostbaar, onder meer omdat 
in de landen waar hun leveranciers gevestigd zijn de regelgeving ten aanzien 
van veiligheid, duurzaamheid en mensenrechten te wensen over kan laten.24 
Ook na verstrekking van het certificaat, zal de certificatie-instelling door-
gaans tussentijdse inspecties en audits uitvoeren om te verifiëren of de kwali-
teitsstandaarden die aan het certificaat ten grondslag liggen nog worden 
nageleefd. Certificatie impliceert derhalve een periodieke toetsing en controle 
van conformiteit en dient zodoende als mechanisme van toezicht op de nale-
ving van regulering en kwaliteitsnormen binnen de handelsketen. 

                                                             
20  Verbruggen 2013b, p. 521. 

21  Bartley 2011, p. 442 en Baarsma e.a. (2003), p. 31 e.v.. 

22  Een voorbeeld hiervan is het ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ 

(LEED) schema ontwikkeld door de Green Building Councils. Dit schema, dat wereld-

wijd geïmplementeerd wordt, ziet op duurzaamheid van gebouwen en bouwprojecten, 

en gebruikt verschillende keurmerken om gradaties van conformiteit aan de betrokken 

kwaliteitsnormen te geven. Zie: <http://www.usgbc.org/leed> (geraadpleegd 1 decem-

ber 2014). 

23  Blair e.a. 2008, p. 328. 

24  Zie voor een uitgebreide discussie en empirische onderbouwing van de ontwikkeling 

van certificatie als een toezichtmechanisme binnen internationale handelsketens: Van-

denBergh 2007. 
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2.3  Betrokken partijen 

Certificatie kent zoals gezegd vele verschijningsvormen. Het proces van certi-
ficatie kenmerkt zich echter steeds door een conformiteitsbeoordeling van 
vooraf vastgestelde normen die duiden op bepaalde kwaliteiten. Wie die 
kwaliteitsnormen vaststelt, wie ze toetst en wie die toetsing aanvraagt, be-
paalt in belangrijke mate de betrouwbaarheid van het certificaat. Door te 
kijken naar de verhoudingen tussen de partij die de normen heeft vastgesteld 
waarvan de conformiteit bij de certificatie wordt beoordeeld (de normsteller), 
de partij die de beoordeling uitvoert (de certificatie-instelling) en de partij die 
certificatie aanvraagt (de aanvrager) kunnen drie verschillende typen van cer-
tificatie worden onderscheiden.25 

Wanneer de normsteller tevens certificatie-instelling en aanvrager is, is er 
sprake van eerste partij-certificatie. Onder deze categorie vallen de vaak zelf-
verzonnen logo’s en labels die bedrijven op hun producten en diensten plak-
ken voor pure marketingdoeleinden. Het ‘Keuze Klavertje’ van Ahold voor 
bewuste voeding was daarvan een voorbeeld.26 De betrouwbaarheid van 
deze eigen logo’s staat onder druk nu er geen extern toezicht is op het proces 
van certificatie, dat wil zeggen, welke normen getoetst worden en hoe die 
toetsing plaatsvindt.  

Deze kwestie wordt enigszins ondervangen in het geval van tweede partij-
certificatie, waarbij de conformiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd door een 
andere partij, maar waarmee de aanvrager weliswaar nauwe handelsbetrek-
kingen onderhoudt, bijvoorbeeld omdat zij een handelspartner, dochteron-
derneming of brancheorganisatie daarvan is. De certificatie-instelling stelt 
dan zelf de norm op basis waarvan certificatie plaatsvindt. Het keurmerk 
Thuiswinkel Waarborg, dat ziet op de betrouwbaarheid en veiligheid van 
webwinkels, is een voorbeeld van dit type certificatie omdat het wordt be-
heerd door Thuiswinkel.org, een vereniging voor webwinkels.  

Van derde partij-certificatie is sprake indien de normsteller de certificatie-
activiteiten uitbesteedt aan een instelling die geen handelsrelaties heeft met 
de aanvrager en als zodanig buiten de handelsketen valt. Niettemin is deze 
vorm van certificatie een commerciële dienst en vindt zij doorgaans tegen 
betaling plaats. Om de integriteit en geloofwaardigheid van het gehele certi-
ficatieschema te waarborgen, legt de normsteller vaak tevens criteria op aan 
de certificatie-instelling alvorens zij de producten en systemen van de aan-

                                                             
25  Vgl. Baarsma e.a. 2003, p. 32 e.v., Nederlands Normalisatie-instituut 2013 en Schmidt & 

Verbruggen 2013.  

26  In maart 2011 werd dit logo vervangen door het ‘Ik Kies Bewust’-logo dat is ontwik-

keld door de Nederlandse voedselbranche. Zie: <http://www.ikkiesbewust.nl/nieuws/ 

en_voedingslogo_stichting_ik_kies_bewust_en_ albert_heijn> (geraadpleegd 1 decem-

ber 2014). 
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vrager volgens de geldende norm mag certificeren. Het (meta)toezicht op 
naleving door de certificatie-instelling van dergelijke criteria wordt verzorgd 
door de normsteller zelf, al dan niet in combinatie met een accreditatie-instel-
ling.27 In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie.28 

Derde partij-certificatie wordt belangrijke voordelen toegedicht. Naast 
het feit dat de betrouwbaarheid van het certificaat in een grotere mate ge-
waarborgd is dan bij eerste en tweede partij-certificatie, kunnen de kosten 
van certificatie eenvoudig worden afgewenteld op de aanvrager of op certifi-
catie-instelling zelf. Voor retailers, die actief zijn in het opstellen (en opleg-
gen) van nieuwe normen en standaarden in de handelsketen,29 is dat een 
enorme kostenbesparing. De combinatie van een onafhankelijke toets en de 
mogelijkheid tot uitbesteding van kosten heeft er voor gezorgd dat derde 
partij certificatie thans als leidend model van private certificatie fungeert 
voor het monitoren, beheersen en beperken van allerhande risico’s (bijvoor-
beeld inzake veiligheid, reputatie en aansprakelijkheid) binnen handelste-
kens.30 De navolgende analyse zal zich dan ook uitsluitend richten op deze 
vorm van certificatie. 

Niettemin moet worden gesteld dat de integriteit ook in het derde partij-
model van certificatie niet onomstreden is. Immers, certificatie blijft onder dit 
model een commerciële dienst verleent door bedrijven. Ook in geval van 
derde partij certificatie zal de certificatie-instelling steeds de afweging moe-
ten maken tussen (te) streng zijn en daardoor het risico lopen een betalende 
klant te verliezen of (te) soft zijn en daarmee haar onafhankelijkheid en repu-
tatie op het spel zetten in ruil voor een grotere omzet. Indien de afweging 
doorslaat naar het tevreden houden van klanten, zal dit ten koste gaan van 
de integriteit en betrouwbaarheid van het certificaat. Op dit punt kom ik (zie 
3.2 hieronder) uitvoerig terug.  

2.4  Certificatieproces en werkwijze 

Hoe een certificaat wordt verkregen en welk toezicht het exact omvat, wordt 
uiteindelijk bepaald door het desbetreffende certificatieschema. Veel zal ook 
afhangen van de vraag waarop het certificaat ziet, namelijk of het gericht is 
op producten, productieprocessen en diensten, het systeem dat gebruikt wordt om 

                                                             
27  Een voorbeeld voor derde partij-certificatie is het Max Havelaar keurmerk, waarvan de 

normen worden opgesteld door de internationale koepelorganisatie Fairtrade Inter-

national en de certificatieactiviteiten worden ondernomen door een onafhankelijke en 

geaccrediteerde certificatie-instelling geheten Flo-Cert GmbH. Zie: <http://www.fair-

trade.net/certifying-fairtrade.html> (geraadpleegd 1 december 2014).  

28  <www.rva.nl> (geraadpleegd 1 december 2014).  

29  Verbruggen 2014a. 

30  Blair e.a. 2008, p. 329. 
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de risico’s in de bedrijfsvoering te beheersen, of de vakbekwaamheid van per-
sonen.31 

In het algemeen kan het volgende worden gesteld over derde partij certi-
ficatie die ziet op producten of risicobeheerssystemen. Een bedrijf dat in aan-
merking wil komen voor een certificaat zal daarvoor een aanvraag moeten 
indienen bij een door bij de normsteller aangesloten of anderszins goed be-
vonden certificatie-instelling.32 In het kader van die aanvraag sluit de aanvra-
ger een overeenkomst (van opdracht ex artikel 7:400 van het Burgerlijk Wet-
boek) met de instelling waarin wordt bepaald aan welke kwaliteitsnormen de 
aanvrager moet voldoen (de standaard) en hoe de instelling die zal toetsen (het 
protocol). Tevens zal in deze overeenkomst doorgaans het gebruik van de 
aanvrager van de intellectuele eigendomsrechten van de normsteller op het 
certificaat gereguleerd worden en geheimhoudingsplichten van de certifica-
tie-instelling jegens derden.  

Nadat de certificatieovereenkomst tot stand is gekomen, volgt de confor-
miteitbeoordeling van het product of systeem. Deze beoordeling kan vooraf 
worden gegaan door een zogenaamd ‘self-assessment’, waarin de aanvrager 
reeds zelf een analyse maakt van zijn conformiteit en mogelijke verbeterpun-
ten. Wat betreft de gebruikte methodiek, deze is sterk afhankelijk van wat ge-
toetst wordt en wat het toepasselijke protocol voorschrijft. Voor productcerti-
ficatie kan gelden dat monsters (samples) van het product aan een test in een 
laboratorium worden blootgesteld of dat de machines gebruikt in het pro-
ductieproces worden geïnspecteerd op veiligheid en residu. Een risicobeheer-
systeem voor de productie van consumptiewaren zal eerder aan de hand van 
een auditbezoek worden gecertificeerd. Tijdens een dergelijke audit worden 
verschillende elementen van de bedrijfsvoering en/of het productieproces 
aan de hand van afvinklijsten gecontroleerd. De audit kan dan een controle 
inhouden van documentatie (bijvoorbeeld de implementatie van het risico-
beheermodel door de aanvrager, uitslagen van zelf uitgevoerde testresultaten 
of de diplomering van personeel), maar kan ook een rondgang door de pro-
ductiefaciliteit (bijvoorbeeld de fabriek, het atelier, de stallen of de keuken) 
zijn waarbij fysiek wordt geïnspecteerd en eventueel monsters worden ge-
nomen. 

                                                             
31  Zie voor deze drieledige indeling ook: Raad van Accreditatie, ‘Certificeren’ <http:// 

www.rva.nl/resources/AMGATE_10218_1_TICH_R136388484390/AMGATE_10218_0_

TICH_R281393815978 (geraagdpleegd 1 december 2014). 

32  Deze aansluiting kan bijvoorbeeld volgen uit het feit dat de certificatie-instelling geac-

crediteerd is door een accreditatie-instelling of onder een licentieovereenkomst ope-

reert gesloten met de normsteller, waarin de laatste de certificatie-instelling het recht 

geeft om certificaten te verstrekken waarvan de normsteller rechthebbende op het bij-

behorende intellectuele eigendom is. 
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Het protocol bepaalt de frequentie en timing van de conformiteitbeoor-
delingen, alsmede of zij aangekondigd of onaangekondigd worden uitge-
voerd. De beoordeling die volgt op de aanvraag (en de verlenging) van certi-
ficatie zal doorgaans aangekondigd zijn en een volledige toets van alle kwali-
teitsnormen in de standaard behelzen. Tussentijdse beoordelingen zijn nodig 
om te waarborgen dat de normen op basis waarvan het certificaat is verleend 
gedurende de gehele periode waarin dat certificaat geldig is, worden nage-
leefd. Tussentijdse inspecties en audits kunnen onaangekondigd zijn, al vor-
men aangekondigde controles nog altijd de norm. Een tussentijdse toets zal 
niet alle controlepunten nalopen, doch zal vaak risicogestuurd zijn. Dat wil 
zeggen dat het toezicht gefocust wordt op de essentiële normen en eerder 
gesignaleerde fouten en verbeterpunten van de certificaathouder. 

3.  FALEND TOEZICHT DOOR CERTIFICATIE-INSTELLINGEN 

3.1  Kritiek op certificatie 

Hoewel certificatieschema’s er gedegen uit kunnen zien en met ogenschijnlijk 
belangrijke waarborgen worden omkleed,33 blijkt geregeld dat certificatie niet 
de beoogde kwaliteiten van het gecertificeerde garandeert. Certificatie is dan 
ook aan veel kritiek onderhevig. In de inleiding werd reeds het voorbeeld ge-
geven van de certificatie-instelling TÜV Rheinland, die het systeem van risi-
cobeheersing en kwaliteitsbewaking voor de productie van PIP borstimplan-
taten certificeerde en niet ontdekte dat een onjuiste soort silicone werd ge-
bruikt voor de vulling van de implantaten. Dat hier de certificatie-instelling 
faalde in haar toezicht lijkt duidelijk, maar gek genoeg is dat toch niet zo.34 
Om te stellen dat een certificatie-instelling heeft gefaald in haar toezichtstaak, 
moeten we weten wat dat toezicht precies inhoudt. Daaraan is tevens gekop-
peld de vraag welke zekerheid certificatie überhaupt biedt.  

                                                             
33  Hierboven werden al genoemd een onafhankelijke derde partij die controleert, accre-

ditatie van die derde en tussentijdse en onaangekondigde controles. 

34  Ook civiele rechtbanken zijn verdeeld op dit punt. Volgens de Franse rechter (Tribunal 

de Commerce in Toulon, 14 november 2013, rolnummer: 2011F00517) handelde TÜV 

Rheinland in dit geval onzorgvuldig en had het de fraude van PIP omtrent de soort si-

licone die voor de vulling van de borstimplantaten werd gebruikt moeten ontdekken. 

Op basis daarvan nam de rechter de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de certifi-

catie-instelling aan. In Duitsland, hebben civiele rechters deze aansprakelijkheid voor-

alsnog van de hand gewezen en gesteld dat de instelling geen fout beging bij de certifi-

catie van PIP’s risicobeheers- en kwaliteitsbewakingssysteem. Zie: Landgericht Fran-

kenthal (Pfalz), 14 maart 2013 – 6 O 304/12 en Oberlandesgericht Zweibrücken 30 janu-

ari 2014 – 4 U 66/13. Zie uitgebreid: Van Leeuwen & Verbruggen 2015. 
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Laat ik eerst duidelijk maken wat ik met falend toezicht door certificatie-
instellingen bedoel. Daarmee bedoel ik dat de instelling haar taak van contro-
le en toezicht op ondeugdelijke wijze heeft uitgevoerd: zij heeft een certificaat 
verleend daar waar zij dat niet had behoren te doen of ze heeft een certificaat 
niet ingetrokken daar waar zij dat wel had behoren te doen. De vraag is dan 
natuurlijk wat bepaalt wat behoort. In de eerste plaats is dat het certificatie-
schema zelf en daarbij behorende standaard en protocol. Zij bepalen de reik-
wijdte van het certificaat en de door de certificatie-instelling uit te voeren 
toets. Het verlenen van een certificaat daar waar niet voldaan is aan de stan-
daard of het overtreden van de inspectieregels in het protocol, zijn dan voor-
beelden van falend toezicht. Of het niet intrekken van een certificaat gedu-
rende de geldigheidsperiode van een certificaat een falen is, hangt voors-
hands af van de toepasselijke regels in het certificatieschema. Indien dit 
schema tussentijdse controles voorschrijft en deze controles de non-conformi-
teit hadden moeten blootleggen, dan is er sprake van een falen. Lastiger 
wordt het als extra controles niet redelijkerwijs non-conformiteit hadden 
kunnen ontwaren: had de certificatie-instellingen dan meer moeten doen dan 
het protocol voorschrijft? Zo ja, op basis waarvan? 

Deze vraag raakt aan de vraag welk toezicht private certificatie impli-
ceert en welke zekerheid het überhaupt biedt. Certificatie, zo zou ik menen, 
is een beperkte vorm van toezicht. Het toezicht is gecontracteerd, specifiek 
gericht op een bepaald product, proces, dienst, systeem of persoon en wordt 
slechts op bepaalde momenten uitgevoerd veelal in overleg met of op voor-
spraak van de onder toezicht gestelde. Heel concreet wil dat zeggen dat toe-
zicht voornamelijk vooraf en bij hercertificatie plaatsvindt, alsmede op aan-
gekondigde wijze. Met name ten aanzien van het feit dat toezicht pas volgt 
op uitdrukkelijk verzoek van de onder toezicht gestelde, verschilt het toe-
zicht dat uitgaat van private certificatie wezenlijk van het publiekrechtelijke 
toezicht uitgeoefend door de overheid.  

Om van falen te spreken zal tevens bekeken moeten worden waartoe cer-
tificatie in het concrete geval strekt en welke zekerheid het daarmee dus 
biedt.35 Systeemcertificatie ziet bijvoorbeeld op iets wezenlijk anders dan 
productcertificatie. Anders dan wat men wellicht zou verwachten, zegt een 
certificaat dat ziet op een systeem voor de goede borging van veiligheidsrisi-
co’s betrekkelijk weinig over het veiligheidsniveau van de producten die met 
behulp van dat systeem worden gemaakt.36 Dat een bouwbedrijf de veilig-
heidsrisico’s op een bouwterrein voldoende kan beheersen, zegt nog niets 
over de veiligheid van het gebouwde. Het certificaat geeft slechts aan dat een 
functionerend systeem voor de beheersing van gevaren voorhanden is aan de 
hand waarvan de certificaathouder zijn eigen bedrijfsvoering kan verbeteren. 

                                                             
35  Zie tevens: Verbruggen 2013a, p. 332-333. 

36  Vgl. Evers 2002, p. 26. 
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Ofschoon deze vorm van certificatie de kans op incidenten pleegt te vermin-
deren, vormt zij geen garantie voor de veiligheid van de producten die via 
dat systeem worden geproduceerd.37 De certificatie-instelling neemt niet de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager over voor de deugdelijkheid en vei-
ligheid van de gemaakte producten. 

3.2  Mogelijke oorzaken 

Wetende dat certificatie een beperkte vorm van toezicht inhoudt, die slechts 
op specifieke aspecten van producten, systemen of personen ziet, dan nog 
faalt het toezicht soms. Waarom faalt het dan? Ik richt me hier op de mogelij-
ke oorzaken van falend toezicht door certificatie-instellingen en niet op be-
drijven die heimelijk certificaten aanwenden, hetgeen natuurlijk ook kan 
leiden tot situaties waarin een certificaat niet staat waarvoor het zou moeten 
staan.38 Ook laat ik onbesproken de vraag of de getoetste standaard de be-
trokken risico’s in voldoende mate dekt.39 Mijns inziens betreft dat een vraag 
naar de kwaliteit en reikwijdte van materiële norm en zegt zij weinig over de 
wijze waarop toezicht wordt uitgevoerd. Ik behandel hier slechts mogelijke 
oorzaken die direct gerelateerd zijn aan het doen van toezicht en de daarvoor 
opgetrokken procedures. Zonder de pretentie te hebben hier volledig te zijn, 
ga ik in het navolgende in op drie factoren, die zonder meer belangrijk zijn 
gebleken in de praktijk. 

Een eerste oorzaak betreft het belangenconflict tussen enerzijds het finan-
ciële belang van de private certificatie-instelling en anderzijds de professio-
nele plicht van deze instelling om onafhankelijk, onpartijdig en deskundig 
certificatiediensten uit te voeren zodat derden op certificatie kunnen vertrou-

                                                             
37  Dit gegeven speelde ook in de PIP-casus, waardoor men kan betwijfelen of deze casus 

daadwerkelijk een voorbeeld is van toezichtsfalen door een certificatie-instelling. Zie 

voetnoot 34 supra. De onduidelijkheid waar certificatie in het concrete geval precies op 

ziet en welke waarborgen het derhalve biedt, speelt ook een prominente rol in de dis-

cussie omtrent de systeemcertificatie van werkplekken van fabrieksarbeiders in de kle-

dingindustrie in Pakistan, waar snel na het verlenen van het certificaat brand ontstond 

waarbij tientallen mensen de dood vonden. Zie: Yardley 2012 en Walsh & Greenhouse 

2012. 

38  Een voorbeeld hiervan is de fraude door kippenboeren met de labels van biologische 

kippeneieren. Zie: <www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2025821/5-aanhoudin-

gen-in-onderzoek-naar-fraude-bij-pluimveebedrijven> (geraadpleegd 1 december 

2014). 

39  Deze vraag is van groot belang bij het evalueren van de mate waarin certificatie-instel-

lingen erin slagen om de betrokken risico’s te beheersen en ondervangen. Zie voor een 

kritische analyse van dit punt in de context van certificatie en audits in de voedselsec-

tor: Powell e.a. 2013. 
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wen.40 Dit conflict worden gevoed voor de commerciële relatie die de instel-
ling met de aanvrager van het certificaat heeft. Private certificatie-instellingen 
hebben een duidelijk belang om gevraagd te worden voor certificatie en her-
certificatie van bedrijven. Het voortbestaan van hun onderneming is er bij ge-
baat om de klanten die zij hebben, aan zich te binden en tevreden te hou-
den.41 Daar waar klanten zonder veel gedoe en kosten een certificaat willen 
en eenvoudig kunnen overstappen naar een welwillende concurrent als hen 
dat niet geboden wordt, wordt de instelling geprikkeld niet al te streng te 
zijn in de uitvoering van haar toezicht. Dat niet te streng zijn, kan inhouden 
dat de certificatie-instelling minder doortastend te werk gaat bij inspecties of 
audits, dan wel een beperktere controle uitvoert dan een instelling die vrij is 
van belangenconflicten en in dezelfde omstandigheden en met dezelfde vaar-
digheden handelt.42 Dergelijke praktijken ondermijnen de professionele 
plicht van certificatie-instellingen om onafhankelijk en onpartijdig controles 
en inspecties uit te voeren en hollen daarmee de betrouwbaarheid van het 
certificaat uit.  

Niet alleen financiële belangen spelen een rol bij de gedegenheid van het 
toezicht door certificatie-instellingen. Empirisch onderzoek toont aan dat 
persoonlijke vooringenomenheid van werknemers van certificatie-instellin-
gen ten opzichte van bekende klanten de uitvoering van toezicht tevens be-
invloedt. Short e.a. stellen op basis van een statistische analyse van auditre-
sultaten verkregen in het kader van certificatie op het terrein van duurzaam-
heid en arbeidsomstandigheden, dat controleurs die herhaaldelijk dezelfde 
fabrieken bezoeken minder vaak overtredingen rapporteren.43 Dit bevestigt 
de gedachte die ook bestaat ten aanzien van publiekrechtelijke toezichthou-
ders, namelijk dat inspecteurs die vaker bij dezelfde onder toezicht gestelde 
bedrijven komen, er een ‘benefit of the doubt’ stijl van handhaven op nahou-
den.44 Dit gaat in de richting van inkapseling (capture), te weten de situatie 
waarin toezichthouders en handhavers zich op een wijze inlaten met de be-
langen van onder toezicht gestelden dusdanig dat zij hun taken niet langer 
adequaat kunnen uitvoeren.45 Voor dergelijke situaties waarschuwt ook de 

                                                             
40  In deze zin zijn certificatie-instellingen niet uniek en komen dergelijke belangenconflic-

ten ook voor bij andere commerciële controleurs, zoals accountants en credit rating 

agencies; zie: Coffee 2006 en Moore e.a. 2006. 

41  Dogui e.a. 2013, p. 1295 en Lytton & McAllister 2014, p. 301. 

42  Lytton & McAllister 2014, p. 301. 

43  Short e.a. 2014, p. 20-21. De dataset die Short e.a. bestudeerden betrof 16.795 audits uit-

gevoerd door een multinationale certificatie-instelling bij 5.819 fabrieken in 66 verschil-

lende landen in sectoren als kleding, elektronica en speelgoed. Deze audits werden 

veelal uitgevoerd op verzoek van Westerse multinationals. 

44  Ibidem, p. 8. Albersmeier e.a spreken zelfs over het toewijzen van ‘courtesy certificates’ 

(2009, p. 933). 

45  Zie uitgebreid de bijdragen in Carpenter & Moss 2013. 
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WRR in zijn rapport ‘Toezien op publieke belangen’.46 Opmerkelijk is overi-
gens dat certificatie-instellingen vaak hun eigen kwetsbaarheid voor derge-
lijke belangenverstrengeling ontkennen en een bepaald beeld proberen te 
scheppen dat hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid benadrukt.47 

Een tweede mogelijke oorzaak voor toezichtsfalen betreft de toegang tot 
informatie en de controleerbaarheid daarvan. Voor het monitoren van de naleving 
van de kwaliteitsnormen op basis waarvan het certificaat verleend wordt, 
zijn certificatie-instellingen bijna volledig afhankelijk van de informatie zoals 
die aangeleverd wordt door de aanvrager of, in geval van een tussentijdse 
controle of hercertificatie, de certificaathouder. Aangezien certificatie-instel-
lingen slechts bij uitzondering gemachtigd zijn om onaangekondigde contro-
les uit te voeren, is de aldus verkregen informatie maar in beperkte mate ve-
rifieerbaar. Foutieve informatie kan dus maar moeilijk worden onderschei-
den van juiste informatie. Zo kan het gebeuren, zoals dat volgens de Franse 
rechter het geval was bij de certificatie van het systeem van risicobeheersing 
en kwaliteitsbewaking voor de productie van de PIP borstimplantaten,48 dat 
certificaten op basis van onjuiste of zelfs fraudeleuze informatie worden toe-
gekend.  

Daarmee raak ik aan het punt dat certificatie niet is gericht op het detec-
teren van fraude of valsheid in geschrifte. Zij is gericht op bedrijven die zich 
willen schikken naar de regels van het spel.49 Certificatie-instellingen zijn 
doorgaans dan ook niet uitgerust met de noodzakelijke bevoegdheden om de 
doelbewuste misleiding door aanvragers of certificaathouders te ontdekken 
zoals de bevoegdheid tot binnentreden of het vorderen van documenten). 
Ook de afwezigheid van stringente sancties (een boete opleggen, een terug-
roepactie (recall) bevelen, het frauderende bedrijf sluiten) draagt er aan bij dat 
de handelingen van certificatie-instellingen in de regel onvoldoende afschrik-
wekkend zijn om fraudeurs uit te sluiten. 

Voor buitenstaanders is het al helemaal lastig om te verifiëren op welke 
informatie een certificaat gebaseerd is en of die informatie juist is. Controle-
resultaten worden doorgaans niet openbaar gemaakt en soms zijn ook de 
standaarden niet vrij toegankelijk.50 Certificatie-instellingen zijn voorts stan-

                                                             
46  WRR 2013, p. 111 en 156. 

47  Dogui e.a. 2013, p. 1292-1294. 

48  Zie voetnoot 34 hierboven. 

49  Dit is een meer algemeen punt dat vormen van private (zelf)regulering kenmerkt en te-

vens een kernpunt van kritiek vormt; zie Ogus 1995, p. 99. 

50  ISO-standaarden, die regelmatig de grondslag vormen voor certificatie (zowel wat be-

treft de materiële als procedurele normen voor certificatie) zijn bijvoorbeeld slechts te-

gen betaling verkrijgbaar. Voor zover deze ISO-standaarden in geldende wetgeving is 

opgenomen, werd onlangs nog geprocedeerd in de Knooble-zaak (HR 22 juni 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BW0393). Zie voor een uitgebreide analyse: Van Gestel 2012. 
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daard gebonden aan contractuele geheimhoudingsplichten.51 Er bestaat daar-
om weinig transparantie als het gaat om de informatie waarop certificatie in 
concrete zin geënt is. Vaak is er wel de mogelijkheid voor derden om een 
klacht in te dienen bij de betrokken certificatie-instelling over de certificaat-
houder indien er een vermoeden bestaat dat de certificatiehouder niet (lan-
ger) aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet. Hoewel deze klachtregelingen 
een belangrijke aanvullende rol zouden kunnen vervullen bij het vergaren 
van informatie over de naleving van kwaliteitsnormen door certificaathou-
ders, is hun rol in de praktijk soms beperkt. Voor het ontdekken van onjuiste 
certificatie is namelijk specialistische kennis vereist, alsmede een kern van 
actieve consumenten en bedrijven. Hierdoor blijft de kring van klagers vaak 
beperkt.52 

Een derde mogelijke oorzaak voor toezichtsfalen van certificatie-instel-
lingen betreft de competenties van de controleurs. De betrouwbaarheid van 
het certificaat staat of valt met de competenties van de inspecteurs of audi-
tors. Zij moeten verregaande kennis hebben van de te toetsen kwaliteitsnor-
men, de toetsingmethodiek en, niet onbelangrijk, datgene wat controle be-
hoeft, te weten het te certificeren object. Dat alles vereist een bepaald oplei-
dingsniveau (vaak wordt ingezet op een HBO-opleiding of hoger), training 
en meerjarige ervaring als inspecteur of auditor en dan het liefst in de speci-
fieke sector waarin gecertificeerd wordt en met het betrokken certificatie-
schema.  

In meerdere sectoren is gebleken dat incompetentie van inspecteurs en 
auditors leidt tot verschillen in controleresultaten die de betrouwbaarheid 
van het betrokken certificaat aantasten. Albersmeier e.a. stellen op basis van 
een statistische analyse van auditresultaten verkregen in het kader van certi-
ficatie in de Duitse vleesindustrie dat de verschillen in certificatietoewijzing 
gerelateerd zijn aan een verschillend niveau van training en kennis van con-
troleurs.53 In de bovengenoemde studie van Short e.a. wordt aangetoond dat 
auditors met een ruime ervaring en een hogere mate van training (doch niet 
zozeer opleiding) significant vaker overtredingen rapporteren dan relatief 
onervaren en minder goed getrainde auditors.54 Daarmee is uiteraard nog 
niet gezegd dat een certificatie-instelling bij het niet of minder vaak rapporte-

                                                             
51  Verbruggen & Havinga 2014, p. 24. 

52  Conroy (2007) is zeer optimistisch over de activistische rol van consumenten ten aan-

zien van certificatie. Kritischer zijn Lytton (2014, p. 560-561) en Verbruggen (2014b, 

p. 258-259). 

53  Albersmeier e.a. 2009, p. 933. 

54  Short e.a. 2014, p. 21. Aangetekend moet worden dat het aantal gerapporteerde over-

tredingen stijgt naarmate de ervaring groter is, doch in een verminderde mate naar ge-

lang de ervaring van de auditor verder groeit. 
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ren van overtredingen automatisch faalt in haar toezicht, maar daar ligt wel 
een mogelijke oorzaak voor een dergelijk falen besloten. 

4.  OPLOSSINGSRICHTINGEN 

4.1  Enige kanttekeningen vooraf 

Gelet op deze bevindingen bestaan er aanzienlijke knelpunten in de uitoefe-
ning van toezicht in het kader van private certificatie. De randvoorwaarden 
die de WRR in het rapport ‘Toezien op publieke belangen’ stelde aan het 
gebruik van private certificatie in het kader van rijksinspecties (onpartijdig-
heid, onafhankelijkheid en transparantie), zo lijkt het, worden met de voeten 
getreden. Het zijn klaarblijkelijk structurele risico’s waarvan overheidsin-
stanties, mochten zij zich inlaten met private certificatie, zich terdege bewust 
moeten zijn en die zij, waar mogelijk, moeten ondervangen. Indien een der-
gelijke borging van risico’s niet aanwezig is, kan dat zoals gezegd het gehele 
wettelijke of beleidskader noodlottig worden.55 

Voordat ik een aantal oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde knel-
punten en risico’s schets, wens ik eerst nog te onderstrepen dat private certi-
ficatie zoals zij hier besproken wordt, geen panacee is voor de complexe pro-
blematiek van markt- en systeemtoezicht. Zoals verschillende bijdragen in 
deze bundel benadrukken, schiet ook het overheidstoezicht regelmatig tekort 
in het controleren van het gedrag van marktdeelnemers en het signaleren van 
systeemrisico’s, zodanig dat tevens daar aspecten van onpartijdigheid, onaf-
hankelijkheid en transparantie in het geding komen. Het verwerpen van 
private certificatie als vorm van markttoezicht en het voorop stellen van 
rijkstoezicht als alternatief is om die reden voorbarig, zo zou ik menen. Dit is 
een opvatting die ook weerklank vindt in de recente academische literatuur. 
Lytton vat haar als volgt samen:  
 

‘A fair evaluation of any regulatory instrument […] requires recognition that 
it is always one among a number of imperfect alternatives. Government 
regulation also often falls short of ideals of participation, transparency, and 
accountability.’56 

  
Dat gezegd hebbende, kom ik nu toe aan de oplossingsrichtingen voor de 
gesignaleerde knelpunten in de uitoefening van toezicht in het kader van 
private certificatie, die naar mijn mening nauw zouden moeten aansluiten op 
de oorzaken van deze knelpunten. Dat betekent dat de hier te bespreken 

                                                             
55  Zie voetnoot 8 hierboven. 

56  Lytton 2014, p. 568 (referenties verwijderd). 
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elementen zich richten op het doorbreken van belangenconflicten, het verg-
roten van transparantie ten aanzien van de certificatieprocedure en controle-
resultaten en de training en professionalisering van het controlerend perso-
neel van certificatie-instellingen. Voor zover mogelijk haak ik bij het formule-
ren van de oplossingsrichtingen aan bij beschikbare empirische resultaten. 

4.2  Roulatieverplichtingen 

Een eerste oplossingsrichting betreft het regelmatig rouleren van inspecteurs 
en auditors bij certificaathouders. In sommige certificatieschema’s is het zo 
dat bepaalde controleurs steeds bij dezelfde bedrijven certificatiediensten 
uitvoeren. Deze praktijk laat zich vanuit het licht van het beheer van klantre-
laties goed verklaren. Ook is zij efficiënt, omdat de controleurs het bedrijf be-
ter leren kennen, de risico’s verbonden met de bedrijfsvoering en uit te voe-
ren werkzaamheden sneller kunnen doorzien en, in het geval van non-con-
formiteit, meer toegespitste verbetertrajecten kunnen ontwikkelen. Toch kan 
zij negatieve gevolgen hebben voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van het controlerende personeel. Het vergroot namelijk de mogelijkheid dat 
de inspecteur of auditor een sociale persoonlijke band ontwikkelt met het 
(personeel van het) te controleren bedrijf die in de weg staat aan de vereiste 
doortastendheid en gedegenheid van de controle.57 

Het invoeren van roulatieverplichtingen kan deze vorm van private cap-
ture op effectieve wijze ondervangen.58 Roulatie voorkomt dat te innige per-
soonlijke banden ontstaan tussen de controleur en gecontroleerde en zorgt er 
tevens voor dat eerder uitgevoerde controles door een ander opnieuw en met 
een frisse blik worden geëvalueerd. De roulatieverplichting kan op verschil-
lende wijze worden vormgegeven en kan een maximale periode (bijvoor-
beeld twee jaar) of een maximum aantal bezoeken (bijvoorbeeld drie opeen-
volgende bezoeken) behelzen. Op die wijze bestaat er nog enige mate van 
continuïteit, die niet alleen de eerder genoemde efficiëntie ten goede zal ko-
men, maar ook het onderhouden van de klantrelatie. Een aantal meer ont-

                                                             
57  Short e.a. (2014, p. 26-27) tonen in hun studie aan dat auditors die vaker bij dezelfde 

klanten een audit afnemen, minder overtredingen rapporteren dan auditors die daar 

niet eerder zijn geweest. 

58  De roulatie van auditors wordt ook in andere beleidsterreinen voorgesteld als effec-

tieve wijze waarop belangenconflicten in privaat toezicht kunnen worden voorkomen. 

Zo wordt in Nederland op 1 januari 2016 een verplichte roulatie van accountants na 

een periode van acht aaneengesloten jaren van kracht. Zie: Wet van 13 december 2012, 

houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie 

van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het ac-

countantsberoep), Stb. 2012, 680 en Besluit van 13 december 2012, houdende vaststel-

ling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep, Stb. 

2012, 681. Zie voor een eerdere analyse: Moore e.a. 2006, p. 16. 
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wikkelde certificatieschema’s werkt reeds met roulatieverplichtingen,59 maar 
dit is nog geen best practice. Er valt mijns inziens hier nog een wereld te 
winnen. 

4.3  Onaangekondigde controles 

Een tweede strategie die zich zowel richt op het doorbreken van belangen-
conflicten en de toegang tot informatie kan vergroten, betreft de invoering 
van onaangekondigde controles. Indien certificatie-instellingen vooraf gemach-
tigd zijn om onaangekondigd hun tussentijdse controles uit te voeren, kan de 
mate van naleving door certificaathouders worden beoordeeld op momenten 
dat zij dat niet verwachten. Dit vergroot enerzijds de vrijheid van certificatie-
instellingen om onafhankelijk onderzoek te verrichten en maakt het ander-
zijds eenvoudiger om informatie van de certificaathouder zelfstandig te veri-
fiëren. De veronderstelling is voorts dat dit type toezicht een meer waar-
heidsgetrouw beeld zal geven van de dagelijkse gang van zaken.60 Het is dan 
immers niet meer mogelijk voor certificaathouders om voorafgaande aan de 
controle eventuele overtredingen te corrigeren. Dit zou hen moeten prikkelen 
de naleving van kwaliteitsnormen consequent op orde te hebben en niet 
slechts rondom aangekondigde toetsmomenten. 

Ik moet hier echter aantekenen dat het invoeren van onaangekondigde 
controles niet altijd leidt tot verbeterde naleving.61 Waarschijnlijk zal dat en-
kel zo zijn in die gevallen waarin certificatie en haar controle zien op aspec-
ten die certificatie-instellingen zelfstandig kunnen verifiëren met behulp van 
een rondgang door productiefaciliteiten en het nemen van monsters. Voor 
met name de certificaten die een audit inhouden van documentatie zal de 
toegevoegde waarde van een onaangekondigd bezoek klein zijn, omdat de te 
verifiëren aspecten reeds in het bestaande papierwerk besloten liggen.62 Daar 
komt nog bij dat onaangekondigde controles een aantal praktische bezwaren 
met zich meebrengen, bijvoorbeeld dat het gekwalificeerde personeel van de 

                                                             
59  Zie voor voorbeelden van certificatie inzake brandveiligheid Lytton 2014, p. 546 en 

inzake voedselveiligheid Verbruggen 2014b, p. 208. 

60  Verbruggen 2014b, p. 209. 

61  Het onderzoek van Short e.a. (2014, p. 22) wijst uit dat op basis van onaangekondigde 

audits weliswaar meer overtredingen worden gerapporteerd, maar dat het verschil 

met aangekondigde audits niet significant is. Met andere woorden, indien de mate van 

naleving kan worden beoordeeld aan de hand van het aantal gerapporteerde overtre-

dingen, leidt het gebruik van onaangekondigde audits niet per definitie tot een hoger 

nalevingsniveau dan bij het gebruik van aangekondigde audits. 

62  Dit is een gedachte die leeft ten aanzien van audits inzake certificatie voor de borging 

van gevaren voor voedselveiligheid. Zie: Verbruggen & Havinga 2014, p. 22. Opge-

merkt moet wel worden dat het uiteraard mogelijk is om kort voorafgaande aan een 

geplande audit, het papierwerk op te schonen en op orde te brengen. 
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certificaathouder niet aanwezig is op het moment van het bezoek om de 
noodzakelijke vragen te beantwoorden en toegang tot de documentatie te 
verschaffen.  

4.4  Metatoezicht 

Een derde mogelijkheid om belangenconflicten inzake private certificatie te 
beteugelen is het versterken van het toezicht dat uitgaat van de normsteller 
(zijnde de eigenaren van certificatieschema’s) en de betrokken accreditatie-
instelling. Zoals gezegd, stellen zij voorwaarden aan certificatie-instellingen 
op het gebied van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid.63 Zij 
houden ook toezicht op de naleving van deze criteria, en vormen daarmee 
een laag van (meta)toezicht op het toezicht uitgeoefend door certificatie-
instellingen.64  

De wijze waarop accreditatie-instellingen hun metatoezicht uitoefenen, 
wordt in grote mate bepaald door een specifieke ISO-standaard, namelijk 
‘ISO/IEC 17011:2004, Conformity Assessment – General Requirements for 
Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies’.65 Deze 
norm schrijft voor dat accreditatie-instellingen de competenties en beschik-
baarheid van het controlerend personeel van certificatie-instellingen moeten 
beoordelen, een review moeten doen van de aanwezige documentatie en ad-
ministratie inzake aangesloten certificaathouders, alsmede zogenaamde ‘on-
site inspections’ en ‘witness audits’ moeten uitvoeren.66 Deze evaluatie kan 
volledig zijn (een ‘reassessment’) of gedeeltelijk (een ‘surveillance review’). 
Wat betreft hun frequentie wordt voorgeschreven dat dit in de eerste plaats 
afhankelijk is van het ‘compliance record’ van de certificatie-instelling, maar 
dat een reassessment eens in de twee jaar plaats moeten vinden indien er 
geen surveillance reviews zijn uitgevoerd en in geval dat die reviews wel zijn 
uitgevoerd, eens in de vijf jaar.67 

De normsteller richt doorgaans haar metatoezicht op een vergelijkbare 
manier in. In de voedselsector blijkt echter dat de normstellers van de lei-
dende certificatieschema’s in die sector niet tevreden zijn met de wijze waar-
op en de frequentie waarmee evaluaties door accreditatie-instellingen plaats-
vinden.68 Zij schrijven derhalve een strenger inspectieregime voor aan accre-

                                                             
63  Zie tekst bij voetnoot 27 hierboven. 

64  Zie voor een uitgebreide analyse van het concept metatoezicht: Verbruggen & Havinga 

2014, p. 8-9. 

65  Deze standaard (in mijn bezit) is slechts tegen betaling beschikbaar. Zie: <http://www. 

iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=29332> (geraadpleegd 1 december 2014). 

66  ISO/IEC 17011:2004, paragraaf 7.11.1 juncto paragraaf 7.5 tot en met 7.9. 

67  In dat laatste geval mag het tijdsbestek tussen de surveillance review en reassessment 

niet meer dan twee jaar zijn, aldus ISO/IEC 17011:2004, paragraaf 7.11.3. 

68  Zie: Lytton & McAllister 2014, p. 317-320 en Verbruggen 2014b, p. 195-196. 
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ditatie-instellingen die de certificatie-instellingen accrediteren die onder hun 
licentie certificatiediensten aanbieden. Concreet houdt dit in dat er met een 
hogere frequentie audits op het hoofdkantoor van de certificatie-instellingen 
plaatsvinden en er jaarlijkse witness audits gehouden moeten worden.69 Deze 
intensivering van het metatoezicht is een mogelijkheid om de integriteit en 
betrouwbaarheid van certificatie-instellingen met meer waarborgen te om-
kleden. 

Ook overheden kunnen hun invloed aanwenden om via metatoezicht 
druk uit te oefenen op certificatie-instellingen om bestaande praktijken te 
verbeteren. Daar waar de overheid private certificatie integreert in toezicht- 
en handhavingsbeleid of op een andere manier haar toezicht daarmee coör-
dineert, stelt zij geregeld ook voorwaarden aan de certificatieschema’s en 
deelnemende certificatie-instellingen.70 Wederom kan hier de voedselsector 
dienen als leidend voorbeeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
heeft recentelijk een beleidslijn ontwikkeld waarin zij haar inspectiefrequen-
tie en handhavingsactiviteit mede laat bepalen door de mate waarin bedrij-
ven in de voedselsector door bepaalde ‘geaccepteerde’ private systemen, 
waaronder certificatie, worden gecontroleerd.71 Om in aanmerking te komen 
voor acceptatie, stelt zij voorwaarden aan deze systemen die onder meer zien 
op de te controleren normen, de wijze en frequentie van controles, sanctie-
middelen en de uitwisseling van informatie over inspectiegegevens. De prik-
kel voor systemen om zich voor acceptatie aan te melden is dat hun klanten 
dan niet meer of minder vaak aan rijksinspecties onderhevig zijn. Ook werkt 
de overheidsacceptatie als een soort ‘goedkeuring’ of ‘garantie’ van kwaliteit, 
waarmee de deelnemende systemen een commercieel voordeel op niet-
geaccepteerde concurrenten verkrijgen. Door te werken met een dergelijke 
acceptatie van private controle systemen kan de overheid bepaalde ‘best 
practices’ stimuleren en als zodanig sturend en faciliterend te werk gaan om 
ook de randvoorwaarden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en transpa-
rantie in privaat toezicht te waarborgen. 

4.5  Training en professionalisering 

Tot slot kunnen ook de periodieke training en verdergaande professionalise-
ring van het controlerend personeel van certificatie-instellingen bijdragen 
aan een verbeterde kwaliteit van inspecties en audits. In dat kader kan ook 
aandacht worden besteed aan de ethische aspecten van hun werkzaamheden 
teneinde onafhankelijkheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid van certifi-

                                                             
69  Global Food Safety Initiative 2013, p. 87. 

70  Zie in het algemeen over deze sturende, faciliterende en ‘orkestrerende’ rol van de 

overheid in (private) regulering: Abbott & Snidal 2009 en Verbruggen 2013b. 

71  Zie uitgebreid: Verbruggen & Havinga 2014. 
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catie beter te garanderen. Het eerder aangehaalde onderzoek van Short e.a. 
wijst uit dat auditors met auditspecifieke trainingen vaker overtredingen 
rapporteren. De hoogte van hun opleiding speelt daarentegen geen signifi-
cante rol in het ontdekken van overtredingen.72 

Interessant is dat datzelfde onderzoek ook aantoont dat het geslacht van 
de auditor en de diversiteit van geslacht (‘genderdiversity’) in auditteams be-
palend is voor de mate waarin overtredingen worden gerapporteerd: teams 
samengesteld uit alleen vrouwen en gemixte teams rapporteren significant 
vaker overtredingen dan teams bestaande uit alleen mannen.73 Dit gegeven 
benadrukt dus dat niet alleen de training en professionalisering van auditors 
leidt tot betere controle en toezicht, maar dat ook diversiteit van geslacht in 
auditteams bepalend is voor de kwaliteit van certificatie. 

5.  CONCLUSIE 

In deze bijdrage ben ik ingegaan op het toezicht dat in het kader van private 
certificatie wordt uitgeoefend in handelsketens. Gebleken is dat certificatie, 
in al haar verschijningsvormen, een beperkte vorm van toezicht inhoudt, 
namelijk toezicht dat gecontracteerd is, specifiek gericht op een bepaald pro-
duct, proces, dienst, systeem of persoon en slechts incidenteel wordt uitge-
voerd, veelal in overleg of op voorspraak van de onder toezicht gestelde. De 
knelpunten die werden gesignaleerd in termen van onafhankelijkheid, on-
partijdigheid en transparantie zijn nauw verweven met het type toezicht dat 
certificatie impliceert. In de bijdrage heb ik tevens een aantal oplossingsrich-
tingen aangedragen om de gesignaleerde knelpunten en betrokken risico’s te 
ondervangen. Geheel zijn die niet weg te nemen, zoals dat evenmin het geval 
is bij publiekrechtelijk toezicht.  

Certificatie is een cruciale methode voor de controle of naleving van re-
gulering en kwaliteitsnormen in handelsketens en zal dat ook blijven in de 
nabije toekomst. In tijden van bezuiniging en steeds verdergaande globalise-
ring van handelsstromen, zou zij tevens een belangrijke rol kunnen spelen als 
onderdeel van publiekrechtelijke toezicht. Rijksinspecties zouden certificatie 
door private actoren handzaam kunnen integreren in hun toezicht- en hand-
havingsbeleid met als doel via meerdere kanalen informatie over de naleving 
van regulering en kwaliteitsnormen te vergaren. De cruciale beleidsvraag is 
daarbij hoe die integratie precies vorm moet worden gegeven. Naar mijn me-
ning zou certificatie slechts een aanvullende, complementaire rol moeten ver-
vullen ten opzichte van publiekrechtelijke toezicht, en dat toezicht niet moet 

                                                             
72  Zie: Short e.a. 2014, p. 21. 

73  Ibidem, p. 21-22. 
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vervangen als ware het een valide alternatief.74 Wat mij betreft zou de discus-
sie zich dus moeten richten op de voorwaarden waaronder private certifica-
tie kan worden ingepast in publiekrechtelijk toezicht en hoe de daarmee 
gepaard gaande risico’s op verantwoorde wijzen kunnen worden ondervan-
gen. Ook hier, zo zou ik menen, vormen de oplossingsrichtingen zoals die in 
deze bijdrage zijn geformuleerd, een eerste ingang voor beleidsmakers. 
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