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Voorwoord

Verschillende keren heb ik de afgelopen jaren met een schuine blik gekeken naar
hen die naar mijnmening (wel) bezig waren metjuridisch onderzoek. Men kampt
meteenbepaalde rechtsvraag, speurt de rechtsbronnen na, tracht de overgebleven
omissies in te vullen aan de hand van rechtsvergelijking, rechtstheorie of de
verworvenheden van rechtssociologisch onderzoeken'Klaar is Kees'. De afgunst
waarvan ik op die momenten blijk gaf, was om twee redenen onterecht. Ten eerste
vanwege mijn onwetendheid overen schromelijke onderschatting van de problemen
waarop mijn collegae in hun onderzoekingen stuitten. Ten tweede vanwege het
feit dat ik door mijn onderzoek als niet-juridisch aan te duiden, onvoldoende
erkenning gafaan het feit dat al het recht zich moet ontwikkelen, zichmoet gronden
in het bewustzijn van mensen, om recht te worden. Zoals in dit onderzoek wordt
betoogd, kan wellicht niet elke vorm van certificatie tot hetrecht worden gerekend,
maar krijgen verschillende toepassingen wel degelijk een juridisch karakter.
Misschien zal in de toekomst blijken dat de toepassing van certificatie in relatie
tot wetgeving een modetrend is geweest. Ook dan zullen er echter nieuwe
verschijnselen zijn, die zich niet zomaar binnen de geeigende kaders van het
(publiek)recht laten vatten. Het lastige en tevens uitdagende van dit onderzoek
was dat verschillende verworvenheden van het staats- en bestuursrecht voortdurend
streden om de titel 'onnodig dogmatisch' en 'absoluut noodzakelijk'.

IkbendeNWO erkentelijk voorhet feit dat zij dit onderzoek mogelijkhebben
gemaakt. Vervolgens wilikhenbedanken die mij in mijn werk hebbenbijgestaan.
Allereerst gaat mijndankuitnaarmijnpromotores Piet Gilhuis en Philip Eijlander.
Als het aan hen had gelegen, was dit onderzoek reeds een jaar eerder afgerond.
Ik hoop dat ik hen niet al te wanhopig heb gemaakt door steeds nieuwe vragen
te stellen en onduidelijke zijpaden te bewandelen. Daarnaast gaat mijn dank uit
naar de vakgroepen Europees en internationaal recht en Staats- en bestuursrecht
van de Universiteit van Tilburg. Eerstgenoemde wil ik bedanken voor het feit dat
zij mij gedurende meer dan drie jaar een plek heeft gegeven. Onze
onderzoeksvelden vertoonden slechts een beperkt aantal inhoudelijke raakvlakken.
Ik heb echter veel waardering voor de goede sfeer in deze vakgroep en voor de
grote collegialiteit van de vakgroepleden. De leden van de vakgroep Staats- en
bestuursrecht wil ik bedanken voor de betrokkenheid die zij met name het laatste
jaar hebben getoond. Alhoewel ik meer personen uit deze vakgroep bijzonder
erkentelijk ben, wil ik twee personen speciaal noemen. Gert-Jan Leenknecht wil
ik bedanken voorde prettige samenwerking bij de colleges staatsrecht en met name

omdat hij mij in de laatste fase van het onderzoek regelmatig uit de wind heeft
gehouden. De bevlogenheid van Rob van Gestel werkt zeer aanstekelijk. Ik wil
hem bedanken voor zijn grote betrokkenheid bij mijn wel en wee en wens hem
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veel succes bij zijn verdere pogingen het coachen van jongerejaars onder de knie
te krijgen.

Tenslotte hen die mij bijzonder dierbaar zijn. Ik hoop dat ik mijn vrienden
(en zeer vage bekenden) niet al te veel vermoeid heb met'het boek'. Maar goed,
jullie bleven ook maar doorzeuren over scripties, werk, huizen, vrouwen, et cetera.
Mijn vader en moeder hebben mij een honger naar kennis eigen gemaakt. Ik ben
hen, en mijn zus Nicole, dankbaar voor hun onvoorwaardelijke steun. Tenslotte
verdient Janneke vermeld te worden. Zij maakt mij vrolijk, ook wanneer daarvoor
geen plaats lijkt te zijn.

Het onderzoek is afgesloten op 1 juni 2002. Slechts incidenteel zijn bronnen
van latere datum gebruikt.

Guido Evers
Tilburg, 10 oktober 2002
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HOOFDSTUK 1

Certificatie: een blinde vlek in het wetgevingsbeleid

1          Inleiding

Ditproefschrift handelt overde toepassing vanhet verschijnsel certificatie' inrelatie
tot de handhaving van wetgeving. In dit onderzoek zal duidelijk worden dat
certificatie een belangrijk middel kan zijn om de naleving van wetgeving te
vergroten en de handhavingsinspanningen van de overheid te vereenvoudigen.

Tegelijkertijd echter zal blijken dat het inzicht van de wetgever in de mate waarin
door middel van dit verschijnsel de bescherming van publieke belangen wordt
aangepakt, tekort schiet. De wetgever vaart in zekere mate op blind vertrouwen.

2            Wat de Aanwijzingen ons leren

Wie de afgelopenjaren de publicatiebladen heeft gevolgd moet opgevallen zijn
dat in de Nederlandse wetgeving regelmatig gebruik wordt gemaakt van het
verschijnsel certificatie. In tal van wettelijke regelingen is voorgeschreven dat

burgers enbedrijvenmetcertificatenblijkkunnen ofmoeten geven van denaleving
van wettelijke voorschriften. Over een verschijnsel dat zo vaak een rol speelt in
wetgeving is eigenlijk maarbetrekkelijk weinig bekend. Wie zoekt naarjuridische
publicaties over de toepassing van dit fenomeen in relatie tot wetgeving, zal slechts

op een zeer gering aantal artikelen stuiten. Certificatie wordt meestal slechts

aangestipt als mogelijk alternatief voor regelgeving, toezicht en handhaving. Dit
onderzoek begint daarom bij de praktijkvoorschriften voor het opstellen van
wetgeving: de Aanwijzingen voor de regelgeving.

De mogelijke toepassing van certificatie in wetgeving treft men aan in aanwijzing
8: 'Bij het bepalen van de keuze voor een mogelijkheid tot overheidsinterventie
om een doelstelling te bereiken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het
zelfregulerend vermogen in de betrokken sector of sectoren.'2 Het verband met
normalisatie en certificatie wordt verhelderd in een gedeelte van de toelichting

1     In het spraakgebruik worden de termen certificatie en certificering gebruikt voor hetzelfde
verschijnsel. In dit onderzoek zal consequent de term certificatie worden gebezigd.

2             Aanwijzingen voor de regelgeving zoals deze luiden na de vij fde wijziging d.d. 22 mei 2002, Stcrt.

2002,97.
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Hoofdstuk l

bij deze aanwijzing diebij de vierde wijziging vande Aanwijzingen istoegevoegd. 3
De eerste zin van deze toevoeging luidt: 'Ook wanneer overheidsinterventie
noodzakelijk is kan aangesloten worden bij het zelfregulerend vermogen door
gebruik te maken van normalisatie en certificatie.  Bij of krachtens de wet kan
bijvoorbeeld worden bepaald dat door het naleven van normalisatienormen ofhet
bezit van een certificaat aan wettelijke eisen wordt voldaan of dat het wettelijk                             '
vermoeden ontstaat daaraan te voldoen.' Na deze twee openingszinnen wordt een
aantal mogelijke risico's en gevolgen aangeduid vande toepassing vannormalisatie
en certificatie en wordt verwezen naareentweetal rapporten en een kabinetsreactie.
Voor de meeste juridisch geschoolde mensen vormen deze aanwijzingen
abracadabra. Waar gaat het de regering om?

Normalisatie en certificatie worden geschaard onder het verschijnsel
zelfregulering. Men spreekt in de toelichting overhetnaleven vannormalisatienor-
men waardoor men ervan uit kan gaan dat deze normen regels omvatten.
Normalisatie blijkt, wanneermenhetMDW-rapport'Normalisatie en certificatie'
raadpleegt, inderdaad een 'proces waarbij regels op vrijwillige basis tot standkomen
door overeenstemming van (alle) belanghebbende partijen.'4 Daar blijkt tevens
dat er normalisatie-instellingen bestaan waarbinnen dit proces zich afspeelt. Bij
verdere lezing blijkt het met name te gaan om regels van technische aard. Er wordt
bijvoorbeeld gesproken over de ISO-9000 serie betreffende normen voor
kwaliteitszorgsystemen; een begrip datmisschien wel bekend voorkomt. Certificatie

4

lijkt een toezichtscomponent te zijn van dergelijke regels. 'Certificatie is het geheel
van activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke, deskundige enbetrouwbare
instelling schriftelijk kenbaarmaakt dat ereen gerechtvaardigd vertrouwen bestaat
dat een product, dienst, persoon of systeem voldoet aan vooraf gestelde eisen. ,5

Nu wordt in de toelichting op aanwijzing 8 aangegeven dat ook wanneer
overheidsinterventie noodzakelijk is, aangesloten kan wordenbij hetzelfregulerend
vermogen door gebruik te maken van normalisatie en certificatie. Het woordje
'ook' wordt verhelderd in het eerste gedeelte van de toelichting op dit artikel:

4'Indien het zelfregulerend vermogen van de maatschappij tekort schiet om een
doelstelling te bereiken, dient te worden bezien of dit vermogen door overheids-
maatregelen kan worden versterkt. Direct overheidsingrijpen is slechts op zijn
plaats, indien van het zelfregulerend vermogen van de maatschappij - ook versterkt
met ondersteunende overheidsmaatregelen - niet voldoende resultaten te verwachten
zijn.' In de toelichting wordt in het midden gelaten ofnormalisatie en certificatie
als vormen van zelfregulering - mogelijk ondersteund door overheidsmaatregelen -
ook wettelijke eisen overbodig kunnen maken.

3 Strct. 2000,191.
4 MDW-rapport Normalisatie en certificatic  1996, p.  12.
5 MDW-rapport Normalisatie en certificatie 1996, p. 13
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Een blinde vlek in het wetgevingsbeleid

Wat daarvan ook zij, de naleving van normen en het bezit van certificaten
kanbij ofkrachtens de wet gevolgen hebben. Bij het gebruik vannormalisatienor-
men is sprake van een verwijzingssystematiek. Dit kunnen we afteiden uit de
toelichting op het tweede lid van aanwijzing 92 van de Aanwijzingen voor de
regelgeving, waarde verwijzing naar normalisatienormen aan voorwaarden wordt
onderworpen. Ofbij certificaten verwijzing ook een rol speelt valt hier niet uit
op te maken.

De zin  'Bij of krachtens de wet kan bijvoorbeeld worden bepaald dat door het
naleven van normalisatienormen ofhetbezit van een certificaat aan wettelijke eisen
wordt voldaan ofdat het wettelijk vermoeden ontstaat daaraan te voldoen' wordt,
indien we deze enige tijd op ons in laten werken, een mysterieuze formule.

Normalisatienormen omvatten te hanteren regels. Deze worden in wetgeving
toegepast als eenuitwerking van wettelijkeeisen. Hetlijkteen lagerepubliekrechte-
lijke regeling. Twij fel over deze status ontstaat echter als gevolg van de toevoeging
dat de naleving van de normalisatienorm ook slechts het vermoeden kan genereren
dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Algemeen verbindende voorschriften
wordennageleefdofniet. Eentussenweg lijktnietmogelijk. Deze toepassing lijkt
daarom eerder een suggestie aan de burger te vormen om de overeenstemming
met de wettelijke eis door middel van de naleving van de norm te verwerkelijken.
Indien het om een suggestie gaat lijkt een algemene binding aan deze regels niet
aanwezig.

Ofeen wettelijke eis wordt nageleefd, wordt in de uitvoering ofhandhaving
van wetgeving doorde daartoe bevoegde instanties vastgesteld. Debovenstaande
zin lijkt daarom tevens een opdracht aan het bevoegd gezag in te houden om in
het kader van deze beoordeling de overeenstemming met de norm als naleving
van de wet te beschouwen. Indien de naleving van de norm slechts een suggestie
behelst lijkt het bevoegd gezag ook andere manieren van naleving te kunnen
verwachten, waarover evenzeer een oordeel moet worden geveld. Bovendien
ontstaat de vraagofde naleving vaneenbetreffende normbij naderebeschouwing
toch niet kan worden beschouwd als een naleving van de wet. Mocht dit een
mogelijkheid zijn dan is het de vraag welk vertrouwen de burger aan de naleving
van de norm mag ontlenen.

Het certificaat is een verklaring overde overeenstemming metbepaalde eisen.
Ook aan deze verklaring kan in wetgeving het gevolg worden verbonden dat aan

wettelijke eisen wordt voldaan. De beoordelingsgrondslag van het certificaat -
de vastgestelde eisen -lijkt daarmee een uitwerking van wettelijke eisen te vormen,
maar het zou evengoed om de wettelijke eisen zelf kunnen gaan. Het certificaat
heeft veel weg van een erkenning. In de toelichting wordt ook opgemerkt dat
bedacht moet worden dat de certificerende instellingen bestuursorgaan in de zin
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van de Awb zijn voor zover hun openbaar gezag is toegekend. Gezien de
formulering lijkt het echter wel ofeen dergelijke toekenning van openbaar gezag
uit de lucht komt vallen. Bovendien springt ook hier'het vermoeden' in het oog.
Dat eenpubliekrechtelijke besluit slechts een vermoeden zou genereren is mij niet
bekend uit de bestuursrechtelijke literatuur. Wat houdt dit vermoeden in? Kan de
beoordeling van de naleving van wettelijke eisen door het bevoegd gezag worden
overgedaan? Welk vertrouwen mag een burger aan een certificaat ontlenen?

3            Onderwerp van onderzoek

Wat uit de aanwijzingen van de regelgeving niet direct duidelijk wordt, vormt in
feite het onderwerp van dit proefschrift. Normalisatie en certificatie zijn vormen
van regelstelling enbeoordeling die zichbuiten de publiekrechtelijke kaders hebben
ontwikkeld. Normalisatie en certificatie kunnen echter worden gehanteerd in relatie
tot wetgeving. Normen6 kunnen de plaats innemen van gedetailleerde wettelijke
voorschriften. Certificaten kunnen gelden als erkenning van de overeenstemming
met wettelijke eisen. Deze toepassingenleidentot allerhande feitelijke enjuridische
vragen.

Dit dissertatie-onderzoek beperkt zich tot de toepassing van certificatie in
het wetgevingsbeleid. Juridische beschouwingen over de toepassing van
normalisatienormen in relatie tot wetgeving zijn reeds aan de orde geweest in een
aantal dissertaties7, terwijl naar de toepassing vancertificatie in relatie totwetgeving
nogmaar weinigjuridischonderzoekis gedaan.8 Ineenonderzoek overcertificatie
zal echter de toepassing van normalisatienormen nietbuiten beschouwing kunnen
blijven. Normen en certificaten blijken nauw met elkaar verbonden. Certificatie
vindtplaats overeenkomstig normen ennormen vormen vaak de bron van de eisen
waaraan een gecertificeerd object wordt beoordeeld.

4           Onzekerheid over een remedie

Certificaten zijn in het dagelijks spraakgebruik schriftelijke verklaringen.' Lang
niet alle certificaten omvatten echter een verklaring van overeenstemming met
bepaalde eisen en lang niet alle verklaringen van overeenstemming vallen onder
het hierboven aangeduide begrip certificatie.

6          De term norm zal in dit onderzoek gehanteerd worden voor normalisatienormen. Het gaat hierbij
derhalve niet om rechtsnormen.

7      Snijders 1987, Stuurman 1995, Elferink 1998.
8           Wei vanuit andere disciplines zoals de bedrij fskunde. Zie bijv. De Graaff 1995.
9           Of waardepapiercn.
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De hierboven bedoelde activiteiten zijnmet namebekend vandekeurmerken
die gepaard gaan met de afgifte van de schriftelijke verklaring. Velen zijn
waarschijnlijk wel eens een KOMO-, KEMA- of Keurmerkinstituut-merkteken
(de opvolger van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen) op producten
tegengekomen. Doorde overheid wordt regelmatig geattendeerd op het Milieukeur
en Greenpeace wijst in TV-reclames met enige regelmaat op hout geproduceerd
onderhet FSC-keurmerk. Onder al deze merktekens kunnen certificatieactiviteiten
schuilgaan. Soms worden we door een bedrijf of organisatie attent gemaakt op
het feit dat men gecertificeerd is. Men treft bijvoorbeeld op een bedrijfsreclame
een zin aan als 'ISO-9001 gecertificeerd!'. Certificatie omvat de stelselmatige
controle door een onafhankelijke instelling van een bepaald object aan bepaalde
eisen op grond waarvan men een verklaring afgeeft. Vaak gaat de afgifte van deze
verklaring gepaard met het recht een merkteken te gebruiken.

De mogelijkheden van de publieke toepassing van certificatie zijn 'ontdekt'
in een periode dat de wetgever zich bewust werd van de gebrekkige naleving van
de door hem uitgevaardigde wettelijke regels en voor grote toezichts- en
handhavingsproblemen werd gesteld. Certificatie zou daarmee een remedie vormen
voorde problemen waarmee de wetgever wordt geconfronteerd. Hetkabinet stelde
in 1996 in reactie op het MDW-project Normalisatie en certificatie: 'Het blijkt
dat ereen zeerruimpotentieel toepassingsgebied is voornormalisatie en certificatie.
Dit omvat de terreinen van vrijwel alle ministeries. Hiermee biedt normalisatie
encertificatiemogelijkheden voorgrote doelmatigheidswinstbij regelgeving zonder
dat wordt afgedaan aan de primaire overheidstaken en verantwoordelijkheden.

lio

De vraag is echter wat we nu weten van deze remedie. Misschien was het
bovenstaande wel een omslachtige methode om de onbekendheid met dit
verschijnsel of de bedoelingen van de regering duidelijk te maken, maar feit is
dat in vele wettelijke regelingen certificatieactiviteiten worden gehanteerd zonder
dat direct duidelijk is waarom certificatie hier wordt gebruikt, wat van certificatie
wordt verwacht en welke juridische gevolgen deze toepassing heeft.

Wieregelmatig de actualiteit volgt zal misschien eenongemakkelijk gevoel krijgen
bij de brede toepassing van certificatie in wetgeving. Het afgelopenjaar bijvoor-
beeld is een aantal certificatieactiviteiten negatief in het nieuws verschenen. Zo
bracht het TV-programma Nova naar buiten dat er een aantal producten met het
EKO-keurmerk onterecht werden gekwalificeerd als biologische producten. De
betreffend certificerende instantie verweerde zich met de stelling dat de term
'biologisch' niet sloeg op deproducten zelf, maar op hetproces waarmee zij werden

geproduceerd. Wellicht uit technisch oogpunt een acceptabele verklaring, maar

10 Kabinetsreactie MDW-project Normalisatie en certificatie, Kamerstukken II 1995/96, 24036, nr.
15.
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voor ons - naYeve maar milieubewuste consumenten - weinig bevredigend of
vertrouwenwekkend." Ook over de toepassing van gecertificeerde bouwstoffen
bij bouwwerken is de afgelopen tijd veel te doen. Een vijver in een woonwijk in
Nieuw Vennip bleek ernstig verontreinigd als gevolg van de toepassing van een
gecertificeerde maar ongeschikte bodembedekking. Een vergelijkbare aantasting
vanhet milieu deed zich voorbij de bouw van de HSL-zuid in de buurt van Breda.
In beide gevallen was het de vraag of nu de aannemer, de certificatie-instelling
of het bevoegd gezag fouten had gemaakt.

Het keurmerkinstituut stelde onlangs: 'Het Keurmerkinstituut signaleerteen
toenemenderoep omkeurmerken voortraditionele overheidstaken, zoals onderwijs,
veiligheid en gezondheid. Dit is niet louter een reactie op spectaculair falend
overheidstoezicht, zoals in Volendam en Enschede, maarook op de teleurstellende
resultaten van jarenlange deregulering en privatisering van overheidstaken. (...)
Een branche die zelf een keurmerk in het leven roept is goed bezig, maar alleen
het bevoegd gezag kan ingrijpen als de veiligheid of gezondheid van de burger
in gevaaris. Daarommoetenprimaireoverheidstaken, zoals onderwijs, veiligheid
en gezondheid doorofondertoezicht van de overheid op een hoog kwaliteitsniveau
wordenuitgevoerd, met verantwoordingnaarde democratische organen. Erisniets
op tegen daarbij gebruik te maken van de kennis en de expertise van certificerende
instellingen - integendeel, maar de verantwoordelijkheid mag niet worden
afgeschoven ofverwaarloosd. Eenproductieve samenwerking tussen overheidstoe-
zicht en certificatie kan niet zonder wettelijk vastgelegde kwaliteitscriteria en
vergaande bevoegdheden om in te grijpen als het mis gaat. Private keurmerken
die door maatschappelijke groeperingen in het leven zijn geroepen als reactie op
falend overheidstoezicht, voldoen daar per definitie niet aan. ,12

Negatieve berichten die een verband vertonen met een door de overheid
ondersteunde toepassing van certificatie geven weinig vertrouwen in de mogelijkhe-
den die certificatie in wetgeving zouden kunnen bieden. Tegelijkertijd mag men
aan een paar berichten geen conclusies verbinden. Men hoeft niet te verwijzen
naar recente nationale rampen als Enschede en Volendam om te constateren dat
de klassieke reguleringsactiviteiten van de overheid ook niet altijd tot de gewenste
bescherming van de maatschappelijke belangen leiden. Wat echter metname zorgen
baart is de onbekendheid met het verschijnsel certificatie en de mogelijkheden
daarvan in relatie tot wetgeving. Het bovenstaande citaat uit een persbericht van
het Keurmerkinstituut versterkt deze onrustgevoelens. Men kan zich afvragen
waarom de regering zo positie f is over de mogelijkheden van certificatie, terwij 1
nota bene een certificatie-instelling zelfwaarschuwt voor een overschatting van
dit fenomeen ende overheid oproepthaar verantwoordelijkhedeninte lossen. Indien

11 Bijv. Dohmen 2001.
12 Persbericht Keurmerkinstituut, oktober 2001.
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de waarde van het certificaat en de relatie met het publiekrechtelijk optreden niet
duidelijk is kan de bescherming van het publieke belang risico's lopen. Is de
wetgever zich bewust van de mogelijkheden en risico's van certificatie of vaart
hij op blind vertrouwen?

5          Onderzoeksvraag

Kort samengevat omvat het verschijnsel certificatie zowel de vaststelling van
bepaalde criteria voor een bepaald product, een activiteit ofbekwaamheid, als de
beoordelingsactiviteiten welke resulteren in een verklaring dat aan deze eisen wordt
voldaan. Private instellingen verrichten deze activiteiten op aanvraag. Certificatie
is een vorm van dienstverlening en kan tegelijkertijd worden opgevat als een
zelfstandig reguleringssysteem. Er worden immers regels gesteld en de naleving
daarvan wordt gecontroleerd. Het reguleringssysteem van certificatie heeft echter

in beginsel geen juridische, maar een communicatieve functie. Certificatie vindt
doorgaans nietplaats op grond van een rechtsplicht, maarop grond van eenbehoefte
om zekerheid te scheppen overdekwaliteitofzorgvuldigheid van de bedrijfsmatige
activiteiten. Certificaten bieden met andere woorden informatie aan hen die daar

belang in stellen.

De koppeling van certificaten aan wettelijkeregels veranderthet verschijnsel
certificatie van een buitenwettelijk reguleringsmechanisme in een systeem van
uitwerkingenbeoordeling vanwettelijke voorschriften. Het vertoont zo een verband
met verschillende schakels van de publiekrechtelijke reguleringsketen. Enerzijds
vormen de vastgestelde regels een uitwerking van de wettelijke voorschriften en
anderzijds komen de beoordelingsactiviteiten in verband te staan met de
vergunningverlening, het toezicht ofde handhaving van deze voorschriften door
de bevoegde overheidsinstanties. Deze toepassing is door De Graaffen Waszink
publieke certificatie genoemd:3 De toepassing van certificatie ten dienste van de

handhaving van wettelijke regels.
Dit onderzoek benadert het gebruik van certificatie vanuit wetgevingsperspec-

tief. Uitgangspunt van het onderzoek is dat wanneer de wetgever overgaat tot het
stellen van wettelijke voorschriften, hij tevens verantwoordelijkheid draagt voor

de mogelijkheden tot handhaving daarvan. Men kan dit uitgangspunt zowel

funderen op de noodzaak dat betreffende publieke belangen zullen worden
verwezenlijktals op hetrechtstatelijke vereiste dathetrecht ook feitelijktot gelding

13 'Privatecertificatie heeft als doel om zekerheden inzake kwaliteitbij handelsrelaties weg tenemen.
Het verschaf informatie en daarmee transparantie in de markt. Publieke certificatie heeft als doel
om maatschappelijke zekerheden te verkrijgen inzake het handhav.en van wetgeving.' De Graaff
en Waszink 1993, p. 11.
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dient te worden gebracht. Dit uitgangspunt treftmenzowel aan in de Aanwijzingen
voor de regelgeving als in de beginselen van behoorlijke regelgeving. De wetgever
dientdehandhaafbaarheid van wettelijke regels te verzekeren. Wanneercertificatie
wordt toegepast ter verbetering van de handhaving van wettelijke regels breidt
de inspanningsverplichting van de wetgever zich tevens uit over dit verschijnsel.
Men kan wel goede redenen hebben om gebruik te maken van een nieuw instrument,
het vertrouwen zal echter wel met goede argumenten moeten worden gestaafd.
Zo niet, dan zou de remedie weleens meer problemen kunnen veroorzaken dan
oplossen. De wijze waarop de wetgeveraan zijn inspanningsverplichting invulling
geeft vormt het onderwerp van dit onderzoek.

De centrale vraagstelling van deze dissertatie luidt als volgt:

Hoe en onder welke randvoorwaarden kan de wetgever certificatie hanteren ten
dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften?

6           PIan van aanpak

De gekozenbenadering heeft gevolgen voor de onderwerpen die in het onderzoek
aan de orde komen. Certificatie heeft onmiskenbaar tot gevolg dat beoordelingen
van de naleving van wettelijke voorschriften worden uitgevoerd doorparticuliere
bedrijven. De vraag in welke mate de toepassing van certificatie de rechtspositie
van de burger beYnvloedt komt slechts terloops aan de orde en vormt geen
hoofdbestanddeel van dit onderzoek. De wetgever lijkt overigens geneigd om zoveel
mogelijk te voorkomen dat certificatie-instellingen openbaar gezag krijgen
toegekend.

De centrale vraagstelling valt uiteen in vier deelvragen. De eerste vraag is
waarom certificatie een rol zou moeten vervullen ten dienste van de handhaving
van wettelijke voorschriften. De tweede vraag is hoe certificatie een rol speelt ten
dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften. De derde vraag is welk
vertrouwen de overheid kan hechten aan de toepassing van certificatie. De vierde
vraag is welke maatregelen noodzakelijk ofmogelijk zijn om eventuele risico's
verbonden aan de toepassing van certificatie ten dienste aan de toepassing van
certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften te beteugelen.

De eerste twee vragen worden in algemene zinbeantwoord in de hoofdstukken
twee, drie en vier. In deze inleiding is over de eerste vraag reeds enige informatie
verschaft. Dit is echter onvoldoende om het verschijnsel certificatie te doorgronden
en de mogelijkhedenbinnen het wetgevingsbeleid duidelijk te maken. Inhoofdstuk
twee zal daarom worden ingegaan op de vraag watcertificatie nu vooreen fenomeen
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is en zal uitleg worden gegeven over activiteiten die nauw samenhangen met dit
fenomeen. In hoofdstuk drie zal vervolgens vanuit internationale en nationale
problemen die zich voordoen ten aanzien van regulering de belangstelling van
de wetgever voor het verschijnsel certificatie worden verklaard.

In hoofdstuk vier zal het algemene wetgevingsbeleid met betrekking tot de
toepassing van certificatie aan een analyse worden onderworpen. Hier zal blijken
dat de regering weliswaar een duidelijke schematische voorstelling geeft van de
mogelijkheden van dit verschijnsel, maar slechts in beperkte mate aangeeft welke
gevolgen de toepassing heeft voor de handhaving van de wettelijke eisen. Opnieuw
wordt aandachtbesteedaanhet onderscheid tussenpublieke enprivate certificatie.

Het functioneren van certificatie binnen een wettelijk kader hangt enerzijds
afvan de verhouding tussen de wettelijke eisen en de eisen uit de certificatierege-
ling enanderzijds vande inbeddingvancertificatie inde wettelijke regeling. Beide
aspecten worden metname vormgegeven door specifieke maatregelen die worden
genomen om certificatie binnen een bepaalde regeling de beoogde functie te laten
vervullen. Hierdoor zal duidelijk worden gemaakt dat er geen eenduidige set van
randvoorwaarden kan worden aangelegd voor de toepassing van certificatie ten
dienste van de handhaving wetgeving. Deze voorwaarden hangen immers afvan
de beoogde functie van certificatie.

Tegelijkertijd zoekt de wetgever in zijnbeleid nauw aansluitingbij deregels
en gebruiken die private certificatie regeren. De grootste homogeniteit van de
verschillende toepassingen van certificatie wordt derhalve gevormd door de min
of meer vaste patronen die certificatie omgeven. In hoofdstuk vijf zal daarom
worden bezien welke waarborgen de certificatieactiviteiten in private toepassing
omgeven. Extra waarborgen die mogelijk noodzakelijk zijn voor de specifieke
publieke toepassing van certificatie zullen immers een aanvulling vormen op
hetgeen in de certificatiestructuur zelf gebruikelijk is.

Vervolgens zal in de hoofdstukken zes, zeven en acht aandacht gegeven
worden aan verschillende publieke functies van certificatie. Deze functies varieren
van een exclusieve rol in de handhaving van wettelijke eisen tot een impliciete
rol in het toezicht en handhavingsbeleid van het bevoegd gezag. Deze functies
worden beschreven aan de hand van een viertal casus. Daar twee casus nauw met
elkaar samenhangen is er voor gekozen deze in 66n hoofdstuk te behandelen. De
casus zullen worden geanalyseerd aan de hand van een aantal vragen. Het gaat
hier om de vraag welke functie de wetgever voor certificatie heeft beoogd in de
behartiging van publieke belangen, hoe de koppeling tussen de wettelijke eisen

ende certificatieregeling is vormgegeven, hoe certificatieactiviteiten zich verhouden
tot toezicht- en handhavingsinspanningen van overheidswege en tenslotte welke
problemen de gekozen systematiek veroorzaakt voor de borging van de naleving
van de wettelijke eisen.
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In hoofstuk negen zullen de resultaten van hoofdstuk vij fen de gehanteerde
casus worden gecombineerd tot een analyse over de noodzaak en mogelijkheden
voor de overheid om de betrouwbaarheid van certificatieactiviteiten te verbeteren.

7           Verantwoording van het onderzoek

Het onderhavige onderzoek is in grote mate een verkennende studie. Gezien de
onbekendheid met het fenomeen certificatie in de juridische literatuur wordt veel
aandacht besteed aan de inhoud, functie en mogelijkheden van certificatie. Uit
het onderzoek naar de inhoud van het verschijnsel en de toepassing in relatie tot
het wetgeving volgt pas welke mogelijkheden dit instrument heeft en welke
juridische problemen het kan veroorzaken.

Dit onderzoek is metname verricht door literatuurstudie. Gezienhet onderwerp
van onderzoek is noodzakelijkerwijs veel gebruik gemaakt van niet-juridische
bronnen en beleidsstukken. Er bestaat nauwelijks theorievorming over de relatie
tussen certificatie en hetpubliekrecht. Gerechtelijke uitspraken over de toepassing
van certificatie in wetgeving zijn bovendien zeer zeldzaam. Daar waar literatuur
onvoldoende informatie bood is gesproken met personen uit geledingen van de
certificatiebranche, de overheid en anderen die gezien hunbijzondere deskundigheid
informatie konden verschaffen.

Wellichtdatrechtsvergelijkend onderzoek meerjuridische aangrijpingspunten
had kunnen bieden. Certificatie is immers allerminst alleen een Nederlands
verschijnsel. Gezien de relatieve onbekendheid van het verschijnsel certificatie
ende beperkt aanwezige informatie overde mogelijkheden van certificatie inrelatie
tot wetgeving heb ik gemeend mij te moeten beperken tot de functie van dit
verschijnsel ten dienste van Nederlandse wetgeving, daarbij aangetekend dat een
groot gedeelte van de toepassingen voortkomt uit Europese wetgeving. Een
rechtsvergelijkendonderzoek lijktmij in de toekomst ook zekeraanbevelenswaar-
dig.

Het onderzoek richt zich op de toepassing van certificatie in relatie tot de
handhaving van wettelijke voorschriften. Rond de toepassing vancertificatiebestaan
veel meer juridische vraagstukken dan enkel de vraag hoe en onder welke
voorwaarden certificatie kan worden gehanteerd ten dienste van de handhaving.
Afspraken over certificatie in een branche en toepassing van certificatie in
wetgeving kunnen bijvoorbeeld leiden tot belemmeringen van de concurrentie in
een bepaalde bedrijfstak.'4 Dergelijke problemen zijn bewust uit het onderzoek

14      Zie bijv. Evers 2000.

10



Een blinde vlek in het wetgevingsbeleid

gehouden. Ook deze problemen vergen mijns inziens in de toekomst nader
onderzoek.

In dit onderzoek worden vier casus gehanteerd die voorbeelden geven van
publieke toepassingen van certificatie. De casus betreffen de verplichte certificatie
van arbodiensten op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, de vrijwillige
toepassing van kwaliteitsverklaringen krachtens de Woningwet, de verplichte
certificatieactiviteiten die voortkomen uit de implementatie van de Europese
Richtlijn Bouwproducten en de vrijwillige certificatie van zorginstellingen in het
kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Deze casus zijn gekozen omdat zij
blijk geven van verschillende manieren waarop de wetgevercertificatie wil hanteren
in relatie tot de handhaving van wetgeving. De toepassingen van certificatie die
aan de orde komen varieren vaneen volledige vervanging van door overheidsinstan-
ties uitgevoerde beoordelingen van wettelijke eisen tot een door de wetgever

voorgestane rol van certificatie in het toezichtsbeleid. Met deze casus heb ik inzicht
willen verschaffen overde verschillende mogelijkheden en de risico's die daarmee

gepaard gaan. Ikben mij bewust van het feit dat deze casus geen algemeen inzicht
verschaffen over de mogelijke toepassingen van certificatie. Op een groot aantal

beleidsgebieden worden de mogelijkheden van certificatie door de wetgever
verkend. Wel meen ik dat de beschreven situaties belangrijke parallellen vertonen
met een aanzienlijk aantal andere bestaande toepassingen.

\
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Het verschijnsel certificatie

1          Inleiding

'Certificatie is het geheel van activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke,
deskundige en betrouwbare instelling schriftelijk kenbaar maakt dat er een
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een product, dienst, persoon of systeem
voldoet aan voorafgestelde eisen." Een definitie van certificatie is snel gegeven.
Zij biedt echter weinig houvast. Wat voor een activiteiten zijn dit? Aan wat voor
een soort eisen moet men denken? Waar komen die eisen vandaan? Kan elke
instelling of persoon deze activiteiten verrichten?

Een juridisch onderzoek naar de publieke toepassing van certificatie start
met een communicatieprobleem. Certificatie is een instrument dat toepassing vindt
in de industriele en commerciele sector. De terminologie rond certificatie heeft
in deze context vorm gekregen en kent allerlei begrippen die voorjuristen onbekend

of onduidelijk zijn. Verwarrend is bovendien dat sommige begrippen wel in het
recht gebruikt worden, maar een volledig andere betekenis hebben. Als treffend
voorbeeld hiervan kan het begrip'norm' dienen. In juridische context is een norm
een rechtsnorm, oftewel een algemeen voorschrift van handelen of nalaten met
juridisch bindende werking. In de bedrijfskundige of technologische context
waarbinnen certificatie plaatsvindt wordt onder een norm een in beginsel vrijwillig
te hanteren afspraak verstaan die technische definities en maatstaven bevat. Het
is daarom belangrijk om een beeld te krijgen van het verschijnsel certificatie, de
context waarin het zich voordoet en de daarbij gehanteerde begrippen alvorens
men overgaat tot juridische beschouwingen.

Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard en beperkt van opzet. Het doel van
het hoofdstuk is om enig inzicht te verkrijgen in hetgeen certificatie behelst.
Allereerst zal in paragraaf twee worden ingegaan op het begrip 'technische
specificatie'. Vervolgens zal in paragraaf drie de aandacht verschuiven naar het
verschijnsel 'normalisatie' dat een belangrijke bron van technische specificaties
vormt. Daarna zal worden gekeken naar de controlerende activiteiten die vaak
gepaard gaan met de toepassing van technische specificaties. Via een uitleg van
hetbegrip'conformiteitsbeoordeling' inparagraafvier zal uiteindelijk inparagraaf
vijf het verschijnsel 'certificatie' onder de loep worden genomen. Om een goed

1 MDW-rapport Normalisatie en certificatie 1996, p. 5.

13



Hoofdstuk 2

beeld tekrijgen van de hedendaagse vormgeving vancertificatie zal hierbij tevens
worden ingegaan op de criteria die zijn neergelegdtenaanzienvan certificatieactivi-
teiten en op de erkenning ('accreditatie') van certificatie-instellingen.

2 Technische specificaties

Wanneer consumenten een auto willen aankopen, gaan zij op zoek naar de auto
die het beste past bij hun wensen en hun budget. Welke wensen heeft men? De
een wil misschien een grote snelle sportwagen, terwijl een ander voorkeur heeft
voor een auto met een kleine draaicirkel en voldoende bagageruimte. Voor de
meeste mensen is de aanschaf van een auto een aanzienlijke besteding. Vandaar
dat zij meestal de tijd nemen voor een dergelijke aankoop. Men vergelijkt
verschillende typen, zodat men een aankoop doet die het beste aansluit bij de
behoeften. Mensen maken een voorstelling van hun wensen en vergelijken die
met de eigenschappen van de verschillende auto's.

Sommige eigenschappen kunnen wij zelfbeoordelen. Is de auto groot ofklein?
Heeft hij sportvelgen ofspoilers? Andere kenmerkenzijn wel aanwezig, maarkan
de gemiddelde consumentmoeilijkbeoordelen. Hoeveel pk'sbiedt demotor? Welke
remweg heeft de auto? Hoe groot is zijn acceleratievermogen? Welk verbruik heeft
de motor? Het ontbreekt de consument hier meestal aan technische kennis.
Bovendien zou een technisch onderzoek door iedere consument zeer veel
complicaties meebrengen. Omdeze informatie toch te verkrijgen, verlatenmensen
zich op deskundigen. Men vraagt gegevens op bij de dealer ofkoopt consumenten-
bladen.

De eisen die men aan een product stelt zijn gerelateerd aan de technologische
mogelijkheden van het moment. Bepaalde eigenschappen die tientallen jaren
geleden als 'goed' werden beschouwd, worden nu anders beoordeeld. Veel
consumenten willen een auto die de veiligheid van de bestuurder garandeert. Jaren

geleden hadden zij genoegen genomen met een auto met bumpers en veiligheidsgor-
dels. Tegenwoordig zullen deze veiligheidsmaatregelen waarschijnlijk als magertjes
worden beschouwd. Men wil een kreukelvrije zone, een wegdraaiend stuur, een
abs-remsysteem, airbags et cetera.

Consumenten stellen iederafzonderlijk eisen op basis van hun eigen behoeften.

Consumentenorganisaties stellen eisen waarvan men denkt dat deze breed gedragen
worden door consumenten. Producenten doen hetzelfde, maar met het oogmerk
om auto's te verkopen. De overheid stelt eisen indien het publieke belang,
bijvoorbeeld de bescherming van de verkeersveiligheid, dit vereist. Hetis dan ook
niet verwonderlijk dat op verschillende niveau's en in verschillende sectoren in
de samenleving eisen worden vastgelegd. Deze betreffen de eigenschappen of
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kenmerken vanproducten, productieprocessen, diensten, personen, et cetera. Deze

vastgelegde ofgedocumenteerde eisen kanmen vatten onderde noemer technische
specificaties: Technische specificaties treft menaan inde vorm van verschillende
soorten documenten, zoals contracten, wettelijke voorschriften en richtlijnen. De
verschillen met betrekking tot hun bron en toepassing hebben tot gevolg dat
technische specificaties een verschillende status kunnen hebben. Technische
specificaties kunnen vrijwillig hanteerbaar ofbindend voorgeschreven zijn. Zij
kunnen privaatrechtelijk ofpubliekrechtelijk van aard zijn.

3            Normalisatie

Normen vormen een belangrijke bron van technische specificaties. Hier wordt
gedoeld op door normalisatie tot stand gekomen afspraken. Normen worden ook
wel aangeduid met de begrippen 'technische normen' of'normalisatienormen'.

3.1 Normen en normalisatie

Er bestaan vele definities van normalisatie. Dit wordt veroorzaakt door de
verschillende verschijningsvormen vannormalisatie en de verschillende afbakening-
en die men binnen het normalisatiebegrip aanbrengt. De Vries komt na een
langdurige opsomming en afweging van definities tot de volgende ruime definitie.
Normalisatie3 is:

'the activity ofestablishing and recording a limited set of solutions to actual and
potential matchingproblem,4 directed at benefits for the party or parties involved

2              Een voorbeeld van een definitie van een technische specificatie treft men aan in ISO Guide 2 (1978)
die als bijlage is opgenomen in Certification 1980. : 'A document which lays down characteristics
of a product or a service such as levels ofquality, performance, safety, dimensions. It may include
terminology, symbols, testing and test methods, packaging, marking or labelling requirements.
A technical specification  may also take the form of a code of practice.'

3             De Vries geeft een definitie van *standardization'. De Nederlandse vertaling hiervan is normalisatie.
Het onderscheid dat sommigen aanbrengen tussen standaardisatie en normalisatie lijkt gelijk aan
onderscheidingen die binnen normalisatie kunnen worden aangebracht. De definitie van De Vries
ornvat ook al deze categorieen.

4           Een 'matching problem' is een 'problem of interrelated entities that do not harmonize with each
other. Solving it means determining one or more features of these entities in a way that they
harmonize with oneotherorof determining oneormore features ofanentity because of its relation(s)
with one or more other entities.' Een 'entity'  is dan 'any concrete or abstract thing that exists, did
exist, or might exist, including associations among these things. Example: A person, object, event,
idea, process, etc.'
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balancing their needs and intending and expecting that these solutions will be
repeatedly or continuously used during a certain period by a substantial number
of the parties for whom they are meant. ,5

Normalisatie betreft derhalve het vastleggen van oplossingen voor'afstemmingspro-
blemen' met het oog op herhaaldelijke toepassing. De definitie van De Vries is
een zeer ruime. Op alle speelplaatsen in Nederland vindt normalisatie plaats.
Kinderen spreken bijvoorbeeld bij het knikkeren afwelke knikkers welke waarde
hebben, opdat daar tijdens het spel geen onduidelijkheid meer over bestaat.

Bij normalisatie denkt men echter meestal aan regels van technische aard
(technische specificaties) die doorindustrielepartijen vooreenbepaalde toepassing
worden vastgesteld. Bovendien is vanbelang datereenonderscheid wordt gemaakt
tussen de facto normen en formele normen.6 De facto normen worden op veel
soorten manieren binnen diverse instanties ontwikkeld. Veelal draait het daarbij
omnormalisatie binnen consortia van bedrijven. Formele normen komen tot stand
in zogenaamde 'officiele' normalisatie-instellingen overeenkomstig bepaalde
procedures en gericht op brede toepassing en beschikbaarheid. Nicolas komt tot
de volgende kenmerken van een formele norm:

-       een norm doet zich voor in de vorm van een geschreven document dat door
een bevoegde of erkende instelling is goedgekeurd;7

-      dit document is voor het publiek verkrijgbaar;8
-        het wordt opgesteld volgens een methode waarbij een beroep gedaan wordt

op de instemming vanallebetrokkenpartijen, alsmede inhetbelang van allen;
-        het is bestemd voor een zich herhalend of continu gebruik;
-       de toepassing is normaliter niet verplicht.9

Bij deze opsomming kan men allerlei kanttekeningen plaatsen. Ook formele
normalisatie kent verschillende procedures. De status van normen is niet in alle
landen gelijk. Deze opsomming is echter in dit kader voldoende doelmatig. Men
kan hiermee officiele normen onderscheiden van andere technische specificaties

5        De Vries 1999, p. 143-163.
6        Stuurman 1995, p. 14-17. Simons en De Vries 2001, p. 28-29.
7        Er zijn verschillende soorten van 'officiele' normalisatie-instellingen. De erkenning heeft in de

diverse staten en op nationaal, Europees en internationaal niveau op verschillende wijzen vorm
gekregen. Erkenning kan geschieden door overheidsinstanties en door de economische partners.
De erkenning kan formeel geschieden of voortvloeien uit de praktijk.

8           Met nadruk moet erop worden gewezen dat dit niet betekent dat de normen vrij verkrijgbaar zijn.
Normen dienen doorgaans bij de normalisatie-instellingen te worden aangekocht om ze te kunnen
toepassen. Zie bijvoorbeeld de normshop van het NEN op www.nni.nl.

9       Nicolas 1995, p. 14-17.
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neergelegd inbijvoorbeeldde factonormen, standaardcontracten enpubliekrechte-
lijke voorschriften. 10

Bij zowel de vormgeving van certificatie als de uitvoering van certificatie
zijn deze formele normen vanbijzonderbelang. Wanneer indit onderzoekdeterm
norm wordt gebruikt, wordt daarmee een formele norm bedoeld overeenkomstig
de hier genoemde kenmerken.

3.2 Waarom bestaan normen?

De totstandkoming vannormen volgt uit een sociale en economische rationaliteit.
Normen zijn nodig om de communicatie tussen mensen te vereenvoudigen. Zo
kan de ontwikkeling vantaal, vaste handelingswijzen (bijvoorbeeldjachtgebruiken)
en eenheden onderhet ruime normalisatie-begrip worden gevat. Doorde industriele

revolutie, de ontwikkeling van massaproductie en de toename van de handel is
de behoefte aan technische afspraken vergroot en is normalisatie geleidelijk een
bijzondere discipline geworden binnen de commerciele en industriele sector.
Formele normalisatie vindt vooralplaats als gevolg van de behoefte aan breedgedra-
gen afspraken die kunnen worden gebruikt om producten en productieprocessen
af te stemmen op de aanwezige vraag. Het streven naar een zo groot mogelijke
consensus over deze afspraken maakt brede acceptatie van normen mogelijk. De
toepassing van normen leidt tot een zeker mate van ordening. Personen kunnen
deze ordening gebruiken om hun economische activiteiten op effectieve en
efficiente wijze te ontplooien en daarmee hun economische doelstellingen te
realiseren. 11

De bijzondere voordelen die worden genoemd voor de ontwikkeling en de
toepassing van normen zijn legio. Normalisatie bevordert de doorzichtigheid van
de markt, leidt tot een eenvoudigere uitwisselbaarheid van producten, kan de
kwaliteit van producten en productieprocessen verbeteren, bevordert het efficiente
gebruik van arbeid, energie en materialen, bevordert de productiviteit, leidt tot
verbeterde communicatie tussenmarktpartijen, bevordertde internationale handel
en verbetert de kwaliteit van het leven, de veiligheid, de gezondheid en de
bescherming vanhetmilieu:2 Hetgrote aantal voordelen datdoorde ontwikkeling
en de toepassing van normen kan wordenbehaald, hangtnauw samen met de grote
verscheidenheid aan onderwerpen waarvoornormalisatie plaats vindt. Erbestaan

10      Hierbij moet worden aangetekend dat normen wel een gelijkwaardige functie kunnen vervullen
doordat in standaardcontracten, beleidsregels of wettelijke voorschriften normen worden
geincorporeerdofnaarnormen wordtverwezen. Ditzalhieronder nogvoldoendeaandeordekomen.

11 Zie vooreen bredereanalyse Verman 1973,p. 1-13;Cargill 1989, p. 13-16en77-80; Rothery 1996,
p. 3-12.

12 Zie Stuurman  1995, p.  28; De Vries  1999, p.  3; De Vries 1999b; SER-Advies Normalisatie,
certificatie crl open grenzen 1994, p. 13; Nicolas 1995, p. 20.
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normen ten aanzien van eenheden, producten, processen, diensten en personen.
Men kan denken aan de afmetingen van gloeilampfittingen, lichtgevoeligheidvan
filmrolletjes, maten en gewichten, papierformaat, schroefdraad, constructie en
prestatie van autogordels, kwaliteitssystemen, elektrische spanning, meetmethoden
et cetera. 13

Het gebruik vannormen kan zowel aan individuelebedrijvenals aandegehele
samenleving ten goede komen. De aanwezigheid van verschillende belangenbiedt
mede een verklaring voor het onderscheid tussen formele en de facto normen, de
verschillende status die in de diverse staten aannormen en normalisatie-instellingen
is toebedeeld en de mate van betrokkenheid van overheden bij normalisatie-
instellingen en normalisatie-activiteiten. De genoemde voordelen behoeven zich
ook niet voor te doen. Toepassing van normen kan aan de concurrentie ten goede
komen, maar kan ook de concurrentie beperken. Normen kunnen de veiligheid
van mens enmilieubevorderen, maartegelijkertijd eenmatigende werkinghebben
op het niveau van bescherming. Zij kunnen technologische innovatie zowel
beperken als stimuleren. Veel hangt af van de doelstelling van betrokkenen en
de mate van participatie van belanghebbenden in het normalisatieproces.

3.3 De 'formele' normalisatiestructuur

Erbestaannationale, Europese eninternationale 'formele' normalisatie-instellingen.
Een groot aantal van deze normalisatie-instellingen zijn particuliere instellingen.
Dit geldt voor de twee Nederlandse normalisatie-instellingen, het Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN) en het Nederlands Elektrotechnisch Comit6 (NEC),
voor de drie Europese normalisatie-instellingen, het Comit6 Europ6en de
Normalisation (CEN), het Comit6 Europ6en de Normalisation Electrotechnique
(CENELEC) en het European Telecommunications Standards Institute (ETSD,
alsmede voortwee van de drie belangrijkste internationale normalisatie-instellingen,
de International Organization for Standardization (ISO) en de International
Electrotechnical Commission (IEC).14 Er vindt wel nauwe samenwerking plaats
tussen de verschillende overheden en deze normalisatie-instellingen.

De nationale, Europese en internationale normalisatie-instellingen zijn
onderling nauw gelieerd. De nationale normalisatie-instellingen vormen meestal
de leden van de Europese en internationale normalisatie-instellingen. De nationale
normalisatie-instellingen spelen daardooreenbelangrijke rol in de totstandkoming
van normen binnen de Europese en internationale normalisatie-instellingen. De
participatie vanbelanghebbenden inhet internationale en Europese normalisatiepro-

13      De Vries 1999b, p. 4-5.
14         In een groot aantal staten maken nationale normalisatie-instellingen wei decl uit van de overheid.

Opinternationaal niveau geschiedtnormalisatie ook in internationalepubliekrechtelijkeorganisaties.
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ces voltrekt zich doorgaans door middel van de vertegenwoordigingen van de
nationale normalisatie-instellingen.15 De bij de Europese normalisatie-instellingen
aangesloten nationale normalisatie-instellingen zijn verplicht omEuropese normen
over te nemen en daarmee conflicterende nationale normen in te trekken.
Internationale normen behoeven niet door de nationale normalisatie-instellingen
te worden overgenomen, hetgeen niet wegneemt dat dit veelal wel gebeurt: 6

3.4 Kanttekeningen bij normalisatie

Metnormalisatie is hetpubliekebelang gemoeid. Ditbelang ligt niet alleen besloten
in de economische ordening als zodanig, maar tevens in de bijzondere terreinen
die met normalisatie gemoeid zijn. De ontwikkeling en de toepassing van normen
kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens en voor
het milieu. Dit publieke belang doet vragen rijzen omtrent de legitimiteit van het
normalisatieproces.

Er kunnen veel verschillende groepen bij normalisatie betrokken zijn:
producenten, handelaren, consumenten, wetenschappers, de overheid, werknemers-
organisaties, milieubewegingen et cetera:7 Al deze groepen kunnen een eigen

belang hebben bij de ontwikkeling en toepassing van normen. Normalisatie-
instellingen streven ernaar alle belanghebbenden bij het normalisatieproces te
betrekken enmakenbovendien gebruik van externe kritiekrondes zodat gereageerd
kan worden op ontwerpnormen.18 Normalisatie kost echter tijd, mankracht en geld.
Wil men in het proces participeren dan zal men over voldoende middelen,
mankracht en kennis moeten beschikken. Daar komt bij dat iedereen een ander
gewicht kan toekennen aan het onderwerp vannormalisatie. Niet iedere belangheb-
bende zal de keuze (kunnen) maken om zijn schaarse middelen voor het
normalisatieproces aan te wenden. Dit kan tot gevolg hebben dat de meest
betrokken, best georganiseerde, meest deskundige of kapitaalkrachtigste groep
een zware stempel op hetnormalisatieproces weette drukken. Vooral de participatie
van (vertegenwoordigers van) consumenten, werknemers, het midden- en
kleinbedrijf en milieuorganisaties in het normalisatieproces is een punt van zorg.

15 Een belangrijke uitzondering hierop vormt ETSI. ETSI kent verschmende categorieen van leden,
waaronder exploitanten van openbare telecommunicatienetwerken, bedrijven actief op de markt
van   telecommunicatie-apparatuur en gebruikers van diensten. Deze participeren direct   in   het
normalisatieproces.

16 NNI Handleiding Commissieleden  1998.
17      De Vries1999, p. 30-35.
18 Een normalisatie-proces bestaatgewoonlijk uit de volgende stappen: Een verzoek totdeontwikkeling

van een norm, detaakopdracht aaneentechnischcomitd, deontwikkeling vaneenontwerp, publicatie
van het ontwerp voor commentaar, de bespreking van het commentaar en eventuele aanpassing
van het ontwerp, de goedkeuring van de norm en tenslotte publicatie van de norm en en
bekendmaking. De Vries 1999, p. 40-44. Zie voor een beschrijving van normalisatieprocessen van
verschillende normalisatie-instellingen: Stuurman  1995, p.  34-70.
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Hetpublieke belang dat met de ontwikkeling vannormen gemoeid is, kan daarmee
eveneens eenzijdig worden ingekleurd.

19

4          Conformiteitsbeoordeling

De toepassing van technische specificaties - al dan niet vastgelegd in normen -
brengt allerlei vormen van controlerende activiteiten mee. Eenmonteurin de fabriek
bekijkt of een auto aan de intern gehanteerde maatstaven voldoet. Een afnemer
controleert om te kijken of de fabrikant aan de contractuele voorwaarden heeft
voldaan. Een consumentenorganisatie wil weten of de auto voldoet aan de
technische mogelijkheden van het moment. Een toezichtsinstantie controleert of
eenburgerde wet naleeft. De controles worden verrichtopbasis van verschillende
doelstellingen en met verschillende (juridische) gevolgen.

Controleren omvat verschillende soorten activiteiten. Het betreft het doen
van waarnemingen, het uitvoeren van metingen entesten ofhet stellen van vragen
om te kijken of iets of iemand aan bepaalde maatstaven voldoet. De activiteit
varieert als gevolg van de verschillende onderwerpen van controle (bijvoorbeeld
machines ofpersonen), de verschillende criteriadie als maatstafvan controle dienen
en de verschillende criteria die ten aanzien van de uitvoering van de controle-
activiteit zijn gesteld. Inhetmaatschappelijk verkeer zal nietmet willekeurig elke
controle-activiteit genoegen worden genomen. Voorbetrokkenen is hetbelangrijk
om te weten welke regels de maatstaf vormen van de controle, wat de controle
precies behelst en welke instantie deze uitvoert.

De technische controle vanproducten, diensten, processen, personen opbasis
van gespecificeerde eisen duidtmengewoonlijkaanmetdeterm'conformiteitsbeoor-
deling'. Inde overwegendbedrijfskundige literatuurtenaanzien vanconformiteits-
beoordeling is een onderscheid aangebracht opbasis van degene die de beoordeling
uitvoert.20 Om aan debehoeften van afnemers te voldoencontrolerenproducenten
hun activiteiten (eerste partij beoordeling). Om te verzekeren dat een producent
aan de vraag voldoet controleert de afnemer de verkregen producten of de
productielijn van de leverancier (tweede partij beoordeling). Zowel de producent
als de afnemer kunnen hun eigen inzichten hebben over de gehanteerde eisen en
methoden vancontroles. Erkan echterook gebruik worden gemaakt vanhetoordeel
van een onalhankelijke derde partij (derde partij beoordeling). Men moet dan
denken aan een organisatie ofpersoon die naar aanleiding van een verzoek van
de producent ofleverancierbeoordeelt ofiets voldoet aan voorafovereengekomen

19 Zie Stuurman  1995, p. 166-171; Falke  1997, p. 204-215; Schepel en Falke 2000, p. 101-127.
20      De Graaff 1995, p. 31-34.

20



Het verschijnsel certijicatie

criteria. De waarde vande verklaring van de derde controlerendepartij hangtnauw
samen met zijn deskundigheid en onafhankelijkheid.

Hetbegrip 'conformiteitsbeoordeling' omvatbovendien verschillende soorten
van controlerende activiteiten die varieren naar de aard van het beoordeelde en
de wijze van uitvoering. Men kan hierbij denken aan activiteiten als kalibratie,
proefneming, inspectie, certificatie en accreditatie. Kalibratiebetreft het herleiden
vanmeetwaarden op internationale standaarden (het ijken van meetinstrumenten).
Proefneming of testen betreft het uitvoeren (door laboratoria) van technische
handelingen volgens een bepaalde procedure gericht op de concrete vaststelling
van de eigenschappen van een product om te kunnenbepalen ofdeze overeenstem-
men metbepaalde eisen (bijvoorbeeld hetbeproeven van vuurwerk ofbabyzitjes).
Inspectie betrefthet proces om te beoordelen (onderzoeken, meten en vergelijken)
of producten, processen, diensten of fabrieken overeenstemmen met bepaalde
criteria. Bij inspectie kunnenproductmonsters worden genomen en beproefd, maar
kan bijvoorbeeld ook een controle van de productiecapaciteit worden uitgevoerd.
Ook de controle van producten in de gebruiksfase valt onder inspectie. Eenbekend
voorbeeld van dergelijk inspectie-activiteiten is de periodieke controles van liften
en kranen. Zowel bij testen en inspectie gaat het om een beoordeling van een
concreet product/object op een bepaald moment. Bij certificatie zal men tevens
proefnemingen en inspecties (laten) uitvoeren.2' Bij certificatie gaat het evenwel
om een stelselmatige uitvoering van beoordelingen over een bepaalde periode.
Het onderscheid tussen certificatie, beproeving of inspectie is echter niet altijd
even scherp.

22

5            Certificatie

5.1 Wat is certificatie?

Een certificaat is in het dagelijks spraakgebruik niets anders dan een schriftelijke
verklaring. We kennen dan ook veel verschillende soorten certificaten. Het
onderwerp van dit proefschrift betreft de vorm van conformiteitsbeoordeling die
certificatie wordt genoemd. Ook op dit gebiedbestaatechterniet altijdhelderheid
overde term'certificatie'. Zo wordt vaak geen onderscheid gemaakt op basis van

21          Certification and related activities  1992,  in het bijzonder p.  21-62.
22 Bij inspectie steit men de overeenstemming van enkele producten ofkleine productseries vast met

technische specificaties ofalgemenc eisen. Men kan denken aan deperiodiekecontrole van liften,
kranen en brandblussers. Productcertificatie betrefthoofdzakelijk de indirecte overeenstemmingsbe-
oordeling van lange productseries. Deze stelselmatige beoordeling omvat type-proefnemingen,
inspecties, en nadere controleactiviteiten zoals proefnemingen op producten die op de markt zijn
aangetroffen.  Zie:  Gids voor de Nieuwe Aanpak 1999, voemoot  107.
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de instantie ofpersoon die de verklaring afgeeft. Men duidt danookde activiteiten
die leiden tot de eigen-verklaring van een fabrikant als (zelf)certificatie aan of
men brengt erkenningsregelingen van brancheverenigingen onder de noemer
certificatie. Verder wordt vaakgeenonderscheid gemaakt op grond van de activiteit
die aanleiding vormt van de verklaring. Ook verklaringen die enkel bestaan uit
een testrapport van een laboratorium ofhet keurmerk van een inspectie-instelling
worden dan als certificaten beschouwd.

Het is het meest nauwkeurig om de term certificatie te reserveren voor 'het
geheel van activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke, deskundige en
betrouwbare instelling vaststelt en schriftelijk kenbaar maakt dat er gedurende
een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk
omschreven object (bijvoorbeeld een bepaald product) voldoet aan voorafgestelde
eisen:23 Het feit dat de verklaring zich over een bepaalde periode uitstrekt,
impliceert een stelselmatige beoordeling gedurende die periode. Dit gegeven
karakteriseert certificatie ten opzichte van eenmalige (al dan niet regelmatig
herhaalde) beoordelingen van objecten door derde partijen.

Het proces van certificatie behelst globaal genomen de volgende stappen:

-        de certificatie-instelling krijgt een aanvraag, op basis waarvan de instelling
beoordeelt of zij in staat is de gewenste certificatie-activiteit uit te voeren;

-          de certificatie-instelling voert een documentenonderzoek uit om vast te stellen
o f op papier wordt voldaan aan de gestelde eisen;

-          de instellingvoerteenpraktijkonderzoekuit, hetgeen afhankelijk van de vorm
van certificatie verschillende laboratoriumtesten, inspecties, audits en/of
examens behelst;

-      er wordt een rapportage opgemaakt van de bevindingen;
-        de certificatie-instelling neemt een beslissing om al dan niet te certificeren;
-     na het verlenen van het certificaat worden gedurende de looptijd daarvan

periodieke herbeoordelingen uitgevoerd. 24

23 Het betreft dan een combinatie van definities van de MDW-werkgroep Certificering, ISO/IEC en
de RvA. Certificatie is: 'het geheel van activiteiten op grond waarvaneenonafhankelijke, deskundige
en betrouwbare instelling schriftelijk kenbaar maakt dat een product, dienst, persoon of systeem
voldoet aan vooraf gestelde eisen' respectievelijk 'procedure by which a third party gives written
assurance that a product, process or service con forms to specified requirements' en 'het door een
onafhankelijke partij vaststellen en kenbaar maken, dat een product, dienst, proces, systeem of
persoon voldoet aan gestelde eisen en er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat dit gedurende
een  gespecificeerde  tijd het geval  zal   zijn.' Achtereenvolgens MDW-rapport Normalisatie  en
certificatie  1996, p.  5; De Graaff 1995, p. 29; Achtergronden certificatie en accreditatie  1999,
P. 3.

24 Achtergronden certificatie en accreditatie 1999, p.5.
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Uit de laatste stap volgt dat met de verlening van het certificaat de activiteiten van
de certificatie-instelling allerminstbeeindigd zijn. Gedurende de looptijd van het
certificaat worden (her)beoordelingen uitgevoerd opdat de verklaring van
overeenstemming - het certificaat - gestaafd blijft.

Indienbij deze herbeoordelingen afwijkingen worden geconstateerd, zullen
afspraken worden gemaakt dat binnen een bepaalde periode de afwijkingen zijn
hersteld. Eencertificatie-instellingkanbij (zwaardere) afwijkingentevensbesluiten
maatregelen te nemen jegens de certificaathouder. Bij deze maatregelen kan men
denken aan een extra controle, een verhoging van de controlefrequentie, de
schorsing van het certificaat, de intrekking van het certificaat ofde publicatie van
dergelijke maatregelen.

5.2 Wie voeren certificatie uit?

Certificatie kan door verschillende instanties worden uitgevoerd, zowel door
overheidsinstanties als particuliere ondernemingen. In de hedendaagseNederlandse
situatie wordt certificatie vooral verricht door private instellingen die op
commerciele basis certificatie-diensten verrichten voor eerste oftweede partijen.
Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn KEMA, KIWA, DNV en Lloyds.
Uitzonderingen zijn er echter ook. Zo zijn er soms overheidsinstanties belast met
certificatieactiviteiten.25

5.3 Waarom certificatie?

Certificaten hebben een belangrijke functie in het handelsverkeer. Zij geven
geverifieerde informatie over - en daarmee vertrouwen in - de kwaliteit van
producten, productieprocessen of personen. Hierin ligt ook een verband tussen
normalisatie en certificatie besloten. Zoals hierboven aangegeven worden normen

gebruiktuit een behoefte aan breedgedragen afspraken op de markt. De toepassing
van deze normen heeft tot gevolg dat producenten en leveranciers gelijke

verwachtingenhebben omtrent de kwaliteit van goederen endiensten. Certificatie
is een instrument waarmee deze verwachtingen kunnen worden omgezet in
vertrouwen. Eenbepaald onderwerp vancertificatie wordt danook vaak aangeduid
op basis van gehanteerde normen, bijvoorbeeld ISO 9000-certificatie (kwaliteitssys-
temen) of ISO 14000-certificatie (milieuzorgsystemen).

25 Het Projectbureau Certificatie Arbodiensten, onderdeel van het ministerie van SZW, heeft
bijvoorbeeld enkele jaren dc certificatie van arbodiensten verzorgd. Een bijzondere positie wordt
ingenomen door TNO, dat weliswaar een publiekrechtelijkerechtspersoon is, maar wel commerciele
certificatieactiviteiten ontplooit.
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Certificatie speelt derhalve vaak een rol in de relatie tussen producent en
afnemer. Een certificaat biedt afnemers vertrouwen dat het product of de wijze
van productie aan bepaalde voorwaarden voldoet. Certificatie kan plaatsvinden
omdat afnemers bepaalde garanties vragen, maar kan bijvoorbeeld ook worden
uitgevoerd omdat de producent verwacht zich door middel van het certificaat
positie f te kunnen onderscheiden van zijn concurrenten. Certificatie kan echter
tevens een functie vervullen buiten deze producent-afnemer relaties. Sommige
bedrijven laten zich certificeren om een onafhankelijk externe beoordeling te
verkrijgen van de productie, hetgeen als waarborg kan dienen voor het gevoerde
kwaliteitsbeleid, maar ook als stimulans kan fungeren voor de bedrij fsorganisatie.
Men kan tevens denken aan derden zoals verzekeraars ofbelangengroeperingen
die behoefte hebben aan de informatie uit certificaten. Tenslotte kan certificatie
mede voortkomen uit publieke motieven en ten dienste staan van de naleving van
regelgeving. Dit onderwerp, aanleiding voor dit onderzoek, komt in de volgende
hoofdstukken aan de orde.

5.4 Vormen van certificatie

De hoofdvormen overeenkomstig de bestaande Europese normen zijn productcertifi-
catie, kwaliteitssysteem-certificatie en persoonscertificatie. Tussen deze verschillen-
de vormen van certificatie zit een wezenlijk onderscheid.

5.4.1 Certificatie van producten

Productcertificatie is een term die eenbreed scala van methoden van conformiteits-
beoordeling omvat. De beoordelingen dienen om de overeenstemming van
producten met bepaalde eisen te controleren. Deze eisen kunnen afkomstig zijn
uit bepaalde normatieve documenten, maar kunnen ook productkenmerken zijn
waarvan de producent heeft aangegeven dat zijn producten daaraan tegemoet
komen. Productcertificatie omvat veelal een eerste test van een exemplaar van
het product waarna vervolgens steekproefsgewijze controle wordt uitgeoefend
op producten in de fabriek o f de markt. De toegepaste methoden hangen af van
het soort vanproduct, de wijze van productie en de eisen van afnemers ofderden.26

Ook zondertechnische kennis kan men zich indenken dat de conformiteitsbeoorde-
ling van bijvoorbeeld schepen een andere aanpak vereist dan de controle op de
productie van diepvriesmaaltijden.

Men onderscheidt verschillende methoden van het testen van producten zoals
type-keuring, batch-keuring, 100% keuring, en verschillende vormen van nadere

26      Certification 1980, p. 16.
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'bewaking' indeproductiefase, zoals de inspectie van(delen van) eenproductiepro-
ces, de beoordeling van het kwaliteitssysteem, de vergelijking van genomen
monsters met oorspronkelijke ontwerpen ofhet testen van monsters genomen uit
de fabriek ofde handel. De producttesten en de nadere controle-activiteiten kan
men als afzonderlijk activiteiten beschouwen. Door de combinatie van deze
beoordelingen ontstaat echter de systematische benadering die eigen is aan het
verschijnsel certificatie.27 Naar aanleiding van de certificatieactiviteiten kan op
alle producten een merkteken worden aangebracht.28 Dit merkteken informeert
de consument, de bedrijfsmatige afnemer of andere belanghebbenden over de
kwaliteit van hetproduct. Een voorbeeld van eenop consumenten gerichtmerkteken
is hetMilieukeur. Een voorbeeld van eenmeer opbedrijfsmatige afnemers gericht
keurmerk is het KOMO-keur voor bouwproducten.

5.4.2 Certificatie van kwaliteitszorgsystemen

Zoals hierboven aangegeven kan de beoordeling van een kwaliteitszorgsysteem
van eenbedrijfdeel uitmaken vanproductcertificatie. Menkankwaliteitszorgsyste-
men - tegenwoordig kwaliteitsmanagementsystemen genoemd - echter ook
zelfstandig laten certificeren. Systeemcertificatiericht zich op de overeenstemming
van een managementsysteem met een bepaalde eisen, meestal opgenomen in een
norm. De systeemnormen geven regels gericht op de inrichting en afstemming
van processen van een bedrijf. Het systeem betreft de organisatiestructuur,
verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voorhettenuitvoer
brengen van de zorg voor kwaliteit. De meest bekende loot aan de boom der
systeemnormen is de ISO-9000 serie.

Wellicht kan ook hier het voorbeeld van de auto een dienst bewijzen. Een
autofabriek bestaat uit allerlei afdelingen, verantwoordelijk voor de inkoop van
grondstoffen ofhalffabrikaten, de bewerking van deze grondstoffen en halffabrika-
ten tot onderdelen, de assemblage van de onderdelen tot een auto, de eindkeuring,
de verkoop, de after sales etcetera. Al deze afdelingen dienenhetproces waarvoor
zij verantwoordelijk zijn zo goed mogelijk uit te voeren om auto's te produceren
die tegemoet komen aan de wensen van afnemers. Bovendien is voor een zo goed
(of foutloos) mogelijke productie noodzakelijk dat al deze processen op de juiste
wijze op elkaar zijn afgestemd en geconstateerde fouten kunnen worden
teruggekoppeldnaarde afdeling waardeze zijnopgetreden. Eenkwaliteitssysteem
dientertoe omdeze afstemming vanprocessenen verantwoordelijkheden zodanig
te realiseren dat optimaal aan vastgestelde eisen en/ofwensen van klanten ofandere
belanghebbenden wordt voldaan. Naast de algemene normen voorkwaliteitszorgsys-

27          Certification and related activities1992, p.  21-62.
28 Achtergronden normalisatie en certificatie 1999, p. 4.
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temen zijn er speciale systeemnormen ontwikkeld die niet meer gericht zijn op
kwaliteit van het product ofde dienst, maar op de identificatie en beheersing van
bepaalde risico's die met de productie gepaard gaan. Het betreft systeemnormen
ten aanzien van arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid.

In tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten zegt een goed
functionerend (gecertificeerd) kwaliteitsysteem weinig over het kwaliteitsniveau
dat door middel van het systeem wordt nagestreefd. Kwaliteitsystemen richten
zichop eenbepaalde kwaliteit vanproductie. Kwaliteitbetekent inbedrij fskundige
zin het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product ofdienst dat van
belang is voor het voldoen aan vastgelegde ofvanzelfsprekende behoefte. De zorg
voor kwaliteit is het beheersen en perfectioneren van het bedrijfssysteem dat is
toegespitst op deze behoefte. De processen en verantwoordelijkheden in de
organisatie dienen zodanig te zijn vastgelegd en afgestemd dat het bedrij f in staat
is kwaliteit voort te brengen; een product ofdienst met bepaalde eigenschappen.
Registratiesystemen, klachtenprocedures en interne verificatieprocedures moeten
ertoe leiden dat fouten in het systeem worden geYdentificeerd en opgelost, opdat
het systeem het beoogde kwaliteitsniveau kan blijven leveren. Het systeem bevat
in beginsel geen eisen omtrent de inhoud van de producteisen. Deze eisen dienen
vorm te krijgen in het kwaliteitsbeleid van de organisatie en dienen derhalve in
het systeem te worden gebracht.29 In een commerciele omgeving echter is die
kwaliteit de mate waarin een product tegemoet komt aan de wensen van klanten.
In de oude generatie normen die gehanteerd werden voor systeemcertificatie was
dit klantenperspectiefeen ondergeschoven kindje. Een IS030 gecertificeerdbedrijf
kon best - althans zo werd vaak gezegd - betonnen zwemvesten produceren. In
de nieuwe generatie van systeemnormen wordtmeeraandacht besteed aande inhoud
van de kwaliteitseisen aanproductenendiensten. Het systeem vanhetbedrijfdient
meer ingericht te zijn op de vraag of de voortgebrachte kwaliteit aansluit op de
wensen van klanten:1 Nog steeds kan echter ook het bedrij f dat producten van
een laagkwaliteitsniveau produceert in aanmerking komen vooreen systeemcertifi-
caat, mits dit niveau aansluit op de wensen van klanten.

Certificatie van kwaliteitssystemen brengt eenandere vorm van toetsingsactivi-
teiten mee dan andere certificatievormen. Centraal staat het handboek waarin het
kwaliteitssysteem van het bedrijf is neergelegd. Uit dit handboek kan worden
afgeleid wat de doelstellingen van het systeem zijn (welke eisen het systeem moet
voortbrengen) en hoe het kwaliteitssysteem is opgezet. Deze opzet zal aan de hand
van de norm worden beoordeeld. Vervolgens zal moeten worden nagegaan of de
inhoud van het handboek ook operationeel is binnen het bedrijf. De afdelingen

29 Zie bijvoorbeeld Waszink  1991.
30 Een bedrij f gecertificeerd op grond van de vroegere normen  ISO 9001,  9002 of 9003.
31 Bijv. Wealleans 2000 p. 33-91; Bergenhenegouwen, De Jong en De Vries 2000.
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en werknemers zullen hun activiteiten moeten uitvoeren volgens de processen en
procedures die zijn omschreven in het handboek. Registratiesystemen en
klachtensystemenmoeten functioneren. Ermoeten interne auditrapporten aanwezig
zijn en er moet blijken dat er naar aanleiding van klachten of aangetroffen
afwijkingen wordt opgetreden. Systeemcertificatie betreft derhalve in sterke mate
een controle van de beschreven organisatie en processen op basis van de norm
en verificatie van de implementatie van het systeem door gesprekken met
personen.32 Daar het gecertificeerde niet het product betreft, maar het kwaliteits-
zorgsysteem, worden in beginsel geen merktekens aangebracht op de producten
zelf.

5.4.3       Certificatie van personen

Bij persoonscertificatie is er sprake van certificatie van de vakbekwaamheid van
personen. Persooncertificatie wordt uitgevoerd door middel van examens en
praktijktesten. Persoonscertificaten lijken op diploma's. Het verschil hiermee is
dat in het kader van persoonscertificatie periodiek wordt toetst ofde persoon nog
steeds voldoet aan de vereiste deskundigheid.33 Bij persoonscertificatie kan men
denken aan de certificatie van deskundige toezichthouders voor de verwijdering
van asbestencrocidoliet ofcertificatie vanpersonen die werkzaamheden verrichten
met betrekking tot elektrische installaties.

5.4.4 Andere vormen van certificatie?

Ook diensten en bedrijfsprocessen kunnen worden gecertificeerd. Deze kunnen
gezien worden als alternatieve vormen van certificatie. Daarde Europese normen
voor certificatieactiviteiten tot op heden slechts een onderscheid kennen tussen
productcertificatie (NEN-EN 45011), systeemcertificatie (NEN-EN 45012) en
persoonscertificatie (NEN-EN45013), worden alle certificatie- activiteiten onder
deze categorieen geplaatst.34

Bij procescertificatie worden de eisen die aan een werkwijze worden gesteld
periodiek en systematisch gecontroleerd. Bij deze vorm van certificatie is een
product niet concreet aanwezig. Hetproces is hetproduct (bijvoorbeeldhetslopen
van gebouwen). De certificatie van processen is dan ook vormgegeven op basis
vande norm ten aanzien van productcertificatie. Er is vaak sprake van een inspectie
van hetbetreffende proces, mogelijk gecombineerdmet de controlevan onderdelen

32 Een goede indruk wordt gegeven in Doesema 1996.
33      Schroeder 1997.
34          Ervakechtergeenszins uittesluitendat bijzondere normen worden ontwikkeld Zo is erbijvoorbeeld

een bijzonder normatief document voor certificatie van milieuzorgsystemen: ISO/IEC Guide 66.
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van het kwaliteitssysteem. Als voorbeeld kan het KOMO-procescertificaat
verwijdering van asbest enasbest-houdendmateriaal worden genoemd. Certificatie
van diensten zal veelal geschaard worden onder systeemcertificatie. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de certificatie van arbodiensten.

5.5 De criteria voor certificatie-instellingen

Zoals hierboven is aangegeven, worden verschillende activiteiten vanorganisaties
van diverse pluimage wel certificatie genoemd. Niet al deze activiteiten en
instellingen bieden een gelijke mate van vertrouwen. Internationale en Europese
normen bieden echteralgemene criteria voor de uitvoering vancertificatieactivitei-
ten. Deze documenten bieden derhalve tevens de mogelijkheid om (betrouwbare)
certificatieactiviteitenmeernadrukkelijk van andere activiteiten te onderscheiden.

Zoals gezegd bestaan er momenteel normen voor certificatie van producten,
kwaliteitssystemen en personen. In de normen worden eisen gesteld aan zowel
de certificatie-instellingen zelfals de gehanteerde procedures. Deze eisenbetreffen
onder andere:

-    eisen met betrekking tot de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de

certificatie-instelling;
-      open niet-discriminatoire toegang tot de dienstverlening;
-      de aanwezigheid van een certificatiesysteem;35

-   betrokkenheid van belanghebbende partijen in de vaststelling van het
certificatie-systeem;

-      de deskundigheid van het personeel;
- waarborgen betreffende de activiteiten die worden uitbesteed;
-      vertrouwelijkheid en geheimhouding van gegevens;
-      de aanwezigheid van een functionerend kwaliteitssysteem;
-      de aanwezigheid van een beroepsprocedure;
-      de aanwezigheid van een klachtenprocedure;
-      de bekendmaking van certificaathouders. 36

35 Hiermee wordt een algemeen stelsel van voorschriften en procedures voor hetbeheren en uitvoeren
van certificatie bedoeld.

36 Deze eisen zijn afkornstig uit debetreffendenormen NEN-EN 45011, 45012 en 45013. Zij worden
globaal ornschreven in De Graaff, 1995, p  41 cn N.I.V.R-rapport Certificatie van software 1988,
p. 18.
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6             Accreditatie

Ombelanghebbendenhet vertrouwen te geven dat instellingen die conformiteitsbe-
oordelingsprocedures uitvoeren competent zijn, vinden tevens controle-activiteiten
plaats ten aanzien van deze instellingen. Deze controle wordt accreditatie genoemd.
Accreditatie wordt gedefinieerd als 'de procedure waarmee een gezaghebbende
instantie formeel erkent dat een instelling of persoon competent is voor de
uitvoering van specifieke taken'.37 Instellingen die conformiteitsbeoordelingen
uitvoeren zijn gewoonlijk niet verplicht zich te laten controleren. Accreditatie
geschiedt om belanghebbenden - in het bijzonder de afnemer van de diensten -
vertrouwente verschaffen in de kwaliteit van de geleverde conformiteitsbeoorde-
lingen. Evenals bij certificatie geldt accreditatie voor een bepaalde periode. Er
is derhalve sprake van accreditatiesysteem waarbij na een initiele beoordeling
periodieke herbeoordelingen plaatsvinden. 38

De Raad voor Accreditatie (RvA) is in Nederland de gezaghebbende
accreditatie-instantie. De RvA is eenstichting waarin alle partijendiebelanghebben
bij accreditatie zijn vertegenwoordigd, zoals werkgevers- en werknemersorganisa-
ties, overheden en consumentenorganisaties.  De RvA is in 1995 ontstaan uit een
fusie tussen verschillende organisaties die zich bezighielden met het toezicht op
vormen vanconformiteitsbeoordeling: certificatie, keuring, inspectie enkalibratie.
De RvA hanteertbij zijn accreditatie-activiteiten door internationale en Europese
normalisatie-instellingen vastgesteld (norm)documenten op het gebied van
conformiteitsbeoordeling. Bovendien werkt de RvA zelf volgens dergelijke
documenten. 39

De RvA maakt deel uit van internationale en Europese verbanden vannationale
accreditatie-instellingen. Het gaat hier om de European Co-operation for
Accreditation enhet International Accreditation Forum. Deze organisaties waarin
de erkende nationale accreditatieorganisaties deelnemen, trachten doorharmonise-
ringen wederzijdse erkenning van vertrouwenwekkende conformiteitsbeoordelings-
procedures de handelsbelemmeringen te verminderen, die voortkomen uit
verschillende beoordelingsmethoden en -procedures. In deze organisaties worden
tevens richtlijnen uitgebracht ten aanzien van de interpretaties van de bestaande
normen op het gebied van conformiteitsbeoordeling. De RvA volgt gewoonlijk
deze interpretaties. In deze Europese en internationale verbanden vinden ook
wederzijdse controles van accreditatie-instellingen plaats, zogenaamde 'peer
reviews'.

37 RvA Termen en definities 2001
38       Zie voor een beschrijving van het accreditatieproces: RvA Reglement voor Accreditatie 2001.
39      Voor de accreditatie van certificatie-instellingen betreft het NEN-EN 45010.
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De certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn door de RvA maken
derhalve deel uit van een grote Europese en internationale groep certificatie-
instellingen die op basis van gelijke of gelijkwaardige criteria volgens gelijke
procedures worden beoordeeld. Deze certificatie-instellingen voeren min ofmeer
gelijkwaardige conformiteitsbeoordelingen uit.

7           Kanttekeningen bij certificatie en accreditatie

Voordat dit hoofdstuk wordt afgesloten dienen enkele aspecten rond certificatie
te worden benadrukt.

Allereerst dient ten aanzien van accreditatie en de gehanteerde criteria het
volgende worden opgemerkt. De normen ten aanzien van de uitvoering van
certificatie bevatten veel eisen. Accreditatie-instellingen, zoals de RvA, hanteren
deze eisen bij hun beoordeling. Alhoewel dit wel vaak geschiedt, geldt dat de
certificatie-instellingen noch verplicht zijn de normen als richtlijn voor hun
activiteiten te gebruiken, noch zich behoeven te laten accrediteren.

Vervolgens is certificatie een instrumentdat aanbelanghebbenden vertrouwen
biedt ten aanzien van het object van certificatie. Hetzelfde geldt overigens voor
accreditatie. Beide activiteitenbehelzen een aanpak op basis van een systeembena-
dering en geen voortdurende volledige toetsing. Bij conformiteitsbeoordelingen
als proefneming en inspectie wordtmeerdirectgetoetst ofovereenstemmingbestaat
met bepaalde criteria. Juist vanuit deze systeembenadering bieden certificatie en
accreditatie een gerechtvaardigd vertrouwen en geen zekerheid.

Men dient tenslotte niet uit het oog te verliezen dat een certificatie-instelling,
veelal op commerciele basis diensten verleent. Een markt van dienstverlening
functioneert op basis van vraag en aanbod. Certificatieactiviteiten zijn in grote
mate vormgegeven overeenkomstig de op de markt aanwezige vraag. De behoefte
aan onafhankelijke en deskundige controle functioneert als dragend vermogen
voor de mate waarin bestaande criteria daadwerkelijk binnen de certificatie-
instellingen worden gehanteerd. Dit kan zowel positieve als negatieve effecten
hebben voor de betrouwbaarheid van de beoordelingen. Ook de intensiteit van
de controle-activiteiten van de RvA wordt indirect door deze behoefte bepaald.

8 Conclusie

De doelstelling van dit hoofdstuk was om een beeld te krijgen van hetgeen
certificatie behelst en van de context waarin het zich voordoet. We hebben gezien
dat de betekenis van certificaten en de vormgeving van certificatie niet eenduidig
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is. De voor dit onderzoek relevante certificatieactiviteiten zijn een vorm van
conformiteitsbeoordeling die voortkomt uit de industriele sector. Toegespitst op
deze vorm van conformiteitsbeoordeling is het verkregen beeld als volgt.

Certificatie is het geheel van activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke
en betrouwbare instelling vaststelt en schriftelijk kenbaar maakt dat er over een
bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk
omschreven onderwerp voldoet aan voorafgestelde eisen. Een certificatie-instelling
besluit op basis van een initieel onderzoek ofeen certificaat wordt verleend. Ook
na de verlening vindenbeoordelingen plaats zodat het vertrouwen in het certificaat
wordt bestendigd.

Bij de beoordelingscriteria moet men denken aan gedocumenteerde
eigenschappen van producten, processen, diensten of personen. Veel van deze
technische specificaties vindt men terug in normen. Een aanzienlijk gedeelte van
deze normen, de zogenaamde formele normen, wordt binnen 'officiele'
normalisatie-instellingen door (vertegenwoordigers van) belanghebbenden
vastgesteld met het doel datdeze inmaatschappelijk verkeertoepassing verkrijgen.
Normalisatie voorziet in een behoefte aan breed gehanteerde afspraken in de
industriele en commerciele sector.

Certificatenbieden belanghebbenden informatie overproducten, productiepro-
cessen en bekwaamheden van personen. Certificatie kan door zowel private als
publieke instanties worden uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op certificatie
als een vorm van dienstverlening door particuliere instellingen.

Erbestaat inbeginsel geen verplichte vormgeving vancertificatie-instellingen
of verplichte invulling van certificatieactiviteiten. Wel zijn normen tot stand
gekomen waarin criteria ten aanzien van certificatieactiviteiten zijn neergelegd
en uitgewerkt. Certificatie-instellingen kunnen de betreffende normen toepassen
en kunnen zich op basis van deze criteria laten accrediteren door accreditatie-
instellingen. Op deze wijze is een internationale structuurontstaan van geaccredi-
teerde certificatie-instellingen die geacht worden op gelijkwaardige en vertrouwen-
wekkende wijze activiteitente ontplooien overeenkomstig de aanwezigebehoefte
op de markt.
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Motieven voor het publieke gebruik van certificatie

1        Inleiding

In het eerste hoofdstuk is certificatie reeds aangeduid als een instrument dat een
alternatiefkan vormen voor, of een aanvulling kan zijn op, publieke toezicht- en
handhavingsinspanningen. Maar waarom zou de overheid juist gebruik maken
van certificatie en niet van andere instrumenten? Welke motieven brengen de
overheid ertoe juist dit instrument te gebruiken? Welke ontwikkelingen bieden
aanleiding om het klassieke patroon van regelgeving, toezicht en handhaving en
de daarmee verwevenregels enbeginselen te verlaten? Anticiperend op de komende
hoofdstukken kan reeds worden aangegeven dat toepassing van certificatie ten
dienste vandenaleving van wettelijke voorschriften totjuridisch complexe situaties
kan leiden. De vraag is dan ook gerechtvaardigd waarom de overheid van
certificatie gebruik wil maken.

Wanneer men het overheidsbeleid ten aanzien van de publieke toepassing
van certificatie bestudeert, komt men al snel tot de constatering dat er verschillende
tendensen bestaan die zich naast elkaar voordoen en die elkaar onderling
beYnvloeden. De toepassing van certificatie in relatie tot regelgeving komt voort
uitproblemen die gepaard gaanmetpubliekrechtelijke regulering. Teneerste leiden
verschillen tussen de binnen staten gehanteerde regulering tot handelsbarritres
die niet eenvoudig door harmonisatie en wederzijdse acceptatie van gehanteerde
voorschriften kunnen worden geslecht. Ten tweede leidt de vaststelling van
publiekrechtelijke voorschriften door overheden lang niet altijd tot de gewenste
bescherming van publieke belangen. In beide gevallen zoeken overheden naar
alternatieven. Deze zoektocht heeft hen doen aanbelanden bij de technische
regelstelling diebinnen normalisatie-instellingenplaatsvindt enbij de beoordelings-
mechanismen die inhetbedrij fsleven worden gehanteerd omde overeenstemming
van producten en productieprocessen met bepaalde voorwaarden aan te tonen.

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen bestudeerd die hebben geleid
tot de toepassing van certificatie in overheidsbeleid. Het doel van het hoofdstuk
is om uit deze ontwikkelingen de motieven te destilleren die aanpublieke toepassing
van certificatie ten grondslag liggen. Allereerst wordt in paragraaftwee ingegaan
op rol die internationale normen kunnen spelen ter vermindering van handelsbelem-
meringen. Paragraaf drie en vier handelen over het streven binnen de Wereldhan-
delsorganisatie respectievelijk de Europese Gemeenschap om door de toepassing
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van normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures handelsbelemmeringen te
bestrijden. Na de internationale en Europese ontwikkelingen wordt in paragraaf
vijfde publieke aandacht voor normalisatie en certificatie beschouwd vanuit het
nationale wetgevingsbeleid indejarennegentig. Uiteindelijk worden inparagraaf
zes de internationale en nationale ontwikkelingen naast elkaar gelegd en worden
in paragraaf zeven enige kritische aantekeningen gemaakt.

2           Belemmeringen van de internationale handel

Gedurende de twintigste eeuw is de handel tussen staten aanzienlijk toegenomen.
Technologische veranderingen verkleinden de relatieve afstand tussen de staten
en hun burgers. Door betere communicatiemiddelen kon men eenvoudiger met
elkaar in contact treden. Door snellere verbindingen en een grotere vervoerscapaci-
teit konden burgers over de wereld reizen en gemakkelijker kennis maken met
andere samenlevingen. De mogelijkheden om goederen te importeren en te
exporteren werden vergroot. Verbeterde communicatie- en vervoersmogelijkheden
hebben dan ook geleid tot vergroting van het grensoverschrijdend handelsverkeer.

Het internationaal handelsverkeer wordt echter door vele zakenbelemmerd.
De belemmeringen komen zowel voortuitbewuste maatregelen van de staten zoals

importquota, invoerheffingen en productiesubsidies, als uit meer onbewuste

belemmeringen zoals nationale wetgeving op het gebied van milieu ofconsumenten-

bescherming en de verschillen in nationaal toegepaste technologie.
In economische theorieen wordt vrije handel tussen de staten geacht ten goede

te komen aan de economische welvaart van alle staten. De liberalisering van het
internationale handelsverkeer is daarmee een centraal thema binnen de internationa-
le politiek geworden. In eerste instantie waren het vooral de westers georienteerde
staten die in internationale en regionale verbanden in overleg traden om het
internationaal handelsverkeer te vergemakkelijken. Inmiddels echterhebben zich
vele staten bij dit streven aangesloten. De verwezenlijking van het vrije handelsver-

keer lijkt zich te ontwikkelen tot een welhaast mondiaal gedragen doelstelling.
In velerlei internationale organisaties vindt overleg tussen de staten plaats om dit
te bewerkstelligen.

2.1 Technische handelsbelemmeringen

Een belangrijke soort van handelsbarritres zijn de verschillen tussen de in staten

gehanteerde technische voorschriften. Een product dat overeenstemt met de
voorschriften in de ene staat, voldoet nogniet aan de voorschriften die in een andere
staat worden toegepast. De belemmeringen ontstaan bijvoorbeeld door verschillen
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tussen de in staten bestaande technologische gebruiken (maten, procedds etc.) of
door verschillen in de noodzakelijk geachte beschermingsniveau's ten aanzien
van de consumentenveiligheid, arbeidsomstandigheden of het milieu.

Deze technischehandelsbarridres ontstaanzowel als gevolg vanoverheidsregu-
lering als door de toepassing van buitenwettelijke regels als bijvoorbeeld

(normalisatie)normen. Doorpubliekrechtelijke voorschriften wordt men verplicht
bepaalde nationale voorwaarden na te leven en kunnen andere technische

oplossingen niet worden gehanteerd. Alhoewel de toepassing van normen veelal
niet wettelijk verplicht is, kanhethanteren van deze normen op de nationale markt

evengoed een feitelijke verplichting vormen. Wanneer immers op een nationale
markt de gewoonte bestaat volgens bepaalde regels te werken, zal een producent
die andere regels hanteert daar niet ofnauwelijks zijn producten kunnen afzetten.
Een ieder zal bijvoorbeeld kunnen begrijpen dat op het gebied van elektronica

of automatisering de toepassing van andere regels dan de algemeen gebruikelijke
niet mogelijk is, simpelweg omdat de apparatuur ofde software compatibel moet
zijn. Op vele gebieden kan echter handelen volgens andere dan de gebruikelijk
gehanteerde technische specificaties ernstige afzetproblemenveroorzaken. Inhet
verledenhebben consumentenen verzekeraars, maarbijvoorbeeld ook overheden
in het kader van openbare aanbestedingen, een sterke voorkeur aan de dag gelegd
voor productie volgens nationale normen:

Echterniet alleen de regels die ten aanzien producten ofproductieprocessen
zijn gesteld vormen technische handelsbelemmeringen. Ook allerlei controle-
activiteiten die door overheidsinstanties of particuliere controle-instanties ten
aanzien van deze regels wordenuitgevoerd vormen eenbelemmering voor de handel

tussen staten. Naast het feit dat verschillende eisen worden gehanteerd aan
bijvoorbeeldproducten, worden vaakook verschillende regels gebruikt ten aanzien

van controle-procedures waarmee de overeenstemming met eisen moet worden

aangetoond. Andere dan de nationale controle-activiteiten wordeneenvoudigniet
als vertrouwenwekkendbeschouwd enbuitenlandse keuringsrapporten, keurmerken

en certificaten worden niet geaccepteerd. Dit betekent vaak dat, indien bedrijven
naar ander staten wil exporteren, opnieuw keuringen en dergelijke moeten worden

uitgevoerd. Vaak blijken het juist deze verschillende beoordelingsprocedures te
zijn die barritres voor inter-statelijke handel vormen. Deze kunnen immers

aanzienlijke extrakosten voorimporteurs metzichmeebrengen, waardoorproducten
van buitenlandse origine duurder worden dan binnenlandse producten.2

De handelsbarridres die voortvloeien uit de verschillen in de in de diverse
staten gehanteerde regels en conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn op zowel
internationaal als Europees niveau eenbelangrijkpunt vanaandacht. Ininternationa-

1         Zie bijvoorbeeld Sykes 1995, p. 13-15.
2 Technical barriers to trade 1998, p. 22.
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le organisaties als de WTO en de Europese Unie wordt getracht deze barritres
te slechten. De toepassing van normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures
blijkt zowel een belemmering voor internationale handel te zijn, als een middel
om tot vermindering van handelsbarridres te komen.

2.2 Internationale normalisatie en de slechting van handelsbelemmeringen

In het vorige hoofdstuk is reeds aandachtbesteed aan het fenomeen normalisatie.
De industriele ontwikkelingen en het toenemende handelsverkeer hebben geleid
tot eensterke behoefte aaneenduidige technische specificaties. De oprichting van
nationale normalisatie-instellingen heeft in Europa vooral in de eerste helft van
de twintigste eeuwplaatsgevonden. De internationalisering van de economie heeft
ertoe geleid dat ook op regionaal en internationaal niveau normalisatie-instellingen
werden opgericht. 3

Het feit dat zowel op nationaal, internationaal en Europees niveau normen
tot stand worden gebracht, verklaart dat de toepassing van deze normen zowel
eenbelemmering vanhetinternationalehandelsverkeerkunnen zijn, als eenmiddel
ombelemmeringen aante pakken. Het gebruik van verschillende nationale normen
veroorzaakt de 'afstemmingsproblemen' in het internationale handelsverkeer.
Tegelijkertijd is internationale normalisatie 66n van de meest belangrijke en
omvangrijke bronnen voor internationaal gehanteerde technische regels. Indien
deze internationale normen in nationale regelgeving kunnen worden toegepast
kan dit een aanzienlijke vermindering van handelsbelemmeringen opleveren.

In het vorige hoofdstuk is bovendien aangegeven dat met betrekking tot
certificatie - hetzelfde geldt overigens ook voorandere methoden van conformiteits-
beoordeling - internationale normen zijn ontwikkeld. Hierdoor is certificatie een
min ofmeer eenvormige methode van conformiteitsbeoordeling die in verschillende
staten gehanteerd kan worden om de overeenstemming met noodzakelijk geachte
eisen vast te stellen. Certificaten die in de ene staat zijn afgegeven kunnen
vervolgens tevens in de andere staat worden gehanteerd.

3                   De WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen

Binnen de Wereldhandelsorganisatie, en haar voorloper de GATT, hebben staten
zich verenigd om een einde te maken aan allerlei obstakels die het internationale
handelsverkeerverstoren. Onderdeel vanhet Oprichtingsverdrag vande Wereldhan-

3        Gezien de grote internationale behoefte aan afstemming op elektrotechnische gebied is hiervoor
reeds aan hetbegin van de twintigste eeuw een internationalenormalisatie-instelling(IEC) opgericht.
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delsorganisatie vormt de overeenkomst inzake'Technical Barriers to Trade' (TBT).4
In de preambule van de TBT wordt de rol benadrukt die internationale normen

en conformiteitsbeoordelingssystemen mede tenbehoeve van de vereenvoudiging
van het internationaal handelsverkeer kunnen spelen. Dit leidt in de bepalingen
van de overeenkomsttoteenkoppeling vanmaatregelenvanstaten aan internationa-
le normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Artikel 2.1 TBT geeft aan dat de WTO-lidstaten  erop toezien datproducten
die uit het grondgebied van een andere lidstaat worden ingevoerd, bij de toepassing
van technische voorschriften geen minder gunstige behandeling krijgen dan die
welke geldt voor soortgelijke producten vanbinnenlandse oorsprongofsoortgelijke
producten vanoorspronguit eenanderland. Artike12.2 TBT bepaaltdatde lidstaten

erop toezien dat technische voorschriften niet worden opgesteld, aangenomen of
toegepast met het doel onnodige belemmeringen voor de internationale handel
te creeren en dat zij tevens voorkomen dat de vaststelling van deze voorschriften -
ookzonderdat dit is beoogd -leidttot het ontstaan van dergelijke belemmeringen.
Technische voorschriften mogen met andere woorden niet meer belemmeringen
veroorzaken dan nodig is om een legitiem doel te verwerkelijken. Dergelijke
legitieme doelstellingen zijn onder meer, de nationale veiligheid, het voorkomen
van misleidende praktijken, de bescherming van de gezondheid of de veiligheid
van mensen respectievelijk van het leven ofde gezondheid van dieren ofplanten,
en de bescherming van hetmilieu. Artikel 2.4 TBT bepaalt vervolgens: 'Wanneer
technische voorschriften vereist zijn en op het betrokken gebied internationale
normenbestaan ofop hetpunt staan te worden voltooidnemen de Leden die normen
of althans de relevante elementen daarvan tot grondslag van hun technische

voorschriften, behalve wanneer die internationale normen of onderdelen
ondoeltreffend ofongeschikt zouden zijn omde legitieme doelstellingen te bereiken,
bij voorbeeld wegens fundamentele klimatologische ofgeografische factoren of
fundamentele technologischeproblemen.' Artike12.5 TBTbepaaltbovendiendat,
indien op grond van een legitieme doelstelling een technisch voorschrift wordt
opgesteld oftoegepast dat in overeenstemming is met de desbetreffende internatio-
nale normen, hetbetreffende voorschrift geacht wordt geenonnodige belemmering
voor het internationaal handelsverkeer te vormen, totdat het bewijs van het
tegendeel is geleverd.

Ook met betrekking tot conformiteitsbeoordelingsprocedures geldt dit soort
voorwaarden. Artikel 5.1.2 TBT bepaalt dat het opstellen, het aannemen en de

4        Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, Marrakesh, 15 april 1994, Trb.
1995,130. Deze overeenkornst vormdedeopvolgervan de zogenaamde 'Standards-Code' uit 1979.
Wasde'Standards-Code' voordestaten echtereen optioneel onderdeel van de GATT overeenkom-
sten,de TBT maakt decl uit vandatgedeeltevande WTOverdragen, waaralle lidstaten aan gehouden
zijn.  Sykes 1995, Wiemer 2001.

5         De overeenkornst gebruikt overigens de term 'Leden'.
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toepassing van conformiteitsbeoordelingsprocedures niet ten doel nochtot gevolg
mag hebben dat onnodige belemmeringen voor het internationaal handelsverkeer
worden gecreeerd. De procedures mogen niet strikter zijn of worden toegepast
dan noodzakelijk is om de importerende staat in staat te stellen zich ervan te
overtuigen dat de betrokkenproducten aan de technische voorschriften ofnormen
beantwoorden, rekening houdend met de risico's die afwijkingen van deze
producten meebrengen. Artikel 5.4 bepaalt vervolgens  dat in gevallen waarin
uitdrukkelijk moet worden bevestigd dat producten in overeenstemming zijn met
de technische voorschriften ofnormen en hieromtrent leidraden ofaanbevelingen
van internationale normalisatie-instellingen bestaan ofoverkorte tijdbeschikbaar
zullen zijn, de lidstatenzorg dragen dat de centrale overheidsorganen deze leidraden
of aanbevelingen, of althans de relevante delen daarvan, als grondslag van hun
conformiteitsbeoordelingsprocedures gebruiken. En ook hiergeldtdeze verplichting
tenzij dergelijke leidraden of aanbevelingen, zoals op verzoek uitvoerig wordt
toegelicht, voor de betrokken lidstaten ongeschikt zijn om redenen die in verband
staan met de legitieme doelstellingen.

De naleving vanhetgeen waartoe de staten zich in de TBT hebben verbonden
valt onmogelijk te controleren indien door de staten geen informatie wordt
verschaft. Vandaar dat uitgebreide informatieverplichtingen zijn opgenomen,
waarbij de staten zich bovendien hebben verbonden om wanneer zij nieuwe
voorschriften willen aannemen, andere staten de tijd gevenomtereagerenalvorens
zij deze invoeren.6 Voorts kent de TBT bepalingen waarin de staten zich hebben
verbonden om de erkenning van gelijkwaardige technische voorschriften in
overweging te nemen en onderhandelingen tot wederzijdse erkenning van
conformiteitsbeoordelingsprocedures aan te gaan: Tenslotte worden de staten
aangemoedigd om in het internationale normalisatiewerk te participeren. 8

De TBT geldt voor alle producten, behalve voedingsmiddelen (waarvoor een
specifieke overeenkomst - de WTO-overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire
maatregelen - is vastgesteld). Door aan te haken bij de resultaten van internationale
normalisatieprobeert men tot een zekere rnate van harmonisatie te komen van regels
ten aanzien vanproducten en daaraan gerelateerde processen enproductiemethoden.
Het betreft dan zowel de regels betreffende deze producten als de regels voor
conformiteitsbeoordeling.'

6        Zie artt. 2.9-2.12,5.5-5.9 en 10.1-10.11 TBT.
7        Zie artt. 2.7 en 6.1-6.4 TBT.
8        Zie artt. 2.6 en 5.5 TBT.
9     Het zal nog moeten blijken hoe dwingend de veil)lichtingen van de lidstaten zijn om van

intemationale normen gebruik te maken. Zoalsuitde hierboven gegeven bepalingen blijkt, worden
er nogal wat uitzonderingen toegelaten. Volgens artikel 2.2 van de TBT mogen technische
voorschriften voorhet handelsverkeernietmeerbeperkingen inhouden dan nodig is om een legitiern
doel tebereiken. Wanneereen lidstaat nalaat intemationale normen ofrichtlijnen toe te passen zonder
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4                 Harmonisatieterverwezenlijkingvan de Europese interne markt

Ook binnen de Europese Gemeenschap is men gestuit op de handelsbarritres die
worden veroorzaakt door de verschillen tussen de nationale technische voorschriften
van de lidstaten. De Europese beleidsontwikkelingen op dit gebied hebben aan
de basis gestaan van een meer prominente aandacht voor internationale normen
en conformiteitsbeoordelingen binnen de internationale handelspolitiek.'0 In de
Gemeenschap is men bovendien een stuk verder gegaan dan in het wereldbrede
verband van de GATT/WTO mogelijk of wenselijk  was.

Artike128 EG verbiedtkwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen
van gelijke werking. Een maatregel van gelijke werking is iedere maatregel die
direct ofindirect, daadwerkelijk ofpotentieel de intra-communautaire handel kan
belemmeren." Nationale voorschriften van technische aard kunnen onder deze

maatregelen van gelijke strekking vallen. Desondanks kunnen deze voorschriften
wel toegestaan zijn, indien zij worden gerechtvaardigd door de in artikel 30 EG
genoemde gronden12 of in het licht van dringende behoeften van de lidstaten

een legitieme reden zou dit een verdragsschending kunnen opleveren. De vraag is echter steeds
in hoeverre het stellen van andere ofzwaardere eisen dan vastgesteld in de aanwezigeinternationale
normen ofleidraden in het licht van deze legitieme doelstellingen noodzakelijk kan worden geacht.
Artikel 2.2 TBT bepaalt slechts dat bij hetbeoordelen van de risico's die een legitieme doelstelling
opleverenrekening wordtgehoudenmetdebeschikbarewetenschappelijkeentechnischeinformatie,
de aanverwante verwerkingstechnieken of het voorgenomen eindgebruik van producten. In
tegenstellingtotdebovengenoemde WTO-overeenkornst inzake sanitaire en fytosanitairemaatregelen,
is in de TBTde verantwoordelijkheid van de lidstaat, die voorschriften heeft vastgesteld die afwijken
van de internationale normen,nietaanstrikte voonmardenonderheviggemaakt.Mindervrijblijvend
lijkt de WTO-overeenkornst inzake Sanitary en Phytosanitary measures (SPM) die in hoofdzaak
de maatregelen op het gebied van levensmiddelen behelst. De overeenkomst die eveneens deel
uitmaakt van het WTO-oprichtingverdrag kent gelijke bepalingen als de TBT, maar gaat op dit
specifieke gebied een stap verder. Zij kent een verplichting om ervoor te zorgen dat de maatregelen
ten aanzien van voedingsmiddelen opbestaande internationale normen, richtlijnen ofaanbevelingen
zijn gebaseerd. Hogere niveaus van bescherming zijn slechts toegelaten als dat wetenschappelijk
kan worden verantwoord of als dat samenhangt met bijzondere procedures die gebaseerd zijn op
risico-inventarisatie en de vaststelling van adequate beschermingniveaus  Het gaat echter in deze
context te ver om hier op in te gaan. Zie hieromtrent Douma en Jacobs  1999 en Wiemer 2001, p.
249-250.

10        Committee on Technical Barriers to Trade, Restrictive trade e#ects  of standards,  technical
regulations and conformi(y assessmentprocedures, Background paper by the secretariat, World
trade G/TBT/W/42, p.  1.

11           HvJ  11  juli  1974, zaak 8/74 (Dassonville), Jur.  1974, p.  837, ro 5-9.
12        Artikel 30 EG luidt: De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden

of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van
bescherming van deopenbarezedelijkheid, deopenbareorde, deopenbareveiligheid, degezondheid
en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek, historisch en archeologisch
bezit of uit hoofde van bescherming van de industriele en commerciele eigendom. Deze verboden
ofbeperkingen moeten gerechtvaardigd (noodzakelijk en proportioneel) zijnen mogen geen middel
totwillekeurigediscriminatienocheenverkaptebeperkingvan dehandel tussende Lidstatenvormen.
Barents en Brinkhorst  1998, p. 324-325.
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noodzakelijk en bovendien redelijk zijn ('rule of reason'13). Door het Europese
Hofvan Justitie is echter ook aangegeven dat de lidstaten op basis van artikel 28
EG verplicht zijnomtoete staan datproducten, die geproduceerd zijnovereenkom-
stig de wettelijke eisen in een lidstaat, vrij kunnen worden verhandeld in de andere
lidstaten, indien die eisen voorzien in een gelijkwaardig niveau van bescherming.
Deze verplichting tot wederzijdse erkenning van gelijkwaardige nationale wetgeving
voorkomt dat producten slechts op basis van de verschillen in wetgeving tussen
de lidstaten van de nationale markt worden geweerd of belernmeringen
ondervinden.14 Met de bevestiging vanhet beginsel van wederzijds erkenning zijn
echterniet alle technische handelsbelemmeringen opgelost. Gezien de uitzonderin-
gen die artikel  30 EG en de  'rule of reason' jurisprudentie op het vrije verkeer
van goederen toelaten kunnen de verschillen tussen de wettelijke regelingen van
de lidstaten nog steeds een belemmering van de intracommunautaire handel blijven
vormen. De vraag blijft immers aanwezig of de regelgeving van de uitvoerende
staat een gelijkwaardig niveau van bescherming biedt. De oplossing ligt in de
harmonisatie van wetgeving op Europees niveau. Indien er immers reeds
communautaire regelgeving bestaat dan wordt het betreffende belang reeds
beschermd en kan geen andersluidende nationale regeling worden toegepast.

4.1 Naar een 'Nieuwe Aanpak' van harmonisatie

Aan harmonisatie van technische voorschriften werd in dejaren zestig en zeventig
vormgegeven door in Europese regelgeving tot in detail de technische specificaties
te beschrijven waaraan een product moest voldoen. Deze benadering werd
gekenmerkt door vele problemen die zich zowel tijdens als na de totstandkoming

13         De 'rule ofreason' jurisprudentie, waarvan het arrest Cassis de Dijon (HvJ 20 februari  1979, zaak
120/78 (Rewe),Jur.  1979, p. 649) de hoofdregels neerlegt, heeft alleen betrekking op maatregelen
die geen onderscheid maken tussen binnenlandse en ingevoerde producten.  In de jurisprudentie
zijn tot op heden de volgende dwingende vereisten erkend: bescherming van consumenten, de
eerlijkheid van handelstransacties, de doeltreffendheid der fiscale controles, het verkrijgen van
gegevens over het goederenverkeer ter bevordering van de verwezenlijking van de interne markt,
de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en cultuuruitingen en het behoud van de
pluriformiteit van de pers met het oog op de bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

14         In het arrest Cassis de Dj'on is vastgesteld dat handelsbelemmeringen veroorzaakt door redelijke
nationale maatregelen verenigbaar zijn met artikel 28 EG (30 oud). Deze uitleg van het Hof is in
vele zaken herhaald en is bekend geworden geworden onder de naam 'rule ofreason'. Het bestaat
uit de volgende regels: (1) handelsbelemmerende maatregelen van de lidstaten worden slechts
aanvaard indien een communautaire maatregel ontbreekt; (2) deze maatregelen moeten hun
rechtvaardiging vinden in een door het Hoferkende dwingend vereiste; (3) de maatregelen moeten
zonder onderscheid op zowel binnenlandse als buitenlandse producten van toepassing zijn; en (4)
de nationale maatregel moet evenredig zijn aan het beoogde doel. Het Hof verwees naar de
wederzijdseerkenning van nationale voorschriften als bijzondere toepassing van dit evenredigheidsbe-
ginsel. Barents en Brinkhorst 1998, p. 328-330. Lcnaerts en Van Nuffel 1999, 191-194.
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van de richtlijnen voordeden. De richtlijnen kwamen zeer langzaam tot stand en
waren soms al achterhaald op het moment dat zij van kracht werden. 15

In het Witboek voor de voltooiing van de interne markt van 1985 werd door
de Europese Commissie een nieuwe systematiek van Europese harmonisatie

voorgesteld. Deze harmonisatiesystematiek is bekend geworden onder de naam
'De Nieuwe Aanpak'. In het Witboek werd aangegeven dat in de toekomst een
verschil zou worden gemaakt tussen enerzijds regels die essentieel zijn om te
harmoniseren en anderzijds datgene waarvoor het beginsel van wederzijdse
erkenning tussen de lidstaten voldoende is. De Europese harmonisatie zal worden

beperkttotessentiele gezondheids- en veiligheidseisen, die gelden in alle lidstaten
en waaraan moet worden voldaan om het vrije verkeer van goederen mogelijk te
maken. Daarnaast zal de harmonisatie van industriele normen door het opstellen
vanEuropese normen zoveel mogelijk wordenbevorderd. Daarwaarharmonisatie

van regelgeving of normen vanuit het oogpunt van gezondheid, veiligheid of
industriele motieven niet als noodzakelijk kan worden beschouwd behoort

onmiddellijke en volledige wederzijdse erkenning regel te zijn. 16

4.2 De Nieuwe Aanpak en het gebruik van nonnalisatie

De Nieuwe Aanpak die in 1985 met een Resolutie van de Raad werd geinitieerd
kent de volgende systematiek:7 De harmonisatie van wetgeving is beperkt tot de

vaststelling van zogenaamde essentiele of fundamentele eisen waaraan de op de
markt gebrachte producten moeten voldoen om in de Gemeenschap in het vrije
verkeertekunnen worden gebracht. Detechnische specificaties die hetbedrij fsleven

nodig heeft om aan de essentiele eisen te voldoen worden neergelegd in daartoe
opgestelde Europese (geharmoniseerde) normalisatienormen. Het gebruik van deze

nonnalisatienormenblijft vrijwillig. Aanproducten die overeenkomstige debewuste
normalisatienormen zijn geproduceerd wordt het vermoeden verbonden dat zij
voldoen aan de essentiele eisen.

15 Farr noemt: (1) de tijdrovende procedures door de lange voorbereiding van de gedetailleerde
voorstellen; (2) de blokkering van de totstandkoming van Europese regelgeving door het
unanimiteitsvereiste bij de vaststellingvan de richtlijnen; (3) een te grote uniformiteit van regels
dienietovereenkwam met de benodigde en gewenste flexibiliteit; (4) doordatnietaangesloten werd
bij het werk van de Europese normalisatie-instellingen kon men geen gebruik maken van de daar

aanwezige expertise; (5) de ontwikkeling van nieuwe regelgeving van de lidstaten gelijktijdig aan
de harmonisatieprocedures creterde weernieuwe barrieres; (6) de weigering van lidstaten omelkaars
controlemethoden teerkennen, crt (7) delangzameimplementatievanderichtlijnen doordelidstaten.
Farr 1996, p. 4-6.

16 Europese Commissie, ;Fitboek voorde vollooiing van de interne markt, PbEG 1985 C 310, para.

65,66 en 77.
17          Resolutie  van  de  Raad  van  7  mei 1985 betreffende een nieuwe aanpak  op het gebied  van  de

technische harmonisatie en normalisatie, PbEG  1985 C 136/01.
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Door de Nieuwe Aanpak krijgen normalisatienormen een belangrijke
toepassing in de nationale wetgeving die voortvloeit uit de Europese harmonisatie-
richtlijnen. Een gedeelte van het 'vroegere' harmonisatieproces wordt door de
Europese wetgever uit handen gegeven. Slechts algemene eisen ten aanzien van
producten worden in regelgeving neergelegd. Men gaat ervan uit dat de Europese
nationale overheden min ofmeergelijke wensenhebben ten aanzien van veiligheid
of de bescherming van gezondheid en milieu. De Europese wetgever behoeft zich
niet in details te verliezen. De technische specificaties die geschikt zijn om aan
deze algemene eisen te voldoen worden inEuropesenormenneergelegd. Hetvolgen
van de normen is met verplicht.18 Deregelgevingbiedtde ruimte om op een andere
wijze aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Dit brengt een zekere bewegings-
ruimte voor de fabrikant mee in de naleving van de regelgeving.

19

4.3 Een 'Globale Aanpak' ten aanzien van conformiteitsbeoordeling

Echterniet alleennormalisatienormen hebben doormiddel van deNieuwe Aanpak
eenbelangrijke wettelijke toepassing gevonden. Harmonisatie van nationale regels
ten aanzien van producten is niet voldoende om handelsbelemmeringen te
overwinnen. Verschillen tussen de in de lidstaten gehanteerde controle-procedures
houden barridres in stand. Ter aanvulling van de Nieuwe Aanpak is men daarom
overgegaan tot een Europees beleid ten aanzien van conformiteitsbeoordelingspro-
cedures; de Globale Aanpak.20 Indeze Globale Aanpak zijnalgemene aanwijzingen
en gedetailleerde procedures neergelegd welke in de Nieuwe Aanpak-richtlijnen
moeten worden toegepast.

De fabrikant is verantwoordelijk voor de overeenstemming van zijn product
met de richtlijnen. Hij kan die verantwoordelijkheid slechts inlossen door het
uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedure(s) die zijn neergelegd in
de betreffende richtlijn(en).2' Inhetbesluitvande Raad 93/465/EG zijnverschillen-
de hoofdmodules met betrekking tot conformiteitsbeoordelingsprocedures
neergelegd die in de Nieuw Aanpak-richtlijnen kunnen worden gebruikt.22 De

18       Behalve in het geval van de in dit onderzoek aan de orde komende richtlijn bouwproducten. Zie
hoofdstuk 7.

19          De Nieuwe Aanpak wordt niet op elk gebied en elke sector gevolgd. Het betreft sectoren waarreeds
voor  1985 de communautaire regelgeving ver ontwikkeld  was  of waar voorschriften  voor
eindproducten en risico's in verband met dergelijke producten niet kunnen worden vastgelegd.
Zo is de harmonisatie van regelgeving op het gebied van levensmiddelen, medicijnen, chemische
producten en motorvoertuigen via de conventionele aanpak vormgegeven. Gids voor de Nieuwe
Aanpak  1999, par 1.1.

20          Resolutie van de Raad van 21 december 1989 betreffende een globale aanpak op het gebied van
conformiteitsbeoordeling, PbEG 1990 C 10/01.

21        Op adn product kunnen verschillende richtlijnen van toepassing zijn.
22         Besluit van de Raad 93/465/EEG van 22 juli  1993 betreffende de modules voor de verschillende

fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen
en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming, PbEG 1993 L 220/23.
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procedures varieren van een interne ontwerp- en fabricagecontrole doorde fabrikant
tot een gecertificeerdkwaliteitssysteem voorontwerp, productie en eindproductin-
spectie. Al naar gelang het soort van de producten en de aard van het risico dat
aan de producten is verbonden worden in de richtlijnen verschillende conformiteits-
beoordelingsprocedures van toepassing verklaard, waarbij meestal nog een
keuzemogelijkheid voor de fabrikant aanwezig blijft.23

Door middel van de Globale Aanpak worden derhalve de nationale
conformiteitsbeoordelingsprocedures geharmoniseerd. In de modules wordt vaak
gebruik gemaakt van kwaliteitsborgingssystemen welke zijn afgeleid van de ISO
9000 serie. In verschillende modules is de verplichting opgenomen dat de fabrikant
de diensten inroept van een zogenaamde aangemelde instantie. Het betreft
instellingen die zich bezighouden met test-, inspectie- of certificatieactiviteiten
en die doorde Lidstaten zijn aangewezen. Deze instanties kunnen zowel particuliere
als overheidsinstanties zijn, mits zij maar voldoen aan de algemene competentiecri-
teria. Hetgaatdaarbij omeisenmetbetrekkingtot de beschikbaarheid vanpersoneel

en uitrusting, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de technische competentie,
de inachtneming van vertrouwelijkheid en integriteit en het afsluiten van een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De technische specificaties die kunnen
worden gevolgd om overeenstemming met deze criteria aan te tonen zijn weer
neergelegd in Europese normen (de EN 45000 serie) ten aanzien van de uitvoering
van conformiteitsbeoordelingsprocedures. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor
de door hen aangewezen instellingen. Zij moeten controleren of de instellingen
aan de criteria (blijven) voldoen.

De Globale Aanpak is niet slechts beperkttot de geharmoniseerde regelgeving,
maarbiedttevens de structuur voorconformiteitsbeoordelingsactiviteiten in sectoren
die niet onderdeharmonisatie-richtlijnen vallen. De bestaande nationale keurings-
en certificatie-structuur wordt geharmoniseerd door de eisen die in de Nieuwe
Aanpakrichtlijnen aan deze instanties worden gesteld en door de aansluiting die
wordt gezocht bij de algemene eisen die in de Europese normen ten aanzien van

conformiteitsbeoordeling zijn neergelegd. Daarnaast is vanuit de Globale Aanpak
een Europese organisatie voor keuring en certificatie (EOTC24) opgericht die een

23    De verschillende hoofdmodules bevatten interne productie-controles door de fabrikant, type-
keuringen, productkeuringen en eenheidskeuringen door aangemelde instanties en verschillende
typen gecertificeerde kwaliteitssystemen.

24          De European Organisation forConformityAssessment(EOTC) is in 1990 opgericht doorde Europese
Commissiede landenvande European Free Trade Association(EFTA),en de Europesenormalisatie-
instellingen CEN crl CENELEC. De organisatie is bedoeld als platform voor belanghebbenden in
de betrokken staten om wederzijdse erkenning te faciliteren voor de certificatie en keuring van
die producten die buiten de Europese richtlijnen vallen. Deze wederzijdse erkenningen komen per
sector tot stand binnen zogenaamde 'Agreement Groups'.
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forumbiedt voorde wederzijdse erkenning van certificatie enkeuringsactiviteiten
op niet-gereguleerd terrein. 25

4.4 Privaat en publiek toezicht

De Globale Aanpak betekent een belangrijke ontwikkeling voor de toepassing
vankeurings-en certificatieactiviteiten vanparticuliere ondernemingentenbehoeve
van de naleving van wettelijke eisen. De systematiek van de Nieuwe en Globale
aanpak is door de minister van Economische Zaken aangeduid als (gereguleerde)
'zelfhandhaving'.26 De fabrikant is zelfverantwoordelijk voorde overeenstemming
van zijn producten met de wettelijk geformuleerde essentiele eisen. Hij moet in
het kader van deze verantwoordelijkheid bepaalde voorgeschreven procedures
volgen waarbij hij mogelijk derde instanties moet inschakelen. De fabrikantheeft
daarbij de keuze uit de door de lidstaten aangemelde instanties.

Daarnaast is de staat verantwoordelijk voor het toezicht op producten die
op de markt worden gebracht. De richtlijnen en daaruit volgende nationale
regelgeving introduceren derhalve eennieuw systeem vantwee soorten controleren-
de activiteiten die in onderlinge relatie staan: conformiteitsbeoordelingsprocedures
die door de producent moeten worden uitgevoerd en publiekrechtelijke toezicht
en handhavingactiviteiten. Bij deze conformiteitsbeoordelingsprocedures zal in
veel gevallen van de diensten van testlaboratoria, inspectie-instellingen of
certificatie-instellingen gebruik moeten worden gemaakt.

5           De Nederlandse ontwikkelingen: zelfregulering

In de nota 'Normen, Certificaten en Open Grenzen' van het Ministerie van
Economische Zaken uit 1995 wordt een relatie gelegd tussen de systematiek van
de Nieuwe Aanpak en het nationale wetgevingsbeleid zoals geformuleerd in de
nota 'Zicht op Wetgeving'.27 Eerstgenoemde nota is een centraal beleidsstuk in
het kader van het nationale beleid ten aanzien van normalisatie en certificatie.
Binnen de wetgevingsoperatie Marktwerking Dereguleringen Wetgevingskwaliteit
(MDW) heeft de Werkgroep Certificering op basis van de conclusies van deze
nota de mogelijkheden uitgewerkt voor een brede toepassing van normalisatie en
certificatie binnen het wetgevingsbeleid.28 Om demotieven achterhet gebruik van
certificatie in de nationale publieke context te achterhalen zal hier kort worden

25      Sectoren die buiten de Nieuwe Aanpak richtlijnen vallen.
26 EZ-nota Normen, Certificaten en Open Grenzen  1995.
27 EZ-nota Normen, Certificaten en Open Grenzen 1995, p.  1-4.
28 MDW-werkgroep Certificering, Normalisatie en Certi catie, februari  1996, p.  1-2.
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gegaan op de bovengenoemde nota's. Daar voorafgaand worden in het kort de
problemen met wetgeving geYllustreerd.

5.1 Problemen met beleidsinstrumentele wetgeving

De Nederlandse overheid heeft problemen met de uitvoering van, het toezicht op
en de handhaving van wetgeving. Deze problemen zijn niet nieuw. Reeds in de

jaren zeventig wordt geconstateerd dat de mogelijkheden van de overheid om
eenzijdig publieke belangen in de samenleving te verwezenlijken zijn overschat.
Mede als gevolg van de ontwikkeling van de sociale rechtsstaat heeft de overheid
vele taken naar zich toegetrokken. Het aantal belangen dat zij op de door haar
voorgestane wijze wil behartigen komt niet overeen met de mogelijkheden van
de instrumenten die haar ter beschikking staan.29

Deproblemendoenzichmet namevoormetbetrekking totbeleidsinstrumente-
le wetgeving. Deze wetgeving hangt nauw samen met de ontwikkeling van de
sociale rechtsstaat. De sociale rechtsstaat behelst het streven om ieder persoon
in de maatschappij bestaanszekerheid te verschaffen. De overheid is niet alleen
aanwezig om de ordening van de maatschappij te handhaven, maar heeft ook een

presterende, sturende en arbitrerende functie ontwikkeld. Zij houdt zich onder
andere bezig met inkomensoverdrachten, de productie van bepaalde (collectieve)
goederen en de preventieve bescherming van de burgertegen de gevaren die diens
gezondheidbedreigen. De globale doelstellingen van dit beleid worden doorgaans
breed onderschreven. Een groot aantalis terug te vinden in de sociale grondrechten-
catalogus. Het is echterde uitwerkingvan de doelstellingendie opproblemen stuit.
De overheid heeft veelvuldig getracht door middel van wetgeving het gedrag van
burgers en maatschappelijke organisaties te beYnvloeden. De wetgeving die daarbij
noodzakelijk is behelst niet de objectivering van in de samenleving ontwikkelde
rechtsregels, maar vormt de vaststelling van nieuwe regels met het oog op de
verwezenlijking van bepaalde beleidsdoelstellingen.

Een deel van deze beleidsinstrumentele wetgeving behelst randvoorwaarden
die worden gesteld aan het maatschappelijk verkeer. Beleidsdoelen zoals

milieubescherming, productveiligheid, arbeidsomstandigheden en zorgverlening
kunnen vaak slechts bereikt worden door maatregelen van technologische aard.
Regels die op deze gebieden gedragsbeYnvloeding trachten te verwezenlijkenhebben
dan ook vaak een sterk technisch karakter. Het opstellen van deze regels kan tot
problemen leiden. Allereerst vereisen deze regels een bijzondere deskundigheid,
die bij de overheid vaak veel minder aanwezig is dan bij de betrokkenen zelf.
Vervolgens vragen de beleidsdoeleinden vaak regels die toegespitst zijn op de

omstandigheden van een bepaald gebied, branche of burger. Het gevolg is dat

29   Geelhoed 1983.
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kaderwetgeving tot standkomt, waarin doorde wetgeverin formele zinbetrekkelijk
weinigmateriele normentot stand worden gebracht. Problemen inzake de afweging
van verschillende belangen worden zo naar lagere wetgevers en het bestuur
verplaatst. Er komen bovendien op verschillende bestuurslagen voorschriften tot
stand waardooreen ingewikkeld complex aan wetgevingkan ontstaan. Voorts zijn
de onderwerpen van regelgeving vaak onderhevig aan een afweging van
technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. De regels dienen derhalve vaak
gewijzigd te wordenomeffectiefteblijven. De wetgever slaagt erechterniet altijd
in om regels vast te stellen die in de pas lopen met de technische ontwikkelingen.
Ten slotte dient eenburgerofbedrij fvaakregels van verschillende wetgevingscom-
plexen na te leven die onderling niet altijd evengoed op elkaar zijn afgestemd.

Het gevolg van dit alles is dat eringewikkelde complexen van gedetailleerde
regels ontstaan die voor de burger niet altijd duidelijk zijn. Het nut van de regels
kan voor de burger ter discussie staan terwijl de verplichtingen wel aanzienlijk
administratieve lasten met zich meebrengen. De naleving kan nadrukkelijk
onderdeel worden van een kosten-baten analyse. Door het beleidsinstrumentele
gebruik van wetgeving kan met andere woorden een wirwar van regels ontstaan
die bij belanghebbenden op weinig nalevingsbereidheid kan rekenen en voor de

30overheid (te) veel uitvoerings- en handhavingslasten met zich meebrengt.
De ineffectiviteit van het overheidsinstrumentarium en in het bijzonder van

wetgeving heeft geleidtoteen roep omterugtred van de overheid. In dejarentachtig
werdendereguleringsoperaties uitgevoerd, die echterniet op alle gebieden leidden
tot de gewenste effecten. In de jaren negentig werd een wetgevingsbeleid
ontwikkeld waarbij de vaststelling van regels tot het strikt noodzakelijke werd
beperkt, de mogelijkheden van het zelfregulerend vermogen werden onderzocht
en direct belanghebbenden meer verantwoordelijkheid kregen toebedeeld in de
bescherming van de betrokken belangen.

5.2 De nota 'Zicht op wetgeving'

De nota 'Zicht op wetgeving' uit 1991 vangt aan met de opmerking dat de
samenleving en de politiek er nog te vaak van uitgaan, dat het tot stand brengen
van een wet afdoende zal zijn om de gewenste veranderingen in het gedrag van
groepen en individuen te weeg te brengen.31 Een overmatige nadruk op de
instrumentele toepassing van de wet gaat voorbij aan het feit dat de overheid niet
zelfstandig maatschappelijkeprocessen inde samenleving kan veranderen. Te groot
vertrouwen in de mogelijkheden van wetgeving leidt tot een te snel en ondoordacht
gebruik van dit instrument. Een dergelijk optreden tast de geloofwaardigheid van

30 WRR rapport Rechtshandhaving  1988.
31      Kamerstukken H 1990/91, 22008, nrs. 1-2, p. 11.
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zowel de wet als de overheid aan. Voordat men tot het gebruik van wetgeving
overgaat zal moeten worden bekeken of de gewenste effecten niet op andere

manieren zijn te bewerkstelligen. Bovendien zal men, indien toch voor wettelijke
regels wordt gekozen, moeten bekijken ofmen deze niet zodanig kan vormgeven
dat binnen de uitwerking en de uitvoering ruimte wordt gelaten voor de eigen
verantwoordelijkheid van personen of groepen.

32

In de nota wordt aangegeven dat er zich vooral problemen voordoen bij de
beleidsinstrumentele wetgeving. Er wordt geconstateerd dat de voortdurende
regelverdichting heeft geleid tot verstoring van de zelfcoordinerende werking van
maatschappelijke processen. De wetgeving gaat ten koste van de kenbaarheid van
regels en leidt tot problemen in de uitvoering en handhaving. Dit alles resulteert
in een gebrek aan effectiviteit en efficientie. Men spreekt over onvoldoende
aansluitingbij hetrechtsbewustzijn van de burgeren een spanning tussen wettelijke
regels en maatschappelijke realiteit. 33

De nota vormde het startschot voor een 'algemeen wetgevingsbeleid': een
wetgevingsbeleid gericht op terughoudendheid, soberheid, doeltreffendheid,
doelmatigheid en rechtmatigheid ten dienste van het behoud en verbetering van
de kwaliteit van wetgeving. Er werd nadrukkelijk gesteld dat het noodzakelijk
is dat alle deelnemers van het wetgevingsproces zich sterkerrichten op en aansluiten

bij de processen in de samenleving. Zij moeten meer oog hebben voor de
daadwerkelijke gevolgen van regelgeving voor die processen. Er moet dan ook
in het bijzonder gedacht worden aan het gebruik van alternatieve instrumenten
in plaats van de wet en binnen de inrichting van de wet. De wetgever moet waar
mogelijk ruimte laten voorhet zelfregulerend vermogen vanburgers en maatschap-
pelijke organisaties.

34

5.3 Operatie 'Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit'

Eind 1994 wordt  door de ministers van economische zaken en justitie  het plan
vanaanpakvan de wetgevingsoperatie'MarktwerkingDereguleringen Wetgevings-
kwaliteit' gepresenteerd.35 In het plan wordt aangegeven dat de Nederlandse
wetgeving moeite heeft om de snelle veranderingen bij te houden die zich in de
maatschappij voordoen. Er wordt gedoeld op de groter wordende culturele en
sociale verschillen en de zich door de internationale concurrentiestrijd snel
wijzigende economische structuur. Men constateert dat de wetgeving op onderdelen

te complex, te gedetailleerd, onvoldoende doorzichtig en niet altijd goed
handhaafbaaris. Eerdere dereguleringsoperaties hebben weliswaartotaanpassing

32     Kamerstukken H 1990/91, 22008, nrs. 1-2 p. 11-13.
33 Kamerstukken H 1990/91, 22008, nrs. 1-2, p. 16-17.
34 Kamerstukken H 1990/91, 22008, nrs.1-2, p. 20-21 en 26-27.
35        Kamerstukken H 1994/95, 24036, nr.  1.
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van regelgeving geleid, maar aan de verbetering van zowel de regelgeving als de
marktwerking moet een nieuwe impuls worden gegeven. De operatie heeft een
drieledige doelstelling, kernachtig geformuleerd met de zinsneden, 'terug naar
wat strikt nodig is', 'versterking van de marktwerking' en 'verbetering van de
kwaliteit van wet- en regelgeving'. De operatie kenmerkt zich derhalve door het
feit dathet wetgevingsbeleid nadrukkelijk aan de versterking van de marktwerking
en de vermindering van concurrentiebeperkingen wordt gekoppeld.

36

In het plan van aanpak worden vier wetgevingsthema's genoemd die
onderwerp zullen zijn van onderzoek. E6n van de thema's is 'certificering als
alternatief voor overheidsregulering'. Dit thema wordt als volgt gepresenteerd:

'Eris nogal watwet- enregelgeving die zichkenmerktdooreen erg gedetailleerde
en specifieke normstelling. Een flink deel daarvan stelt ingewikkelde technische
eisen aan de kwaliteit van diensten en in het bijzonder producten. Dit soort
gedetailleerde wet- en regelgeving is bovendien - gerelateerd aan de dynamiek
van demarkt - statisch enmoeilijk handhaafbaar. Het is vanbelangte onderzoeken
in hoeverre normalisatie en certificering, als vormen van zelfregulering, daarbij
een alternatief kunnen zijn. ,37

Vervolgens wordt aangehaakt bij 66n van de actiepunten van de nota 'Normen,
Certificaten en Open Grenzen': ermoeteen (nadere) verkenningplaatsvinden met
betrekking tot de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden normalisatie,
accreditatie en certificatie bij het nationaal geinitieerde wetgevingsproces en het
daar rechtsreeks mee samenhangende handhavingsproces een rol kunnen spelen.

5.4 De nota 'Normen, certificaten en open grenzen'

De EZ-nota'Normen, certificatenenopen grenzen' draagt niethet wetgevingsbeleid
als kernthema. De nom handelt over het Nederlands beleid op het gebied van
normalisatie en certificatie. In de nota wordt vastgesteld dat sinds het verschijnen
van het Witboek van de Europese Commissie voor de voltooiing van de interne
markt bij de harmonisatie van regelgeving normalisatie en certificatie een
belangrijkere rol zijn gaan spelen. De Nederlandse overheid zet daarom nieuwe
beleidslijnen uit ten aanzien van normalisatie en certificatie.38

Ten eerste moet een effectie fen efficient werkende sector op het gebied van
normalisatie en certificatie worden verwezenlijkt, die zich in de Europese en
wereldwijde concurrentie staande kan houden. Er wordt een verband gelegd tussen

36      Kamerstukken H 1994/95, 24036, nr. 1, p. 2-3.
37      Kamerstukken H 1994/95, 24036, nr. 1, p. 12.
38 EZ-nota Normen, certificaten en open grenzen 1995. p. 1.
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het gebruik van normen, technologische ontwikkeling en de Nederlandse
concurrentiepositie. Met betrekking tot de keurings- en certificatie-instellingen
wordt gesteld dat het opheffen van technische handelsbelemmeringen een
revolutionaire verandering voordeze sectorbetekent. De instanties werken steeds

meer op een open markt waar zij hun concurrentiekracht moeten tonen. Er bestaan
nog verschillende verstoringen van de vrije concurrentie als gevolg van de
verschillende stadia van ontwikkeling van de sector in de diverse landen. Hierbij
speelt een rol dat nationale overheden nog vaak in het veld vertegenwoordigd zijn.
Het beleid van de Nederlandse overheid is gericht op de verwezenlijking van de
vrije concurrentie op nationaal en Europees niveau. 39

Ten tweede wil men een verantwoorde rol van normalisatie en certificatie
in het Nederlandse wetgevingsproces bevorderen. Men stelt dat het gebruik van
normalisatie in aanzienlijke mate de effectiviteit van regelgeving kan vergroten.
Door de betrokkenheid van het bedrijfsleven en andere belanghebbenden bij de
uitwerking van regelgeving kan het draagvlak daarvoor wordt verbreed. Door de
toepassing van conformiteitsbeoordelingsprocedures, waarbij de ondernemers zelf
keurings- en certificatie-instellingen inschakelen kan de naleving worden verbeterd
en kan de rol van de reguliere handhaving verminderen. Daarbij moet wel worden
voorkomendatprivate activiteiten enpubliekrechtelijke handhavingsinspanningen
worden vermengd.

40

5.5 MDW-rapport 'Normalisatie en certificatie'

De taak van de MDW-werkgroep certificering was te onderzoeken onder welke
voorwaarden normalisatie en certificatie een alternatief kunnen bieden of een
aanvulling kunnen zijn op wettelijke regulering.41 Zoals gezegd wordt de nota
'Normen, certificaten en open grenzen' als uitgangspunt genomen. De Nieuwe
Aanpak wordt bovendien nadrukkelijk genoemd als katalysator van de toepassing
van normalisatie en certificatie als 'wetgevingstechniek'.42

In het rapport worden de motieven voor de overheid beschreven om van
normalisatie en certificatie gebruik te maken. Ten aanzien van de toepassing van
normalisatie worden de volgende motieven genoemd. Allereerst wordt met
verwijzing naar de nota 'Zicht op wetgeving' gesteld dat de wetgever zo veel
mogelijk gebruik dient te maken van, en aansluiting dient te zoeken bij het
zelfregulerend vermogen in de samenleving. Men geeft aan dat het stimuleren van
normalisatie een manier is om te bewerkstelligen dat gebruik wordt gemaakt van

39 EZ-nota Nor'men, certificaten  en open grenzen  1995, p.  16-21.
40 EZ-nota Normen, certificaten  en open grenzen  1995, p.  24-28.
41           Briefvan de ministers van Justitie en Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal, Kamerstukken H 1995/96, 24036, nr.  15.
42 MDW rapport Normalisatie en certificatie  1996, p.  9.
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dit zelfregulerend vermogen. Men merktbovendien op dat financiele, economische
en privaatrechtelijke prikkels vaak een geschikter instrument tot sturing zijn dan
wettelijke regels. De ondernemingen opereren immers in een context waar deze
prikkels domineren. Vervolgens kan de toepassing van normalisatie - door de
participatie van belanghebbenden in het normalisatieproces - bewerkstelligen dat
er draagvlak wordt gecreeerd voor de regels en de naleving daarvan. De regels
van de overheid en de praktijk van de markt kunnen beter op elkaar aansluiten
waardoor de uitvoerbaarheid wordt verbeterd. Bovendienkan doorde inschakeling
van maatschappelijke actoren de deskundigheid van deze partijen worden benut.
Tenslotte wordt aangegeven dat normalisatie meer flexibelis dan wetgeving, zodat
de normstelling beter actueel kan worden gehouden.

43

Met betrekking tot de publieke toepassing van certificatie geeft men aan dat
de motieven hiervoor grotendeels samenhangen met die genoemdbij de toepassing
van normalisatie, daar deze instrumenten in elkaars verlengde liggen. Certificatie
biedt de overheid bovendien meer vertrouwen dat de normen ook daadwerkelijk
worden toegepast. Daarnaast noemt men de volgende extra motieven. Ten eerste

is volgens de werkgroep de veranderende visie op kemtaken en verantwoordelijkhe-
den van de overheid van belang. Het bedrijfsleven wordt geacht in beginsel zelf
verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de producten. De
toepassing van certificatie kan vormgeven aan deze verantwoordelijkheidsverdeling.
Producentennemen immers zelfhet initiatiefom hunproducten ofproductiesysteem
te laten toetsen op veiligheids-, milieu- en gezondheidsaspecten. Men geeft
nadrukkelijk aan dat het privaatrecht meer dan voorheen de mogelijkheden biedt
om beschermenswaardige belangen te waarborgen. Voorts geeft men aan dat
toezicht op de naleving van de wet slagvaardiger kan geschieden naarmate
certificatie meer wordt toegepast. Deze toepassing leidt tot een minderproblemati-
sche naleving. Handhavingsinspanningen van de overheid kunnen doelmatiger
worden uitgevoerd.

44

6          Onderscheid en samenhang

De aandacht voor certificatie komt uit voort uit nationale en internationale
ontwikkelingen. In beide ontwikkelingen speelt het verband tussen normalisatie
en certificatie een belangrijke rol. Alhoewel certificatie noch behoeft plaats te
vinden volgens normen, noch noodzakelijkerwijs de controle op het hanteren van
normen behelst, zijn beide instrumenten zowel in nationaal als in internationaal

43 MDW rapport Normalisatie en certificatie 1996, p. 17-18.
44 MDW rapport Normalisatie en certificatie 1996, p. 21-22.
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kadernauw met elkaar verbonden. De motieven van overheden om van normalisatie
en certificatie gebruik te maken vallen uiteen in twee verschillende beleidslijnen.

Ten eerste betreft dit de functie die normalisatie en certificatie kunnen
vervullen in de bestrijding van handelsbarridres. Hierbij speelt vooral een rol dat
er nationale, Europese en internationale normalisatie-instellingen bestaan, die
onderling gelieerd zijn. Door middel van normalisatie komen eenduidige regels
en conformiteitsbeoordelingsprocedures tot stand die in de verschillende nationale
staten toegepast (kunnen) worden. Staten die geconfronteerd worden met
handelsbelemmeringen, veroorzaakt door de verschillen in nationale technische
regelgeving, vinden in de internationale normen eenmogelijkheid om aan te haken
bij eenvormige regels. Binnen de Europese Gemeenschap is normalisatie een
doeltreffend instrument gebleken om tot harmonisatie van regelgeving te komen.
Dooraan de Europese normalisatie-instellingen de nadere uitwerking van technische

specificaties over te laten kan de communautaire wetgever de geharmoniseerde
productwetgevingbeperkentot algemene eisen. Detoepassing van geharmoniseerde
modules van conformiteitsbeoordeling vormen een belangrijke aanvulling op dit
beleid. In deze modules spelen keurings-, inspectie- en certificatie-instellingen
een belangrijke rol. Ook ten aanzien van deze instellingen zijn essentiele eisen
neergelegd. Europese normen vormen een uitwerking van deze eisen. Deze normen
vormen belangrijke criteria bij de aanwijzing en aanmelding van instanties die
een rol vervullen in de wettelijke conformiteitsbeoordeling en leiden bovendien
tot harmonisatie van de Europese test-, inspectie- en certificatiestructuur. Op
Europees niveau komen hierdoor wetgeving en handhaving enerzijds en
normalisatie en conformiteitsbeoordeling anderzijds in nauw onderling verband
te staan. Naast het klassieke overheidsoptreden wordt een systeem gehanteerd van
in Europese normen vastgelegde technische specificaties en conformiteitsbeoorde-
lingen. Dit systeem functioneert ten dienste van de naleving en handhaving van
regelgeving. Certificatie wordthiertoegepast omde informatie te verschaffendat
op de markt gebrachte producten aan de Europese richtlijnen voldoen en daarmee

vrij op de interne markt kunnen worden verhandeld.
Daarnaast kent de Nederlandse overheid problemen met betrekking tot de

uitvoering, naleving en handhaving van wetgeving. Men meent dat er in vroegere
tijden te veel op is vertrouwd dat maatschappelijk processen eenzijdig door de
overheid te sturen zijn. De overheid wil daarom aanhaken bij het zelfregulerend
vermogen in de samenleving. Eigen verantwoordelijkheid van belanghebbenden
wordtcentraal gesteld. Participatie vanbelanghebbenden inregelgevingmoetleiden
tot een verhoogd draagvlak voor publiek beleid en een betere naleving van
regelgeving. Normalisatie en certificatie kunnen in dit beleid een rol spelen. Hier
speelt mee dat de problemen met de regelgeving zich vooral voordoen in
beleidsinstrumentele wetgeving die gedeeltelijk wordt gekenmerktdoorgedetailleer-

51



Hoofdstuk 3

de voorschriften van technische aard. Het overheidsbeleid is gericht op publieke
lastenverlichting, versterking vandemarktwerkingenmeereigen verantwoordelijk-
heid voor het bedrijfsleven. Mede door de ontwikkelingen op Europees niveau
wordt de toepassing van normalisatie en certificatie eencentraal wetgevingsthema.
De toepassing vannormalisatie en certificatie moet leiden totmeerbetrokkenheid
van belanghebbenden in publiek beleid, betere verantwoordelijkheidsverdeling
tussen overheid en bedrij fsleven, flexibiliteit van regelgeving, meer draagvlak en
een betere naleving. Publieke toepassing van certificatie geeft uitingaan debeoogde
herijking van verantwoordelijkheid en moet de handhavingsinspanningen van de
overheid doen verminderen.

De twee beleidslijnen zijn verschillend maar tegelijkertijd nauw met elkaar
verbonden. Door de steeds grotere overlapping van de internationale, Europese
en nationale rechtsordes komen verschillende beleidslijnen samen in 66n
oplossingsrichting. De publieke toepassing van normalisatie en certificatie leidt
tot onderlinge afstemming van eenklassiek statelijk en een marktgeorienteerdniet-
statelijk reguleringssysteem.

7 Verschillen tussen algemeen en sectorspecifiek beleid

Het Nederlandse beleid met betrekking tot de toepassing van normalisatie en
certificatie is - althans in de algemene beleidsstukken - sterk gericht op de Europese
ontwikkelingen inzake de Nieuwe Aanpak. De vraag is echter of de problemen
waarmee de Europese wetgeverworstelde wel gelijksoortig waren aan de problemen
waar de Nederlandse wetgever mee te maken had.

De Europese wetgever had met name tot doel om het vrije verkeer van
producten te verwezenlijken. De lidstaten slaagden er niet of nauwelijks in om
tot overeenstemming te komen over de voorschriften die aan producten moesten
worden gesteld. Normalisatie-instellingen zouden dit werk binnen de door de
Europese wetgever gestelde kaders kunnen overnemen. Door harmonisatie van
de conformiteitsbeoordelingsprocedures zouden ookde doornationale wetgevers
voorgeschreven keurings- en inspectieactiviteiten geen handelsbelemmeringen
meer veroorzaken. De problemen van de Nederlandse wetgever beperkten zich
echterniet totproductregulering. Erspeelden op allerlei verschillende beleidsterrei-
nenproblemen met ineffectieve regulering, gebrekkige naleving enhandhavingste-
korten. Daar waar in deNieuwe Aanpak eenbetrekkelijk eenvormige systematiek
kon worden gehanteerd, was het de vraag in welke mate deze systematiek van
productregelgeving zich zou lenen voor andere beleidsterreinen. Bovendien was
(en is eigenlijk nog steeds) weinig bekend over de effectiviteit van de Europese
systematiek in het licht van borging van de publieke belangen. Komen de
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gehanteerde normen voldoende tegemoet aan de veiligheid van gebruikers en de
wensen van producenten? Wat is de waarde van de door de producent te hanteren

conformiteitsbeoordelingsprocedures voor de handhaving van de naleving van
de betreffende voorschriften?

Wat in de nationale beleidsstukken over de toepassing van normalisatie en
certificatie bovendien nauwelijks de aan de orde komt, maar wat onmiskenbaar
een grote rol heeft gespeeld voor de toegenomen belangstelling van de overheid
voor certificatie, is grote aandacht voorkwaliteitszorg in de jaren negentig. Deze
systemen dienen, zoals in hoofdstuk twee reeds is uiteengezet, ertoe om de
verantwoordelijkheden en processen inbedrijven zodanig in te richten en op elkaar
afte stemmen dat de productie zoveel mogelijk tegemoet komt aan de kwaliteits-
doelstellingen van het management en de behoeften van klanten en andere

belanghebbenden. Certificatie van kwaliteitssystemen nam in het begin van de
jaren negentig een grote vlucht. Ook in de Europese 'Globale Aanpak' speelt
kwaliteitszorg een belangrijke rol in de conformiteitsbeoordelingsprocedures die
deproducentmoetuitvoeren.45 Vanafheteind van dejarentachtig werdbovendien
op verschillende andere beleidsterreinen ree(is bekekenhoe kwaliteitszorgsystemen,
arbozorgsystemen en milieuzorgsystemenkonden worden benut ombedrijven meer
eigen verantwoordelijkheid te kunnen geven in de behartiging van publieke
belangen.46 Deze initiatieven leidden uiteindelijk tot verschillende toepassingen
van (gecertificeerde) kwaliteitszorgsystemen in relatie tot overheidsbeleid.
Dergelijke initiatieven lijken - zoals later in dit onderzoek nog zal blijken - zich
betrekkelijk onafhankelijk van elkaar te hebben afgespeeld.

De toepassing van certificatie ten dienste van het overheidsbeleid zou zich
met andere woorden over veel verschillende beleidsterreinen uitbreiden zonder
dat veel bekend was over de mogelijkheden en risico's van het gebruik van
certificatie, de rol die certificatie zou moeten spelen in het overheidsbeleid en de
verhouding tussencertificatie enhandhaving. Alhoewelinmiddels iets meerbekend
is, duurt de onzekerheid tot vandaag de dag voort.

45 The European quality assurance standards in the Community's New Approach legislation  1997.
46 Zie bijvoorbeeld Van Gestel 2000 over de mogelijkheden van milieuzorgsystemen in relatie tot

de milieuvergunning.
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Over wetgevingsbeleid en functies van certificatie

1          Inleiding

In hoofdstuk twee is aangegeven wat certificatie is. Certificatie is een methode
van conformiteitsbeoordeling dooreenderdepartij die overeenbepaaldeperiode
op stelselmatige wijze wordt uitgevoerd. Certificatie biedt een zekere mate van
vertrouwen ten aanzien van de kwaliteit vanproductenen diensten en staat daarmee
ten dienste van hetmaatschappelijk verkeer. Deuitvoering van certificatieactivitei-
ten jegens een certificaathouder kan worden beschouwd als een vorm van
dienstverlening.

De overheid heeft - zoals uit hoo fdstuk drie is gebleken - belangstelling voor
de toepassing van certificatie. Door aansluiting te zoeken bij normalisatie en
certificatie zoudende handelsbelemmeringen die voortkomen uit verschillentussen

wetgeving van staten kunnen wordengeslecht en zoudenproblemen metbetrekking
tot de naleving en de handhaving van wettelijke regels kunnen worden verminderd.
Normalisatie en certificatie worden in deze toepassingen als een vorm van
zelfregulering beschouwd.

Deze schijnbare dubbelrol - dienstverlening en reguleringsmechanisme - doet
de vraag rijzen welke functie certificatie binnen overheidsbeleid vervult. Deze
vraag is belangrijk daar het antwoord hierop tevens richtinggevend is voor de
beantwoording van de vraag welke randvoorwaarden aan de toepassing van
certificatie moeten worden verbonden.

Dit hoofdstuk vangt aan met de vraag ofcertificatie een vorm van zelfregule-
ring is. Uit de beschouwing van deze vraag zal blijken dat certificatie van karakter
kan veranderen. Een verschijnsel dat in beginsel op basis van vrijwilligheid plaats
vindt, kan door toepassing in relatie tot het (publiek)recht voor bepaalde groepen
eenbindendkarakterkrijgen. Hetonderzoek wordt vervolgdmeteenbeschouwing
van het MDW-rapport Normalisatie en certificatie dat een typologie en een
stappenplan biedt voor de toepassing van certificatie in het overheidsbeleid. Uit
een analyse van dit stappenplan zal worden afgeleid dat een eenzijdige kijk op
certificatie al snel leidt tot veronachtzaming van de verschillende functies die
certificatie in het overheidsbeleid kan spelen. Dit zal worden geillustreerd aan de
hand van een korte beschouwing van een aantal voorbeelden van certificatie in
hetpubliekebeleid. Bij sommige toepassingen van certificatie kunnencertificatieac-
tiviteiten gaan fungeren als alternatiefvoor ofaanvulling van publiekrechtelijke
instrumenten. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen daarom de verschillende
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onderdelen van het verschijnsel certificatie worden vergeleken met onderdelen
van de reguleringsketen.

2           Certificatie als vorm van zelfregulering

De Aanwijzingen voor de regelgeving schrijven voor dat alvorens tot het treffen
van een regeling wordt besloten, dient te worden onderzocht of de gekozen
doelstellingen kunnen wordenbereiktdoormiddel vanhet zelfregulerend vermogen
in de betrokken sector of sectoren dan wel of daarvoor overheidsinterventie
noodzakelijk is.' Bij het bepalen van een keuze tot overheidsinterventie om een
doelstelling te bereiken dient bovendien zoveel mogelijk te worden aangesloten
bij het zelfregulerend vermogen in de betrokken sector of sectoren. 2 Indien het
zelfregulerend vermogen in deze sectoren tekort schiet zal moeten worden bekeken
of dit vermogen door overheidsmaatregelen kan worden versterkt.

2.1 Zelfregulering

Wat nu precies onder zelfregulering wordt verstaan is niet geheel duidelijk. Zo
worden huishoudelijke reglementen van verenigingen, erkenningsregelingen van
brancheorganisaties en de toepassing van kwaliteitszorgsystemen doorbedrijven
als vormen van zelfregulering genoemd: Deze verschijnselen hebben op het eerste

gezicht betrekkelijk weinig overeenkomsten.
In dejuridische literatuur worden verschillende definities van zelfregulering

gegeven. Van Driel verstaat onder zelfregulering: 'Niet-statelijke regels die al dan
niet in samenwerking met anderen worden vastgesteld door degenen voor wie de
regelsbestemdzijnrespectievelijkhun vertegenwoordigers, en waarbij het toezicht
op de naleving mede door deze groepen wordt uitgeoefend'.4 Geelhoed ziet
zelfregulering als 'een vorm van bindende normstelling door een representatief
kader uit de groep van belanghebbenden'. Waarbij hij opmerkt dat zelfregulering
zich onderscheidt van zelfdiscipline en zelfordening 'doordat de regels bindend
zijn en de naleving ervan door de andere belanghebbenden afdwingbaar is.S
Eijlander geeft een ruime en een enge invulling aan zelfregulering. In enge zin
betreft het 'algemene regelgeving door belangengroepen of maatschappelijke
organisaties' en in ruime zin'dat aanmaatschappelijke organisaties een bepaalde
verantwoordelijkheid wordt overgelaten ofopgedragen in het kader van regelgeving

1       Aanwijzing 7 c Ar.
2       Aanwijzing 8 Ar.
3          Eijlander 1994, p. 94; ICHW rapport zelfregulering 1995, p 11-24; Jettinghoff 1997.
4        Van Driel 1989, p. 2.
5          Geelhoed 1993, p. 49.
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zelfofde uitvoering, controle en handhaving van die regelgeving: Volgens Donner
is van (zuivere) zelfregulering sprake'wanneerde betrokkenorganisaties uitsluitend
op eigen gezag en gebruik makend van algemene privaatrechtelijke rechten en
middelenregulerend en ordenend optreden.' Naar zijn mening is geen sprake van
zuivere zelfregulering indien de wetgeveroverheidsdwang verbindt aanparticulier
handelen. In dat geval gaat het volgens hem veeleer om attributie ofdelegatie van
overheidsmacht en publieke taken aan niet ambtelijke instanties en diensten:

De definities verschillen van elkaar. Er bestaat geen duidelijkheid over de
vraag ofnaast de regelstelling ook de uitvoering, het toezicht en de handhaving
doorpartijenmoetenzijnopgepakt om van zelfreguleringtekunnen spreken. Verder
wordt in sommige definities sterk de nadruk gelegd op de (grondslag van de)
binding aan de betreffende regels, terwijlin andere definities daaraan geen aandacht
wordt besteed.

2.2 Zelfregulering uit wetgevingsperspectief

Zelfregulering is allerminst een nieuw verschijnsel. Sinds jaar en dag worden in
allerlei maatschappelijke verbanden regels opgesteld die door partijen moeten
worden nageleefd en die binnen de betreffende verbanden worden gehandhaafd.
Zelfregulering is in de afgelopen twee decennia echter met name in de belangstel-
ling gekomen als alternatief voor overheidsregulering, als toepassing in het
wetgevingsbeleid:

De aandacht die vanuit het wetgevingsbeleid voor zelfreguleringbestaat heeft
geleid tot een bepaald perspectief op dit verschijnsel.' In dit perspectief staat
zelfregulering in verhouding tot overheidsregulering. Zelfregulering wordtmogelijk
gemaakt door het uitblijven van overheidsregulering of door het overlaten van
regulering aan maatschappelijke verbanden. Van zelfregulering wordt door de
overheid gebruik gemaakt omdat zij doorde inspraak van directbelanghebbenden,
de grotere flexibiliteit van de regels en de mogelijkheden tot het leveren van
maatwerk, het draagvlak van de regels hoopt te vergroten. Dit moet leiden tot een
grotere nalevingsbereidheid, hetgeen de uitvoering van het publieke beleid en de
handhaving van de regulering ten goede kan komen. Dit motiefgaat gepaard met
een streven gericht op een minder vaak en minder ingrijpend intervenierende
overheid en gericht op een grotere verantwoordelijkheid in de behartiging van
publieke belangen door direct betrokkenen of 'de markt':0 Door de behartiging
van een publiek belang bewust aan zelfregulering over te laten en eventueel de

6        Eijlander 1993, p.181-182 en 229.
7        Donner 1993, p. 159.
8             Donner  1993, p. 155-156; Van Gestel 2000, p. 23-27.
9        Donner 1993, p. 155-166; Peters 1994, p. 20-24.
10      Eijlander 1993, p. 231; ICHW Rapport Zelfregulering, 1995, p. 26-27.
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uitwerking te conditioneren, wordt deze regulering totbeleidsmiddel c.qinstrument
van de overheid."

Vanuit de verhoudingtothet overheidsoptreden worden verschillende vormen
van zelfregulering te onderscheiden. Bij vrije zelfregulering laat de overheid het
initiatief volledig  over aan de belanghebbenden en stelt zij zich neutraal op ten
aanzien van de inhoud van de overeengekomen gedragsregels, zolang deze niet
in strijd zijn met algemeen geldende rechtsregels. Bij vervangende zelfregulering
laat zij het initiatief en/of de verwezenlijking aan de belanghebbenden, maar
behoudt zij zich voor om zelfmet wetgeving te komen indien zij het resultaat van
de zelfregulering onvoldoende acht voor de bescherming van het publieke belang.
Bij wettelijk geconditioneerde zelfregulering stelt de wetgever de materiele of
procedurele randvoorwaarden waarbinnen de zelfregulering tot stand moet komen
en wordt het resultaat door de overheid gecontroleerd. 12

De verschillende categorieen van zelfreguleringbetreffen een ruw onderscheid,
waarbinnen veel nuances mogelijk zijn. De toepassing van zelfregulering binnen
de diverse maatschappelijke sectoren brengt vele variaties met zich mee. De
overheid kan op verschillende wijzen in relatie staan tot de zelfregulering. Men
kan dan ook spreken van een glijdende schaal van overheidsoptreden van vrije
zelfregulering, waar de overheid zichniet mee inlaat, tot klassieke overheidsregule-
ring. 13

Het beleidsinstrumenteel perspectie fop zelfregulering is te verklaren vanuit
de veranderingen die zich inhet wetgevingsbeleidhebben voorgedaan. Het is echter
de vraag ofdit perspectiefrecht doet aan alle buitenwettelijke reguleringsvormen
die binnen maatschappelijke geledingen tot stand komen. Een dergelijk eenzijdig
perspectief kan bovendien een risico vormen. Indien verschillende vormen van
zelfregulering op een hoop worden gegooid en deze verschijnselen (te) eenzijdig
als beleidsinstrument wordenbenaderd, kan dit tot gevolg hebben dat onvoldoende
aandacht wordt besteed aan de specifieke mogelijkheden en risico's van het type
zelfregulering dat men in relatie tot het overheidsbeleid wil hanteren.

11        In dit kader is de definitie van zelfregulering de ICHW-werkgroep zelfregulering interessant. Zij
komt tot de volgende kenmerken: (1) er is sprake van cert voldoende specifieke overheidsambitie
voorhetbereikenvan een resultaat, (2) die wordt gerealiseerd metbehulpvan'hormen" (waaronder
begrepen opelkaarafgestemdefeitelij kegedragingen),(3) waarvoordekring vanniettorde overheid
behorende (potentiele) normadressaten zelf, (4) een grotere verantwoordelijkheid voor de
totstandkoming, naleving en handhaving heeft, dan bij overheidsregulering het geval is. ICHW
Rapport Zelfregulering, 1995, p. 7.

12          Geelhoed  1993, p. 49-50. Waarbij  ik het convenant buiten beschouwing laat.  Daar het sterk de
vr:lag is of een convenant als zodanig tot zelfregulering kan worden gerekend. Eijlander 1994, p.
103.

13 ICHW-rapport Zelfregulering 1995, p. 8.
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2.3 Normalisatie en certificatie als vormen van zelfregulering

Normalisatie en certificatie hebben veel weg van regulering. Allereerst worden
door (vertegenwoordigers van) belanghebbende partijen regels opgesteld, welke
vervolgens dooreen deel vande groepbetrokkenen worden gehanteerd. Certificatie-
instellingen beoordelen de betreffende personen en bedrijven op de naleving van
deze regels en geven op grond van deze beoordeling een soort erkenning af. Na
de afgifte van deze erkenning wordt stelselmatig toezicht gehouden op blijvende
overeenstemming met de gestelde regels. Mochten bij deze herbeoordelingen
afwijkingen worden aangetroffen dan kan de certificatie-instelling maatregelen
nemen zoals bijvoorbeeld de schorsing of intrekking van het certificaat.

Over de vraag ofnormalisatie en certificatie zelfregulering zijn lopen in de
literatuur de meningen uiteen. Donner beschouwt normalisatie-activiteiten en
certificatie (bijvoorbeeld het KEMA- ofKOMO-keur) zoals deze zich voordoen
in het private domein, als voorbeelden van zuivere zelfregulering. Volgens hem
treden dan de betrokken organisaties uitsluitend op eigen gezag en gebruik makend
van algemene privaatrechtelijke middelenregulerend en ordenend op. Indien echter
de overheid dwang verbindt aan dit optreden, dan berust de bindende werking van
hethandelen van de betrokken maatschappelijke organisaties enbelangengroepe-
ringen niet op hun eigen positie ofmacht, maar op de publiekrechtelijke macht
welke de wetgever hen verleent. 14 Stuurman beschouwt normalisatie niet zonder
meer als (zuivere) zelfregulering. Dit baseert hij met name op het feit dat er in
beginsel geen juridische verplichting bestaat om de normen toe te passen.  Ook
vindt er geen 'sanctionering' plaats door de organisaties die normen opstellen.
Wel kan volgens hem normalisatie worden beschouwd als een instrument voor
zelfregulering. Door middel van het privaatrecht of het publiekrecht kan een
juridisch kader worden geboden waarbinnen de regelstelling een bindende werking
krijgt. De privaatrechtelijk ingekaderde zelfregulering via normen kan volgens
Stuurman bijvoorbeeld plaatsvinden via keurmerken waarvan de toekenning
afhankelijk is van de conformiteit met de technische normen. 15

2.4 De juridische relevantie van normen en certificaten

Normalisatie- en certificatie-instellingen zijn dienstverlenende bedrijven die op
aanvraag regels en beoordelingsactiviteiten 'leveren'. Kenmerkend voor deze
organisaties is dat belanghebbende partijen de inhoud van de regels en beoorde-
lingsactiviteiten vaststellen. Deze regels worden door belanghebbende partijen
vastgesteld, opdat zij een ordenende functie kunnen vervullen. De vaststelling

14     Donner 1993, p. 159-160.
15     Stuurman 1995, p. 139-145.

59



Hoofdstuk 4

betekent in beginsel echter niet dat voor betrokken partijen een juridische plicht
bestaat om normen te hanteren of om zich te laten certificeren. Een normalisatie-
instellingheeftniet de bevoegdheid omnormen op te leggen en kan niet de naleving
daarvan afdwingen. Een certificatie-instelling beoordeelt weliswaar personen en
bedrijven op basis van regels, maar houdt zich enkel met deze beoordeling bezig
omdat zij daartoe door de gecontroleerde is ingehuurd.

Uit hoofdstuk twee bleek dat personen en bedrijven veelal tot de toepassing
van normen en certificatie overgaan omdat zij hieruit profijt trekken. Bedrijven
trachten bijvoorbeeld hun producten aantrekkelijker te maken voor mogelijke
afnemers ofmen wil door (stelselmatige externe controle op de) toepassing van
regels voorkomen dat werknemers aan bepaalde arbeidsrisico's bloot staan. Het

gebruik vannormen encertificatie vindt veelalplaats in het licht van de maatschap-
pelijke verhouding van de gebruiker tot ander partijen. De toepassing kan in die
verhouding tevens een dwingend karakter krijgen. Veelal komt de 'dwang' voort
uit de sociale en economische ordening in eenbepaaldebranche. Zo is in sommige
branches, zoals depetrochemische industrie, welhaastnoodzakelijk dat aannemers
zich laten certificeren op het hanteren van veiligheidsvoorschriften, omdat men
anders geen opdrachten meer krijgt. 16 Normen en certificaten kunnen bovendien
onderdeel worden van juridisch bindende bepalingen.

De toepassing van normen in relatie tot juridische bindende regels staat in de
literatuur ten aanzien van normalisatie bekend als de juridische relevantie van
normen. Men gaat er in deze literatuur vanuit dat normen op zichzelf, gezien hun
bron (geenbevoegdheid tot regelgeving) enhet feit datzij inbeginsel op vrijwillige
wijze worden toegepast, niet tot het recht behoren. Zij kunnen echter weljuridisch
relevant worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen expliciete en impliciete
juridische relevantie van normen. Normen zijn explicietjuridisch relevant indien
in een regeling ofeen besluit van publiekrechtelijke ofprivaatrechtelijke aard is
bepaald dat het gedrag vaneenofmeerrechtssubjecten aan de inhoud van dienorm
is onderworpen. Men moet dan denken aan de incorporatie van de inhoud van
normen, dan wel de verwijzing naar normen in wettelijke ofindividuele voorschrif-
ten en overeenkomsten.17 De inhoud van de normen geeft dan concrete invulling
aan een rechtsplicht en gaat op enigerlei wijze deel uitmaken van de betreffende

16 Hier wordt gedoeld op zogenaamde VCA-certificatie. Zie Rommelse  2001.
17 Een voorbeeld biedt artikel 2 van het Besluit kinderveilige verpakking geneesmiddelen: 'Bij de

aflevering van een via de mond aan te wenden farmaceutisch produkt dat een substantie bevat als
vermeld op de bij dit besluit behorende bijlage en dat zich in een kleinverpakking bevindt, moet
de het farmaceutisch produkt direkt omsluitende verpakking voldoen aan de eisen vervat in de norm
NEN 1740, gepubliceerd in maart  1983  door  het Nederlands  Normalisatie-instituut,  met dien
verstande dat het aantal, bedoeld in paragraaf 6.3.1.1. van genoemde norm, door Onze Minister
wordt vastgesteld.'

60



Over wetgevingsbeleid en functies van certificatie

bepalingen: 8 Van impliciete relevantie is sprake indien weliswaar op generlei wijze
uitdrukkelijk is vastgelegd dat een norm als maatstaf voor het handelen van een

19rechtssubject geldt, maardeze normeen dergelijke werking desondanks verkrijgt.
De binding aan de norm volgt dan uit verkeersopvattingen, de gewoonte ofde te
betrachten zorgvuldigheid.20

Certificaten zijn verklaringen van overeenstemming. Deze verklaringen
worden afgegeven op grond van beoordelingen van de overeenstemming met
vastgestelde regels. De verhouding tussen een certificatie-instelling en een
certificaathouder is vanzelfsprekend gebaseerd op een overeenkomst waarin de
aard van de dienstverlening en de voorwaarden waaronder deze dienstverlening
plaatsvindt zijn vastgelegd. Er is met andere woorden vastgesteld op basis van
welke criteria en op welke wijze een bepaald object wordt beoordeeld en welke
rechten en plichten met de uitvoering van de beoordelingen en de verlening van
het certificaat gepaard gaan. Deze overeenkomst maakt het certificaat echter nog
nietjuridisch relevant. Het feit dat aan eenpersoon ofbedrijfeen certificaat wordt
verleend heeft als zodanig geen gevolgen voor de rechtspositie van de certificaat-
houder in relatie tot belanghebbende partijen.21 Men beschikt slechts over een
papiertje (of een sticker) waarin staat dat men aan bepaalde eisen voldoet.

Certificatieactiviteiten kunnen echterevenzeerjuridische relevantie verlaijgen.
Zo kan de wetgever certificatieactiviteiten aan bedrijven voorschrijven of kan
certificatie een voorwaarde vormen voor het lidmaatschap van branche-
organisaties.22 Dat certificatie ook impliciet juridisch relevant kan zijn ligt
vooralsnog minder in de rede. Uit de maatschappelijke zorgvuldigheid, de
verkeersopvattingen ofde gewoonte zou danmoeten volgendat erbeoordelingsacti-
viteiten door een derde partij moeten worden verricht ten aanzien van de naleving
van bepaalde regels. Toch betekent dit niet dat impliciete juridische relevantie

18          Het feit dat naar normen wordt verwezen betekent echt nog niet per se dat zij daarmee juridische
bindend worden. Zie daarover hoofdstuk negen

19 Zie bijvoorbeeld HR 28 mei  1999, NJ 1999/564 waaruit blijkt dat het Gerechtshof, in het arrest
waartegen in cassatie werd gegaan, het onzorgvuldig handelen van de leerkrachten van een school,
als gevolg waarvan een leerling ernstig letsel opliep, deels baseerde op het feit dat de inrichting
van de keuken niet voldeed aan een NEN-norm (hetgeen in cassatie niet werd bestreden). Het
Gerechtshof overwoog: 'Zij (de NEN 3267 normen GE) zijn weliswaar geen officiele, door de
overheid opgestelde of gesanctioneerde dwingende voorschriften, maar bevatten richtlijnen en
uitgangspunten voor de veiligheid in de keuken, voor welke veiligheid de school heeft in te staan.'

20      Snijders 1987, p. 44 e.v.; Stuurman 1995, p. 131-138.
21 Hetgeen overigens niet wil zeggen dat er niets gebeurt in de rechtsverhouding tussen certificatie-

instellingen certificaathouder. Decertificatie-instellingmaaktechterin beginsel geendecl uit van
het maatschappelijk verband waarbinnen de certificaten een rol spelen.

22 Een voorbeeld van een wettelijkebepalingwaarin certificatieis voorgeschreven biedtartikel 5 Besluit
stortverbod afvalstoffen: 'Degene die voldoet aan de eisen ter zake van het bewerken van bouw-
en sloopafval en residuen afkornstig van hetbewerkenvanbouw-en sloopafval, zoals diezijn gesteld
door een door de Stichting Raad voor de Certificatie erkende certificatie-instelling, is gemachtigd
een merkteken te voeren dat daartoe door Onze Minister bij ministeriele regeling is vastgesteld.
Onze Ministcrkan voorverschillende categorieen van gevallen verschillendemerktekens vaststellen.'
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van certificatie ondenkbaar is. Bestuursorganen kunnen bijvoorbeeld in de hen
toegekende beleids- en beoordelingsruimte bij de uitvoering van wetgeving, of
inhuntoezicht enhandhavingsbeleid, rekeninghoudenmet aanwezige certificatie-
activiteiten in de betreffende branches. Certificatieactiviteiten verschijnen dan
in de zachte kern van het bestuursrecht.23

In het licht van een juridische verplichting kunnen personen ofbedrijven zich tot
een certificatie-instelling wenden enbeoordelingsactiviteiten laten uitvoeren. Het
in de relatie lussen certificatie-instelling en certificaathouder gehanteerde systeem
van voorwaarden voorcertificatieactiviteiten kan bijvoorbeeld in verbandkomen
te staan met de naleving van de wet of de naleving van de voorwaarden voor
lidmaatschap van de branche-organisatie. Het geheel van activiteiten van de
certificatie-instelling - de regelstelling, de erkenning, het stelselmatige toezicht
en de mogelijkheid tot sanctionering - kan daarmee een instrument worden voor,
ofwel een onderdeel vormen van, deze (zelf)regulering.

3            Certificatie in het wetgevingsbeleid

In het Nederlandse wetgevingsbeleid worden normalisatie en certificatie gezien
als een vormen van zelfregulering. De mogelijke toepassing van normalisatie en
certificatie in het wetgevingsbeleid komt, zoals reeds in het eerste hoofdstuk is
aangegeven, aan de orde in de toelichting op aanwijzing 8 van de Aanwijzingen
voor de regelgeving. Aanwijzing 8 geeft zoals gezegd aan dat bij het bepalen van
de keuze voor een mogelijkheid tot overheidsinterventie om een doelstelling te
bereiken zoveel mogelijkmoet worden aangeslotenbij hetzelfregulerend vermogen
in de betrokken sector of sectoren. De toelichting begint dan als volgt:

'Indien het zelfregulerend vermogen van de maatschappij tekortschiet om een
doelstelling te bereiken, dient te worden bezien ofdit vermogen door overheids-
maatregelen kan worden versterkt. Direct overheidsingrijpen is slechts op zijn
plaats, indien vanhetzelfregulerendvermogen van de maatschappij -ookversterkt
met ondersteunende overheidsmaatregelen -niet voldoende resultaten te verwachten

zijn.
Ook wanneer overheidsinterventie noodzakelijk is, kan aangesloten worden

bij het zelfregulerende vermogen door gebruik te maken van normalisatie en
certificatie.(...)'

23         Vrij naar Duk (Duk 1978).
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Deze toelichting doet een tikkeltje vreemd aan. Allereerst vanwege het feit dat
slechts van de toepassing van normalisatie en certificatie wordt gesproken als

aanvulling op het intervenierend optreden van de overheid. In de toelichting bij
aanwijzing 7 c, die aangeeft dat voordat tot het treffen van een regeling wordt
besloten eerst moet worden onderzocht ofde gekozen doelstellingenkunnen worden
bereikt door middel van het zelfregulerend vermogen, wordt immers niet gerept
over de toepassing van deze verschijnselen. Vervolgens bevreemdt de toelichting
omdat de laatste zin lijkt te suggereren dat indien overheidsinterventie noodzakelijk
is, normalisatie en certificatie de enige overgebleven vormen van zelfregulering
zijn. Dit laatste kan nooit de bedoeling zijn geweest.

De vreemde formulering lijkt te maken te hebben met de tevens in de
toelichting genoemde rapporten van de MDW-werkgroep Certificering en de
ICHW-werkgroep Normalisatie en certificatie. De MDW-werkgroep heeft een
stappenplan ontwikkeld dat als leidraad zou kunnen dienen voor de toepassing
van normalisatie en certificatie in het overheidsbeleid. Op advies van de ICHW-
werkgroep heeft dit stappenplan echter de aanwijzingen voor de regelgeving nooit
gehaald en zijn aanbevelingen over de mogelijke toepassing van normalisatie en
certificatie totde toelichting op aanwijzing 8 beperkt gebleven.24 Het woordje'ook'
dient - gelet op het rapport van de ICHW-werkgroep en de verderebeschouwingen
in de toelichting op aanwijzing 8 - om te benadrukken dat de toepassing van
normalisatie en certificatie bijzondere aandacht vergt. Klaarblijkelijk kennen deze

verschijnselen bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen zijn zelfs zo
bijzonderdat de Raad van Stateheeft geadviseerd omten aanzien vannormalisatie
en certificatie aanwijzing 8 te verruimen. Volgens de Raad van State is er bij
normalisatie en certificatie nietperse sprake van zelfregulering, maarkan er sprake
zijn van zelfregulering.25 De Raad van State acht de figuren zelfregulering,
normalisatie en certificatie in veel opzichten verschillende fenomenen, die niet
over 66n kam kunnen worden geschoren.

26

24 ICHW-rapport Normalisatie en certificatie, p. 11.
25 Deze stelling baseert de Raad van State overigens niet op het feit dat er in beginsel geen juridische

verplichting bestaat om normen te hanteren of zich te laten certificeren. De Raad van State is van
mening dat indien bestaande normen door cert besluit van de wetgever in wettelijke regels worden
opgenomen, dan weicertificatie-instellingenovereenpubliekrechtelijkebevoegdheidbeschikken,
er geen sprake is van zelfregulering, maar van publiekrechtelijke regulering.

26 Afdeling Wetgevingsadvisering Raad van State, advies nr. W01.99.0516 van 26 januari 2000.
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4                      De typologie en het stappenplan van het MDW-rapport Normalisa-
tie en certificatie

4.1 De typologie van het MDW-rapport

De MDW-werkgroep Certificeringhanteert in het rapport een typologie ten aanzien
van bestaande varianten van normalisatie en certificatie. Deze typologie is
gebaseerd op de volgende criteria:27

- hetbelang datmetnormalisatie en certificatie wordt gediend (oftewel de vraag
of en in welke mate een publiek belang in het geding is);

-         de vraag of er fundamentele eisen in de wet zijn gesteld;
-        de vraag of de fundamentele eisen zijn ingevuld door wetgeving of door

normalisatie en, in het laatste geval, ofde normen vrijwillig ofverplicht zijn
gesteld;

-        de vraag of gebruik kan worden gemaakt van certificatie en, zo ja, of het
certificaat verplicht is dan wel dat op een andere wijze kan worden aangetoond
of aan de (wettelijke) eisen is voldaan.28

Deze criteria verdienen enig commentaar.

Ad 1: Publiek belang
De werkgroep gaat uit van een onderscheid tussen normen en certificaten die
uitsluitend private belangen behartigen en normen en certificaten die naast private
of maatschappelijke belangen een publiek belang behartigen. De overheid kan,
vanwege de aanwezigheid van een publiek belang, besluiten de ontwikkeling en
verspreiding van normen en certificaten te stimuleren. Deze constatering van de
werkgroep is belangrijk, daar vele uit zuiver private motieven voortgekomen
normen en certificatieregelingen ingezet kunnen worden ten dienste van publieke
belangen.

De toepassing vannormen en certificaten biedt een zekere mate van garantie
dat bepaalde belangen worden behartigd. Deze informatie zal normaal gesproken

27 MDW rapport Normalisatie en certificatie 1996, p. 27.
28       De door de werkgroep gehanteerde typologie ziet er als volgt uit:(1 ) normalisatie en certificatie

zonder publiek belang; (ID normalisatic en certificatie met publiek belang, geen wettelijke
fundamentele eisen; (III) wettelijke fundamentele eisen, vrijwillige normalisatie, vrijwillige
certificatie; (IV) wettelijke fundamentele eisen, vrijwillige normalisatie, verplichte certificatie;
(V) wettelijke fundamentele eisen, verplichte normen na normalisatie, vrijwillige certificatie; (Vl)
wettelijke fundamentele eisen, verplichte normen na normalisatie, verplichte certificatie; (VII)
wettelijkefundamenteken gedetailleerdeeisen, vrijwilligecertificatie; (VIH) wettelijke fundamentele
en gedetailleerde eisen, verplichte certificatie (MDW rapport Normalisatie en certificatie  1996,
p. 27-32.)
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een rol spelen in de economische ofsociale ordening en leiden tot een verbetering
van de bescherming van individuele en maatschappelijke belangen vanuit die
ordeningsprocessen. De overheid kan normalisatie of certificatie ondersteunen
of stimuleren vanuit de behoefte om deze ordeningsprocessen beter hun werk te
laten doen. Men denke aan de financiele of institutionele ondersteuning aan
allerhande initiatieven omkeurmerken indemarkt te zetten (EKO-keur, certificatie
vanmakelaars). Maarookindien de overheidnietbetrokken isbij de ontwikkeling
van normen en certificatiesystemen kunnen deze verschijnselen ten dienste van
publieke belangen worden ingezet. Zo heeft inmiddels de toepassing van ISO-9000
normen en de certificatie op grond van deze normen eenbrede toepassing gekregen
ten dienste van publieke belangen. Deze normen vormen bijvoorbeeld de basis
van een aantal modules voor conformiteitsbeoordeling die in de - in hoofdstuk
drie beschreven - Nieuwe Aanpak worden toegepast.

29

Men kan zich echter afvragenofhetpubliekebelang datde MDW-werkgroep
als onderscheidend criterium hanteert nu gelegen is in het belang dat wordt
beschermd door certificatieactiviteiten of in het belang dat afnemers of andere

betrokkenenbewustwordengemaaktvandemogelijkheidomaanmaatschappelijk
verantwoord gedrag gevolgen te verbinden. Deze vraag lijkt niet relevant, maar
is dat wel degelijk. Indien de wetgever geen algemene geboden ofverboden stelt
behoeft het belang in kwestie niet door een ieder in acht te worden genomen. Het
betreffende belang dat vervolgens met de normen ofcertificatieregelingen wordt
beschermd, zal dan ooknietdoorde ondersteuning van normalisatie en certificatie
alleen, maarmetname doormiddel van de sociale ofeconomische ordeningsproces-
sen binnen de sector moeten worden bereikt. Zo zal overheidsondersteuning van
de ontwikkelingvanbijvoorbeeldeen certificatieregeling voor de vakbekwaamheid
van makelaars, niet automatisch leiden tot certificatie van (alle) makelaars. Door
overheidsondersteuning van de regeling wordt derhalve niet de deskundigheid
van de makelaardij gegarandeerd, maar wordt eenmiddel gecreeerd om deskundig-
heid aantoonbaar te maken. Vervolgens kunnen de motieven van makelaars om
zich onder de certificatieregeling te scharen bijvoorbeeld samenhangen met de
behoefte aan deskundige makelaars in de markt. Het is dan uiteindelijk de
marktwerking, die met behulp van de met behulp van certificatie gecreeerde
markttransparantie, moetleidentoteendeskundige makelaardij. Indien de wetgever
wel algemene geboden of verboden stelt dan zullen normalisatie en certificatie
een functie kunnen vervullen binnen of ten dienste  aan deze publiekrechtelijke
ordening.

30

29 Ook overheden zelf zijn bovendien hun organisaties volgens deze normen gaan inrichten. Graat
2000.

30 Zie tevens paragraafzes van dit hoofdstuk.
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Ad1: Fundamentele eisen
Een fundamentele eis is een globaal geformuleerde regelbetreffende de eigenschap-
pen van het onderwerp van regulering. De gehanteerde term is afkomstig uit de
EuropeseNieuwe Aanpak, die reedskort aan de orde is geweest inhoofdstuk drie.31
Ten aanzien vanproducten, diensten ofpersonen worden door de wetgeverglobaal
geformuleerde eisen opgesteld. Deze fundamentele eisen dienen in meer
gedetailleerde regels te worden uitgewerkt om concreet te kunnen worden
nageleefd. De werkgroep gaat ervan uit dat de mogelijkheid, dat de wet slechts
een formeel kader schept voor normalisatie en certificatie zonder inhoudelijke
conditionering door middel van fundamentele eisen, slechts een theoretische
mogelijkheid is.32 Het opstellen van fundamentele eisendoorde wetgeverbetekent
derhalve  dat de normen of certificatieregelingen tegemoet dienen te komen  aan
de inhoud van wettelijke eisen.

Ad3: De  invulling van fundamentele  eisen
De MDW-werkgroep lijkt er vervolgens vanuit te gaan dat de globale wettelijke
eisenkunnen worden ingevuld doorvrijwillige ofverplichte normen dan wel door
nadere wettelijke eisen. Dit is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De
ogenschijnlijk vanzelfsprekende relatie fundamentele eisen-normen-certificatie
is in de praktijk lang niet altijd zo duidelijk aanwezig. De in de wettelijke regeling
vastgestelde eisen kunnen op verschillende manieren nader worden uitgewerkt.
Dit kan geschieden door middel van nadere wettelijke regels, door normen,
certificatieregelingen ofdoorde normadressaten zel£ De inrelatie tot een wettelijke
regeling gehanteerde normen en certificatieregelingen behoeven bovendien niet
per se een uitwerkingte vormen van'fundamentele eisen'. De term'fundamentele
eis' zoals gehanteerd  in de Nieuwe Aanpakrichtlijnen,   ziet  op de essentiele
eigenschappen van een product. De wetgever kan echter ook voorschrijven dat
een producent ter naleving van zijn wettelijke verplichtingen dient te beschikken
over een kwaliteitssysteem. De globaal geformuleerde wettelijke eis om een
kwaliteitssysteem in te richten dekt echter niet dezelfde lading als de fundamentele
eisen in de Nieuwe Aanpakrichtlijnen. Kwaliteitssystemen fungeren, zoals in
hoofdstuk twee bleek, als middel om bepaalde doelstellingen in een organisatie
te 'internaliseren'. Deze doelstellingkanook denaleving van wettelijke eisen zijn.
In veel wettelijke toepassing van certificatie zal men dan ook aantreffen dat
enerzijds globale wettelijke eisen worden gesteld welke door de normadressaat
zelfofbinnen normalisatie-instellingen en certificatie-instellingen doorbelangheb-
benden dienen te worden uitgewerkt en bovendien dat wordt voorgeschreven dat
bedrijven dienen te beschikken over (gecertificeerde) kwaliteitssystemen.

31 MDW-rapport Normalisatie en certificatie 1996, p 27 (voemoot 17).
32 MDW-rapport Normalisatie en certificatie 1996, p. 74 (voetnoot 35).
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Het feit dat de wettelijke regels in normen zijn uitgewerkt zegt bovendien
nog niets over de vraag welke status deze normen hebben. Bij de vrijwillige
toepassing van normen is het niet per se noodzakelijk dat deze expliciet door de
wetgever zijn aangeduid. Ook normen die buiten het wettelijk kader fungeren
kunnen - impliciet - een rol vervullen in de naleving en de handhaving van
wettelijke regels. Bovendien geeft het antwoord op de vraag ofnormen vrijwillig
of verplicht worden toegepast nog geen uitsluitsel over de gevolgen die aan

toepassing van de betreffende regels worden verbonden. In de Nieuwe Aanpak
bijvoorbeeld wordt aan de toepassing van normen het gevolg verbonden dat het

productbeschikt overeen'vermoeden vanovereenstemming' metde fundamentele
eisen. Dit is wat anders dan dat bedrijven door de toepassing van normen geacht
worden onvoorwaardelijk de wettelijke eisen na te leven.

Ad4: De toepassing van certijicatie
De werkgroep maakt een onderscheid tussen vrijwillige en wettelijk verplichte
certificatie. Indien er sprake is van een algemene verplichting tot certificatie maken
de certificatieactiviteiten in feite deel uit van het handhavingsstelsel dat door de
overheid is voorzien. De verlening van een certificaat kan worden gezien als een
publiekrechtelijke erkenning, de beoordelingsactiviteiten kunnen worden gezien
als toezichtsactiviteiten en de maatregelen die een certificatie-instellingkan nemen

naaraanleiding van geconstateerde afwijkingen kunnen worden gezien als sancties.

Is er sprake van vrijwillige certificatie in aanvulling op wettelijke eisen, dan kan
certificatie zowel een alternatief vormen van het publiekrechtelijke uitvoerings-
enhandhavingsstelsel als een aanvulling vormen op dit stelsel. De MDW-werkgroep
besteedt betrekkelijk weinig aandacht aan de eventuele toepassing van certificatie
als handhavingsstelsel en de verhouding met de mogelijk ook aanwezige toezicht-
en handhavingsinstrumenten van de overheid.

De door de werkgroep gehanteerde typologie ziet er dan als volgt uit:

-      normalisatie en certificatie zonder publiek belang;
-          normalisatie en certificatie met publiek belang, geen wettelijke fundamentele

eisen;
- wettelijke fundamentele eisen, vrijwillige normalisatie, vrijwillige certificatie;
- wettelijke fundamentele eisen, vrijwillige normalisatie, verplichte certificatie;
- wettelijke fundamentele eisen, verplichte normennanormalisatie, vrijwillige

certificatie;
- wettelijke fundamentele eisen, verplichte normen nanormalisatie, verplichte

certificatie;
- wettelijke fundamentele en gedetailleerde eisen, vrijwillige certificatie;
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- wettelijke fundamentele en gedetailleerde eisen, verplichte certificatie.33

Deze typologie geeft een goed beeld van de varieteit en de complexiteit van de
toepassing van normalisatie en certificatie in publiek beleid. Uit de hierboven
gemaakt opmerkingen kan echter tevens worden opgemaakt dat de complexiteit
door de werkgroep sterk is gereduceerd. Deze complexiteitsreductie zou een
probleem kunnen gaan vormen indien de typologie gaat functioneren als een
leidraad voor de wetgever.

4.2 Het stappenplan van het MDW-rapport

Aan de hand van deze typologie heeft de MDW-werkgroep vervolgens een
stappenplan opgesteld dat zou moeten fungeren in het wetgevingsbeleid. Het
stappenplan ziet er dan als volgt uit:

1.      Is er een probleem met een publiek belang?
2.     Is er ruimte voor zelfregulering?
3.      Is normalisatie en/of certificatie hier de beste vorm van zelfregulering?
4.     Kan de overheid zich onthouden van wetgeving?
5a.   Kan de overheid gebruik maken van vrijwillige normen?
5b.  Kan de overheid in aanvulling op vrijwillige normen gebruik maken van

vrijwillige ofverplichte certificatie?
6a.   Kan de overheid gebruik maken van verplichte normen
6b.   Kan de overheid in aanvulling van verplichte normen gebruik maken van

vrijwillige ofverplichte certificatie?
7a.     Kan de overheid, indien zij  zelf de wettelijke normen opstelt nog gebruik

maken van certificatie?
7b.   Kan de overheid gebruik maken van verplichte ofvrijwillige certificatie?
8 Zonee, overheidsinterventie zondergebruikvan normalisatie ofcertificatie.34

Het stappenplan lijkt een duidelijke richtlijn te geven voor de toepassing van
normalisatie en certificatie in het wetgevingsbeleid. Indien het plan bovendien
naast de verschillende vormen van zelfregulering wordt gelegd, ziet men de
overeenkomst. Er is sprake van een categorisering van vrije normalisatie en
certificatie naar'klassieke' regulering. Deze glijdende schaal heeft zowel betrekking
op de materiele regels als op het controle-mechanisme. Het is echter de vraag of
het stappenplan in de praktijk wel zo goed hanteerbaar is. Men kan de nodige

33 MDW-werkgroep Certificering Normalisatie en certificatie, 1996, p. 27-32.
34 MDW-werkgroep Certificering Normalisatie en certificatie, 1996, p. 71-79
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kanttekeningen maken bij een dergelijke schematische beleidinstrumentele
benadering van de mogelijkheden van het verschijnsel certificatie.

5             Kanttekeningen bij een beleidsinstrumentele benadering van de
toepassing van certificatie

5.1 Wie is de initiator?

De typologie en het stappenplan lijken te impliceren dat waar normalisatie en
certificatie worden toegepast in samenhangmetwetgeving, aandeze verschijnselen
vorm wordt gegeven vanuitde kaders die de wetgeverbiedt. Dit uitgangspunt loopt
parallel met het hierboven bedoelde instrumentele perspectief op zelfregulering
vanuit haar relatie met overheidsoptreden. Deze beleidsinstrumentele invalshoek
gaatuit vaneen wetgever die eenpubliekbelang onderkent en vervolgens een beleid
inzet, dat al dan niet leidt tot het vaststellen van een wettelijke regeling. De
zelfreguleringsmechanismen lijken te worden gekneed naar een publieke of
publiekrechtelijke toepassing. Dit is misschien de perceptie van een enkele
beleidsmaker, maar het is de vraag of dit perspectief steeds recht doet aan de
ontwikkelingen zoals deze zich in de praktijk voordoen.

Bij de toepassing van normalisatie en certificatie benut de wetgevereen ree(is
bestaande structuur van normalisatie-, certificatie- en accreditatie-instellingen ten
dienste van de publieke doelstellingen. Veel initiatieven tot normalisatie en
certificatie komen buiten de nationale wetgever tot stand. De wetgever wordt vaak
pas later de ontwikkelde regels gewaar en neemt deze regels dan over in zijn
wettelijke kaders. Men kan niet stellen dat de wetgever altijd een leidende rol
vervult, dat hij een belang 'ontdekt' en vervolgens het zelfregulerend vermogen
initieert en conditioneert om het betreffende belang te beschermen. Soms is de
wetgever daadwerkelijk initiator, soms zijn private partijendaten soms is ersprake
van een mix van private en publieke initiatieven. Hier komt bij dat de centrale rol
van de nationale wetgever afneemt. In diverse internationale gremia van publiek,
privaat of gemengd karakter komen regels en procadd's tot stand die (kunnen)
worden gehanteerd om publieke belangen te waarborgen.35 Wel kan men stellen
datdoorde toenemende aandacht van overheden voornormalisatie en certificatie,
het initiatief tot ontwikkeling van normen en certificaten vaker door de overheid
wordt genomen. Zo is als gevolg van de in hoofdstuk drie omschreven Nieuwe
Aanpak een groot aantal 'mandaten' aan de Europese normalisatie-instellingen

35 Denk tevens aan de in hoofdstuk drie beschreven verplichtingen uit de TBT-overeenkornst die
aangeven dat de nationale wetgever zich dient aan te sluiten bu internationale normenen normalisatie.
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gegeven om Europese normen te ontwikkelen die een rol vervullen ten dienste
van Europese richtlijnen.

Indien men de toepassing van normen en certificaten ten dienste van publieke
belangen minder nadrukkelijk vanuit het wetgevingsbeleid bekijkt, ontstaat een
anderbeeld op de mogelijke toepassing van deze verschijnselen. Normalisatie en
certificatie zijn vaak bestaande gebruiken in verschillende maatschappelijke
sectoren. De publieke of publiekrechtelijke toepassing zal zich vaak achteraf
aansluiten bij de bestaande vormgeving van breed gehanteerde normen en
certificatieregelingen. De toepassing die in hetbedrijfsleven effectieflijkt, wordt
ten dienste gesteld van het publieke beleid.

De vraag is vervolgens of dit zelfregulerend vermogen nog zo eenvoudig
kan worden'bijgeschaafd', indienhetniet volledig aande wensen van de wetgever
tegemoet komt. Een sector die zelfstandig en op eigen initiatief een bepaalde
methode vanbehartiging van maatschappelijke belangen heeft weten te verwerkelij-
ken, behoeftniet altijd even enthousiastte staan tegenovereen wetgever die achteraf
met specifieke wensen op de proppen komt.

5.2 Nevenschikking van borgingsmethoden

Eenminder instrumenteel perspectieftreftmenaan inhet WRR-rapport'Hetborgen
van publiek belang'. De WRR behandelt in haar rapport geenszins de toepassing
van normalisatie en certificatie, maar probeert in het rapport het debat over de
privatisering vanpublieke taken te verhelderen. De WRR gaatervan uit datpublieke
belangen zowel door de private sector als de publieke sector kunnen worden
verwezenlijkt.36 Ofeenbepaaldpublieke belang moetwordenbehartigd doorprivate

36      De vraag of publieke belangen voldoende worden behartigd valt volgens de WRR alleen te
beantwoorden door toetsing aan een aantal maatstaven ofwel beginselen van goed bestuur. Deze
beginselen zijn democratische legitimatie, rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, effectiviteit en
efficientie. De Raad geeft aan dat voor- en tegenstanders van privatisering hun eigen setje van
beginselen hanteren om hun stellingen kracht bij te zetten. Voorstanders van privatisering
onderstrepen dat het benutten van private verantwoordelijkheden de emcientie en effectiviteit van
de behartiging van het publieke belang ten goede komt. Tegenstanders van privatisering denken
dat democratische legitimatie, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid beter gediend zijn wanneer
publieke belangen binnen het publieke domein worden behartigd. De WRR beargumenteert dat
beide uitgangspunten niet houdbaarzijn. Enerzijds behoeft de tucht van de markt erniet toe te Ieiden
dat private organisaties bij de behartiging van publieke belangen per definitie efficienter en
effectiever zijn. Anderzijds is het niet per definitie meer democratisch, rechtszeker ofrechtsgelijk
indien publieke belangen doorpublieke organisaties worden behartigd. Debeginselen zijn derhalve
op zich niet indicatief voor de vraag ofde verantwoordelijkheden bij de behartiging van publieke
belangen aan privatedan weI publieke organisaties moeten worden toebedeeld. Ditbetekent volgens
de WRR niet dat de beginselen geen betekenis hebben. De beginselen van goed bestuur vormen
('op zijn minst') de randvoorwaarden waaronder publieke belangen moeten worden gerealiseerd
en vormen vaak ook het hart van deze belangen. 'De weging van de verschillende beginselen voor
goed bestuur maakt dus decl uit van het formuleren van publieke belangen.' De beginselen geven
echter volgens de WRR geen antwoord op de vraag hoe de verantwoordelijkheden moeten liggen.
Deze vraag moet worden beantwoord  door af te wegen in welke context (publiek of privaat)  tot
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dan wel publieke organisaties hangt volgens de WRR af van de vraag welke
mechanismen'voorhanden zijn omdie organisaties te disciplineren, in die zin dat
deze het publieke belang dat aan de orde is, optimaal dienen. ,37

Voor het disciplineren van organisaties ten dienste van de verwezenlijking
van publieke belangen zijn volgens de WRR verschillende borgingsmethoden
beschikbaar. Het gaat daarbij om vier verschillende methoden: concurrentie tussen

aanbieders waarbij de overheid optreedt als vragende partij (concessie en
aanbesteding), binding vooraf door middel van contracten of wetgeving,
institutionele borging en hierarchie. Daar de overheid geen invloed heeft binnen

private organisaties kan de uitvoering van takentendienste vanpubliekebelangen
door private organisaties alleen door middel van concurrentie, binding vooraf of
institutionele borging worden gewaarborgd.

Onder het begrip 'institutionele borging' verstaat de WRR het borgen van
publieke belangen door de binnen een organisatie levende waarden en normen
te versterken die de in geding zijnde publieke belangen ondersteunen. De term
'institutioneel' verwijst naar'instituties' ofwel een complex van normen, waarden

enhandelingspatronen zoals die tussenpersonenbestaan. Publieke belangenkunnen
het gemakkelijkst worden behartigd wanneer zij nauw aansluitenbij de regels die
voortkomen uit het normbesef, de verantwoordelijkheid of de gebruikelijke
handelswijze vanpersonen oforganisaties. Doorallerlei instrumenten kunnen deze

regels en gebruiken worden versterkt, zodat zij het publieke belang ten goede
komen. De WRR schaart onder deze borgingsinstrumenten onder andere het

organiseren van interne en externe kwaliteitstoetsen (denk aankwaliteitssystemen
of certificatie) en het stimuleren van zelfregulering.

Het WRR rapport is beperkter dan het onderhavige onderzoek in die zin dat
de WRR zich concentreert op de uitvoering van publieke mken door bepaalde
organisaties en zich niet uitstrekt over debescherming van publieke belangen door
beinvloeding vanhet gedrag vanburgers in hetmaatschappelijk verkeer. Hetrapport
is echter voor dit onderzoek interessant omdat zelfregulering minder eenzijdig
vanuit het wetgevingsbeleid wordt beschouwd, maar meer als een zelfstandig
fenomeen dat naast andere methoden van belangenverwezenlijking bestaat.

Wetgeving is (slechts) 66n van de mechanismen waardoor de verwezenlijking van
publieke belangen kan worden gegarandeerd en staat op gelijke voet met andere
mechanismen.

De WRR raadt aan om niet van 66n borgingsinstrument gebruik te maken.
Elk mechanisme heeft zijn zwakke punten. Door gecombineerde toepassing van
verschillende instrumenten kunnen zwakke punten worden opgevangen en kunnen

een mix van borgingsmechanismen kan worden gekomen die een optimale verwezenlijking van
het publieke belang garandeert. WRR rapport Het borgen van publiek belang 2000, hoofdstuk 2.

37 WRR rapport 'Het borgen van publiek belang' 2000 , paragraaf 2.4
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publieke belangen op succesvolle wijze worden verwezenlijkt. Zo zou men een
combinatie kunnen maken tussen concessieverlening en institutionele borging of
tussen binding voorafdoor middel van wettelijke regels en externe kwaliteitsbor-
ging. Het is alleen wel jammer dat de WRR zich niet uitspreekt over de gevolgen
van deze gecombineerde toepassing. De MDW-werkgroep certificering is juist
op deze gevolgen gestuit. Indien globale wettelijke eisen aanproducten ofprocessen
worden gesteld en tevens van normalisatie en certificatie gebruik wordt gemaakt,
kunnen normalisatie en certificatie een onderdeel worden van de borging van
belangen door middel van wetgeving. De vraag die hierbij rijst is of certificatie
in dit wettelijk kader eenzelfde intrinsieke waarde kan vertegenwoordigen als
wanneer dit verschijnsel uitsluitend in horizontale verhoudingen fungeert.

5.3 Certificatie als instrument voor verschillende ordeningsstelsels

Een zwakte van het WRR-rapport is mijns inziens dathetbegrip borgingsinstrument
onvoldoende is gespecificeerd. Er dreigt verwarring te ontstaan over stelsels van
maatschappelijke ordening, zoals marktwerking, sociale binding en recht, en de
instrumenten - de borgingsmiddelen - die de overheid ter beschikking staan om
deze maatschappelijke ordening te beinvloeden. Zelfregulering, interne kwaliteitsbe-
waking en externe (horizontale) verantwoording zijn methoden die kunnen
bijdragen aan het besef en de naleving van (sociale) waarden en gebruiken.  Zo
zijn regelgeving, toezicht en handhaving middelen die hetrechtkent omeenpubliek
belang door middel van het recht vanwege de overheid te waarborgen en zijn
concessies of aanbestedingen methoden om economische ordening in te zetten
voor de verwezenlijking van het publiek belang.

De vraag is echter ofzelfregulering ofinterne en externe kwaliteitsborging
instrumenten zijn die typisch zijn voor sociale ordeningsprocessen. Men zou dit
kunnen stellen op grond van de vaststelling datbepaalde vormen van zelfregulering
niet op gelijke wijze te handhaven zijn als contracten of publiekrechtelijke
voorschriften. Men kan bijvoorbeeld vraagtekens plaatsen bij hetjuridisch gehalte
vanbepaalde convenanten, die eerderdooronderling overlegdan doortoepassing
van hetjuridische instrumentarium lijken te worden gehandhaafd. Tegelijkertijd
echter zijn er vormen van zelfregulering die nadrukkehjk juridisch bindend zijn.
Men denke aan de reglementen van allerlei (branche)verenigingen. Men kan
zelfregulering in bepaalde gevallen derhalve evengoed tot de juridische ordening
rekenen.

Interne en externe kwaliteitsborgingsmethoden zijnmetnamebedrijfskundige
middelen om een bepaalde kwaliteit van productie te garanderen. Ook deze
instrumenten kunnen worden toegepast in het kader van de ondersteuning van en
de verantwoording over waarden en gebruiken binnen organisaties. Hun toepassing
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geschiedt, zoals tot nu toe is gebleken, echter evenzeer om het aanbod binnen de
markt transparant te maken en zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Zij

fungeren dan als instrument in de economische ordening.

Normalisatie en certificatie kunnen een functie vervullen in zowel de economische,
sociale als de juridische ordening. Door normalisatie worden regels tot stand

gebracht die in de verschillende ordeningen kunnen fungeren. Zij kunnen gebruikt
worden als afstemmingsmethode van vraag enaanbod, als richtlijn voor gehanteerde
waarden of gebruiken of als onderdeel van een rechtsregel. De toepassing van
certificatie kan dienen als methode om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen,
als verantwoordingsmiddel over de naleving van waarden en gebruiken tussen

personen in een bepaalde sociale context of als middel om de naleving van
rechtsregels te waarborgen.

De toepassing van normalisatie en certificatie in relatie met het recht kan
tot gevolg hebben dat deze verschijnselen verwordentot instrumenten in het recht.
In private verhoudingen verworden normalisatie en certificatie tot vormen van

zelfregulering. Inpubliekrechtelijke verhoudingen worden het instrumenten voor

geconditioneerde zelfregulering en mogelijk zelfs tot instrumenten van
publiekrecht.38

6             Voorbeelden van certificatie in publiek beleid

Het bovenstaande is erg abstract gebleven. Het wordt nu tijd om een aantal
voorbeelden van certificatieregelingen te beschouwen. Hieronder volgen - heel
kort - een drietal toepassingen van certificatieregelingen in publiek beleid. Deze
toepassingen dienen ter illustratie van de verschillende mogelijkheden van
certificatie in het overheidsbeleid.

6.1 De wettelijke bescherming van de aanduiding van duurzaam geprodu-

ceerd hout

Reeds in 1990 werd doorderegering de doelstelling geformuleerd omhetgebruik
van tropisch hout te beperken tot hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
Hiertoe werdin 1992 metbetrokkenorganisaties hetConvenantTropischHardhout
ondertekend, dat echter in 1994 weer werd verlaten door een aantal aangesloten

38     De Raad van State heeft aangegeven dat norrnalisatie en certificatie niet per se vormen van
zelfregulering zijn. Ondermeerwanneercertificatie-instellingen openbaar gezaguitoefenen is hiervan
volgens de RvS geen sprake. In deze gevallen lijktde RvS certificatie derhalve alspubliekrechtelijk
instrument te beschouwen. RvS W01.99.0516 van 26 januari 2000.
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milieuorganisaties uit onvrede over de trage voortgang van het proces en onvrede
over de gehanteerde eisen omtrent duurzaamheid.

Dit heeft mede tot gevolg gehad dat er in Nederland twee keurmerken tot
ontwikkeling zijn gekomen. Beide keurmerken dienen ertoe om afnemers te wijzen
op het feit dat het hout duurzaam geproduceerd is. Het eerste is het keurmerk van
de Stichting Keurhout. Deze organisatie is met financiele steun van de overheid
door ondernemers, vakbonden in de houthandel en de houtverwerkende industrie
opgericht. Bij de stichting kunnen houtcertificaten worden aangeboden die
vervolgens worden getoetst op inhoud en betrouwbaarheid aan de hand van
minimum-eisen die door de overheid zijn geformuleerd.39 De stichting geeft
derhalve erkenning aan afgegeven certificaten, welke op basis van verschillende
certificatiesystemen zijn afgegeven doorcertificatie-instellingen. De stichting wil
daarmee een betrouwbaar 'filter' vormen voor het grote aantal nationale en
internationale certificatiesystemen dat ten aanzien van'duurzame' houtproductie
is ontwikkeld. Indien aangeboden certificaten aan de eisen voldoen mag de
houtproducent hetKeurhout-keur voeren:'Daarnaastbestaathetkeurmerk 'Goed
hout!' datmetname is opgezet doornatuur- enmilieuorganisaties. Ook de stichting
'Goedhout!' heeft criteria vastgelegd waaraan eenbetrouwbare certificatenmoeten
voldoen. Deze criteria zijn afkomstig van de samenwerkende Europese milieuorga-
nisaties. Alleen hout voorzien van het internationale FSC keurmerk voldoet aan
deze criteria. Dit keurmerkwordt afgegeven doorcertificatie-instellingen die zijn
erkend door de Forest Stewardship Council (FSC) overeenkomstig de door het
FSC gestelde voorwaarden.

Parallel aan deze ontwikkelingen is in 1994 een wetsvoorstel ingediend dat
gefaseerd moest leidentot een invoerverbod op niet-duurzaam geproduceerd hout.

41

Het wetsvoorstel is verschillende malen gewijzigd, daar de oorspronkelijk
voorgestane wettelijke voorschriften handelsbelemmeringen zouden veroorzaken.
De eerste belangrijke wijziging is dat het invoerverbod op niet-duurzaam
voortgebracht hout is losgelaten. Er bestond grote onzekerheid o f een dergelijk
invoerverbod op grond van het internationaal en Europees recht haalbaar was. In
plaats daarvan werd gestreefd naar een verplichting om aan te geven of het hout
al dan niet duurzaam is geproduceerd.42 Het gewijzigde wetsvoorstel bevatte een
verbod om producten op de markt te brengen die niet zouden zijn voorzien van
door de minister vastgestelde merktekens waaruit zou blijken of de betreffende
producten al dan niet duurzaam waren geproduceerd. Het merkteken dat aangaf
dat het product duurzaam was geproduceerd zou mogen worden aangebracht als

39 Zie omtrent deze criteria Kamerstukken II 1996/97, 25273, nr.  1.
40      Zie KPMG rapport Evaluatie minimumeisen voor houtcertificenng 2001.
41           Kamerstukken /I 1994/95, 23982, nr.  1-2.
42      Kamerstukken I/ 1996/97, 25982, nr. 13.
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men over een certificaat beschikte. De toestemming om het certificaat te voeren
zou worden afgegevendoorgeaccrediteerde certificatie-instellingen die beoorde-

lingsrichtlijnen hanteren die de instemming van de minister hebben. Inmiddels
is Ook de voorgestane etikettering van houtproducten die niet duurzaam zijn
geproduceerd vervallen.43 Dit betekent dat het toekomstige wetsvoorstel enkel

nog een kader zal bieden voor de wettelijke regels inzake de vormgeving van een
eenvormig certificaat en merkteken voor duurzaam geproduceerd hout.

De afgelopen jaren is derhalve het beleidsstreven met betrekking tot de
toepassing vanhoutcertificatie stee(is gewijzigd. Men wilde van eenbuitenwettelijke
vrijwillige marktgeorienteerde toepassing vancertificatie overgaan totde toepassing
van certificatie als juridisch handhavingsinstrument. Wegens europeesrechtelijke
en intemationaalrechtelijke bezwaren is men echterteruggekeerd naareen wettelijk
beschermd stelsel van informatieverschaffing welke in het spel van vraag en aanbod
voor de vermindering van het gebruik vanniet-duurzaam geproduceerd hout dient

zorg te dragen.

6.2 Vrijwillige certificatie van milieuzorgsystemen in het kader van de

milieuvergunning op hoofdzaken

Vergunningen op hoofdzaken zijn een bepaald soort vergunningen die worden
verleend op grond van de Wet milieubeheer dan wel de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren. Hetbetreftnieteenbijzondere wettelijke categorie, maareen

bijzondere methode van vergunningverlening. Anders dan bij de gebruikelijke
'klassieke' vergunningverlening wordt gezochtnaarzoveel mogelijk vrijheid voor
de vergunninghouder binnen de ruimte die de wet en de rechter bieden. De
vergunninghouder zou zijn bedrij fsactiviteiten moeten kunnen aanpassen aan de
voortdurende technische en economische ontwikkelingen zonder dat hij te veel
wordt gehinderd door gedetailleerde en starre vergunningsvoorschriften die hem
noodzakenbij elke ontwikkelingeen wijziging van vergunningsvoorschriften aan
te vragen.44

Om in aanmerking te komen voor een vergunning op hoofdzaken dient een

bedrij fonder andere te beschikkenover een gecertificeerd systeem voormilieuzorg
overeenkomstig ISO 14001 dan wel EMAS. ISO 14001 behelsteenmilieuzorgsys-
teemnorm. EMAS is een Europese verordening die regels omvat voor een
milieubeheer- en milieuauditsysteem dat ertoe dient om de milieuprestaties van

43 Handelingen 12001/02, p. 1739-1757.
44 Het gaat om vrijheid ten aanzien van de keuze van middelen om de nadelige gevolgen voor het

milieu te beperken, meerruimtein de vergunning om veranderingen in de innchting doorte voeren
zonder dat dit gepaard dient te gaan met een vergunningswijziging ofeen melding en meer keuze
ten aanzien van de prioriteiten van de gerealiseerde taakstelling. Van Gestel en Verschuuren 1999,
P. 6.
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bedrijven te verbeteren.45 Bedrijven kunnen zich vrijwillig onder de regels van
deze verordening scharen. Indien zij zich als deelnemer laten registreren, hebben
zij het recht een Europees milieulogo te voeren.

Beide systemen omvatten regels voor een managementsysteem dat speciaal
gericht is opbeheersingen verbetering vande doorhetbedrijfgestelde milieudoel-
stellingen.46Doormiddelvanhetmilieuzorgsysteembnnenmilieubelangenworden
geYntegreerd in debedrijfsvoering. Milieuzorgsystemen wordenomverschillende
redenen door bedrijven gehanteerd. De systemen kunnen hen helpen om hun
bedrijfsactiviteitenmet minder schade voorhetmilieu uit te voeren en om zuiniger
met kostbare energie en grondstoffen om te gaan. De toepassing van de systemen
kan hen bovendien helpen om hun imago en daarmee hun verstandhouding met
betrokkenen zoals omwonenden, milieuorganisaties en overheden te verbeteren.47

Door toepassing van deze systemen worden personen en afdelingen binnen de
bedrijfsorganisatie bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden enhuntaken
in de verwezenlijking vanhet milieubeleid van de organisatie. De verantwoordelijk-
heden, taken, procedures en de onderlinge afstemming daarvan worden gecontro-
leerd en geevalueerd opdat de internalisering van het milieubelang steeds beter
vorm krijgt en de bedrijfsorganisatie continu bezig is met het verbeteren van haar
interne beheersstructuur ten aanzien van het voorkomen van de belasting van het
milieu.

De Nederlandse certificatiesystemen voor de uitvoering van certificatie van
milieuzorgsystemen zijn opgesteld door een Centraal College van Deskundigen
waarin vertegenwoordigers van zowel het bedrijfsleven als overheden zitting
hebben. De certificatieactiviteiten dienen ertoe om onvolkomenheden in het
milieuzorgsysteemaan het licht brengen en ondersteunenderhalve de implementatie
van het systeem door het bedrijf. Tegelijkertijd krijgt het bedrijf bij positieve
beoordeling een certificaat waarmee het zijn goede bedoelingen jegens het milieu
aan betrokkenen kan aantonen. De relatie met omwonenden en milieuorganisaties
kan verbeteren omdat het bedrijf aantoont daadwerkelijk bezig te zijn met het
milieubelang.

Het uitvoerend gezag kan, indien het bedrijf (mede) door de certificatie van
het milieuzorgsysteem laat zien dat het daadwerkelijkbegaan is met de behartiging
van de wettelijk geformuleerde belangen, andersoortige voorschriften in de
vergunning opnemen. Deze voorschriftenzullen minder gericht zijnop hethanteren
van concreet geformuleerde gedragsvoorschriften en meer op het bereiken van
bepaalde resultaten. Binnen de verwerkelijking van milieubelangen kan daarmee

45 Verordening 661/2001  van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2001, PbEG 2001
L 114/1.

46          De regels van EMAS die betrekking hebben op het milieuzorgsysteem zijn bovendien gebaseerd
op de ISO 14001. Arikel 1 lid 2 jo. Bijlage  lvan de EMAS-Verordening.

47 Van Gestel 2000, 150-153.
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meer ruimte worden geboden aan het bedrijf, waardoor het bedrijf in zijn
bedrijfsactiviteiten minder wordt beperkt door specifieke weinig flexibele
voorschriften. Ook toezichthouders kunnen rekening houden met dit intern

vormgegevenstrevenvaneenbedrijfenhuntoezichtsinspanningendeelsverleggen
naar bedrijven met een minder verantwoordelijke bedrijfsvoering.

De certificatie van milieuzorgsystemen die zowel voor het bedrijf zelf als
in de verhouding tussen bedrijf en omgeving een belangrijke rol kan vervullen
heeft derhalve tevens een impliciete toepassing in relatie tot de normstelling en
handhaving van milieuvoorschriften. Bovendien zijn regels omtrent de toepassing
van milieuzorgsystemen en de beoordeling daarvan opgenomen in wettelijke
voorschriften.

6.3 Verplichte procescertificatie van de scheiding van bouw- en sloopafval

krachtens de Wet milieubeheer

Met het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, vastgesteld op basis
van artikel 8.44, eerste, vierde en zesde lid, Wet milieubeheer, wordt getracht te
voorkomen dat afvalstoffen die nognuttig kunnen worden gebruikt op stortplaatsen
belanden. Op basis van artikel 1, eerste lid, sub 19, van dit Besluit geldt er een
stortverbod voor bouw- en sloopafval en residuen afkomstig van de bewerking
daarvan. Het verbod geldt op basis van artikel 2c van het Besluit echter niet voor
zover het niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaarbouw- en sloopafval betreft, dat
wordt aangeboden door een persoon die gemachtigd is een merkteken te voeren.

Het merkteken is ingevoerd om de handhaving van het stortverbod te
vergemakkelijken. Het merkteken dient ertoe te leiden dat alleen niet-herbruikbaar
en niet-verbrandbaar afval bij stortplaatsen wordt aangevoerd. Bovendien is het
voor de handhavende instanties eenvoudig om te achterhalen of degene die  het
stortafval heeft aangeleverd ook daartoe gerechtigd was.

Het merkteken mag onder andere worden gevoerd door bedrijven die zijn
gecertificeerd op grond van een doorde ministeraangewezen certificatieschema.48

Het certificatieschema dient onder andere beoordelingscriteria te bevatten inzake

de naleving van de wettelijke regels betreffende de scheidingsmethoden vanbouw-
en sloopafval.49 Momenteel is alleenhetcertificatieschema'slopen' aangewezen.
Dit schema wordtbeheerd dooreen College vanDeskundigen, dat is ondergebracht

48          Daarnaast is hetmogelijk dat niet-gecertificeerde bedrijven hetmerkteken voeren maaralleen voor
bepaalde partijen sloopafval die zijn gekeurd door een RvA erkende certificatie- of inspectie-
instelling

49        In een inspectierapport uit 1999 bleek dat de toen aangewezen certificatiescherna's daar niet aan
voldeden, hetgeen een van de oorzaken bleek van de gebrekkige handhaving van het besluit.
Inspectierapport Niet-herbruikbaar bouw en sloopafval 1999.
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in een stichting die door de sloopbranche is opgericht.50 In dit College zijn
vertegenwoordigers van partijen uit de branche en overheden samengebracht.
Certificatie-instellingen die de certificatieactiviteiten willen uitvoeren dienen voor
de toepassing van dit schema te zijn geaccrediteerd door de RvA.

De procescertificatie van de scheiding van bouw- en sloopafval vervult hier
een rol in het preventieve toezicht op de naleving van wettelijke regels. Certificatie
maakt hier expliciet deel uit van het wettelijk handhavingsstelsel.

6.4 De private en publieke functie van certificatie

Uit het bovenstaande blijkt dat het verschijnsel certificatie in het overheidsbeleid
verschillende toepassingen kent: toepassingen gericht op de beinvloeding van de
economische of sociale ordening alsmede toepassingen ten dienste van de
publiekrechtelijke ordening. In het eerste geval fungeert certificatie als garantie-
en informatiemiddelinhorizontale verhoudingen. Doortoepassing van certificatie
kan geverifieerde informatie over bijvoorbeeld een product of productieproces
aan belanghebbenden worden verschaft, waardoor sociale en economische
ordeningsprocessen worden beYnvloed. Als gevolg van het feit dat betrokkenen
waarde aan de certificaten hechten en hun gedrag op deze certificaten afstemmen,
kunnen gecertificeerde bedrijven een betere marktpositie verwerven ofeen betere
relatie krijgen met afnemers, branchegenoten en'stakeholders'. Deze toepassing
van certificatie kan leiden tot bredere behartiging van onderliggende 'gedeelde'
belangen. In het tweede geval vervult certificatie een functie in de beoordeling
ofwettelijke voorschriften worden nageleefd. Aan het certificaat worden op grond
van de wet ofhet beleid van het uitvoerend oftoezichthoudend gezag gevolgen
verbonden.

Deze verschillende toepassingen hangennauw samen met het door De Graaff
en Waszink aangeduide onderscheid tussen private certificatie en publieke
certificatie.5'Zij hebben aangegeven dat private certificatie, dat ontstaat als gevolg
van afspraken tussen bedrijven, als doel heeft om onzekerheden inzake kwaliteit
bij handelsrelaties weg te nemen. Certificaten verschaffen informatie en daarmee
transparantie in de markt. Publieke certificatie wordt gehanteerd voor overheids-
doeleinden en dient om 'maatschappelijke zekerheden te verkrijgen inzake het
handhaven van wetgeving'. In de casus biedt de certificatie van duurzaam
geproduceerd hout onder het keurhout-merkteken een voorbeeld van private
certificatie. De certificatie van het scheiden van bouw- en sloopafval is een
voorbeeld van publieke certificatie.

50 Stichting Beheer Certificatieregelingen (SBC).
51       De Graaff en Waszink 1993, p. 11; De Graaff 1995, p. 5-6.
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Uit de hierbovenbeschreven casus blijktechterook dathet onderscheid tussen

publieke en private certificatie zoals door De Graaffen Waszink aangebracht niet
altijdeven scherp is. Dit is allereerst een gevolg van het feitdatcertificatieregelin-
gen tegelijkertijd ten dienste kunnen staan van zowel doelstellingen van private
partijen als van overheidsdoeleinden. Certificatie van een milieuzorgsysteem
bijvoorbeeld kan voor het bedrij fpositieve gevolgen hebben voor zijn relatie met
afnemers ofandere belanghebbenden (zoals milieuorganisaties) en kan tegelijkertijd
op basis van het beleid van de vergunningverlenende instanties gevolgen hebben
voor de vormgeving van de milieuvergunning en de inrichting van het toezicht
op de naleving van de betreffende voorschriften. Het feit derhalve dat een
certificatiesysteem door belanghebbende partijen is ingesteld betekent niet
automatisch dathet enkel enalleen een horizontale ofprivate functie zal vervullen.
Certificatieregelingen die inhetprivate domein en op grond vanprivate motieven
tot stand komen kunnen tevens een rol vervullen ten dienste van de handhaving
van wettelijke voorschriften.

Bovendien dient te worden benadrukt dat het feit dat wettelijke voorschriften
zijn vastgesteldinrelatie tot certificatieactiviteiten, nognietbetekent dat de sturing
die van overheidswege plaatsvindt om een bepaald belang te verwerkelijken
uitsluitend geschiedt door middel van de vaststelling, uitvoering en handhaving
van de wettelijke voorschriften. De betreffende wettelijke regeling kan weliswaar
direct - bijvoorbeeld door een algemeen gebod of verbod - een publiek belang
beschermen, maar kan ook dienen om de betrouwbaarheid van (door middel van
certificatie) te verschaffen informatie te garanderen, welke informatie vervolgens
wordt benut om de werking van sociale en economische ordeningsprocessen ten
gunste van een maatschappelijkbelang te beinvloeden. Het wetsvoorstel duurzaam
geproduceerdhout omvatte oorspronkelijk een algemeen verbod omniet-duurzaam
geproduceerd hout op de markt te brengen. Dit verbod zou mede door middel van
certificatie worden gehandhaafd. Nade verschillende wijzigingenheefthet voorstel
nu tot doel omde betrouwbaarheid van doorproducenten te verschaffen informatie
over het geproduceerde hout, welke wordt vastgelegd in een certificaat, wettelijk
te garanderen. Met behulp van betrouwbare wettelijk geconditioneerde certificatie-
regelingen kan vervolgens het spel van vraag en aanbod zijn werk doen ten dienste
van een vermindering van het gebruik van niet-duurzaam geproduceerd hout. Ook
de Europese EMAS-verordening staat ten dienste van de beYnvloeding van de
economische en sociale ordening ten gunste van het milieubelang. Bedrijven zijn
geenszins verplicht zich onder de milieubeheervoorschriften van de verordening
te scharen. Indien zij dit echterdoen kunnen zij gebruik maken van een vastgesteld

logo en wellicht daaruit profijt trekken inhun relatie met derden. Het feit derhalve
dat certificatie een relatie heeft met wettelijke voorschriften wil niet zeggen dat
certificatie ook enkel een rol vervult ten dienste van (de handhaving van) de
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publiekrechtelijke ordening. Omgekeerd kan de publiekrechtelijke ordening ook
ten dienste staan aan de horizontale ofprivate functie van het certificaat.

Dit in ogenschouw genomen zal het vervolg van het onderzoek zich
concentreren op toepassingen van certificatie die ten dienste staat van de
handhaving van wettelijke voorschriften, hetgeen hierna de publieke functie van
certificatie zal worden genoemd. Het onderscheidend criterium is ofbij ofkrachtens
de wet dan wel op grond van het beleid van het uitvoerend of toezichthoudend
gezag aan het certificaat een erkenning wordt verbonden dat de bezitter van het
certificaat voldoet aan verplichtingendie hembij ofkrachtens de wet zijn opgelegd.
Certificatieactiviteiten die als zodanig fungeren, vormen een alternatief voor of
staan ten dienste van uitvoerings- en handhavingsactiviteiten welke normaal
gesproken door overheden worden uitgevoerd. In deze toepassing treedt steeds

nadrukkelijkeen vermenging op vanpubliekrechtelijke instrumenten en certificatie.

7                   Een vergelijking tussen certificatie en de uitvoering en handhaving
van regelgeving

De algemene functie van een certificaat is die van informatievoorziening tussen

belanghebbende partijen. Het certificaat vormt een bewijs dat wordt voldaan aan

tussenpartijen overeengekomen criteria. De waarde die ditbewijs vertegenwoor-
digt, wordt bij private certificatie bepaald op en door de markt ofbinnen sociale
verhoudingen. Indien certificatie een publieke functie vervult vertegenwoordigt
het certificaat een waarde bij de uitvoering, het toezicht of de (preventieve)
handhaving van wettelijke voorschriften. Deze waarde heeft gevolgen voor de
uitvoering van deze publiekrechtelijke handelingen en wordt bepaald door het
bestuursorgaan of de wetgever.

Indien we de randvoorwaarden van de publieke toepassing willen onderzoeken
dient allereerst een beeld te worden verkregen van de overeenkomsten en
verschillen tussen publiekrechtelijke instrumenten en de activiteiten die het
verschijnsel certificatie omvat.

7.1 De erkenning

De afgifte van een certificaat kan het best worden vergeleken met de publiekrechte-
lijke figuur van erkenning.52 De erkenning kan volgens Schipper-Spanninga zowel
organisaties, als producten en personen tot voorwerp hebben. Zich beperkende

52      De Haan, Drupsteen en Fernhout hebben ook aangegeven dat deze publiekrechtelijke figuur op
de terugtocht is ten gunste van de toepassing van certificatie (De Haan, Drupsteen en Fernhout
12001, p. 479).
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tot de erkenning van particuliere organisaties, geeft zij aan dat erkenning van een

organisatie betekent dat een organisatie in een bepaalde kwaliteit wordt geaccep-
teerd. Zij definieert de erkenning in datkader als een schriftelijke publiekrechtelijke

rechtshandeling (besluit), waarbij particuliere organisaties de status van erkende
wordt verleend, welk besluit de voorwaarde vormt voor het toekennen of bezit
vanbevoegdhedenofrechtenofhetopdragenofbezit vantaken.53 De Aanwijzingen
voorderegelgeving reserveren hetbegrip'erkenning' vooreenbeschikking waarbij
een bepaalde handeling wordt vastgestelddat eenpersoon ofinstelling aanbepaalde
eisen voldoet.54 Uitgaande van de erkenning als beschikking dient een erkenning
te worden aangevraagd door een daarvoor in aanmerking komende burger. De
erkenning dient te worden verleend door een bestuursorgaan dat beschikt over
een daartoe toegekende bevoegdheid.

Om een certificaat te verwerven wendt een persoon of organisatie zich tot
een certificatie-instelling. Partijen sluiten een overeenkomst tot certificatie. De
overeengekomen activiteiten zullen, indien de certificatie-instelling geaccrediteerd
is, moeten voldoen aande eisenuit de normen ten aanzien van certificatieactivitei-
ten. De wijze van uitvoering van beslissingen omtrent de verlening van het
certificaat maakt deel uit van het certificatiesysteem. De aanvrager van een
certificaat dient de certificatie-instelling de benodigde gegevens te verschaffen
en dient de certificatie-instelling in de gelegenheid te stellen om een initiele
beoordeling uit te voeren. Een certificatie-instelling verleent een certificaat na
eenpositieve beoordeling vanhet object van certificatie overeenkomstig de eisen
in het certificatieschema. De verlening van het certificaat heeft tot gevolg dat een
nieuw stelsel van rechten en plichten de relatie tussen certificatie-instelling en
(nu) certificaathouder gaat beheersen. Het gaat hier om de voorwaarden omtrent
de uitvoering van latere herbeoordelingen alsmede om het gebruik van het
certificaat en mogelijkhet daarmee gepaard gaande keurmerk. Soms wordt daartoe
een afzonderlijke certificatieovereenkomst gesloten.

7.2 Het toezicht

Toezicht op de naleving van wet en regelgeving is lang geleden door de Hoge Raad
gedefinieerd als'het vanwege hetopenbaar gezagbewaken, nagaan engadeslaan
van de handelingen of zaken van anderen, met het oog op de naleving der
verordeningen van het bevoegd gezag uitgegaan.55 Dit toezicht is geregeld in

afdeling 5.2 Awb. Daar wordt de term toezichthouder gereserveerd voor een

53          Schipper-Spanninga  1993, p.  67.
54      125 lid 4 Ar.
55      HR 11 maart 1895, W. 6637 en HR 28 oktober 1895, W. 6734. Zie ook artikel 132 lid 1 Ar, dat

'toezicht op de naleving' omschrijft als de werkzaamheden die door ofnamens een bestuursorgaan
worden verricht om na te gaan of voorschriften worden nageleefd.
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persoon die bij of krachtens wettelijk voorschrift is belast met het houden van
toezicht op de naleving van het bepaalde bij ofkrachtens enig wettelijkvoorschrift
(5:11 Awb). Toezichthouders zijnnormaliter ambtenaren. Bij uitzondering worden
echterook werknemers vanbepaalde ondernemingen aangewezen als toezichthou-
der.56 De toezichthouder beschikt over het algemene pakket van rechten en
bevoegdheden die in afdeling 5.2 worden toegekend, tenzij deze worden beperkt
bij het wettelijk voorschrift ofhetbesluit vanhetbestuursorgaan datde toezichthou-
derals zodanig aanwijst (5:14 Awb). Deze algemenebevoegdheden betreffenhet
betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen, het vorderen van inzage in
zakelijke gegevens en bescheiden en het nemen van kopieen, het onderzoeken
van zaken en het nemen van monsters, en het stilhouden en onderzoeken van
vervoermiddelen (5:15-5:19 Awb).57 Een iederis verplicht aaneentoezichthouder
alle medewerkingte verlenendie deze redelijkerwijskan vorderenbij de uitoefening
van zijn bevoegdheden (5:20 Awb). Daar staat tegenover dat de toezichthouder
slechts gebruik mag maken van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs
voor de vervulling van zijn taak nodig is (5:13 Awb).

Nade verlening vanhet certificaat wordt op grond vanhetcertificatiesysteem
periodiek en op systematische wijze gecontroleerd of de certificaathouder de
gestelde eisen blijft hanteren. Deze activiteiten zijn zeer wel vergelijkbaar met
die van een toezichthouder. Afhankelijk van het object van certificatie bestudeert
men gegevens en bescheiden, stelt vragen, voert inspecties uit, neemt monsters,
et cetera. Deze beoordelingsactiviteiten worden op grond van de overeenkomst
ten dienste enten laste van de certificaathouder verricht. De overeenkomst verplicht
de certificatie-instelling de beoordelingen te verrichten en verplicht de certificaat-
houder om aan de uitvoering van de beoordelingen medewerking te verlenen.

7.3 De handhaving

Handhaving wordt vaak gedefinieerd als 'het door controle en het toepassen (of
dreigen daarmee) van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke ofprivaatrechtelijke
middelen bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende
voorschriften worden nageleefd.'58 De strafrechtelijke handhaving is gericht op
bestraffing van de overtreder, de bestuursrechtelijke handhaving met name op het
herstel van overtredingen. De bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen omvatten
echter zowel reparatoire als punitieve sancties. Een bijzondere categorie van
reparatoire sancties vormen de regressieve sancties. Het gaat daarbij om de

56 Zoals werknemers van Verispect BV op grond van de Wet op de kansspelen. (Stcrt. 2000, nr. 99,
P. 8.)

57      Bij wet kan een toezichthouder overigens ook andere bevoegdheden worden toegekend.
58      Kamerstukken II 1980/81, 16805, nrs. 1-2, p. 5.
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mogelijkheid tot intrekking en wijziging van begunstigende beschikkingen. Voor
regressieve sancties is integenstellingtot andere sancties inbeginsel geen wettelijke
grondslag vereist. In de literatuur wordt aangenomen dat de bevoegdheid tot het
nemen van een begunstigend besluit tevens de bevoegdheid meebrengt om dat
besluit in te trekken, tenzij de wet anders bepaalt.59 Voordat een sanctiebesluit
door een bestuursorgaan wordt genomen dient, behoudens uitzonderingen, de
betreffende burger door het bestuursorgaan te worden gehoord. Bij de oplegging
van de sanctie dient evenredigheid te worden betracht. In het kader van een
punitieve sanctie gelden zwaardere waarborgen dan bij reparatoire sancties.

Onderdeel van het certificatiesysteem vormt hetreglement van de certificatie-
instelling dat onder andere aangeeft welke maatregelen een certificatie-instelling
kan nemen indien afwijkingen van de beoordelingscriteria worden gesignaleerd.
In het reglement worden veelal verschillen gemaakt in zwaarte van bepaalde
afwijkingen. Na eenbeoordelingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan
enbesprokenmet de certificaathouder. Indien een certificatie-instelling een geringe
afwijking constateert zal de certificatie-instelling een afspraak maken met de
gecertificeerde dat de afwijking binnen een gestelde termijn wordt hersteld. De
certificatie-instellingcontroleertnormaal gesproken de naleving vandeze afspraak
bij de volgende beoordeling. Indien meer structurele afwijkingen worden
geconstateerd kan ook ten laste van de certificaathouder een extra tussentijdse
beoordeling worden uitgevoerd. Soms kunnen certificatie-instellingen ookbesluiten
tot een verhoging van de toezichtsfrequentie. Ernstige afwijkingen zullen altijd
moeten leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat. 60

7.4 Certificatie als instrument van toelating en posttoelating

Vanzelfsprekend vindt certificatie in beginsel niet plaats met gebruikmaking van
publiekrechtelijkebevoegdheden. Hetbehelst immers een vorm van dienstverlening
die wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst. Inhoudelijk is de uitvoering
van certificatieactiviteiten echter goed te vergelijken met activiteiten van het
bevoegd gezag. De certificatie-instelling verleent een bepaalde status na een
beoordeling vanhet object vancertificatie aande daartoe gesteldeeisen. Vervolgens
worden beoordelingsactiviteiten uitgevoerd die feitelijk veel overeenstemming
vertonen met toezichtsactiviteiten. Tenslotte kan de certificatie-instelling
maatregelen tegen de certificaathouder nemen, indien de certificaathouder niet
meer aan de beoordelingscriteria blijkt te voldoen.

59 Ten Berge en Michiels 2001, p. 406-407.
60 Dezemaatregelen zijnontleend aan decertificatiereglementen vaneen aantal certificatie-instellingen.

Andere maatregelen zijn de opzegging van de certificatieovereenkomst en publicatie van al de
voorgenoemde maatregelen.
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Eenbelangrijk verschil is echterde wijze van inrichting van debeoordelingen
en de aard van de maatregelen van een certificatie-instelling. Een toezichthoudende
instantie beschikt maar over een beperkt aantal mensen om een bepaalde sector
ofeenbepaaldbeleidsveldte controleren. Veel overheidsinstanties die mettoezicht
zijn belast kampen bovendien met tekorten aan mensen en middelen. Een
toezichthouderdientderhalve eenbeleidte voeren waarmee debeperkte capaciteit
optimaal wordt benut. Daarbij dient de toezichthouder een voorstelling te maken
van het nalevingsniveau dat met het toezicht zou kunnen worden bereikt, dient
te worden bepaald welke activiteiten met welke frequentie moeten worden verricht
en wordt de uitvoering van de activiteiten gedifferentieerd naar de aard van de
risico's die zich in de betreffende branche voordoen.6' Geregeld wordt daarbij
een onderscheid gemaakt tussen het algemeen preventieftoezicht enhet repressief
toezicht dat naar aanleiding van klachten of incidenten wordt uitgevoerd. De
uitvoering vantoezichtsactiviteitenis daarmee niet voorelke burger identiek, maar
is afhankelijk van zaken als risico-analyse en prioritering van de toezichthouder,
de nalevingsgeschiedenis van de burger en klachten van betrokkenen.

Bij certificatie vormt de vaststelling van de inrichting van de beoordelingen
een vanzelfsprekendonderdeel van het certificatiesysteem. Debeoordelingsactivitei-
ten die door certificatie-instellingen worden uitgevoerd dienen individueel te
worden bekostigd door de certificaathouders zelf. In een certificatiesysteem zal
moeten worden vastgesteld welke omvang en welke frequentie van beoordelingen
noodzakelijk zijnomtegen een aanvaardbare prijs een gerechtvaardigd vertrouwen
omtrent de naleving van gestelde eisen te verwezenlijken. Voor zover in dit
onderzoek is gebleken worden in ieder geval jaarlijks beoordelingen door de
certificatie-instellingen uitgevoerd. De doelstelling vanhetcertificaat - hetbieden
van gerechtvaardigd vertrouwen over het betreffende object - brengt mee dat de
uitvoering van de beoordelingen ten aanzien van elke certificaathouder in grote
lijnen vastligt. Daar elke certificaathouder periodiek aan beoordelingen wordt
onderworpen, wordt een beoordelingsfrequentie behaald waar de activiteiten van
menig publiekrechtelijke toezichthouder bij verbleken.62

Tegelijkertijd is het voor een certificatie-instelling minder logisch om haar
activiteiten te differentieren indien de situatie of het gedrag van een bepaalde
certificaathouders daaraanleiding voorzou geven. Eencertificatie-instellingheeft
in tegenstelling tot een toezichthouder geen aanleiding om het nalevingsgedrag
van een bedrijf wantrouwend te benaderen. Men is niet op zoek naar specifieke

61       Vergelijk de normen die de Algemene Rekenkamer aanlegt bij de inrichting van de handhaving.
Rapport Algemene Rekenkamer 'Handhaving door rijksinspecties' 2002, bijlage 5.

62      Zo varieert de toezichtsfrequentie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tussen de een keer
per tweejaar(voorbijvoorbeeld ziekenhuizen) en een keerpertweehonderd jaar(voorbijvoorbeeld
tandartsen). Rapport Adviescommissie IGZ 2001, bijlage 6.
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overtredingen.63 Het certificaat wordt in stand gehouden indien de stelselmatige
beoordelingsactiviteiten geen grote onvolkomenheden aanhet lichthebbengebracht.
Uitgangspunt is datde certificaathoudergoedwillend is. De beoordelingsactiviteiten
dienen er met name toe hem op onvolkomenheden te wijzen die hij zal moeten
herstellen indien hij tegemoet wil blijven komen aan de eisen.64 Niet voor niets
wordt de uitvoering van certificatieactiviteiten gekwalificeerd als georganiseerd
vertrouwen, tegenover het georganiseerd wantrouwen dat in het toezicht wordt
betracht.65

Voor gericht onderzoek naar specifieke overtredingen van een bepaalde
certificaathouderis ook weinig ruimte. Eenmeeruitgebreidonderzoek zalimmers
extra kosten meebrengen die door iemand betaald moeten worden. Ter illustratie
van dit uitgangspunt kan de klachtenregeling van certificatie-instellingen dienen.
Klachten over het object van certificatie zullen meestal eerst moeten worden
ingediendbij hetbetreffendebedrijf.66 Een iederkan -meestal nadatmen de klacht
aan het betreffende bedrijf heeft voorgelegd - bij een certificatie-instelling een
klacht indienen over tekortkomingen aan de objecten van certificatie. Naar
aanleiding van een dergelijke klacht kan een certificatie-instelling een onderzoek
instellen. Dit onderzoek brengt echterkosten mee. Door verschillende certificatie-
instellingen worden afhankelijk van de gegrondheid van de klacht de kosten bij
de gecertificeerde of de klager in rekening worden gebracht.67 Dit is wellicht
vanzelfsprekend vanuithet oogpunt van een certificatie-instelling, maar kan mijns
inziens de neiging om een klacht bij een certificatie-instelling in te dienen
aanmerkelijk verminderen. De klager zal zich immers wel twee keer bedenken
ofhij een dergelijk risico wil lopen. Beoordelingsactiviteiten die buiten het vaste
systeem van beoordeling vallen, leiden onmiddellijk tot de vraag wie voor deze
kosten op zal draaien. Er vindt in tegenstelling tot bij toezichtsactiviteiten geen
afwenteling plaats op het collectief.

In enge zin draait de handhaving om de reactie op de geconstateerde
overtredingen. Uiteindelijk zal deze reactie bestaan uit het afdwingen van de
naleving ofhet vergelden vande overtreding. Hetpallet aan'sanctie-instrumenten'
van een certificatie-instelling staat hoofdzakelijk ten dienste van het vertrouwen

63 Laat staan dat men over een opsporingsbevoegdheid beschikt.
64          Ookhet feit dat de beoordeling van het kwaliteitssysteemvaak deel uitmaakt van productcertificatie

geeftblijk van dezebenadering. Hetbedrijfmoetin staatzijn ombepaaldeproducten teproduceren,
hetgeen steekproefsgewijs wordt getoetst.

65 Verberk, Thieme en Brander 2000, p. 34.
66 Dit hangt samen met het feit dat de meeste certificatieschema's ook de beoordeling van een

kwaliteitssysteem omvatten. Een certificatie-instelling zal dan ook in veel gevallen het systeem
van klachtenregistratie nakijken op ingediende klachten en op de activiteiten die het bedrijfnaar
aanleiding van een klacht heeft genomen

67 Zie bijvoorbeeld Algemeen ReglementProduct- en procescertificatie BMC van 3 juli 2001 en KIWA-
Reglement voor Procescertificatie van 1 april 2001.
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datkan worden gesteld in de door de certificatie-instelling afgegeven certificaten.68

Indien afwijkingen worden geconstateerd zal in overleg met de certificaathouder
worden gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om het vertrouwen te
herstellen. Zijn de geconstateerde afwijkingen te ernstig dan zal het certificaat
moeten worden ingetrokken, waarmee normaal gesproken een eindzal komen aan
de relatie met de certificaathouder. Indieneen bedrijfinziet dathet certificaat niet
langer in stand gehouden zal wordenkan het ook zelfde relatie met een certificatie-
instelling verbreken zodat het niet meer tot intrekking behoeft te komen. De
certificatie-instelling beschikt dus in beginsel niet over een instrumentarium dat
ten dienste staat van het afdwingen van naleving van regels.

De activiteiten van een certificatie-instelling kan men het best vergelijken met
hetgeen inbeleidsmatige context wel toelatings- en posttoelatingactiviteiten worden
genoemd.69 De toelating behelst de beoordeling op aanvraag van de overeenstem-

ming met bepaalde eisen, waarna, indien de beoordeling positief uitvalt, een
erkenning wordt verleend welke recht geeft op het verrichten van bepaalde
handelingen oftaken. Vervolgens wordtperiodiek een herbeoordelinguitgevoerd
om te bekijken of het erkende object nog steeds aan de criteria voldoet. Deze
activiteiten onderscheiden zich van handhavingsactiviteiten doordat zij gebonden
zijn aan een individueel recht van de toegelatene en individueel bepaald en

toegerekend kunnen worden.
Certificatieactiviteiten vinden plaats volgens een vaste systematiek. Er wordt

medewerking verleend aan de beoordelingen omdat men een erkenning wil
verkrijgen en behouden. De beoordelingsactiviteiten zijn gelijkwaardig voor alle
erkenninghouders en hangen samen met het behoud van de waarde van de
afgegeven verklaring van overeenstemming. Waarin de certificatieactiviteiten
kunnen afwijken van toelatings- en post-toelatingsactiviteiten is de - zich overigens
niet vaak voordoende - mogelijkheid dat onaangekondigde controles plaatsvinden.
Wel worden deze beoordelingen jegens elke certificaathouder in gelijke mate
uitgevoerd en zijn zij gebonden aan het behoud van het certificaat. De constatering
van overtredingen kan leiden tot specifieke maatregelen die te maken hebben met
het behoud of anders de beeindiging van de erkenning. Doelstelling van de
beoordelingen is noch het zoeken naar specifieke overtredingen, nochhet afdwingen
van de naleving van de regels. De wetgeverdie gebruik maakt van certificatie dient
rekening te houden met deze aard van de beoordelingen.

68          In de uitvoering van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) bleek certificatie-instelling
KIWA op grond van haar reglement ook boetes te hanteren. Mij zijn geen andere voorbeelden van
dergelijke meer punitieve maatregelen bekend.

69        MDW-rapport Maat houden  1996.
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8             Conclusie

Analyses van normalisatie en certificatie vanuit wetgevingsperspectiefconcentreren
zich op de beleidinstrumentele toepassing van certificatie. Vanzelfsprekend kan
het wetgevingsproces op zodanige wijze verlopen dat inderdaad de ontwikkeling
en stimulering van deze instrumenten kunnen worden beschouwd als eente hanteren
methode om publiekrechtelijke instrumenten aan te vullen ofte vervangen. Vaak
zat er echter sprake zijn van reeds bestaande normen en certificatiesystemen die
in het wetgevingsbeleid zullen worden gehanteerd en zijn de mogelijkheden van
de wetgever om deze systemen nog te beYnvloeden beperkt. De fenomenen
normalisatie en certificatie zijn al grotendeels vormgegeven, fungeren reeds in
een bepaalde context en kennen reeds vaste regels en patronen. Door de toepassing
in relatie tot wetgeving ontstaat een verband tussen deze structuren en het
publiekrecht. Daardoorkunnen deze fenomeneneenjuridischerelevantie verkrijgen
en kan men in overeenstemming met daartoe bestaande definities spreken over
(wettelijk geconditioneerde) zelfregulering. Ofnormalisatie en certificatie tot het
recht behoren is echter in sterke mate afhankelijk van de mate waarin er een
koppeling tussen beide sferen plaatsvindt. Lang niet iedere toepassing van
normalisatie en certificatie in het wetgevingsbeleid leidt bijvoorbeeld tot een
publiekrechtelijke relevantie van de normen en certificaten.

De algemene functie van een certificaat is die van informatievoorziening
tussenbelanghebbende partijen. Het certificaat vormt eenbewijs dat wordt voldaan
aan tussen partijen overeengekomen criteria. De waarde die dit bewijs vertegen-
woordigt, wordt bij private certificatie bepaald op en door de markt ofbinnen de
context van een sociale ordening. Bij publieke certificatie vertegenwoordigt het
certificaat een waarde bij de uitvoering, het toezicht ofde (preventieve) handhaving
van wettelijke voorschriften. Deze waarde heeft gevolgen voor de uitvoering van
deze publiekrechtelijke handelingen en wordt bepaald door het bestuursorgaan
of de wetgever.  In het vervolg van dit onderzoek zal enkel nog worden gekeken
naar die gevallen waarin de wetgever een publieke functie van certificatie voorzien
heeft.

Bij niet-wettelijk aangeduide publieke certificatie vormt het certificaat een
bewijs dat (mede) aan wettelijke eisen wordt voldaan en/ofdat een onderneming
Onede) is ingericht om te voldoen aan wettelijke eisen. Op basis van dit bewijs
kan deburger (persoonofbedrij f) doorhetbevoegde uitvoerend orgaan aan minder
stringente eisen, of door een toezichthoudend orgaan aan een minder stringent
toezichtsregime worden onderworpen. Het certificaat neemt (gedeeltelijk) de plaats
in van de uitvoerings- en toezichtsinspanning van een bestuursorgaan.

Bij wettelijke publieke certificatie heeft een certificaat of een gehanteerd
keurmerk wettelijke gevolgen. De certificatie van personen oforganisaties vormt
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de wettelijke erkenning van het feit dat aan wettelijke criteria wordt voldaan en
heeft tot gevolg dat zij wettelijk aangeduide handelingen mogen vervullen. De
certificatieactiviteiten worden expliciet gehanteerd voor de uitvoering en
handhaving van wettelijke voorschriften.

Inhaarpublieke functie verwordt de certificatiestructuurtot eennieuw soort,
door de overheid ingezet, handhavingsstelsel. De activiteiten binnen dit handha-

vingsstelsel zijn met name vanpreventieve aard. Certificatie is vooral een methode
om vertrouwen te verkrijgen in de naleving van bepaalde eisen en ziet niet op het
opsporen van afwijkingen, het afdwingen van de naleving daarvan ofop bestraffing.

Dit nieuwe handhavingsstelsel doet de vraag rijzen welk vertrouwen de overheid
kan hechten aan certificatie. Het wetgevingsbeleid gebiedt de wetgeveraandacht
te besteden aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetgeving. Daarbij
moet worden bezien ofde voorgestane voorschriften op genoegzame wijze kunnen
worden nageleefd en welke methoden het meest geschikt zijn om in voldoende
mate de handhaving van wettelijke voorschriften te garanderen.

Deze mogelijke toepassing van certificatie speelt onmiskenbaar een rol bij
de vraag op welke wijze de naleving van wettelijke regels kan worden verbeterd.
De betrokkenheid van belanghebbenden in de viststelling van een certificatierege-
ling kan bijdragen aan de duidelijkheid van en het draagvlak voor de door
betrokkenen na te leven regels. Tegelijkertijd komt de wetgever op afstand te staan
van de uitwerking van regels die een specificatie vormen van de door hem gestelde
wettelijke eisen. Deze verwijdering brengt het risico mee dat regels worden
vastgesteld die onvoldoende tegemoet komen aan de door de wetgever voorgestane
doelstellingen ofjuist dat eisen worden vastgesteld die belangen beschermen die
niet door de wetgever zijn beoogd.

Vervolgens worden bij de publieke toepassing van certificatie toezicht- en
handhavingsinspanningen van de overheid afgestemd op certificatieactiviteiten.
Aan certificaten worden wettelijke gevolgen verbonden en/of het toezicht en
handhavingsbeleid van de overheid wordt zodanig ingericht dat gebruik wordt
gemaakt van de beoordelingen zoals die door certificatie-instellingen zijn
uitgevoerd. Deze afstemming zal gebaseerd moeten zijn op inzicht in de wijze
waarop en de mate waarin de naleving van de wettelijke eisen door de certificatie
wordt gewaarborgd. Indien aan certificatie wettelijke gevolgen worden verbonden
en de toepassing van certificatie kan worden beschouwd als een publieke taak,
draagt de overheid zelfs verantwoordelijkheid voor de algemene uitoefening van
deze taak en zal zij de mogelijkheid moeten hebben om sturend op te treden.

De noodzaak van inzicht in en greep op de toegepaste certificatieactiviteiten
is afhankelijk van de rol die certificatie dient te vervullen in de betreffende
publiekrechtelijke regulering. Men kan de verhouding tussen de overheid en de

88



Over wetgevingsbeleid en functies  van  certijicatie

certificatieactiviteiten niet in zijn algemeenheid beschrijven. In hoofdstuk zes tot
en met acht zal deze verhouding in verschillende casus worden beschreven.
Voordat wordt ingegaan op verschillende publieke toepassingen van certificatie
wordt echter in hoofdstuk vijf eerst ingegaan op de waarborgen die voortvloeien
uit de gebruiken in de certificatiestructuur zelf.
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Waarborgen rond certificatie

1          Inleiding

De mogelijke toepassing van certificatie ten dienste van de handhaving van
wettelijke eisen doetde vraagrijzen welke garantiebestaat dat certificatie bijdraagt
aan de controle op de naleving van wettelijke eisen ofdoelstellingen. In deze vraag
zitten twee deelvragen verscholen. De eerste betreft de vraag welke waarborgen
bestaan dat een bepaald belang door toepassing van certificatie wordt gediend.
De tweede vraag is in hoeverre deze waarborgen ook tegemoet komen aan het
publieke belang dat met de wettelijke regeling is beoogd.

Ten aanzien van de eerste vraag is reeds een tipje van de sluier opgelicht.
In hoofdstuk twee is immers bij de uitleg van het verschijnsel certificatie ingegaan
op de contouren van de certificatiestructuurtructuur. Daar is opgemerkt dat in
beginsel een ieder certificaten kan afgeven en zich certificatie-instelling kan
noemen. Wanneer echter wordt gekeken naar de vorm van conformiteitsbeoordeling
die certificatie wordt genoemd, blijkt dat er vanuit verschillende kanten invloed
wordt uitgeoefend op de uitvoering van certificatieactiviteiten. Ditheeft ertoe geleid
dat deze activiteiten op min ofmeereenvormige wijze plaatsvinden. Erzijn binnen
deze structuur waarborgen neergelegd, zodat er certificatieactiviteiten worden
aangeboden die het vertrouwen bieden dat aan de vraag beantwoordt.

Hieronderzal nader worden ingegaan op de werking van de certificatiestruc-
tuur, waarna in de volgende hoofdstukken wordt bekeken hoe deze structuur het
wettelijk belang kan dienen. Allereerst zal kort worden teruggeblikt op de relatie
tussennormalisatie-instellingen, accreditatie-instellingen en certificatie-instellingen.
Vervolgens zal gekeken worden welke factoren de waarde van certificatieactivitei-
tenbepalen. Achtereenvolgens komen aan de orde de eisendie aan certificatieactivi-
teiten worden gesteld, de totstandkoming van de beoordelingseisen en -procedures
van het certificaat, het (noodzakelijke) draagvlak voor certificatie in de markt en
de beoordelingsactiviteiten van de Raad voor Accreditatie.

2 Certificatie, normalisatie en accreditatie

Zoals in hoofdstuk twee is aangegeven bestaan op internationaal, Europees en
nationaal niveau instellingen die doorde overheid enhetbedrijfsleven zijn erkend
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als 'officiele' normalisatie-instelling. Deze erkenning hangt nauw samen met de

procedures die binnen de betreffende instellingen worden gehanteerd. De
normalisatie-instellingen hanteren procedures die alle betrokken partijen de
mogelijkheid moeten geven te participeren in de totstandkoming van normen. Er
wordt binnen de commissies die de normen opstellen zoveel mogelijk gewerkt
op basis van consensus. Externe kritiekrondes dienen bovendien te verzekeren,
dat ook partijen die niet hebben geparticipeerd in de normcommissie, hun inbreng
kunnen leveren alvorens de norm definitiefwordt vastgesteld en gepubliceerd.
Dit alles moet ertoe leiden dat de normen die worden verwezenlijkt zo breed
mogelijk worden gedragen en daardoor ook op brede schaal zullen worden
toegepast. Aan de (norm) documenten die binnen deze instellingentot stand komen
wordt dan ook vaak bijzonder belang gehecht.

De normalisatie-instellingen op nationaal, regionaal en mondiaal niveau zijn
onderling gelieerd. Het internationale handelsverkeer heeft er baat bij dat de
gehanteerde technische regels in de verschillende staten eenduidig zijn. Normalisa-
tie begint meestal bij een nationale behoefte aan regels, maar vanwege de sterke

internationalisering wordt deze activiteit al snel naar internationale instellingen
verlegd. De nationale normalisatie-instellingen nemen doorgaans de normen van
internationale normalisatie-instellingen over en zijn binnen de Europese
normalisatiestructuur verplicht de Europese normen over te nemen.'

Doordat de normen door betrokken partijen onderling tot stand worden
gebracht in instellingen die vaak een onafhankelijke positie innemen ten opzichte
van de overheid en doordat deze instellingen bovendien een plaats innemen in
een internationale verband van normalisatie-instellingen, is de invloed van het
nationale overheidsgezag beperkt. Soms kennen de normen een bepaalde
publiekrechtelijke relevantie, vaak ook is er geen enkele relatie tussen de nationale
wetgeving en de normen. Het feit dat normen in dit niet-statelijke stelsel tot stand
komen betekent dat de bij normalisatie betrokken partijen zelfstandig voorzien
in eenbehoefte inhetmaatschappelijk verkeer. Zorgvuldige totstandkomingsproce-
dures dienen garant te staan voor een breed geaccepteerde inhoud van de
vastgestelde normen. Uiteindelijk volgt de waarde van de normen uit de daadwerke-

lijke toepassing daarvan inhetmaatschappelijk verkeer. Normen die onvoldoende
tegemoetkomen aan de wens vanbetrokkenpartijenzullen niet worden gehanteerd.
De normalisatie-instellingen voorzien dan ook tevens in een periodieke evaluatie
van de normen - doorgaans  om  de  vijf jaar  -  om  na  te  gaan  of deze  nog  wel

aansluiten bij de bestaande behoefte.

1          NNI Handleiding Commissieleden  1998.
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Ook op het gebied van certificatie heeft, zoals reeds in hoofdstuk twee is
aangegeven, internationale normalisatie plaatsgevonden. Het binnen ISO/IEC
totstandgekomen document ISO/IEC Guide 62 betreffende algemene eisen voor
certificatie-instellingen diebeoordeling en certificatiefregistratie van kwaliteitssyste-
men uitvoeren, komt bijvoorbeeld overeen met de Europese norm EN 45012 en
de nationale normNEN-EN 45012. In dit document is een internationale consensus
neergelegd omtrent de eisen waaraan certificatie-instellingen met betrekking tot
betreffende activiteiten in ieder geval moeten voldoen. Deze internationale
consensus heeft als groot voordeel dat de activiteiten en certificaten van een
Nederlandse certificatie-instelling elders kunnen worden geaccepteerd. Het heeft
als nadeel dat de bijzondere wensen van de Nederlandse betrokkenen niet altijd
volledig in de norm verdisconteerdkunnen zijn. IndienNederlandse betrokkenen
een aanpassing van de inhoud van de norm wensen, zal dit doorgaans eerstmoeten
worden besproken in een Nederlandse normcommissie, waarna het resultaat door
middel van de Nederlandse vertegenwoordiging kan worden ingebracht in het
normalisatieproces van de Europese en internationale normalisatie-instellingen.
Wil een revisie van de norm doorgang vinden dan zullen ook de belanghebbenden
in andere staten met deze aanpassing akkoord moeten gaan.

Het bestaan van de norm betekent zoals gezegd niet dat betrokken partijen
deze ookmoetentoepassen. Certificatie-instellingen zouden inbeginsel evengoed
ervoor kunnen kiezen hun activiteiten naar andere regels in te richten. Mochten
zij dit doen, dan zouden zij echter problemen kunnen krijgen om de betrouwbaar-
heid van hun activiteitenjegens belanghebbenden aan te tonen. De behoefte aan
vertrouwenwekkende certificatie heeft niet alleen geleid tot normalisatie van
certificatieactiviteiten, maar ook tot de controle op de instellingen die deze
activiteiten verrichten. In de staten zijn instellingen opgericht die zichbezig houden
met de accreditatie van instellingen die conformiteitsbeoordelingen uitvoeren. Deze
accreditatie-instellingenhanteren de bestaande normen ten aanzien van certificatie-
activiteiten.

De internationale behoefte aan eenvormige accreditatie-eisen heeftbovendien
geleid tot normen metbetrekking tot de beoordeling en erkenning van instellingen
die conformiteitsbeoordelingsprocedures uitvoeren: De verschillende nationale
accreditatie-instellingen hebben zich bovendien op internationaal en Europees
niveau georganiseerd en sluiten onderling overeenkomsten over de erkenning van
elkaars accreditaties. Binnen deze internationale en Europese overkoepelende
organisaties worden interpretatiedocumenten vastgesteld waarin tenbehoeve van
eenvormige accreditatie-activiteiten de normen ten aanzien van certificatie nader
worden uitgelegd en gespecificeerd (zgn. interpretatierichtlijnen). Bovendien

2 Denorm inzake algemeneeisen voordebeoordelingen erkenningvan instellingen die certificatieacti-
viteiten uitvoeren is NEN-EN 45010 (welke identiek is aan ISO/IEC Guide 61).
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worden door de accreditatie-instellingen onderlinge controles uitgevoerd in het
kader van de onderlinge erkenning (zgn. 'peer reviews').

3             De garanties ten aanzien van de uitvoering van certificatie

De hierboven omschreven internationale normalisatiestructuur levertde inhoudelijke
criteria voor de uitvoering van certificatieactiviteiten. De internationale accreditatie-
structuur draagt zorg voor de eenvormige beoordeling van certificatie-instellingen
op basis van de betreffende normen en de nader vastgestelde interpretaties. De
kwaliteit van de certificatieactiviteiten is derhalve in ieder geval onderhevig aan:

-    de inhoud van de eisen die aan certificatieactiviteiten zijn gesteld in de
nornlen;

-          de interpretatierichtlijnen die met betrekking tot de eisen aan certificatieactivi-
teiten die zijn overeengekomen binnen de internationale verbanden van
accreditatie-instellingen;

-      de norm met betrekking tot de eisen voor de accreditatie van certificatie-
instellingen;

-          het interpretatiedocument ten aanzien van deze eisen die door de accreditatie-

instellingen onderling zijn overeengekomen;
-          de mate waarin de uitvoering van accreditatie garanties biedt voor de naleving

van de gehanteerde eisen door certificatie-instellingen; en
-         de mate waarin de onderlinge controles van accreditatie-instellingen garanties

bieden voor de naleving van de gehanteerde eisen voor accreditatie-
activiteiten.

Twee belangrijke - zo niet de belangrijkste - elementen ontbreken echter nog in
deze opsomming.

Allereerst behelst de opsomming uitsluitend de eisen aan certificatie- en
accreditatieactiviteiten. Wat in dit rijtje niet is opgenomen is de inhoud van het
certificatiesysteem. Het certificatiesysteembehelsthet algemeen doorde certificatie-
instelling gehanteerde stelsel van voorschriften en procedures voor het beheren
en uitvoeren van certificatie. Voordat certificatie-instellingen hun activiteiten
kunnen aanbieden, zal zich eerst in een branche een vraag moeten ontwikkelen
naar certificaten met betrekking tot een bepaald object (een specifiek product,
proces of een vakbekwaamheid) van certificatie op basis van bepaalde eisen en

overeenkomstig vaste methoden van beoordeling. De waarde van het certificaat
wordt in aanzienlijke mate bepaald door de vraag welke eisen en welke systematiek
van beoordeling op grond van de behoefte aan externe beoordelingsactiviteiten
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ten aanzien van een specifiek object van certificatie in het certificatiesysteem of
-schema zijn opgenomen.

Vervolgens dient te worden bedacht dat noch de aanwezigheid van eisen aan
certificatieactiviteiten, noch de erkenning en controle van certificatie-instellingen
op grond van deze eisen als zodanig voldoende garantie kunnen vormen voor de
betrouwbaarheid van de certificatieactiviteiten. Certificatieactiviteiten worden
toegepast ineenbepaalde branche. De eisen die innormen zijnneergelegdbetreffen
algemene eisen waaraan certificatie-instellingen moeten voldoen. Het uiteindelijk
optreden van de certificatie-instelling wordt echter in aanzienlijk mate bepaald
door de vraag naar vertrouwenwekkende certificatieactiviteiten in de sector
waarbinnen de certificatie-instelling actief is. Het door de certificatie-instelling
gehanteerde certificatiesysteem dient, zoalshierondernaderzal wordenuitgelegd,
met inspraak vanbelanghebbendente worden vastgesteld. Belanghebbenden kunnen
zo invloed uitoefenen op de gehanteerde eisen, methoden en procedures van de
certificatie-instelling. Daarnaast dient de markt zoveel belang te stellen in de
betrouwbaarheid van de certificatieactiviteiten dat de dienstverlener-klant relatie
tussen certificatie-instelling en gecertificeerde niet ten nadele gaat werken van
de waarde die aan de beoordelingsactiviteiten kan worden gehecht.3

In de hier volgende beschouwing wil ik vier elementen aan de orde laten
komen:

-     de algemene eisen die aan certificatieactiviteiten zijn gesteld;
-      de totstandkoming van de eisen en procedures van het certificatiesysteem;
-       het draagvlak voor het certificaat binnen de markt; en
-     de rol van de Raad voor Accreditatie.

Zoals uit het bovenstaande reeds blijkt kan men deze factoren niet geheel los van
elkaar zien. Toch zullen ze hieronder zoveel mogelijk afzonderlijk worden
besproken.

3           Vergelijk De Graaff 1995, p.  59. Hij geeft aan dat certificatie opgebouwd is op vijf elementen.
Deze zijn  1) het vertrouwen in het certificaat; 2) het vertrouwen in certificatie-instellingen; 3)
vertrouwen in accreditatie; 4) vertrouwen in accreditatie-instellingen; en hetgeen hij noemt 5)
vertrouwen met betrekking tot het overgebleven vertrouwen-tekort. Met dit laatste geeft hij - als
ik hem goed begrijp - aan dat de bestaande certificatie-uitgangspunten en de uitvoering van
certificatie altijd leidt tot een bepaaide mate van onzekerheid. Men kan echter proberen deze
onzekerheid tot een minimum te reduceren.
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4 Algemene eisen aan instellingen die certificatieactiviteiten uitvoeren

Certificatie-instellingen worden door de accreditatie-instellingen geaccrediteerd
voor een bepaalde 'scope'; een of meer onderwerpen van certificatie die de
certificatie-instelling uitvoert. Een object van certificatieactiviteiten valt onder
een van de hoofdsoorten van certificatie zoals deze in normen zijn onderverdeeld:
de certificatie van producten, van personen of van kwaliteitssystemen.

In hoofdstuk twee is een groot aantal eisen opgesomd waaraan een certificatie-
instelling op grond van de normen moet voldoen. Zo worden eisen gesteld aan
het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling, de deskundigheid van het
personeel, de wijze van inrichting van certificatieactiviteiten, de procedures, het
uitbesteden van activiteiten en het gebruik van certificaten en merktekens. In de
normen ten aanzien van de uitvoering van certificatieactiviteiten zijn bovendien
veel institutionele en procedurele waarborgen opgenomen, die moeten leiden tot
een objectieve, onpartijdige en vertrouwelijke uitoefening van certificatieactivitei-
ten. Door deze op een rij te zetten kan een beeld worden verkregen van de
waarborgen die de certificatieactiviteiten omgeven.

4.1 De inhoud van de eisen aan de uitvoering van certificatie

De navolgende opsomming betreft een selectie van algemene institutionele en
procedurele waarborgen die volgen uit de internationale buitenstatelijke regulering
van certificatieactiviteiten.4 Deze eisen worden gehanteerd door de Raad voor
Accreditatie. De eisenzijn gedestilleerduit twee normen,NEN-EN 45011 enNEN-
EN 45012 (normen voor de uitvoering van productcertificatie respectievelijk
systeemcertificaties), en uit de aanverwante interpretatierichtlijnen van het Europees
verband van accreditatie-instellingen EA-6/01 en EA-7/01.6 De eisen in beide
normen en beide richtlijnen zijn niet identiek. Het gaat immers om twee verschillen-
de vormen van certificatie die hun bijzonderheden hebben. Deze bijzonderheden
zijn echter in dit kader niet relevant. Het draait hier om de algemene lijn. De
gehanteerde volgorde komt niet volledig overeen met die van de normen:

4            Het zou te ver voeren elke eis afzonderlijk te behandelen. Zo beslaan de eisen van NEN-EN 45012
(maart 1998) negen pagina's.

5 NEN-EN 45011, Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-systemen uitvoeren
(ISO/IEC Guide 65:1996), maart 1998; NEN-EN 45012, Algemene eisen voor instellingen die
beoordelingen certificatie/registratie van kwaliteitssystemen uitvoeren (ISO/IEC Guide 62:1996),
maart  1998.

6 EA6/01 Guidelines on the application of EN 45011, june 1999 en EA7/01 Guidelines on the
application of EN 45012, december 2001.

7       De normen ten aanzien van de uitvoering van certificatieactiviteiten worden gepubliccerd door
het NEN. Deze normen zijn bij het NEN in te zien en tebestellen. Vooreen indicatie van de inhoud
van de normen kan men, buiten hetgeen hier wordt beschreven, terecht bij: Rapport N.V.I.R.-
Studiecommissie, Certifcatie van sofware in juridische perspecti«  1988, bijlage  1, of H.R
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A. Niet-discriminatoire toegang en procedures
De activiteiten en procedures van de certificatie-instellingen dienen zonder
onderscheid naar certificaataanvragerof-houder te worden verricht. De diensten
van de certificatie-instelling dienen voor een ieder open te staan. De procedures,
noch financiele ofandere voorwaarden, mogenonderscheidmaken naarpersonen
of organisaties. Slechts de certificatieactiviteit zelf en de sector of het gebied
waarbinnen de certificatie-instelling actiefis mogen reden zijn voor onderscheid
met betrekking tot de toegang tot de certificatieactiviteiten:

B. Objectiviteit
De eisen op basis waarvan het object van certificatie wordt beoordeeld, zullen
afkomstig zijn uit de relevante normen en andere normatieve documenten die
relevant zijn voor het object van certificatie. Indien een bepaalde specifieke
certificatieactiviteit nadere interpretatie vraagt van betreffende documenten, dan
zal deze worden geformuleerd door onpartijdige commissies of personen die
beschikken overde nodige technische competentie en zal deze worden gepubliceerd
door de certificatie-instelling: De certificatie-instelling dient de procedures voor
het verlenen, verlengen, schorsen en intrekken te documenteren en op verzoek
beschikbaar te stellen.

C. Specialiteit
De certificatie-instelling dient zijn eisen, beoordeling en certificatie-beslissing
te beperken tot de zaken die direct gerelateerd zijn aan de aan de orde zijnde
specifieke certificatieactiviteit.

D. Onajhankelijkheid
De certificatie-instelling moet debeschikking hebben over documenten die bewijzen
dat zij een rechtspersoon is. Zij moet zelf verantwoordelijk zijn voor haar
beslissingenmetbetrekkingtothet verlenen, verlengen, schorsen ofintrekken van
het certificaat. Zij moet de financiele stabiliteit en de middelen hebben die nodig
zijn voor de uitvoering van haar certificatiesysteem. Zij dient vrij te zijn van elke
commerciele, financiele ofandere druk die de resultaten van de certificatieactivitei-

Bastiaan c.s., Cert(/icatie van kwaliteitssystemen, 1994,65-77. De interpretatierichtlijnen zijn
verkrijgbaar op www. european-accreditation.org.

8         Deze eis kan van bijzonder belang zijn voor de vraag of een certificatie-instelling al dan niet
betrokken is bij een mededingingsbeperking in een bepaalde sector. Indien in een bepaalde sector
de toepassing van certificatie gebruikelijk is zou een discriminatoire toegangtot de certificatieactivi-
teiten de mededinging beperken.

9             Indien de certificatie-instelling zelfdocumenten opstelt dan dienen belanghebbende partijen daarbij
betrokken te worden. Zie tevens onder F.
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ten kan beinvloeden. Zij heeft formele procedures voor de benoeming en het
functioneren van alle commissies die betrokken zijn bij de certificatieactiviteiten.

E. Onpartijdigheid
De certificatie-instelling dient onpartijdig te zijn. Zij heeft een gedocumenteerde
structuur die de onpartijdigheid bewaakt en die voorwaarden omvat die de
onpartijdigheid van de activiteiten van de certificatie-instelling verzekeren. De
certificatie-instelling dient ervoor te zorgen dat elke certificatiebeslissing wordt
genomen door anderepersonen dan diegenen die het onderzoek hebben uitgevoerd.
De certificatie-instellingdientprocedures te hebben die onderscheidmaken tussen
certificatieactiviteiten en andere activiteiten waarbij de instelling betrokken is.
De certificatie-instelling mag zelfgeen activiteiten verrichten op gebieden waartoe
zij anderen certificeert. Ook mag zij mag geen adviserende diensten aanbieden
ten aanzien van het verkrijgen ofbehouden van certificaten, ofdiensten aanbieden
ten aanzien van de vormgeving, productie of de inrichting van het te certificeren
product of systeem. Bovendien mogen instellingen die zijn gelieerd aan de
certificatie-instelling geen activiteiten ontplooien die de vertrouwelijkheid, de
objectiviteit of de onpartijdigheid van de certificatie-instelling kunnen
beinvloeden.10 In de accreditatierichtlijnen zijn de eisen nader gepreciseerd. Zo
worden advies-activiteiten van certificatie-instellingen toegelaten indien zij
algemene informatie omvatten en niet zijn toegespitst op de situatie van een bepaald
bedrij f. Ook mogen certificatie-instellingen activiteiten ontplooien gericht op de
vraag of een bedrijf klaar is voor certificatie, zolang deze activiteiten maar niet
leiden tot aanbevelingen ofadvies. De certificatieactiviteiten van de certificatie-
instelling en de advies-activiteiten van een gelieerde organisatie mogen niet samen
worden aangeboden. De certificatie-instelling mag nooit de indruk wekken dat
de combinatie van certificatie door de instelling en advies van een gelieerde
organisatie enig zakelijk voordeel voor een client kan opleveren. De certificatie-
instelling dient haar onpartijdigheid jegens accreditatie-instellingen te kunnen
bewijzen en dient voor zover mogelijk en gerechtvaardigd haar procedures en
dossiers open te stellen voor onderzoek naar een potentiele belangenverstrengeling.
Dit alles gaat gepaard met eisen aan het personeel met betrekking tot de relatie
tussen hun werkzaamheden bij de certificatie-instelling en andere professionele
activiteiten die zij in het verleden hebben ondernomen.

10      Een gelieerde instelling is volgens de interpretatierichtlijnen een instelling die op enige wijze -
bijvoorbeeld door gemeenschappelijke naam, eigenaars, directeuren ofcontractuele of informele
afspraken - in potentie de uitkomst van het certificatie-onderzoek kan beinvloeden.
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F. Inspraak van belanghebbenden
Een eis welke samenhangtmetde onpartijdigheid en objectiviteit van de certificatie-

instelling, is dat de structuur van de certificatie-instelling zodanig moet zijn dat
alle partijen, die daar een relevant belang bij hebben, betrokken zijn bij de
ontwikkeling van het beleid inzake de inhoud en het functioneren van het
certificatiesysteem. Volgens de interpretatierichtlijnen van het Europees verband

van accreditatie-instellingen is voor de naleving van deze eis essentieel dat alle

partijen die eenaanmerkelijk en identificeerbaarbelangbij het certificatiesysteem
hebben de mogelijkheid moet zijn gegeven om te participeren. Daar deze eis van
bijzonder belang is in het licht van de inhoud van de certificatie-eisen en de
gehanteerde procedures zal hieronder nader op deze eis worden ingegaan.

G. Zorgvuldigheid
De normen schrijven voordat hetpersoneel van de certificatie-instelling competent
is.  De certificatie-instelling dient daartoe zelf relevante minimumcriteria vast te
stellen. Bij de uitvoering van systeemcertificatie dienen de auditors te voldoen
aan de eisen zoals neergelegd in de internationale normen voor de uitvoering van
kwaliteitssysteem-audits. Aan personen die het onderzoek uitvoeren dienen up-
to-date instructies en informatie over alle relevante procedures te worden verschaft.

De normen bevatten formele eisen met betrekking tot de informatie die aan
de certificaataanvrager/houdermoet worden verschaft voor en tijdens de procedures,
het opstellen van het beoordelingsrapport, de certificatiebeslissing alsmede de

herbeoordelingsonderzoeken. De inhoud en uitvoering van de beoordelingsactivitei-
ten dienen zorgvuldig te worden vastgesteld en te worden bekendgemaakt aan de

aanvrager/houder en/ofmet hem worden overeengekomen. De beoordeling moet
alle elementen van hetcertificatieschemaomvatten." Naafloop vande beoordeling
worden de resultaten vanhet onderzoek aan de aanvrager/houderbekendgemaakt.
Een rapport wordt opgesteld en zo snel mogelijk onder de aandacht van de
aanvrager gebracht. Het rapport dient onder andere een beoordeling te bevatten
over de overeenstemming met of afwijkingen van alle relevante eisen. De
certificaathouder/aanvragerkrijgt de mogelijkheid commentaarte leveren. Indien
nodig kan de beoordeelde plannen ontvouwen voor verbetertrajecten en kunnen

afspraken worden gemaakt over gedeeltelijke of volledige herbeoordelingen.
Vervolgens wordt doorde certificatie-instelling de uiteindelijke beslissing genomen.
De uiteindelijk verzamelde informatie moet voldoende zijn om een zorgvuldig
besluit te kunnen nemen en te kunnen gebruiken bij verder procedures, zoals

11         Op grond van derichtlijn EA 7/01 dientde certificatie-instellingde auditors toe te staan voldoende
tijd te nemen voor hun beoordeling.
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bijvoorbeeld een beroepsprocedure:2 Periodiek dienen controle- en herbeoorde-
lingsonderzoeken te worden uitgevoerd met een frequentie die voldoende is om
overeenstemming met de eisen te blijven verzekeren.

H. Klachten, beroep en geschillen
Op basis van de normen dient de certificatie-instelling te beschikken over
procedures voor beroep, klachten en de behandeling van geschillen. Geschillen
enklachten dienen op adequate wijzenbinnen een redelijke tijd wordenbehandeld.
Zij moeten worden behandeld door personen die geen betrokkenheid hebben (of
recentelijk hebben gehad) bij de certificaathouder en/of de klager. Geschillen en
klachten dienen te worden geregistreerd, er zal adequaat op moeten worden
gereageerd en de eventueel genomen maatregelen dienen te worden geregistreerd
en te worden beoordeeld op hun effectiviteit. Waar de procedures niet leiden tot
een acceptabele voor de betrokken partijen aanvaardbare oplossing zal de
certificatie-instelling moeten voorzien in een beroepsprocedure. Deze procedure
moet voorzien in de mogelijkheid voor een appellant om op formele wijze zijn
bezwaren voor te leggen aan een orgaan waarvan de onpartijdigheid is verzekerd
en waarbij de uiteindelijkebeslissingschriftelijk enmetredenenonderbouwd aan
de appellant wordt medegedeeld. De certificatie-instelling moet verzekeren dat
alle belanghebbendepartijen op de hoogte zijn van hetbestaan van eenberoepspro-
cedure en van de stappen die daarvoor moeten worden genomen. De certificatie-
instelling moetbovendienbij haarcertificaathouders bedingen dat zij eenbestand
bijhouden van binnengekomen klachten, welke op verzoek door de certificatie-
instelling kunnen worden ingezien.

I. Openbaarheid
De certificatie-instelling dient informatie te verschaffen (door middel van
publicaties, elektronische media  of op andere wijze) en op verzoek beschikbaar
te stellen overeen groot aantal zaken. Het betreft informatie overhetrechtsregime
waaronder zij functioneert' 3, de inhoud van haar certificatiesysteem waaronder
de regels en procedures voor het verlenen, verlengen, schorsen en intrekken van
certificaten, informatie over de beoordelingscriteria en de methoden van onderzoek,
een beschrijving van de wijze waarop de instelling financiele steun ontvangt en
algemene informatie over de kosten van certificatie,14 een beschrijving van de

12        Derichtlijn EA 7/01 spreekt over voldoende in formatie die de certificatie-instelling in staat stelt
een 'informed decision' te nemen, dat als grondslag kan dienen voor gebruik in beroepsprocedures
of voor de planning van volgende beoordelingen en dat continuiteit verzekert. De richtlijn geeft
bovendien extra eisen die niet in de norm zijn genoemd, zoals bijvoorbeeld dat het rapport een
samenvatting bevat van de meest belangrijke bevindingen.

13 'Information about the authority under which the certification/registration body operates'.
14      Ook deze eis heeft te maken met de onpartijdigheid van de certificatie-instelling.
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rechten en plichten van aanvragers en certificatiehouders alsmede eisen en
beperkingen ten aanzien van het gebruik van het merkteken en het certificaat van
de certificatie-instelling, informatie overde klachten-, beroep- en geschillenproce-
dures en een bestand van gecertificeerde producten en/0f certificaathouders.

J. Vertrouwelijkheid van gegevens
Naast eisen ten aanzien van de aanwezigheid vanprocedures voor documentenbe-
heer en opslag dient een certificatie-instelling de nodige voorzieningen te treffen
om de vertrouwelijkheid van de informatie uit certificatieactiviteiten te behouden.
Buiten de normale publicaties van lijsten van gecertificeerde producten, bedrijven
of personen mag zij  over hen geen informatie naar buiten brengen, tenzij  dit
geschiedt op grond van een wettelijke verplichting ofmet schriftelijke toestemming
van de gecertificeerde.

4.2 De eisen en hun toepassing

Hiermee zijn de belangrijkste eisen gegeven, die zijn opgenomen in de normen
en interpretatiedocumenten met betrekking tot de inrichting van de certificatie-
instelling alsmede haar activiteiten en procedures. Deze criteria behoren ervoor
te zorgen dat er een organisatorische scheiding bestaat tussen de vaststelling van

de beoordelingscriteria en beoordelingswijze, de uitvoering van de beoordelingen
overeenkomstig dit certificatieschema en de beslissing inzake de verlening en
intrekking vanhet certificaat. Zij voorzienbovendien in de onafhankelijkheidvan

de certificatie-instelling en de onpartijdigheid van zowel de uitvoering van de
beoordelingen als de beslissingen inzake deze beoordeling. Tenslotte voorzien
zij in procedures om klachten in te dienen en ombezwaren tegen beslissingen van
de certificatie-instelling voor te leggen. Deze eisen bieden gezamenlijk een
objectivering van onpartijdige enbetrouwbare uitvoering van certificatieactiviteiten.

Alhoewel deze eisen een belangrijke basisbieden voorbetrouwbare uitvoering
van certificatieactiviteiten, dient echter tevens in het oog te worden gehouden dat
de eisen zodanig geformuleerd zijn dat zij voldoende ruimte bieden voor
interpretatie en derhalve ook voor verschillen in interpretatie. Erkan onduidelijk-
heid bestaan over de vraag op welke wijze certificatie-instellingen aan de
betreffende eisen tegemoet dienen te komen. Dit kan met name bij de accreditatie

van certificatie-instellingen tot problemen leiden. Dit probleem zal nader aan de

orde komen bij de bespreking van de activiteiten van de Raad voor Accreditatie
in paragraaf zeven.
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5                   De totstandkoming van de eisen en procedures van het certificatie-
systeem

5.1 De oorsprong van de eisen van het certificaat

De eisen die de criteria vormen van de beoordeling, zullen vanzelfsprekend per
object verschillen. Of ten aanzien van een bepaald object certificatieactiviteiten
worden ontplooid en op grond van welke materiele eisen de beoordeling zal
plaatsvinden, is afhankelijk van de behoefte aan inachtneming van bepaalde eisen
en de vraag naar bewijzen voor de toepassing van deze eisen in de verschillende
marktsectoren. In het bovenstaande zijn echter wel twee formele eisen aan de orde
gekomen die betrekking hebben op de oorsprong en totstandkoming van de eisen.

Allereerstbetreft hetde eisen die onderhetkopje objectiviteit zijn genoemd.
De criteria op basis waarvan het object van certificatie wordt beoordeeld zullen
zoveel mogelijkafkomstig zijn van relevante normen ofandere relevante normatieve
documenten. Veel certificatieactiviteiten worden dan ook uitgevoerd op basis van
normenensommige certificatieactiviteiten zijn in de volksmond dan ookmetname
bekend onder de aanduiding van de betreffende normenreeksen, bijvoorbeeld ISO-
9000 certificatie (vaak zelfs ISO-certificatie genoemd). Noodzakelijke uitwerkingen
van eisen voor certificatieactiviteiten ten aanzien van specifieke objecten zullen
door deskundige en onpartijdige commissies of personen worden geformuleerd
en door de certificatie-instelling worden gepubliceerd. In de uitvoering van
certificatieactiviteiten wordt derhalve gestreefd naarzo breedmogelijk hanteerbare
certificaten.

Ten tweede bevatten de normen de eis dat de structuur van de certificatie-
instelling zodanig moet zijn dat alle partijen die op relevante wijze betrokken zijn
bij de certificatieactiviteiten, tevens betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling
van het beleid inzake de inhoud en het functioneren van het certificatiesysteem.

15

Het certificatiesysteem behelst het algemeen door de certificatie-instelling
gehanteerde stelsel van voorschriften enprocedures voorhetbeheren en uitvoeren
van certificatie. Voor elk specifiek werkterrein waarop certificatieactiviteiten
worden ondernomen dienen de bijzondere regels te worden vastgelegd in het
certificatieschema.16 Dit schema omvat het object van certificatie, de objectieve
en meetbare criteria en de methode waarmee de overeenstemming van het object
van certificatie met de eisen kan worden vastgesteld:7 De inspraak vanbelangheb-

15          Indien geen algemeen gehanteerde eisen, zoals normen, beschikbaar zijn ofbinnen een marktsector
behoefte bestaat aan bijzondere eisen, dienen deze eisen dan ook met medewerking van
belanghebbendepartijen tot stand te komen en te worden gepubliceerd doordecertificatie-instelling

16          Binnen 66n certificatiesysteem kunnen voorverschillende gespecificeerde certificatieonderwerpen
(objecten) verschillende schema's worden gehanteerd.

17   RvA-RO.
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benden moetervoorzorgen dathetcertificaat een waarde vertegenwoordigtjegens
alle betrokkenpartijen ennietenkel voor66npartij. Departicipatie vanbetrokken

partijen moet met andere woorden zorgen voorhet draagvlak voor ofhet vertrouwen
in het certificaat binnen de betreffende marktsector. 18

5.2 Colleges van Deskundigen

De eisen van onpartijdigheid en vanbetrokkenheid vanpartijenbij hetcertificatie-
systeem wordt doorgaans zo uitgelegd datde certificatie-instelling voorelkterrein
van certificatie beschikt over een commissie, het zogenaamde College van
Deskundigen (CvD), waarin betrokken partijen evenwichtig vertegenwoordigd
zijn." Het CvD moet door de certificatie- instelling om advies worden gevraagd
over de aard en inhoud van het certificatiesysteem, de eisen en onderzoeksmetho-
den, de noodzakelijke beoordelingsfrequentie en de voorschriften betreffende het

gebruik van het certificaat ofhet certificatiemerk. Het College van Deskundigen
bepaaltwelke adviezenmetbetrekkingtotdeze zakenbindend zijn. Metbetrekking
tot de inhoud en het functioneren van het certificatieschema kan de certificatie-
instelling geen enkele certificatieactiviteit ontplooien zonder de expliciete
toestemming van het College.20 Zowel het bewijs van goedkeuring door deze
Commissie als informatie over de samenstelling van deze Commissie moeten
worden opgestuurd naar de RvA. Van belang is bovendien dat het College van
Deskundigen betrokken moet blijven bij het functioneren van het certificatiesys-
teem. Hetmoet daartoe regelmatig, maar in ieder geval twee maalperjaar, bij elkaar
komen. Mocht het systeem tekortkomingen hebben dan kan het College van
Deskundigen daarover derhalve (bindend) advies geven.

Vaak zijn verschillende certificatie-instellingen in het kader van een bepaald
certificatie-onderwerp actief. Al deze certificatie-instellingen dienen te beschikken
over een College van Deskundigen. Soms echter kan het lastig zijn om voor
meerdere instellingendeskundigente vinden die in het CvD zitting kunnen nemen.21

Bovendien is het in het licht van het algemene vertrouwen dat aan certificaten kan
worden gehechtprettig, indien certificatieactiviteiten van verschillende certificatie-

instellingenmet betrekking tot hetzelfde object op basis van gelijke certificatiesyste-
men worden uitgevoerd. Het komt dan ook geregeld voor dat 66n CvD voor

18 Achtergronden certificatie en accreditatie 1999, p. 6; Bering 1994, p. 1.
19      De door de RvA gehanteerde interpretatie schrijft voor dat het certificatiesysteem in ieder geval

66n College van Deskundigen kent voor het relevante werkterrein. In het geval dat de certificatie-
instelling een stichting is, vormen de verschillende betrokkenen onderdeel van het bestuur van de
stichting en behoeft geen gebruik te worden gemaakt van een speciale commissie. Het bestuur van
de stichting kan dan het College van Deskundigen vormen.

20          Achtergronden van certificatie en accreditatie 1999; RvA-G7 Interpretatiedocument betrekking
tot EN 45011 4a, tweede zin, van 18 december 1991.

21        Bruggeling 1996.
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verschillende certificatie-instellingen optreedt. Hetbetreftdan gemeenschappelijke
CvD's, die voorenkele certificatie-instellingen optreden ofCentrale Colleges van
Deskundigen (CCvD's) die voor alle certificatie-instellingen optreden. De CCvD's
zijn doorgaans onderdeel van stichtingen die zijn opgericht met het doel de
inrichtingen het functioneren van de certificatie van eenbepaald objectte beheren.
De certificatie-instellingen verbinden zich contractueel aan deze stichtingen,
waardoor zij gebruik kunnen maken van de certificatieschema's van de stichting
en eventueel van het merkteken dat deze stichting onder beheer heeft. De RvA
controleert de Centrale Colleges, al waren zij onderdeel van de certificatie-
instellingen. Met name bij productcertificatie in de bouw wordt gebruik gemaakt
van gemeenschappelijke Colleges van Deskundigen. Voorbeelden van Centrale
Colleges van Deskundigen zijn die met betrekking tot de certificatie van
arbodiensten (welke fungeertbinnen de Stichting BeheerCertificatie Arbodiensten)
of milieuzorgsystemen (welke onderdeel uitmaakt van de Stichting CoOrdinatie
Certificatie Milieuzorgsystemen).

5.3 De samenstelling en procedures van Colleges van Deskundigen

Het is soms lastig vast te stellen of alle betrokken partijen bij de inrichting van
het certificatiesysteem betrokken zijn.22 De richtlijnen gaan er vanuit dat iedere
groep met een aanmerkelijk en identificeerbaar belang in de gelegenheid moet
zijn gesteld om deel te nemen en dat er sprake is van een evenwichtige situatie
waar geen belang een doorslaggevende invloed heeft. Een certificatie-instelling
moet kunnen aantonen dat zij een afweging heeft gemaakt van de bestaande
belangen ten aanzien van het betreffende onderwerp in het betreffende marktseg-
ment. De aangemerkte belanghebbenden dienen in de mogelijkheid te zijn gesteld
om te participeren. De meest voor de hand liggende belanghebbenden zijn de
partijen op de markt waarbinnen het certificaat als informatiemiddel fungeert, met
andere woorden de leveranciers en afnemers. De belangen die meespelen kunnen
echter breder zijn dan die van deze direct betrokken marktpartijen. De gelijkenis
met normcommissies in het officiele normalisatieproces springt in het oog. In dat
kader is gebleken dat juist de betrokkenheid van belangengroeperingen als
consumentenorganisaties, milieuorganisaties, werknemersorganisaties en
organisaties van het midden- en kleinbedrij fop problemen stuit.23 Het is de vraag
ofmindergoed georganiseerde ofminderkapitaalkrachtige groepen in voldoende
mate vertegenwoordigd zijn in het wijdvertakte stelsel van de vele Colleges van
Deskundigen.

22 EZ-nota Internationaal is de norm 2000, p. 35.
23       Stuurman 1995, p. 166-171; Falke 1997, p. 204-215; Schepel en Falke 2000, p. 101-127.
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Zijn van de officiele normalisatie-instellingen de gehanteerde procedures
min of meer bekend, met betrekking tot het functioneren van Colleges van
Deskundigen is dat niet het geval. Er lijken ook geen algemene regels te bestaan
voor het functioneren van deze commissies. Dit maakt het functioneren van deze
Colleges voor buitenstaanders weinig transparant. Men kan de procedures van
de verschillende CvD's enkel achterhalen door deze bij certificatie-instellingen
ofbeheersstichtingen van CCvD's op te vragen.

De naam 'College van Deskundigen' is misleidend. Zuiverder zou het zijn
om deze commissies'Colleges van Belanghebbenden' te noemen. Bij gebrek aan
heldere voorwaarden ten aanzien van samenstelling en procedures van Colleges
van Deskundigen bestaat het risico dat de schema's niet tegemoet komen aan de
behoeften van alle belanghebbende partijen, of dat juist de bijzondere belangen
vaneen aantal direct betrokkenpartijeninhetcertificatieschema vertalinghebben
gevonden. Dit kan ertoe leiden dat ongerechtvaardigde verwachtingen bestaan
ten aanzien van certificaten en kan zelfs leiden tot pogingen tot'windowdressing'
en marktafscherming.24 Uit dit oogpunt is het verstandig, indien - met name voor
certificatieonderwerpen met een grote maatschappelijke waarde - meer aandacht
wordt besteed aan de transparantie van de gehanteerde regels en procedures.25

6           Draagkracht in de markt

Nu de belangrijkste eisen aan certificatieactiviteiten bekend zijn, alsmede enige
duidelijkheid bestaat over de oorsprong van de beoordelingscriteria en de
vaststelling van de procedures is de volgende stap om 'de markt' te bekijken die

24          Er bestaan diverse voorbeelden van dergelijke misstanden en misverstanden. Een betrekkelijk oud
voorbeeld is dat van de Stichting Certificatie Kraanverhuur. Deze organisatie werd door de
brancheorganisatie van kraanverhuurbedrijven met name benut om de Nederlandse markt voor
buitenlandse bedrijven af te schermen. Deze handelwijze werd uiteindelijk afgestraft. (GvEA EG
22 oktober 1997, Gevoegde zaken T-213/95 en T-18/96 (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf
(SCK)en Federatie van Nederlandse Kmanbedrijven (FNK) tegen Commissie),Jur.  1997 p. II-1739)
Een voorbeeld van ongerechtvaardigd vertrouwen biedt de certificatie ten aanzien van de selectie
van niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval fungerend onder het Besluit stortverbod afvalstoffen.
In 1999 bleekuiteen rapportvan de inspectiemilieuhygiene datde gehanteerde certificatieschema's
onvoldoende waarborgen boden voor de bekwaamheid van de gecertificeerde sorteerbedrijven.
Inspectierapport Niet-herbruikbaar bouw en sloopafval 1999, p. 61-64.

25 Normalisatie-instellingen hanterenvasteprocedures voorregelstelling tussenbelanghebbendepartijen.
Ondanks de gebreken diezichten aanzien van deprocedures vannormalisatie-instellingen voordoen
wordt dan ook regelmatig voorgesteld om certificatiescherna's binnen normalisatie-instellingen
te ontwikkelen. Het NEN en de RvA hebben aangegeven daarvoor een speciaal soort norm (of
procedure)'de Nederlandse Technische Afspraak' (NTA) te willen hanteren. (EZ-nota Internationaal
is de norm 2000, p. 35) Nadeel van de NTA is echter weer dat deze aan minder waarborgen
onderhevig is dan een 'gewone' Nederlandse norm. Er is een korte openstellingstermijn voor
deelname, er wordt niet gestreefd naar consensus en er vindt geen openbare kritiekronde plaats
(www.nni.nl/nl/nor/ntaf/brochure zoals geraadpleegd op 5 februari 2002).
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het certificaat alsmede de certificatieactiviteiten moet dragen. Hierboven is reeds
aangegeven dat de participatie van betrokken partijen bij het certificatiesysteem
zorg moet dragen voor draagvlak voor het certificaat op de markt. Een zelfde
opmerking is ook reeds gemaakt ten aanzien van normalisatie en normen. Ook
daar werd aangegeven dat de betrokkenheid van zoveel mogelijk partijen en het
streven naar consensus over de inhoud van de norm zorg moet dragen voor een
norm die voor iedereen acceptabel is en derhalve door betrokken kan worden
toegepast. Ten aanzien van normalisatie is bovendien aangegeven dat de
uiteindelijke waarde van de norm slechts kan worden beoordeeld aan de hand van
de toepassing. Voldoet een norm niet dan zal deze uiteindelijk een beperkte
toepassing kennen en vice versa. Bij een certificatiesysteem is het niet anders. De
markt vraag om bepaalde bewijsmiddelen ten aanzien van de kwaliteit van
producten ofproductieprocessen. De participatie van betrokken partijen bij het
certificatiesysteem dient te leiden tot draagvlak voorhette hanterencertificatiesys-
teem en overeenstemming over de toegevoegde waarde van het certificaat. De
toepassing van het certificatiesysteem en de voortdurende aanvraag en verlening
van certificaten zijn een indicatie voor de waarde van het certificaat binnen de
betreffende marktsector. Het College van Deskundigen dient regelmatig bij elkaar
te komen om het functioneren van het certificatiesysteem te controleren en te
bekijken of het wel aansluit bij de behoefte  van de betrokkenen in de sector.

Zowel het kwaliteitsniveau van de beoordelingseisen als de betrouwbaarheid
van de beoordelingsactiviteiten worden derhalve door betrokkenen vastgesteld
en dienen hun waarde in de praktijk te bewijzen. Men kan daarom de op de markt
bestaande behoefte aan certificatie, het bestaan van eisen en de toepassing van
de eisen niet van elkaar scheiden.

Men dient echter enige kanttekeningen te plaatsen bij de marktconforme waarde
van certificatie,  met name omdat  ' de markt' niet bestaat.

Ten eerste is er sprake van markten met verschillende omvang. Het is de vraag
in hoeverre de gehanteerde eisen, zowel die ten aanzien van certificatieactiviteiten
als die ten aanzien van het object van certificatie, tegemoet komen aan de vraag
in de marktsector waar de certificatie-instelling actief is. Het hanteren van
internationale normen heeft als voordeel dat de eisen internationaal gedragen
worden, maar kan tevens meebrengen dat de eisen niet aansluiten bij de specifieke
situatie van betrokkenen. Het feit dat intemationale normalisatie aan betrokkenen
over de hele wereld tegemoet moet komen, kan tot gevolg hebben dat de eisen
meer globaal worden geformuleerd en derhalve voormeerdere interpretaties vatbaar
zijn. Vaak dienen eisen nader te worden geYnterpreteerd ofuitgewerkt om ze voor
beoordeling geschikt te maken. Zo hanteren accreditatie-instellingen interpretatie-
richtlijnen voor de gehanteerde normen voor certificatieactiviteiten zodat aan

106



Waarborgen rond certiflcatie

accreditatie een voldoende en algemeen vertrouwen kan worden gehecht.
Specificaties en bijzondere behoeften van marktpartijen met betrekking tot
gehanteerde certificatiesystemen in de betreffende marktsector dienen door het
College van Deskundigen te worden vastgesteld. Eenvormige uitvoering van
certificatieactiviteiten is een voordeel in het licht van de algemene waarde die aan
certificaten kan worden gehecht, maar een nadeel daar waar in diverse (deel)
branches verschillende wensen leven omtrent de certificatieactiviteiten.

Ten tweede is er sprake van verschillende markten. Er bestaat een markt voor
certificatieactiviteiten, waar certificatie-instellingen en certificaataanvragers elkaar
ontmoeten, en een markt waarbinnen het certificaat zijn functie vervult. In deze
verschillende markten kunnen tegengestelde belangen spelen. Het feit dat
certificaten op eenbepaaldemarkt een waarde voorproducenten vertegenwoordi-
gen, kan meebrengen dat het certificaat een zelfstandig doel wordt in plaats van
de onderliggende behoefte aan toepassing vanbepaalde eisen en controleprocedures.
Op de markt van certificatieactiviteiten hebben certificatie-instellingen een
commercieel belangbij het verlenen van zoveel mogelijk certificaten. Concurrentie
tussen de certificatie-instellingen kan tot gevolg hebben dat de controle-activiteiten
minder zorgvuldig worden uitgevoerd.

Een aanwijzing voorhet feit dat demarktwerking niet altijd even gunstige effecten
heeft op de kwaliteit van certificaten zijn de ervaringen opgedaan met certificatie
van kwaliteitssystemen op grond van de oude ISO-9000 serie. Door deze normen
te hanteren wordt - zoals reeds eerder aan de orde is geweest - de organisatiestruc-
tuur van een bedrijf zodanig ingericht dat men in staat moet worden geacht om
producten of diensten te leveren met een bepaalde kwaliteit. 26

Ondanks het feit dat de waarde van kwaliteitszorg en de ISO-9000 serie breed
is erkend, de betreffende serie een van de meest succesvolle normenreeksen uit
de geschiedenis is en ISO-9000 certificatie wereldwijd op grote schaal wordt
verricht, is er in het verleden twijfel ontstaan over de waarde van ISO-9000
certificaten. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat ISO-9000 gecertificeerde
bedrijven niet beter presteerden dan met-gecertificeerde bedrijven. 27

Erwerden inde literatuurverschillende oorzaken genoemd voorde gebreken
van ISO-9000 certificatie. Veel certificaataanvragers hechttenniet zozeeraanhet
navolgen van de eisen van de ISO-9000 normen, als wel aan het certificaat zelf.
Bedrijven gingen overtot certificatie om aan de vraag vanhun afnemers te voldoen
of om niet achter te blijven bij de concurrentie, terwijl dit niet altijd gepaard ging

26       In 2000 is een ingrijpend gewijzigde nieuwe ISO-9000 serie vastgesteld, waarin onder andere het
klanten perspectief en de continue verbetering van het kwaliteitszorgsysteem een meer centrale
rol hebben gekregen. Bergenhenegouwen, De Jong en De Vries 2000.

27 Specifiek maart 1997, p. 10-11.

107



Hoofdstuk 5

met de gedachte dat het hanteren van de betreffende eisen ook een toegevoegde
waarde zoumoeten vertegenwoordigen voorhunbedrijfsorganisatie. Het opstellen
van hetkwaliteitshandboek bijvoorbeeld, waarinprocessen, takenen verantwoorde-
lijkheden moeten worden beschreven, werd vaak ervaren als een bureaucratische
last. De weg naar certificatie leidde dan ook vaak niet tot grote verbeteringen met
betrekking tot de zorg voorkwaliteitbinnen debedrijfsorganisatie. ISO-9000kreeg
daardoor de naam een papieren tijger te zijn.

Het optreden van certificatie-instellingen leek ook niet aan deze ontwikkeling
bij te dragen. Bedrijven die slechts een certificaat wilde behalen hadden geen
behoefte aan nauwkeurige en strenge auditors. Certificatie-instellingen hebben
een commercieel belang bij het verstrekken van (zoveel mogelijk) certificaten en
veroorloven zich soms een weinig kritische houding. Prijsconcurrentie tussen
certificatie-instellingen leidde bovendien tot minder uitgebreide en minder
nauwgezette controle-activiteiten. Daarnaast leidde de op de markt ontwikkelde
praktijk van het aanbieden adviesdiensten ter implementatie van ISO 9000 in
combinatie met de uitvoering van certificatieactiviteiten tot twijfels over de
betrouwbaarheid van de beoordelingen. Deze praktijk stemt overigens, zoals
hierboven duidelijk is geworden, niet overeen met de normen voor de uitvoering
van certificatieactiviteiten. 28

Met dit voorbeeld wordt geenszins beoogd een algemeen oordeel te geven over
de waarde van ISO-9000-certificatie in de jaren negentig. Wel kan uit het
bovenstaande worden afgeleid dat de vraag naar certificaten alleen geen garantie
is voor de aanwezigheid van een brede behoefte om gestelde eisen in de praktijk
te brengen en nauwgezette beoordelingen door certificatie-instellingen te laten
uitvoeren. Ook de recente commotie rond de waarde van het VCA-certificaat geeft
aan dat het feit dat een certificaat veel gevraagd wordt, nog niet altijd betekent
dat de waarde van de beoordeelde eisen algemeen gedeeld wordt in de betreffende
sectorofsectoren. Geruchten die de ronde deden overhet'kopen' van certificaten
enoverweinigkritische auditors werden van vele kantenbevestigd.29 Hoogwaardige
certificatieactiviteiten zijn duur. Certificatie-instellingen zijn commerciele
instellingen die zich richten op de markt. Oferdure betrouwbare certificatieactivi-
teiten worden uitgevoerd hangt mede afvan de vraag op die markt. De markt biedt
draagkracht voor het kwaliteitsniveau van certificatieactiviteiten, maar vormt
tegelijkertijd ook een bedreiging van de uitvoering van de certificatieactiviteiten,
indien door de afnemers van certificatieactiviteiten de verwerving van certificaten

28          ToxopeOs, Ten Broeke en Gieskes 1994, p. 12-16; Drouven 1994, p. 21-24; Van Schooten en Ebbinge
1998, nr. 1, p. 4-7, Braam en Jorissen 2001.

29      Arbo & milieu 2001/5, p. 8-10. Rommelse 2001.
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belangrijker wordt geacht dan de betrouwbare beoordeling van de onderliggende
criteria.

7            De Raad voor Accreditatie

Een andere garantie voor vertrouwenwekkende uitvoering van certificatieactiviteiten
wordt aan de bovenkant van de piramide gevormd door de accreditatie-instellingen.
De Nederlandse Raad voor Accreditatie is een stichting die in samenwerking tussen

bij conformiteitsbeoordeling betrokken partijen en de overheid is opgericht. De
stichting heeft onder andere tot doel conformiteits- en kwaliteitsverklarende
instellingen of personen te accrediteren en het vertrouwen in de Nederlandse
accreditatiestructuur en daardoor in de geaccrediteerde instellingen en personen
in stand te houden. Het bestuur van de RvA wordt gekozen uit kringen van de
overheid, bedrij fsleven en laboratoria, certificatie-en inspectie-instellingen en de
Raad van Toezicht bestaat uit vijftien tot dertig personen die gekozen worden uit
belanghebbenden afkomstig van de overheid, consumenten, producenten en de
conformiteitsbeoordelingsinstellingen:' Uit de brede maatschappelijke vertegen-
woordiging in de RvA en uit het feit dat bijna elke certificatie-instelling is
geaccrediteerd mag worden afgeleid, dat in de sectoren waarin certificatie-
instellingen actiefzijn doorgaansbelang wordt gehecht aan een eenduidige kwaliteit
van de activiteiten van certificatie-instellingen en aan de controle daarvan door
een onafhankelijke organisatie.

Zoals reeds aangegeven verricht de RvA haar activiteiten conform een norm
ten aanzien van de uitvoering van accreditatie, die weer nader gespecificeerd is
in een richtlijn en houdende accreditatie-instellingen onderling controles op elkaars
activiteiten. De gehanteerde criteria vertonen gelijkenis met de eisen die aan
certificatie-instellingen worden gesteld, vandaar dat niet uitgebreid op deze eisen
zal worden ingegaan. Ook de RvA gaat na een initiele beoordeling een (accreditatie)
overeenkomst aan op basis waarvan controle- en herbeoordelingen worden
verricht.31 Het leeuwendeel van de middelen van de RvA wordt gevormd door de
contributies van de geaccrediteerde certificatie-instellingen en de in rekening
gebrachte beoordelingskosten.

Met betrekking tot het functioneren van de RvA kan het volgende worden
opgemerkt.

Allereerst bieden de normen ten aanzien van certificatieactiviteiten nogal

wat interpretatieruimte. De EA-richtlijnen die RvA hanteert helpen om deze ruimte

30          RvA-R 1  Statuten  van  de  Raad voor Accreditatie, versie juli  1996.
31           De  Reglementen  van  de RvA zijn verkrijgbaar op de home-page van  de  RvA
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te verkleinen, maar dan nog is het belangrijk om te weten welke precieze
interpretatie de RvA hanteert. Deze interpretatie bepaalt immers de waarde van
de gehanteerde eis. Hierboven is bijvoorbeeld reeds opgemerkt dathet vanbelang
is te weten wat nu eigenlijk wordt verstaan onder een evenwichtige betrokkenheid
vanbelanghebbendepartijenbij de vaststellingenhetbeheer vanhet certificatiesys-
teem. Zijn dit slechts de leverancier en de afnemer of mogelijk ook andere
betrokkenen? Een ander voorbeeld is wat wordt verstaan onder de eis dat degene
die het onderzoek uitvoert een ander is dan degene die de beslissing neemt. Deze
scheiding van feitenonderzoek en waardering kan institutioneel worden vormgege-
ven door de instelling van een aparte commissie op managementniveau die de
beslissingen neemt. De scheiding kan echter tevens worden vormgegeven door
de auditor die voor een aantal clienten het onderzoek doet, bij andere clienten de
beslisser te laten zijn en voor een andere auditor het omgekeerde. De eerste optie
biedt waarschijnlijk meergarantie vooreen onpartijdige beslissing dan de tweede.
Zo kunnennog andere voorbeelden wordengegeven. Bijvoorbeeldmetbetrekking
tot de vraag wat de minimumdeskundigheid van hetbij de beoordelingenbetrokken
personeel is. De certificatie-instelling dient de competentie van haar personeel
te waarborgen. Hierbij zou de RvA genoegen kunnen nemen met een procedure
van de certificatie-instelling waaruit blijkt dat zij een afweging heeft gemaakt met
betrekking tot de door haar noodzakelijk geachte competentie. Een andere
interpretatie zou kunnen zijn dat het door de certificatie-instelling opgegeven
competentieniveau tegemoet moet komen aan de algemeen heersende opvatting
in een branche over de noodzakelijke competentie. In beide gevallen hanteert de
RvA de normen ten aanzien van certificatieactiviteiten. De wijze van interpretatie
echter heeft nadrukkelijk gevolgen voor de minimumcompetentie van hetpersoneel
van de certificatie-instelling. De gehanteerde normen en richtlijnen bieden derhalve
nog voldoende interpretatieruimte. Te veel interpretatieruimte kan leiden tot vragen
omtrent de waarde van de beoordelingen van de RvA.

Vervolgens hangt veel afvan de wijze van uitvoering van deze beoordelingen.
De hierboven besproken onzekerheid met betrekking tot de waarde van ISO-9000
certificatie heeft tevens geleid tot bijzondere aandacht voor de activiteiten van
de Raad voor Accreditatie. In 1998 leidde de publicatie van de conclusies van een
doctoraalscriptie tot enige turbulentie. De conclusies van de scriptie waren dat
de controle van de RvA vooral een onderzoek van papierwerk omvatte en geen
uitsluitsel gafoverhet feitelijk functioneren van de certificatie-instelling. Er werd
gesteld dat de RvA weinig aandacht had voor de onafhankelijkheid, kennis en
ervaring van de auditors van de certificatie-instelling, de bewaking van de
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vertrouwelijkheid van de gegevens van klanten van de certificatie-instelling en
de tijdsbesteding door de auditors van de certificatie-instelling.32

Ofdeze kritiek gerechtvaardigd was valt vanuit een externe positie moeilijk
tebeoordelen. De doctoraalstudentbleekechternietalleente staan in zijn kritiek.33
Vanuit de certificatie branche werd opgemerkt dat de relatie tussen certificatie-
instelling en klant nu eenmaal berust op vertrouwen. De controle op de certificatie-
instellingen kan wel worden verbeterd, maar de vraag is dan wie de extra kosten
gaat betalen.34 Feit is dat de turbulentie heeft geleid tot aanpassingen. De RvA
heeft aangegeven veranderingen doorte voeren, in hetbijzonderter verscherping
van de controle van de scheiding tussen advisering en certificatie door instellingen,
van de tijd die door de certificatie-instelling wordt besteed aan 'on site' controle
en van de competentie van de auditors. Bovendien wil men overgaan tot het vaker
bijwonen van audits, meer onaangekondigde onderzoeken uitvoeren, meer
harmonisatie van certificatieschema'snastreven enhetaantal certificatieschema's
beperken.35

8             Conclusie

In het kader van de vraag in hoeverre certificatie een bepaald belang kan dienen,
oftewel welke waarde aaneencertificaat kan worden verbonden, zijn verschillende
factoren van belang. Het betreft de eisen die worden gesteld aan het object van
certificatie, de eisen die aan certificatie-instellingen worden gesteld, de mate waarin
beide soorten eisen worden gedragen door de markt waarbinnen een certificatie-
instelling actief is en de controle die de Raad voor Accreditatie uitoefent. Al deze
factoren hangen nauw met elkaar samen. Uit een internationale behoefte zijn
algemene eisen voor certificatieactiviteiten vastgesteld. De onafhankelijkheid van
de certificatie-instelling en zijn personeel, de onpartijdigheid van de procedures,
de aanwezigheid van klachten- en beroepsprocedures en de vertrouwelijke
behandeling van gegevens moeten worden verzekerd. Certificatie-instellingen laten
zich op grond van deze normen beoordelen dooraccreditatie-instellingen. Het levert
een zekere waarborg dat de algemene eisen voor vertrouwenwekkende certificatie-
activiteiten binnen de certificatie-instelling worden doorgevoerd. De waarde van
het certificaat voor de betreffende marktsector wordt bovendien geborgd door de
betrokkenheid vanbelanghebbendepartijenbij de vaststelling vanhetcertificatie-
systeem, het geheel van door de certificatie-instelling te hanteren eisen, beoorde-

32         Hoogers 1998; Hoogers en De Vries  1998.
33 Van Schooten en Ebbinge  1998, p. 4-7.
34 NCI Milieu en veiligheid 22 april 1998, p. 8-9.
35          De Vries 1998, p.  19; NCI Milieu en veiligheid 22 april 1998, p. 8-9; Laboratorium praktijk juni/juli

1998,220-221; Ebbinge 1998.
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lingsmethoden en procedures. Het feit dat belanghebbenden invloed hebben op
deze procedures onderstreept dat zij, indien zij dat willen, de betrouwbaarheid
van de procedures kunnen ondersteunen en stringente beoordelingen kunnen
garanderen. De uiteindelijke waarde van certificatie wordt danooksterkbeinvloed
doorde vraag in hoeverre binnen de betreffende marktsectorbehoefte bestaat aan
de naleving van stringente eisen en aan nauwgezette certificatieactiviteiten. De
kosten die certificatie meebrengt moeten immers opwegen tegen de baten.

Nu in dit hoofdstuk enige kennis is verkregen over de waarborgen die de
certificatiestructuur omgeven, zal in de volgende drie hoofdstukken aan de hand
van casus wordenbekeken hoe certificatie kan worden gehanteerd ten dienste van
de handhaving van wettelijke voorschriften.
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HOOFDSTUK 6

Certificatie van arbodiensten

1        Inleiding

Dit hoofdstuk vormt het eerste van drie hoofdstukken waarbinnen verschillende
toepassingen van certificatie ten dienste van de handhaving van wettelijke
voorschriften worden beschouwd. Na deze drie hoofdstukken zal een meer
algemene analyse van de publieke functie van certificatie volgen. De in de casus
beschreven toepassingen dienen als voorbeeld van verschillende benaderingen
van de wetgever en zullen tevens worden gehanteerd ter illustratie van mogelijke
problemen die zich rond de publieke functie van certificatie kunnen voordoen.

Dit hoofdstuk handelt over de certificatie van arbodiensten. Op grond van
het Arbeidsomstandighedenbesluit dienen arbodiensten zich te laten certificeren
op basis van minimumvoorwaarden die met betrekking tot de inrichting van hun
dienstverlening worden gesteld. De certificatie vanarbodiensten is totstandgekomen
gedurende een periode dat de overheid ernaar streefde om directbetrokkenenmeer
verantwoordelijkheid te geven voorde invulling van het arbeidsomstandighedenbe-
leid in ondernemingen. Uit de bespreking van deze casus zal echter blijken dat
het verband tussen de wettelijk verplichte certificatie van arbodiensten en dit
beleidsstreven uiteindelijk beperkt is.

Hieronder zal allereerst worden stilgestaan bij de problemen die zich
voordeden met de arbeidsomstandighedenwetgeving en de beleidsvorming die
daaruit voortkwam. Vervolgens wordt gekekennaarhet wettelijk en institutioneel
kader waarmee aan de certificatieactiviteiten is vormgegeven. Tenslotte zal worden

geanalyseerd hoe de certificatie van arbodiensten in de praktijk uitpakt.

2            Problemen met regulering, toezicht en handhaving

De wetgever kampt in de vormgeving van het arbeidsomstandighedenbeleid met
eenmoeilijkoplosbaarprobleem. Enerzijds leertde ervaring dat, indien de overheid
zich niet met arbeidsomstandigheden bezig houdt, in bedrijven een werkklimaat
kan ontstaan waarin de gezondheid van werknemers aan ernstige bedreigingen
bloot staat. Anderzijds kan een effectiefarbeidomstandighedenbeleid ofwel een
beleid dat tot gevolg heeft dat werkzaamheden zo min mogelijk schadelijke effecten
hebben voor de werknemer het beste worden ingericht door de gezamenlijke
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inspanning van werkgevers en werknemers binnen de bedrijven. Zij moeten als
direct betrokkenen het best in staat worden geacht om een inschatting te maken
van de mogelijke gevaren en de noodzakelijke maatregelen te nemen die ongelukken
helpen voorkomen.

Het stellen van veel gedetailleerde wettelijke voorschriften leidt theoretisch
gezien tot een hoge bescherming van de werknemer. Regelgeving alsmede de
handhaving daarvan vormen echter slechts twee van de vele factoren die het
arbeidsomstandighedenbeleid in de ondernemingbeinvloeden. Impliciet ofexpliciet
wordt hetbeleid in de onderneming vormgegeven dooreen kosten- enbatenanalyse
van zowel financiele als sociale aard.' Algemene gedetailleerde regels schieten

hun doel nog wel eens voorbij, omdat zij onvoldoende aansluitenbij de specifieke
risico's en ontwikkelingen in een bepaald bedrijf of een bepaalde sector.
Voorschriften waarvan het nut door werkgevers en werknemers niet wordt
onderkend, dreigen door veronachtzaming dode letters te worden.

Reeds aan het eind van de jaren zeventig, bij de totstandkoming van de
Arbeidsomstandighedenwet, werd gewezen op de ineffectiviteit van de toenmalige
veiligheidswetgeving.2 Erwerd gewezen op het achterhaalde, rigide en ondoorzich-
tige karakter van de regelgeving. In de Arbeidsornstandighedenwet werd daarom

de verantwoordelijkheid van de werkgevers en werknemers benadrukt en werd
getracht de sturende rol van de overheid terug te dringen. De ingezette deregulering
had tegen het eind van dejarentachtig echternog met de gewenste gevolgen. Men
worstelde nog steeds met snel verouderende en complexe wetgeving. De
reguleringsproblemen gingen bovendien gepaard met problemen in het toezicht
en de handhaving. De inspectie werd geacht zowel een adviserende als een
sanctionerende rol te spelen, hetgeen de toezichthouders voor grote problemen
stelde. Het toezichtsapparaat bleek onvoldoende informatie te verwerven over de
situatie in de bedrijven en de overheid bleek niet bij machte de processen en
procedures van besluitvonning in de bedrijven ten aanzien van de arbeidsomstandig-
heden te beinvloeden:  In  1994  werd in het advies  van de Commissie  voor de
toetsing van wetgevingsprojecten (CTW) 'Van keurslijf naar keurmerk' de
arbeidsomstandighedenregulering in feite failliet verklaard. De Commissie stelde
dat het niet mogelijk was gebleken een overzichtelijk, actueel en doeltreffend
regelgevingscomplex te construeren waarin langs bestuursrechtelijke weg de
verplichtingen rond de arbeidsomstandigheden uitputtend en hanteerbaar zijn
genormeerd.   De   in 1994 geldende normen konden de toets van eenvoud,
duidelijkheid en toegankelijkheid niet doorstaan en bleken in de praktijk uit het
oogpunt van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid op onoverkomelijke bezwaren

1 Rapport Algemene Rekenkamer  1989, p.  12.
2      Kamerstukken Il 1976/77,14497, nrs. 3-5.
3 Algemene Rekenkamer  1989.
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te stuiten. Terwijl er veel schortte aan de naleving van de normen, ondergroeven
bovendien fysieke beperkingen aan de uitoefening van het toezicht de legitimiteit
van de normen. De bestaande bestuursrechtelijke regels droegen niet bij aan de
rechtszekerheid en zij hadden nauwelijks toegevoegde waarde voor de beoogde
bescherming van de werknemers:

3             Ontwikkeling van een hernieuwd wettelijk kader

In  1992  werd het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden aan de Tweede
Kamer aangeboden: In dit plan werden hernieuwde uitgangspunten voor de
arbeidsomstandighedenregulering gepresenteerd. De overheid wordt verantwoorde-
lijk geacht voor het basisniveau van arbeidsomstandigheden. Het gaat hier om de
regels ten aanzien van ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico's voor werkne-
mers, alsmede om voorschriften die de wetgever op grond van Europees- en
internationaalrechtelijke verplichtingen in wetgeving dientneerte leggen: Buiten
deze basisnormen zijn de werknemers en werkgevers verantwoordelijk om
gezamenlijk voor een goed niveau van arbeidsomstandigheden in de bedrijven
zorg te dragen en dient de overheid zich van materiele normstelling te onthouden.
De werkgever is de eindverantwoordelijke voor het arbeidsomstandighedenbeleid
in zijn onderneming. De overheid zal de zelfwerkzaamheid ondersteunen en
stimuleren.

De hernieuwde beleidslijn werd mede ingegeven door de noodzakelijke
implementatie van een Europese kaderrichtlijn inzake arbeidsomstandigheden:
Deze Richtlijn'betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen terbevordering
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het
werk' verplicht de werkgever zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid
van de werknemers bij hun werkzaamheden. Dit betekent onder andere dat de
werkgevereenbeleid moet voerenterpreventie en evaluatie van derisico's waaraan
werknemers tijdens hun werkzaarnheden bloot staan. Tevens dient de werkgever
een of meer werknemers aan te wijzen die zich met de activiteiten op het gebied
van de beschermingtegen endepreventie vanberoepsrisico's in hetbedrij fzullen
bezighouden. Indien er onvoldoende mogelijkheden zijn dit in het bedrijf te
organiseren dan dient de werkgever een beroep te doen op bedrijfsexteme
deskundige personen en diensten.

4       CTW-advies Van keurslijfnaar keurmerk 1994, p. 10-11.
5             Integraal Beleidsplank rbeidsomstandigheden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

december 1991. Kamerstukken II 1992/93,22950, nr. 1.
6         De internationaairechtelijke verplichtingen vioeien met name voort uit ILO-afspraken.
7           Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van  12 juni 1989, PbEG 1989 L 183.
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Bij de implementatie van de richtlijn werdenhetnationale en Europese beleid
met elkaar verweven. Gelijktijdig aan de implementatie kreeg het nationaal
beleidsstreven van het terugdringen van het ziekteverzuim een vertaling in de
arbeidsomstandighedenwetgeving. Vanaf 1 januari 1994 werd in verschillende
fasen aan alle werkgevers de verplichting opgelegd om in het kader van de
uitvoering van een aantal wettelijke verplichtingen een arbodienst in te schakelen:
De arbodiensten kregen bijstandstaken toebedeeld met betrekking tot zowel de
preventie van beroepsrisico's als de verzuimbegeleiding van werknemers.

De beleidsvorming inzake het streven naar deregulering en naar verdere
herijking van verantwoordelijkheden kreeg in verderejaren een vervolg. In 1997
kwam een nieuw Arbeidsomstandighedenbesluit tot stand.9 Overeenkomstig de
inzet van het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden werd een groot aantal
uitvoeringsbesluiten die onderde Arbeidsomstandighedenwethingen, geYntegreerd
tot 66n sterk afgeslankte regeling. Vervolgens kwameennieuwe Arbeidsomstandig-
hedenwet tot stand.

De  Arbeidsomstandighedenwet 1998 geeft een algemeen kader  voor  het
arbeidsomstandighedenbeleid.'0 Dit kader bestaat uit een vijftal elementen. Ten
eerste omvat de wet een aantal algemene zorgplichten (ofdoelvoorschriften) met
betrekkingtot de organisatie van de arbeiden inrichting van de arbeidsplaats gericht
op de veiligheid vande werknemer. Ten tweedeis inde weteenaantal 'systeembepa-
lingen' neergelegd. Het gaat hier om verschillende onderdelen in het proces van
beleidsvoering van de werkgever ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Er
dient door de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) te worden
opgesteld, die inzichtgeeft inde gevaren die inhetbedrijfde werknemersbedreigen
en een inschatting biedt van de kans dat deze gevaren zich zullen verwezenlijken.
Er dient tevens eenplanvan aanpak te worden opgesteld waarin wordt aangegeven
op welke wijze en binnen welke termijn maatregelen zullen worden genomen om
deze gevaren te beteugelen. Vervolgens dient de werkgever de bevoegdheden en
de verantwoordelijkheden inzake het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn
onderneming te hebben verdeeld. Bovendien dient de ri&e regelmatig te worden
getoetst en zo nodig te worden bijgesteld. Ten derde zijn de algemene doelvoor-
schriften voor de werkgever in het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid
aangevuld met een tweetal bijzondere aspecten. Het betreft het beleid ten aanzien
van het voorkomen van sexuele intimidatie en agressie en het beleid ten aanzien
van het ziekteverzuim. De werkgever dient ziekte van zijn werknemers te
voorkomen en indien zij toch ziek worden, dient hij alles te doen wat in zijn
vermogen ligt om tot verantwoorde reintegratie van de werknemer in het bedrijf

8             Kamerstukken H 1995/96, 24462, nr.  1, p. 6.
9             Besluit van 15 januari  1997, Stb.  1997,60.
10      Kamerstukken H 1997/98, 25879, nr. 3 (MvT), p. 10-19.
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te komen. Ten vierde dientde werkgeverdebijstandin teroepen van arbodiensten.
Deze diensten dienen de wetgever bij te staan bij de uitvoering van de wettelijke
verplichtingen inzake het arbeidsomstandighedenbeleid. Ten vij fde wordt verder
vormgegeven aan de medezeggenschap van de werknemers met betrekking tot
het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de ondememing: 1

Naast de institutionalisering van dezelfwerkzaamheidbinnen de ondernemin-
gen doormiddel van wijzigingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving werden
in de jaren negentig de werknemersverzekeringen zodanig gewijzigd dat de kosten
van een falend arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid steeds meerworden
afgewenteld op de werkgever. De collectieve ziektegeldregelingen werden
afgeschaft, waardoor de werkgever de lasten ging dragen en in de bekostiging van
de WAO werd gedifferentieerd naar de resultaten van het arbo- en verzuimbeleid
van de werkgever.12 Deze wijzigingen moeten de werkgeverde financieleprikkels
geven om aan de zelfwerkzaamheid gevolg te geven.

Tenslotte dient de werkgever het arbeidomstandigheden- en verzuimbeleid
in nauwe samenwerking met de werknemers uit te voeren. Alhoewel de arbeidsom-
standighedenwet een aantal specifieke verplichtingen inzake de samenwerking,
het werkoverleg en de informatievoorziening is opgenomen is in dit kader met
name de Wet op de ondernemingsraden van belang:3 Ondernemingsraden en
personeelsvertegenwoordigingen hebben een instemmingsrecht ten aanzien van
alle regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid, mits
deze nietreeds inhoudelijk in CAO's zijn geregeld. Onderdeze onderwerpen vallen
onder andere de risico-inventarisatie en evaluatie, de controlevoorschriften in
verband met het ziekteverzuim, alsmede de vragen welke arbodienst wordt
ingeschakeld en wat de inhoud zal zijn van het contract met de arbodienst.

4             Arbodiensten

De term 'arbodienst' stamt reeds van voor 1994. Het betrofdeskundige diensten
die een combinatie van bedrijfsveiligheids-, gezondheids- en welzijnstaken
uitvoerden ten dienste van bijzondere categorieen van bedrijven die daartoe
verplicht waren. Toen alle werkgevers werden verplicht om multidisciplinaire

11 Dit laatste element is overigens vooral vormgegeven in de Wet op de ondernemingsraden.
12 Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) en Wet premiediffcrentiatie en

marktwerking bij arbeidsonsgeschiktheidsverzekeringen (Wet Pemba).
13         De ondememer die meer dan 50 personen in dienst heeft dienteen ondernemingsraad in te stellen.

Ondernemingen die tussen de 10 en 50 personen in dienst hebben kunnen een personeelsvertegen-
woordiging opricht en mocten dit doen wanneer een meerderheid van de werknemers daar prijs
op stelt. Ondernerningen met minderdan 10 personen kunnen dit ook doen, maarkunncn niet hiertoe
gedwongen worden.
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bijstand in te schakelen werd de naam arbodienst overgenomen:4 Arbodiensten
zijn een belangrijk onderdeel van het systeem van de huidige Arbeidsomstandighe-
denwet. Zij staan de werkgever bij om invulling te geven aan de zorgplichten en
de zelfwerkzaamheiddie krachtens de wet worden opgelegd. Arbodienstenkunnen
zowel bedrijfsintern worden georganiseerd als extern worden ingehuurd.

De wettelijk verplichte bijstand van de arbodiensten bestaat in ieder geval
uit het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de ri&e,
de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn
hun arbeid te verrichten, het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig
onderzoek, de uitvoering van de aanstellingskeuring (indien de werkgever deze
laat verrichten) en het houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur. De
bijstand kan zich op grond van de wet bovendien uitstrekken over het adviseren
van en samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging inzake genomen of
te nemen maatregelen in het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid. De
bijstand door arbodiensten werd essentieel geacht om te zorgen dat de werkgever
bij de uitvoering vanzijn wettelijke verplichtingen de vereiste deskundigheidbetrekt
en de arbeidsomstandighedenzorg en verzuimbegeleiding inricht en uitvoert
overeenkomstig de eisen dertechniekenprofessionele dienstverlening. Arbodien-
sten bieden echter tal van diensten aan die met arbeidsomstandigheden-, verzuim
ofreintegratiebeleid samenhangen:5 Wat datbetreft is een arbodienst een gewone
onderneming die reageert op de vraag in een bepaalde sector.

5            De toepassing van certificatie binnen het arbobeleid

Hetmogelijke gebruik vannormalisatie encertificatie speelde in allebeleidsplannen
ten aanzien van arbeidsomstandighedenbeleid en -wetgeving in de jaren negentig.
De ideeen varieerden van een toepassing van certificatie in aanvulling op wettelijke
basisnormen tot een algemene toepassing van dit verschijnsel binnen een door
het privaatrecht en door financiele prikkels gestuurd uitvoerings- en handhavings-
stelsel.

In het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden werd gesteld dat door
de toepassing vancertificatie de veiligheids- en gezondheidsproblemenbij de bron
kunnen worden aangepakt en denormontwikkeling en het toezichtkunnen worden
gedecentraliseerd. De Europese Nieuwe Aanpak had de mogelijkheden van

14     Kamerstukken H 1992/93, 22898, nr. 3, p. 17.
15    De arbodiensten leveren naast het verplichte minimum bijvoorbeeld (organisatie)advisering,

ongevallen- en verzuimregistratie en analyse, ondersteuning en advisering over
arbomanagement(zorg)systemen, metingen, werkplekonderzoek, vaccinaties, reintegratie,
opleiding/cursussen, training en advies.
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certificatie laten zien ten aanzien van de veiligheid van producten, maar het
verschijnsel zou ook op andere gebieden kunnen worden gehanteerd.

16

In het CTW- advies 'Van keurslijf tot keurmerk' werd voorgesteld de
publiekrechtelijke normering op het gebied van arbeidsomstandigheden tot het
absolute minimum te beperken. Hetbedrijfsleven diende te worden aangemoedigd
het arbeidsomstandighedenbeleid zelf te effectueren. De wetgever moest daartoe
in wetgeving financiele prikkels opnemen. Daarnaast dienden overlegstructuren
ten volle te worden benut. Normalisatie, kwaliteitszorg en certificatie moesten
worden gestimuleerd en erdiende meerbelang te worden gehechtaanprivaatrechte-
lijke handhaving. De CTW stelde voor om aan certificatie genuanceerd en
doelgericht gevolgen te verbinden zoals bijvoorbeeld door premiematiging bij
aansprakelijkheidsverzekering, premiedifferentiatie voorde sociale verzekeringen,
versterking van de marktpositie door gebruik van een arbokeurmerk en matiging
van civielrechtelijke aansprakelijkheid: 7

Deze verstrekkende voorstellen vielen echter niet overal in goede aarde. In
het MDW-rapport 'Maatwerk in bescherming' en de SZW-adviesaanvraag
'Herorientatie arbowet en arbobeleid' werden de conclusies van de CTW
genuanceerd. De MDW-werkgroep erkende de rol van het privaatrechtelijk
instrumentarium, maar meende dat een volledigprivaat stelsel zonderpubliekrechte-
lijke normstelling niet mogelijk was. De werkgroep stond een ontwikkeling voor
van inhoudelijke normering naar procesnormering en van procesnormering naar
zelfregulering. Deze ontwikkeling zou afhangen van (1) de vraagof in de toekomst
ook op Europees niveau deregulering zal plaatsvinden alsmede alternatieven voor
dwingende publiekrechtelijke normstelling zullen worden toegelaten (2) de mate
waarin de financiele prikkels in de sociale zekerheid zullen leiden tot goede

arbeidsomstandigheden (3) de vraag hoever de privaatrechtelijke zorgplicht voor
de werkgeverzich zal ontwikkelen (4) de mate waarin zelfregulering via vrijwillige
normalisatie en certificatie tot ontwikkeling kan komen (5) de mate waarin
kwaliteit(zorg)systemen verdertoepassingkrijgen (6) de mate waarin bestuursrech-
telijke handhavingsmechanismen effectief zullen blijken te zijn en (7) de
ontwikkeling van de adviesinfrastructuur.18 De voorstellen van de MDW-werkgroep
werden ter advies voorgelegd aan de SER en zouden de basis vormen van de
Arbeidsomstandighedenwet 1998.'9

Volgens de adviesaanvraag 'Herorientatie arbobeleid en arbowet' was
certificatie een belangrijk instrument om de verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven voor goede arbeidsomstandigheden verder te ontwikkelen: 'Het is

16 Integmal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden  1991, p. 20-21.
17      CTW-advies Van keurslijf naar keurmerk 1994, p. 14-15.
18 MDW-rapport Maatwerk in bescherming  1995
19 SZW-adviesaanvraag Herorientatie arbobeleid en arbowet  1996.
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een instrument waarmee op bedrijfsniveau te onderscheiden zorgsystemen
(productkwaliteit, milieu enarbo) geintegreerd kunnen worden.Naar verwachting
zullen ook financiele instellingen en verzekeraars waarde hechten aan arbo-
certificaten. Certificatie steunt op consensus en eigenbelang vanbelanghebbenden.
Aan certificatie is dan ook inherent dat het toewerkt naar praktische, op maat
gesneden regelingen. Het stelt de overheid in staat om verantwoord terug te treden
op die onderwerpen van arbozorg waar in overleg tussen belanghebbenden

regelingen ontstaan onderde Raad voor Accreditatie (RvA). Voorts kan hethebben
van een certificaat voor de overheid aanleiding zijn tot een terughoudender

,20(preventief) toezicht op de betreffende bedrijven.
Het SER-advies naar aanleiding van deze adviesaanvraag was ronduitnegatief.

De kritiek was met name gericht op de veronderstelde werking van de prikkels
tot zelfwerkzaamheid en de doorhetministerie voorgestane verantwoordelijkheids-
verdeling. Reeds  in  1994 had de  SER in een advies aangegeven dat het door de
overheid voorziene gebruik van normalisatie op het terrein van arbeidsomstandighe-
den vooruit liep op de ontwikkelingen en discussies overde verantwoordelijkheden
van overheid en sociale partners. Kern van de kritiek was dat de overheid uitging
van normontwikkeling door belanghebbenden terwijl zij onvoldoende aandacht
besteedde aan haar verantwoordelijkheid in often aanzien van normontwikkeling
en te gemakkelijk veronderstelde dat de sociale partners wel voldoende middelen
konden vrijmaken om aan het normalisatie-werk deel te nemen.21 De SER stelde
nu: 'De belangrijkste vraag die voorafgaand aan een mogelijke (verdere) inzet
van de instrumenten normalisatie en certificatie aan de orde dient te worden gesteld,
is de vraagnaar demate waarin eenpubliekbelang inhet geding is. Debeantwoor-
ding van die vraag zou vervolgens bepalend dienen te zijn voor de rol en de mate
van betrokkenheid en inzet van de overheid op dit gebied. Naar het oordeel van
de raad beschouwt het kabinet in de adviesaanvraag, te veel met voorbijgaan aan
de hiervooraangeduide vraagstelling, de instrumentennormalisatie en certificatie
als vanzelfsprekend alternatief voor gedetailleerde regelgeving en uitvoerige
werkplekinspecties door de Arbeidsinspectie. Het kabinet ziet daarmee - naar de
raad meent - ten onrechte de begrippen (de)regulering, normalisatie en certificatie
als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de raad is niet aanvaardbaar dat
de instrumenten normalisatie en certificatie worden ingezet in het kader van de
afwenteling van overheidslasten op het bedrij fsleven, i.c. ter vermindering of ter
vervanging van de inspanningen en kosten van de overheid op het gebied van de
handhaving. Ookmag er geensprake zijn van het opdringen van deze instrumenten
aan marktpartijen.'22 Tevens stelde de SER dat de praktijk tot dan toe aantoonde

20 SZW-adviesaanvraag Herorientatic arbobeleid en arbowet  1996, p.  16.
21        SER-Advies Normalisatie 1994.
22 SER-Advies Herorientatie arbobeleid en Arbowet  1997, p.  40-41.
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dat regelvrijheid in samenhang met financiele prikkels geen overtuigende garantie
biedt voor versterkte zelfregulering en investeringen in preventie.23 Ook zag de
SERgeencontrolerende rol voorde verzekeraars weggelegd waarbij premiediffe-
rentiatie wordt gekoppeld aan bij de werkgevers aanwezige certificaten. Zij achtte
een dergelijke verschuiving van controlerende taken van de arbeidsinspectie naar
verzekeraars uit het oogpunt van wetssystematiek onzuiver. 24

De verschillende visies over de toepassing van certificatie hebben geleid tot
een gedifferentieerde toepassing van certificatie. In de arbeidsomstandighedenwet-
geving zelf wordt certificatie met name gehanteerd om de deskundige personen
of diensten te waarborgen.25 Buitenwettelijk zijn echter wel enkele tientallen
certificatieregelingen ondersteund die moeten bijdragen aan de veiligheid en
arbozorg in de onderneming.

6            De certificatie van arbodiensten

De discussies over de toepassing van certificatie in het arbeidsomstandighedenbe-
leid speelden zich grotendeels aftijdens de gefaseerde invoering van de wettelijk
verplichte certificatie van arbodiensten. De certificatie van arbodiensten is op 1
januari 1994 in het wettelijk stelsel geintroduceerd. In eerste instantie werd de
certificatie van arbodiensten - overigens zeer uitzonderlijk - uitgevoerd door een
onderdeel van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid; het
projectbureau certificatie arbodiensten.26 Gezien het ontwikkelingsstadium van
de arbodiensten was de uitvoering van de certificatieactiviteiten door private
instellingen nietopkorte termijnterealiseren.27 Bewust zijn de certificatieactivitei-
ten daarom pas nadat de verplichting om een arbodienst in te stellen voor elke
werkgever in werking was getreden, overgedragen aan particuliere certificatie-
instellingen.

Uit de geschiedenis van de wetswijziging van  1 januari  1994 is slechts
gedeeltelijk te achterhalen waarom nu eigenlijk voorcertificatie van arbodiensten
is gekozen. Vanwege het feit dat de arbodiensten belast zouden worden met een
wettelijke taak, achtte de wetgeverhetnodig omdezebedrijvenofbedrijfsonderde-
len aan controle te onderwerpen. Er werd een parallel getrokken met het
erkenningssysteem van deskundige diensten zoals dat onderde toenmalige arbowet
bestond. Er was in die wet bepaald dat de in de wet voorgeschreven diensten ieder

23 SER-Advies Herorientatie arbobeleid en Arbowet  1997, p. 30-31.
24 SER-Advies Herorientatie arbobeleid en Arbowet  1997, p. 34-35.
25 Daarnaast functioneren wel keuringsregimes op basis van de Wet op de gevaarlijke werktuigen

en het Liftenbesluit.
26        Biemans en Triemstra  1996.
21 Stcrt. 1998, nr. 111, p. 10.
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tenbehoeve van elk individueel bedrijfdoordeminister moesten worden erkend.
Dit erkenningsstelsel zou omcapaciteitsredenennietkunnen wordengehandhaafd,
nu de nieuwe wet bijstand aan alle werkgevers voorschreef. Daarom werd de
mogelijkheid gecreeerd omparticuliere instellingen te betrekkenbij de kwaliteits-
borging van de te verlenen preventiezorg en daarbij horende deskundigheid.
Hiermee werd tevens aangesloten bij het beleid van de overheid om daar waar
mogelijk terug te treden en naareen stelsel van doorprivate instellingen uitgevoerde
certificatieactiviteiten over te gaan. Het feit dat de overheid de eindverantwoorde-
lijkheidbehield voor de kwaliteit van de deskundige diensten, betekende volgens
de regering niet dat de overheid zelfde toetsing zou moet uitvoeren. De regering
was bovendien van mening dat de ontwikkelingen die zich binnen de Europese
Gemeenschap voordeden op het gebied van de kwaliteitsborging van arbeidsomstan-
digheden de verwachting rechtvaardigden dat daarbij in de toekomst meer van
certificatie gebruik zou worden gemaakt.

28

7            Wettelijk en institutioneel stelsel

De wettelijk verplichte certificatie van arbodiensten volgt (indirect) uit de
verplichtingen die aan de werkgever zijn opgelegd. Deze dient immers deskundige
bijstand in te schakelen. De deskundigheid van de betreffende diensten dient op
basis van de wet te worden aangetoond door middel van het certificaat.

Artikel  20  van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 vormt de wettelijke
grondslag voor de wettelijke toepassing van certificatie. Bij ofkrachtens algemene
maatregel van bestuur worden regels opgesteld op grond waarvan werkgevers,
werknemers andere personen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of
meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften, gesteld bij of
krachtens de wet. De Minister ofeen door de Minister aangewezen instelling beslist
op aanvraag over de afgifte van het certificaat en is tevens bevoegd om het
certificaat in te trekken. Via deze bepaling worden alle vormen van verplichte
certificatie in de Arbeidsomstandighedenwet gereguleerd. De vele vrijwillige
certificatieregelingen die in branches worden gehanteerd in het kader van de
veiligheid van werknemers vallen buiten het wettelijke kader.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling
wordt de koppeling gelegd tussen de wettelijke regeling en de certificatieactivitei-
ten. Artikel 2.14 Arbobesluit bepaalt dat een externe arbodienst dan wel de

28           Kamerstukken   II, 1992193, 22898, nr. 3, p. 27-29. In de memone van toelichting van de
Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt de bevestiging gegeven voorde toepassing van certificatie
alsvervangingvan de wettelijke erkenningsstelsels ten aanzien van deskundigepersonen en diensten.
Kamerstukken II, 1997/98,25879, nr. 3, p. 21-22.
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werkgever ten behoeve van zijn interne arbodienst in bezit moet zijn van een
certificaat arbodienst. Op grond van art. 1.5a Arbobesluit kan als certificatie-
instelling worden aangewezen een instelling die rechtspersoonlijkheid heeft, haar
zetel ofeen vestiging inNederlandheeft, onafhankelijk is, beschikt over voldoende
deskundigheid en outillage alsmede beschikt over een registratiesysteem waarin
de gegevens die samenhangenmet enbetrekking hebben op de uitvoering vanhaar
taken op een zodanig systematische wijze zijn vastgelegd, dat het object van
certificatie voldoende kan worden geYdentificeerd en naar behoren functioneert.
Art. 2.7 Arboregeling geeft bovendien aan dat als certificatie-instelling voor de
certificatie van arbodiensten kan worden aangewezen een instelling die voldoet
aan de criteria opgenomen  in het Reglement Certificatie Arbodiensten  van  17
februari  1998  van de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA).

De verwijzing naar dit Reglement constitueert de centrale rol van de SBCA
inzake de certificatie van arbodiensten. Het Reglement omvat eisen die aan
certificatie-instellingen en de door hen te hanteren procedures worden gesteld.
HetReglement isbovendienbedoeld vooruitvoering van de Richtlijn Certificatie
Arbodiensten. De Richtlijn bevat de beoordelingscriteria die door de certificatie-
instellingen worden gehanteerd. De Regeling Certificatie Arbodiensten, ofwel
de Richtlijn en het Reglement tezamen, moet worden gezien als het certificatiesys-
teem van de certificatie van arbodiensten. De Regeling wordt beheerd door een
College van Deskundigen waarvan de SBCA de juridische omlijsting vormt.  In
het College zijn vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorga-
nisaties en arbodiensten samengebracht.

29

De certificatie-instellingen dienenmet name te toetsenhoe de arbodiensthaar
wettelijk functioneren heeft ingericht en waarborgt. De wettelijke regeling bevat
daartoe een aantal algemeen geformuleerde deskundigheidseisen, functioneringsei-
sen, organisatie-eisen en uitrustingseisen. Onder de functioneringseisen valt
bovendien dat de arbodienst - zoals een professionele organisatie betaamt30 -
aandacht moet besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening. Dit omvat de
evaluatie van het interne kwaliteitssysteem van de arbodienst en evaluatie van de
dienstverleningbij de clidntele. Bovendienmoetde arbodienstovereenklachten-
procedure beschikken. Deze verplichtingen vormen gezamenlijk de basis voor
een systeem van continue kwaliteitsverbetering binnen de arbodienst. De
bekwaamheid van de deskundigen die bij de arbodienst werkzaam moeten zijn,
wordt ook weer aangetoond door middel van certificaten. Daarnaast is in de
wettolijke regels aangegeven wat de taken van de arbodienst zijn en welke gegevens
de arbodienstbij de aanvraag van een certificaatmoet verstrekken. Debeoordelings-
criteria van de SBCA neergelegd in de Richtlijn behelzen voornamelijk een

29 SBCA Documenten certificatie van arbodiensten  1998.
30      Toelichting op Arbeidsomstandighedenbesluit, Stb. 1997/60, p. 248.
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uitwerking van de wettelijke criteria. De beoordelingscriteria bevatten materiele
eisen ten aanzien van taakbehartiging en eisen ten aanzien van de wijze waarop
de arbodienst haar competentie en taakbehartiging waarborgt. In het algemeen
biedt het certificaat arbodienst het vertrouwen dat de arbodienst haar organisatie
zodanig heeft ingericht dat zij in staat is de wettelijke taak uit te voeren, waarbij
zij professionele deskundigheid inhuurt, professionele criteria hanteert en de
kwaliteit van haar functioneren bewaakt en bevordert.

De certificatie-instellingen, die door deministerworden aangewezen, oefenen
voor zover het de certificatie van arbodiensten betreft openbaar gezag uit en zijn
dan ook (zelfstandige) bestuursorganen: 1 De aanwijzingsbevoegdheid van de
minister vormt het aangrijpingspunt voor de invloed van de minister op de
taakstelling en de daarmee gepaard gaande bestuurlijke toezichtactiviteiten.
Artikelen 21 tot en met 23 van de Arbeidsomstandighedenwet vormen de basis
voor deze relatie. De instellingen zijn desgevraagd verplicht om inlichtingen te
verschaffen, de minister kan inzage vorderen in gegevens en bescheiden, de
instellingen kunnen worden verplicht tot periodieke verslaglegging, de minister
kan (algemene) aanwijzingen geven metbetrekking totdeuitoefening van de taak
en er kunnen voorzieningen worden getroffen voor het geval de aangewezen
instellingen hun uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet nakomen. In het
Arbobesluit en de Arboregeling zijn voorschriftenneergelegd waarin is aangegeven
welke gegevens moeten worden verstrekt en aan welke rapportageverplichtingen
de certificatie-instellingen moeten voldoen.

Het (bestuurlijke) toezicht op de certificatie-instellingen steunt echter in
aanzienlijke mate op de activiteiten van de Raad voor Accreditatie. In de aanloop
naarde Arbeidsomstandighedenwet 1998 werdzelfsvoorgesteldomde aanwijzings-
bevoegdheid van de minister te schrappen. Men wilde het toenmalige artikel 31 a
Arbowet zo wijzigen dat aanwijzing van de certificatie-instellingen door de RvA
mogelijk werd. In het licht van de ontwikkelingen inzake de discussies over
zelfstandige bestuursorganen alsmede de vraagstukken rond de vermenging van
private accreditatietaken enpublieke aanwijzingstaken werd van deze mogelijkheid
(vooralsnog) afgezien.32

31       Kamersrukken I/ 1997/98, 25879, nr. 3 (MvT), p. 21-22.
32        Kamerstukken U 1997/98, 25879, nr.  3  (MvT), p. 27.  De SER merkte over het oorspronkelijke

voorstel op 'dat, (...) al zou kunnen worden ingestemd met de Raad voor Accreditatie (RvA) als
coordinerendlichaamop ditgebied, aande volgende aspecten naderaandachtzou dienen te worden
bestecd: de inbreng van het bedrij fsleven, de kwaliteit van de geleverde prestatie, de werkigg van
de Bestuursadviescommissie Arbeidsomstandigheden, de kosten, de efficiency en de internationale
positie van de RvA. Voorts meent de mad dat de overheid zich op dit gebied niet zal kunnen
terugtrekken: zo zal het ontwerpen van zogenoemde notitied bodies - los van de eventuele rol van
de RvA daarbij - de verantwoordelijkheid van de overheid moeten blijven.' SER-AdviesHerorientatie
arbobeleid en Arbowet 1997, p. 41. Er bestaan overigens in andere wetgevingsfamilies wel andere
wettelijkeregelingen waarde RvA direct wettelijke erkenning verzorgt van decertificatie-instellingen
die een wettelijke taak uitvoeren. Bijv. artikel 5 Besluit stortplaatsen en stortverbo(len afvalstoffen.
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De rol van de RvA ten aanzien van arbodiensten volgt nu uit de wettelijke
verwijzing naar het Reglement Certificatie Arbodiensten van de SBCA. Dit
Reglement moet gezien de wettelijke verwijzing beschouwd worden deel uit te
maken van de wettelijke regeling. Het Reglement bevat procedurele en materiale
regels voor de certificatie-instellingen die de certificatie van arbodiensten uitvoeren.
E6n van deze eisen is dat certificatie-instellingen doorde RvA geaccrediteerd zijn
op grond vanNEN-EN45012.33 Demogelijkheid dat de ministerniet-geaccrediteer-
de instellingen aanwijst werd door de minister 'theoretisch' mogelijk geacht.34
Dat zou echter betekenen dat een onderdeel van het ministerie de beoordeling(en)
zou moeten uitvoeren, waarbij onduidelijk is op grond van welke specifieke criteria
dat geschiedt.35 Bovendien zouden de certificatie-instellingen zich dan niet meer
kunnen aansluiten bij het Centrale College van Deskundigen van de SBCA. In
een overeenkomst tussen de SBCA en de RvA is de rol van beide partijen inzake
de certificatie van arbodiensten vastgelegd.36 Feitelijk kan deze mogelijkheid
worden uitgesloten. De RvA houdt toezicht op de certificatie-instellingen. In het
kader van haarbestuurlijke toezichtstaakmaaktde ministerzoveel mogelijk gebruik
van het resultaat van de activiteiten van de Raad voor Accreditatie. Van de
aangewezen instellingen wordt verlangd dat zij de beoordelingsrapportages van
de RvA alsmede de correspondentie daaromtrent ter beschikking stellen aan de
minister. 37

33 Hier wordt duidelijk dat de venvijzingssystematiek leidt tot een achterland van regels die verband
houden met de wettelijke regeling

34      Stcrt. 1998, nr. 111.
35    De oorspronkelijke formulering van 2.19 arbeidsomstandighedenregeling inhoudende dat als

certificerendeinstellingkan wordenaangewezen een instellingdie voldoetaan criteriazoalsgesteld
in het Reglement van de SBCA, is inmiddels gewijzigd in 'die voldoet aan de criteria, opgenomen
in het Reglement'.

36 Overeenkomst tussen de Stichting SBCA en de Stichting Raad voor Accreditie. Opgenomen in
SBCA Documenten certificatie van arbodiensten  1998.

37        Kamerstukken//1997/98,25883,nr. 3 en Toelichtingopdewijzigingvandearbeidsonlstandigheden-
regeling, Stcrt. 1998, nr.111, p. 10 en Stcrt. 1999, nr. 208, p. 10. Deze verplichting is niet in de

wetgevingopgenomenmaar wordt vastgelegdin de aanwijzingsbeschikking van de minister. Hierbij
is bovendien van belang dat tussen de RvA en de Staat een overeenkornst is gesloten over de
afstemming van werkzaamheden bij de beoordeling van in het kader van wettelijke regelingen aan
te wijzen conformiteitsbeoordelingsinstellingen (waarondercertificatie-instellingen). Overeenkomst
Staat- Raad voor Accreditatie betreffende de afstemming van werkzaamheden bij de beoordeling
van in het kader van wettelijke regelingen aan te wijzen conformiteitsbeoordelingen, 11 januari
2000.
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8             Toezicht en certificatie

De certificatie van arbodiensten omvat de wettelijke erkenning vanenhet wettelijk
toezicht op de arbodiensten.38 Hoewel de Arbeidsomstandighedenwet zelfslechts

spreekt over de afgifte en intrekking van certificaten omvat certificatie immers
een periodiek plaatsvindende en voorafaangekondigde controle van de arbodienst

gedurende de looptijd van het certificaat. In de Arbeidsomstandighedenregeling
is vastgesteld dat de controles jaarlijks plaatsvinden. Na vier jaar zal een nieuwe
aanvraagtotaangifte vaneencertificaatc.q. hernieuwde initiele beoordeling moeten

plaatsvinden. Voorklachten over de arbodienstenkan men in eerste instantie terecht

bij de arbodiensten zelf en vervolgens bij de certificatie-instellingen.39

De wettelijke bevoegdheidstoekenning aan certificatie-instellingen kent een
open systeem. Iedere certificatie-instelling die aan de aanwijzingscriteria voldoet
kan worden aangewezen. Er zijn tot op heden door de minister zes certificatie-
instellingen aangewezen die zich bezig houden met arbodienstcertificatie. Zij
verdelen daarmee een markt die bestaat uit zo'n honderd certificaathouders. Zij
worden niet gefinancierd uit collectieve middelen, maar uit de individuele
betalingen van arbodiensten. In de Arbeidsomstandighedenregeling is echter wel
een maximale uurvergoeding vastgesteld.

Toezicht op de naleving van bij of krachtens de wet gestelde voorschriften
is normaliter een overheidstaak. Het betreffend feitelijke en juridische handelen
is publiekrechtelijk genormeerd. Deze normering is noodzakelijk daar een
toezichthouder de bevoegdheid heeft om zonder toestemming zijn activiteiten uit
te voeren ende vaststelling van overtredingentot sancties kan leiden. De toepassing
van certificatie heeft tot gevolg dat het toezicht wordt uitgeoefend doorparticuliere
instellingen. Als gevolg van de toegekende publiekrechtelijke bevoegdheid dienen

deze instellingen - naast de gebruikelijke private eisen - te voldoen aan de
publiekrechtelijke regels en beginselen.

De vraag is echter hoe deze publiekrechtelijke waarborgen fungeren in een
verhouding tussen certificatie-instellingen van arbodiensten, die evenzeer
horizontale trekken vertoont. De commerciele dienstverlening van de zes
certificatie-instellingen kan moeilijk worden gezien als het eenzijdige optreden
van een overheidsorgaan. Arbodiensten kunnen kiezen welke certificatie-instelling
bij henpast. Een aantal certificatie-instellingen heeft zich enkel op de markt voor
arbodiensten begeven om aan bedrijven een geYntegreerd dienstenpakket aan te
bieden. Het gaat hierbij om certificatie van interne arbodiensten in combinatie

38          In de memorie van antwoord bij het wijzigingsvoorstel  van  1994 werd concreet gesproken  over
het overdragen van toezichtstaken. Kamerstukken 11 1992/93, 22898, nr. 6, p. 35.

39      Ook de BOA, de brancheorganisatie voor arbodiensten kent een klachtenmechanisme.
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met andere certificatieactiviteiten (zoals ISO 9000 ofVCA) voor grote bedrijven.40
Arbodienstenofde directie van eenbedrij fmeteen interne arbodienstkunneneen
certificatie-instellingkiezen die in de praktijk als minderstrengbekendstaat en/of
goedkoperis. Ditblijkt ook - zij hetniet vaak - voorte komen. Certificaten worden
weinig ingetrokken. De gevolgen zijn voor de arbodienst dermate groot dat een
certificatie-instelling hiertoe niet snel zal overgaan.41 Indien bij een geschil door

onderhandeling geen resultaat wordt geboekt kunnen de bestaande klachten- en
geschillenprocedures uitkomstbieden. Er zijn tot op heden geen gevallen bekend
dat eenbeslissing van een certificatie-instelling totbestuursrechtelijke procedures
heeft geleid.

De ministerlijktbetrekkelijk weinig invloed uit te oefenen op de certificatie-
instellingen. Het toezicht vanwege de minister omvat met name papierwerk. De
feitelijke controle op certificatie-instellingen is grotendeels uit handen gegeven
aan de Raad voor Accreditatie. Dezerichtzichmetname op de vraagofcertificatie-
instellingen aan de norm NEN-EN 45012 voldoen en niet op de vraag of de
certificatieregeling danwel de uitvoering van deze regeling tegemoet komt aan
de kwaliteit vanarbodienstverlening. De inhoudelijke uitvoering van de taken door

certificatie-instellingen wordt metname gecoordineerd doorde SBCA die enerzijds
de Regeling Certificatie Arbodiensten beheert en anderzijds door middel van
halfjaarlijkse harmonisatiedagen aan certificatie-instellingen het overlegkaderbiedt
waarin problemen kunnen worden besproken en activiteiten kunnen worden
afgestemd. De overheidisniet inde SBCA vertegenwoordigd. Dezebetrokkenheid
zou zich niet goed verhouden met haar toezichthoudende taak.42 De overheid zou
uiteindelijk wel bepalen of de door de SBCA vastgestelde eisen een goede basis
zijn voor certificering.43 Het feit dat een aantal wijzigingen van het Reglement

nog niet heeft geleid tot aanpassing van de wettelijke bepaling die naar het (oude)
Reglement verwijst, geeft echter geenblijk van deze betrokkenheid. De arbeidsin-
spectie heeft in beginsel geen taken met betrekking tot het functioneren van de
arbodiensten zelf. Zij controleert de werkgevers op de aanwezigheid van een
contract met een gecertificeerde arbodienst en controleert ofde vereiste diensten
worden afgenomen. Wet kan de arbeidsinspectie de directie Toezicht van SZW
(de afdeling die namens deministertoezichthoudtop de certificatie-instellingen )
op de hoogte stellen van door inspecteurs geuite klachten over de kwaliteit van

40 Metnamedeeerstedriecertificatie-instellingen diezichaanmeldden voordewettelijketaken hebben
demarktvoorarbodienstcertificatie verdeeld. Voorde overigen bleven slechts denieuwe arbodiensten
over. Het blijkt dat zij met name certificatie van arbodiensten verzorgen om een integraal pakket
aan diensten te kunnen bieden. Marcelissen en Kerseboom 2001, p. 10.

41       Marcelissen en Kerseboom 2001, p. 40-41.
42      Marcelissen en Kerseboom 2001, p. 30.
43      Marcelissen en Kerseboom 2001, p. 17.
44      Inmiddels is deze directie opgegaan in de Inspectie Werk en Inkomen.
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bepaalde arbodiensten.45 Deze directie kan zo bij de uitvoering van het toezicht
op certificatie-instellingen rekening houden met de klachten over de arbodiensten
die door de een bepaalde certificatie-instelling zijn gecertificeerd.

9            Het functioneren van de certificatie van arbodiensten

De werkgever is verantwoordelijk voorhetarbeidsomstandigheden- en verzuimbe-
leid in de onderneming. De werknemers kunnen door middel van de Wet op de
ondernemingsraden invloed uitoefenen op ditbeleid. De arbeidsinspectie controleert

denaleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving vande werkgever. De controle

op de aanwezigheid van een overeenkomst met een arbodienst maakt hier deel
van uit. De overheid voorziet tevens een rol voor de uitvoeringsinstantie
wenemersverzekeringen in de controle op de afname van arbodienstverlening. De
werkgever dient op grond van de sociale verzekeringswetgeving een contract met
de arbodienst opsturen naar de uitvoeringsinstelling.46 Uitvoeringsinstanties en
particuliere verzekeraars kunnen bij een falend beleid druk op de werkgever
uitoefenen, waardoorde werkgevergenoodzaaktkan zijn omaandacht te besteden
aan de kwaliteit van de ingehuurde bijstand. De invulling van de feitelijke
arbodienstverlening door de wetgever dient derhalve te worden vormgegeven in
een stelsel van zowel verticale als horizontale sturings- en verantwoordingsmecha-
nismen, waarbinnen financiele prikkels een belangrijke ondersteunende rol
vervullen.

De arbodiensten zijn commerciele instellingen die hetbedrij fde noodzakelijke
bijstandbieden door aande werkgeverkennis, ervaring en deskundigheid te leveren.
De wettelijke eisen richten zich op de wettelijk noodzakelijke competentie van
de arbodienstverlening en niet op de feitelijke uitvoering van deze dienstverlening.
De arbodiensten richten zich met name op de wensen van hun klanten: de
werkgevers. Het stelsel van inspraak en verantwoording met betrekking tot het
door de wetgever te voeren arbeidsomstandighedenbeleid dient weliswaar de
kwaliteit van de arbodienstverlening te ondersteunen, maar heeft nog niet per se
tot gevolg datkwalitatiefmindere en daarmee veelal goedkopere arbodienstverle-
ning uit de markt verdwijnt. Een van een grootste problemen ten aanzien van de

huidige dienstverlening is dat bepaalde - met name kleinere - werkgevers geneigd
zijn minimale contracten met arbodiensten af te sluiten. Ook arbodiensten die in
staat zijn kwalitatie fgoede diensten te verlenen richten zich naar de wens van hun
klanten. Bovendien blijken de financiele prikkels voortkomend uit de gewijzigde
werknemersverzekeringen met name positieve gevolgen te hebben voor de

45 Rapport Algemene Rekenkarner Handhaving door Rijksinspecties 2002, p. 42.
46      Kamerstukken H 1997/98, 25879, nr. 3, p. 31.
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begeleiding van zieke werknemers. De op preventie gerichte taken krijgen vaak
minderaandacht. Hetfinancielebelang van de werkgevers lijktmet andere woorden
tot op heden met name tot gevolg te hebben dat de arbodienst zich op de korte
termijn behoeften van die werkgever richt en minder op het algemene arbeidsom-
standighedenbeleid in de onderneming.47

In 2001 zijn in een evaluatie van het functioneren vande Regeling Certificatie
Arbodiensten vraagtekens gesteld bij de inhoud van de Richtlijn Arbodiensten.
In zijn algemeenheidwerd gesteld dat de eisen van deze richtlijn geen goede criteria
vormen voor de kwaliteit van arbodiensten. De kritiek heeft met name betrekking
op de gedetailleerdheid van de eisen enhet feit dat eronvoldoende aandacht wordt
besteed aan een goede samenhangende dienstverlening. De Richtlijn Arbodiensten
is er met name op gericht om te controleren of de arbodienst zodanig kan
functioneren dat zij het wettelijk takenpakket naar behoren kan uitvoeren. Uit de
evaluatie blijkt dat deze opzet tot gevolg heeft dat de arbodiensten onvoldoende
wordenbeoordeeldop de vraag ofhun dienstverlening een concrete bijdrage vormt
aan het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever.

48

Men kan deze kritiek allereerst terugvoeren op het feit dat de richtlijn met
name tegemoet komt aan de wettelijke eisen. Deze eisen zijn erop gericht dat de
arbodiensten organisatorisch in staat zijn om de wettelijke taken uit te voeren en
geven geen inhoudelijke eisen met betrekking tot de producten van de arbodienst.
Vervolgensbehoren de inhet SBCA betrokkenvertegenwoordigers vanbelangheb-
bende partijen tot de bestuurlijke lagen van het sociale partnersoverleg. Zij lijken
(te) ver af te staan van de concrete uitvoering van arbodienstverlening in de
bedrijven en de daaruit voortkomende behoefte. De RvA heeft aangegeven dat
de samenstelling van belanghebbende partijen in het CCvD van de SBCA wel erg
smal is. Andere partijen die in het CCvD zouden kunnen participeren zoals de
overheid enberoepsverenigingenhebben echteraangegeven dit niette willen doen.
De overheid acht dit niet verenigbaar met haar toezichthoudende taak. De
beroepsverenigingen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan intensiever
overleg. Volgens de RvA zou het College meergebruik kunnen maken van externe
deskundigheid.49 De huidige eisen hebben geen betrekking op de kwaliteit van
het geheel van geleverde diensten van de arbodienst. Werkgevers, werknemers
en ook de arbodiensten zelf blijken meer van certificatie te verwachten. De
wettelijke toepassing van certificatie blijkt derhalve niet aan te sluiten bij de
behoefte van betrokkenen. Daarbij mag echter wel worden opgemerkt dat de
betrokken partijen en met name werkgevers en werknemers sterk verschillende

47      Rottier 1999, p. 103-104. Popma, Van Rij en Hooiveld 2001, p. 4344 en p. 65.
48     Marcellissen en Kerseboom 2001.
49      Marcellissen en Kerseboom 2001, p. 30.
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opvattingenhebben omtrent de vraag watprecies van een gecertificeerde arbodienst
mag worden verwacht.

Door de wettelijke verplichte certificatie van arbodiensten tenslotte kan
certificatie geen onderscheidende functie hebben in de markt van arbodiensten.
Certificatie biedt eenminimumwaarborg vooralle arbodiensten en geen differentia-
tie tussen goede en minder goede arbodiensten:0 De minister heeft reeds enkele
jaren geleden het volgende opgemerkt: 'Door toepassing van het instrument van
certificering wordt veilig gesteld dat het kwaliteitssysteem van een arbodienst aan
een groot aantal essentiele vereisten voldoet. Ook wordt de kwaliteit van de
dienstverlening in enkele concrete situaties getoetst. Dit betekent evenwel niet
dat het certificaat de garantie geeft dat de zeer vele en de zeer uiteenlopende
adviezen en verrichtingen van arbodiensten alle aan de hoogste kwalitatieve eisen
voldoen. Ik ga er daarbij vanuit dat een voortdurend streven naarkwaliteit onderdeel
vormt van deprofessionele cultuurvaneenarbodienst.'5' De gekozen systematiek
van verplichte systeemcertificatie gecombineerd met deskundigheids- en
uitrustingseisen heeft derhalve tot gevolg dat de specificaties van de dienstverlening
van arbodienstenniet vanwege de overheid worden beoordeeld. De vraag ofhierin
verandering zou moeten komen is met name van politieke aard.

10          Conclusie

De afweging omtrent de toepassing van certificatie in de arbeidsomstandigheden-
wetgevingbetreftmetname de vraag in welke mate de sturende rol van deoverheid
ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in de ondernemingen kan worden
verminderd ten aanzien van de zelfwerkzaamheid van de direct verantwoordelijke
werkgevers en werknemers die op nationaal, branche en bedrij fsniveau met elkaar
samenwerken of dienen samen te werken. De zelfwerkzaamheid is met name
vertaald in de verplichtingen ten aanzien van de werkgever die op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet in samenspraak met zijn werknemers aan het
arbeidomstandighedenbeleid in zijn onderneming moet vormgeven. Daarnaast zijn
de collectieve gefinancierde sociale verzekeringen gewijzigd, waardoor de
werkgevers een groter financieel risico lopen bij een falend beleid in de onderne-
mingen. De herijking van verantwoordelijkheden zou moeten leiden tot zelfregule-
ring waaraan deels uitvoering zou moeten worden gegeven door middel van
normalisatie en certificatie.

De certificatie van arbodienstenheeft echtereenandere functie. De wettelijke
erkenning van deze deskundige organisaties is - met name op grond van

50         Eijlander en Evers  1999, p. 7.
51        Aanhangsel van de Handelingen II 1997198, p. 591-592.
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capaciteitsoverwegingen - vervangen door certificatie. De beoordelingscriteria
ten aanzien van arbodiensten zijn in aanzienlijke mate vastgesteld doorde wetgever.
Wel geven de beoordelingscriteria van de certificatieregeling een uitgebreide
uitwerking van de inrichtings- en functioneringseisen inclusief de eisen aan het
kwaliteitssysteem. Er lijkt meer sprake te zijn van een soort uitbesteding van de
controle op het functioneren van arbodiensten, dan dat er aansluiting is gezocht
bij het zelfregulerend vermogen in de samenleving. De SBCA heeft in dit stelsel
meer een coordinerende functie tussen de verschillende partijen dan dat zij belast
is met een regulerende taak. De sociale partners verenigd in de SBCA zijn
verantwoordelijk gemaakt voor het beheer van de inrichting van de controle-
activiteiten en de controleurs - de certificatie-instellingen - worden gecontroleerd
door de RvA.

Het is sterk de vraag in welke mate de wettelijk verplichte certificatie van
arbodiensten bijdraagt aan het arbeidsomstandighedenbeleid in de ondernemingen.
Deze onzekerheidkomt metname voort uithet feit dat de feitelijke dienstverlening
van arbodiensten met name wordt bepaald door de inhoud van het contract tussen
werkgever en arbodienst en niet wordt gewaarborgd door de certificatieregeling.
Deze laatste ziet met name op de wettelijk noodzakelijke minimumeisen met
betrekking tot de organisatie van de arbodienst en niet op de feitelijke prestaties
van deze dienst. De twijfel omtrent de toegevoegde waarde van certificatie van
arbodiensten komt daarmee niet zozeer voort uithet functioneren van certificatie,
maaruit de wettelijke taakvervulling zoals deze doorde wetgeveraan certificatie-
instellingen is toebedacht.
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Certificatie van bouwproducten

1        Inleiding

In de bouwwereld wordt veelvuldig gebruik gemaakt van certificaten. Certificaten
bieden vertrouwen in de kwaliteit van producten of processen. Zij hebben een
zekere marktwaarde en vinden toepassing in overeenkomsten tussen partijen in
de bouw. Sinds een jaar of tien heeft certificatie ook een plaats gevonden in de
wettelijke bouwvoorschriften. Allereerst worden op grond van het Bouwbesluit
kwaliteitsverklaringen gehanteerd die de erkenning vormen van het feit dat een
bouwmateriaal, bouwdeel ofbouwwijze voldoetaan deeisen vanhetBouwbesluit.
Daarnaast maken certificatieactiviteiten deel uit van de voorwaarden van de
Europese Richtlijn bouwproducten op grond waarvanbouwproducten op de markt
mogen worden gebracht. De wettelijke toepassing van certificatie komt daarmee
voort uit zowel een nationale en Europese beleidslijn. De toepassingen komen
deels voort uit verschillende doelstellingen enhebbenookeen afwijkendwettelijk
kader.

Deze casus bestaat daarom uit twee delen. Allereerst zal aandacht worden
besteed aan de toepassing van kwaliteitsverklaringen in het Bouwbesluit.
Vervolgens zullen de certificatieactiviteiten wordenbesproken die samenhangen
met de implementatie van de richtlijn bouwproducten. Inbeide gevallen zal bekeken
worden waarom certificatie wordt toegepast en hoe de relatie is met wettelijke
voorschriften en de uitvoering en handhaving daarvan. In de conclusie zullenbeide
varianten naast elkaar worden gezet.

2           Deregulering van bouwvoorschriften

In de loop van de twintigste eeuw ontstond er geleidelijk aan behoefte aan
harmonisering van de in de verschillende gemeenten gehanteerde technische
bouwvoorschriften. Het betreft hier de voorschriften die bepatenop welke wijze
een constructie moet worden gemaakt en waaraan de technische voorzieningen
die van de constructie deel uitmaken moeten voldoen: In 1965 werd doorde VNG
een model-bouwverordening vastgesteld die sindsdien door gemeenten werd

1            Bundel bouwvoorschriften 1  1998, p. 448.
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gehanteerd. De bouwtechnische eisen van de modelverordening bestonden
voornamelijk uit algemeen geformuleerde functionele eisen. Het ging dan om
bepalingen waarin de functie ofeigenschap van een bouwconstructie ofbouwmate-
riaal in termen van'deugdelijkheid' en 'voldoende' werd beschreven, zonder dat
echtereen grenswaarde c.q. prestatie-eis werd gesteld. Hoewel deze modelverorde-
ning tot een zekere mate van uniformering van gemeentelijke bouwvoorschriften
leidde, bestonden er grote verschillen tussen de in de gemeenten gehanteerde eisen.
De modelverordening werd vaak gewijzigd en niet elke gemeente hanteerde de
meest recente versie. De precieze invulling en interpretatie van de eisen hing
daarnaast vooral afvan de inzichten van het gemeentelijkbouw- en woningtoezicht
dat burgemeester en wethouders adviseerde over de verlening vanbouwvergunnin-
gen. Deze differentiatie werdbovendien nog eens versterkt door de veel gebruikte
mogelijkheid om extra (vergunnings-)eisen te stellen ofontheffingen te verlenen.

Het geheel aan gehanteerde regels werd door betrokkenen als complex en
ondoorzichtig beschouwd en het hanteren van verschillende eisen werd in strijd
met de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid geacht. De bepalingen in de bouwveror-
deningen, de interpretaties daarvan alsmede de additionele eisen werdenbovendien
als knellend ervaren voor het gebruik van nieuwe of alternatieve technieken.2

In 1983 werd als onderdeel van de toenmalige dereguleringsoperaties het
actieprogramma deregulering (woning)bouwregelgeving ingezet.3 Hoofddoelstelling
was de uniformering van bouwvoorschriften welke moest leiden tot vergroting
van de vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de burgers, een verminde-
ring van administratieve lasten voor het bedrijfsleven en een vermindering van
bestuurslasten voorhet gemeentelijk bestuur. De woon- en technische voorschriften
zouden worden geharmoniseerd door ze op te nemen in een algemene maatregel
van bestuur. De mogelijkheden tot het verlenen van vrijstellingen en het stellen
van nadere eisen zouden zoveel mogelijk worden beperkt. Bovendien zouden de
in het bouwproces gebruikelijke toepassing van normen, kwaliteitsverklaringen
en leveringsvoorwaarden een wettelijke status verkrijgen.

3           Kwaliteitsverklaringen en het Bouwbesluit

In 1991 kwamen de in het actieprogramma gepropageerde wijzigingen van de
Woningwet tot stand en werd het Bouwbesluit vastgesteld: Het Bouwbesluit is
gebaseerd op artikel 2 van de Woningwet en bevat de minimumvoorschriften die

2 Moesker 199Ob, p. 890-892.
3 Actieprogramma deregulering (woning)bouwregelgeving  1983.
4         De opbouw en de redactie van het Bouwbesluit is in 2001 ingrijpend gewijzigd. Stb 2001,410

Het vemieuwde Bouwbesluit zal naar verwachting op 1 januari 2003 in werkingtreden. Kamerstukken
H 28325 2001/02, nr. 2.
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uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en
milieu worden gesteld ten aanzien van het bouwen van woningen, woonketen,
woonwagens en andere bouwwerken, alsmede ten aanzien van de technische staat
van bestaande bouwwerken. De voorschriften zijn zoveel mogelijk geformuleerd
in prestatie-eisen, gecombineerd met functionele omschrijvingen. Dit betekent
dat een bepaald gedeelte van een bouwwerk omeen omschreven functie te kunnen
vervullen tenminste aan een gekwantificeerde grenswaarde moet voldoen welke
te meten is volgens een gegeven bepalingsmethode. Er is bovendien gebruik
gemaakt vanhet uitgangspunt van gelijkwaardigheid zodat, mits een gelijkwaardig
niveau van bescherming wordt geboden, in het kader van de functionele
omschrijving een andere prestatie-eis kan worden gehanteerd:

Alle te bouwen bouwwerken dienen aan het Bouwbesluit te voldoen. De
Woningwet maakt een onderscheidtussen vergunningvrije en vergunningplichtige
bouwwerken: Voor de verlening van de bouwvergunningen is het college van
burgemeester en wethouders de bevoegde instantie. De behandeling van de
vergunningenaanvragen vindt plaats door het bouw- en woningtoezicht van de
betreffende gemeente. Deze dienst heeft ook de taak om tijdens de uitvoering van
de bouw toezicht te houden op de naleving van de bouwvoorschriften.

Inhet Bouwbesluit is overeenkomstig artike13 Woningwet gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om normen, kwaliteitsverklaringen en aansluitvoorwaarden
een publiekrechtelijke status te bieden: Het gebruik van kwaliteitsverklaringen
is mogelijk gemaaktdoormiddel van 66nartikel. Artikel 1.6 Bouwbesluits bepaalt:

'Indienbij ofkrachtens ditbesluit een eis is gesteld ten aanzien van eenbouwmate-
riaal of bouwdeel en voor dat bouwmateriaal of bouwdeel een op die eis
toegesneden, door Onze Minister erkende kwaliteitsverklaring is afgegeven, is
aan debetreffende eis voldaan, indien datbouwmateriaal ofbouwdeel overeenkom-
stig die kwaliteitsverklaring is toegepast.' Artikel 1, eerste lid, sub j Woningwet
verstaat onder een kwaliteitsverklaring 'een schriftelijk bewijs voorzien van een
merkteken, aangewezen door Onze minister, afgegeven door een deskundig,
onafhankelijk instituut, aangewezen door Onze minister, op grond waarvan een
bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel van bouwmaterialen of bouwdelen dan
wel een bouwwijze, indien dat bouwmateriaal, bouwdeel of samenstel van

5          In eerste instantie voorzagen specifieke gelijkwaardigheidsbepalingen in dit uitgangspunt, in het
nieuwe Bouwbesluit is gekozen voor 66n gelijkwaardigheidsbepaling in artikel 1.5 Bouwbesluit

6        De wijziging van de Woningwet (Stb. 2001, 518) zoals eind 2001 aangenomen zal op 1 januari
2003 in werking treden. Kamerstukken II 26734, nr. 3lb. De vergunningplichtige bouwwerken
zijn verdeeld in die welke onder de lichte vergunningprocedure en die welke onder de reguliere
procedure vallen. Zie over deze wijzigingen Teunissen 2001.

7        In de voorschriften van het Bouwbesluit wordt veelvuldig naar normen verwezen. Meestal gaat
het hierbij om een verwijzing naar de bepalingsmethode voor de grenswaarde.

8 Hier wordt uitgegaan van de nieuwe nummering van het gewijzigde Bouwbesluit zoals die naar
verwachting op 1 januari 2003 in werking treedt.
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bouwmaterialen of bouwdelen dan wel die bouwwijze bij het bouwen wordt
toegepast, wordtgeacht te voldoen aan krachtens deze wet aan datbouwmateriaal,
bouwdeel ofsamenstel vanbouwmaterialen ofbouwdelendanwel diebouwwijze
gestelde eisen.' Deze mondvol vraagt om enige verheldering.

Kwaliteitsverklaringen zijn een verzamelnaam voor certificaten en attesten.
Het gaat tot op heden met name om verklaringen omtrent producten. Een
productcertificaat geeft uitsluitsel over de kwaliteit van een product. Een product
heeft bepaalde eigenschappen of kenmerken (technische specificaties). In het
certificaat wordt aangegeven dat bepaalde eigenschappen van het product aan
bepaalde waarden voldoen. Deze verklaring wordtafgegeven doorde certificatie-
instelling die het gestelde doormiddel vanperiodieke controles schraagt. Een attest
is een document waarin wordt verklaard dat met een product - indien aan de
verwerkingsvoorschriften wordt voldaan - een onderdeel van een bouwwerk kan
worden vervaardigd, welk bouwwerk alsdan bepaalde prestaties zal leveren. Een
attest betreft derhalve eenprincipe-uitspraak over de geschiktheid van het product
voor een bepaalde toepassing en geen uitspraak overde kwaliteit van het geleverde
product. Vaak worden productcertificaten en attesten in combinatie met elkaar
gehanteerd: Naast productcertificaten en attesten wil men in de toekomst meer
gebruik maken van procescertificaten. Het gaat hier om verklaringen omtrent de
overeenstemming van een productieproces met gestelde eisen. Procescertificaten
worden met name daar gehanteerd waar het product in feite gevormd wordt door
een aantal met elkaar samenhangende procedures ofactiviteiten. Men kan daarbij
denken aan activiteiten als het aanbrengen vanbuitengevelisolatie. Menzou echter
ook het gehele technische gedeelte van het bouw- en woningtoezicht onder een
vorm van procescertificatie kunnen brengen. Ontwerpers zouden systematisch
worden gecontroleerd op een juiste toepassing van de regel; bouwplannen zouden
derhalve nietnog eens afzonderlijk moeten worden getoetst. '0 Een dergelijk voorstel
is gedaan door de MDW-werkgroep bouwregelgeving" en wordt momenteel
uitgewerkt. 12

De toepassing van kwaliteitsverklaringen in het kader van de beoordelingen die
plaatsvinden in de bouwvergunningsprocedure sloot aan bij een reeds bestaande
praktijk.

Deze praktijk betrof - en betreft - allereerst de gebruiken binnen de
bouwwereld zelf. De toepassing van kwaliteitsverklaringen betekent dat de

9        Visscher 2000, p. 136-139; Scholten 2001, p. 24-25.
10      Visscher 2000, p 139-140; Meijer en Visscher 1999.
11 MDW-rapport Bouwregelgeving en de bouwvergunningsprocedure 1997. Aangeboden bij bnef

van 20 augustus 1997, Kamerstukken 11 1996/97,24036, nr. 59.
12       Kamerstukken U2000/01, 27559, nr. 2, p. 68. Rumping 1999; Kramps 2000; Visscher crt Meijer

2001.
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resultaten van 66n systeem van beoordeling uitgevoerd bij de producent in de
verschillende volgende fasen van het bouwproces kunnen worden gebruikt. De
verklaringen verschaffen vertrouwen omtrent de kwaliteit van de gehanteerde
producten. Dit vertrouwen kan een rot vervullen in de privaatrechtelijke overeen-
komsten tussen opdrachtgever en aannemer. Zo kan in de bestekken worden
vastgelegd dat gebruik wordt gemaakt van gecertificeerdeproducten. De toepassing
vankwaliteitsverklaringen heeftals zodanig echtergeen gevolg voordebestaande
verantwoordelijkheidsverdelingentussenopdrachtgeverenaannemer. 13Welkunnen
daarover in de bestekken nadere afspraken worden gemaakt. Zo kan worden
overeengekomen dat het overleggen van kwaliteitsverklaringen gelijke werking
heeft als op de bouw uitgevoerde keuringen van de producten door de opdrachtge-
ver, hetgeen van belang is voor de vraag wie verantwoordelijkheid draagt voor
de gebruikte bouwproducten. De verklaringen bieden met andere woorden
vertrouwen indeproductie, maarbieden -tenzij daarover afspraken zijn vastgelegd
- geenjuridischbescherming indien laterblijkt dat hetproducttoch mankementen
vertoont. Ook de producent van een bouwproduct kan de aansprakelijkheid voor
schade ontstaan door gebreken vanhetproductniet afwenden doorzich te beroepen
op de inzijnopdrachtuitgevoerdecertificatieactiviteiten. Doordekwaliteitsverkla-
ringen en de beoordelingsactiviteiten die eraan ten grondslag liggen wordt derhalve
vooral gegarandeerd dat fouten in de productie zoveel mogelijk worden
voorkomen. 14

Vervolgens werden ook reeds voor de inwerkingtreding van het Bouwbesluit
verschillende keuringen, certificaten en attesten door de overheid benut. Bij de
gesubsidieerde bouw werd geeist dat gecertificeerde bouwproducten werden

gebruiktenook inde (model-)bouwverordening werdreeds naarkwaliteitsverkla-
ringen verwezen, waardoor ook bij de vergunningsprocedure door verschillende
gemeenten om kwaliteitsverklaringen werd gevraagd.

15

Met de toepassing van kwaliteitsverklaringen inhet Bouwbesluit is aan de bestaande
praktijk een wettelijke basis verschaft:6 Door aan de kwaliteitsverklaringen een
publiekrechtelijke status te verlenen werd aan de toepassing van kwaliteitsverkla-
ringen op eenvormige wijze gestalte gegeven hetgeen de rechtszekerheid voor
bouwparticipanten zou vergroten. Bovendien zou debeoordeling van de technische
bouwvoorschriften die in hetkader van de vergunningsprocedure wordt uitgevoerd
worden versneld en zouden de administratieve lasten van de aanvrager kunnen
verminderen. Er zou immers niet meer bij elke vergunningaanvraag opnieuw

13      RvA 29 maart 1989, nr 13.328, BR 1989, p. 851-855 m.n. H.0. Thunnissen.
14 Van Wijngaarden, decl 15,1998; Slagter 1992; Coppens 1992.
15 Actieprogramma deregulering (woning)bouwregelgeving 1983, p.  16-17.
16      Visscher 1992, p. 12.

137



Hoofdstuk 7

specifieke gegevens moeten worden geleverd waaruit blijkt dat aan de technische
voorschriften wordt voldaan.

Kwaliteitsverklaringen zijn echter niet verplicht gesteld. Met behulp van de
kwaliteitsverklaring kan worden aangetoond dat het betreffende bouwmateriaal
ofbouwdeel aan de voorschriften vanhet Bouwbesluittegemoetkomt. Hetbevoegd
gezagis op basis van artikel 1.6 Bouwbesluit gehouden erkende kwaliteitsverkla-
ringen als voldoende bewijs te accepteren.

4             Het institutionele kader van erkende kwaliteitsverklaringen

In tegenstelling tot hetgeen in artikel 1, eerste lid, sub j Woningwet wordt
gesuggereerd, wijst de Minister in het kader van de wettelijke toepassing van
kwaliteitsverklaringen geen certificatie-instellingen ('deskundige, onafhankelijke
instituten') aan.17 Door middel van de Regeling CE-markering en erkende
kwaliteitsverklaringentsiswel een aantal merktekens aangewezen als merkteken,
zoals bedoeld in de Woningwet. De aanwijzing van merktekens dient om de
gehanteerde specificaties en certificatiesystemen in de bouwsector te coordineren
en te harmoniseren." Edn van de aangewezen merktekens is het KOMO-merk. 20

In 1961 werd door ambtenaren van de diensten van gemeentewerken de
Stichting KOMO opgericht. Doel van de Stichting was de keuring en het onderzoek
van materialen voor openbare werken te verzorgen. De oprichters hadden
geconstateerd dat bij de uitvoering van keuringen in de bouw ten aanzien van
dezelfde materialen verschillende eisen en methoden werden gehanteerd. De
Stichting richtte commissies in om eenvormige eisen op te stellen. In de loop der
jaren kreeg de Stichting een coardinerendeen overkoepelende functie ten aanzien
van de verschillende keuring- en certificatieactiviteiten die in de bouw plaatsvon-
den. In samenhang met de totstandkoming van het Bouwbesluit werd in de jaren
tachtig door de overheid en het bedrijfsleven de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
opgericht die coOrdinerende activiteiten alsmede het merkteken van de Stichting
KOMO overnam. 21

In 1988 is tussen de SBK, de RvA en de Minister van VROM een overeen-
komst gesloten die de basis vormt voor de erkenning van kwaliteitsverklaringen

17       Standaardregelingen in de bouw 2001, D/1-1. Visscher, 2000, p. 133.
18 Regeling CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen, Stcrt. 1992,104 laatstelijk gewijzigd

op 11  december 2001, Stcrl. 2000,133
19      Kamerstukken H 1986/87, 20066, nr. 3, p. 36.
20         Daarnaast zijn met betrekking tot bouwmaterialen ofbouwdelen voor waterleidingsinstallaties en

electriciteitsinstallaties het woordmerk KIWA respectievelijk het woordmerk KEMA aangewezen.
(Art. 6 Regeling CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen.)

21      Straver 1978, p. 52-57. Visscher 1992, p. 9-15; Scholten 2001, p. 24-25.
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encertificatie-instellingen.22 Certificatie-instellingen gaan een licentieovereenkomst
aan met de SBK om het KOMO-merk te mogen gebruiken. Zij verplichten zich
daarbij om bij hun certificatieactiviteiten nationale beoordelingsrichtlijnen te
hanteren.

Een beoordelingsrichtlijn - ofwel een certificatieschema - wordt op initiatie f
van een bedrijf ofbranche onder begeleiding van een College van Deskundigen
van een certificatie-instelling opgesteld. Deze beoordelingsrichtlijnen dienen in
iedergeval tegemoet tekomen aanpubliekrechtelijke eisen, willen ze de grondslag
kunnen vormen voor kwaliteitsverklaringen zoals benoemd in de Woningwet en
het Bouwbesluit. Doorgaans bevatten de richtlijnen echter ook additionele eisen
die door betrokkenen van belang worden geacht. De tot stand gebrachte beoorde-
lingsrichtlijnen worden als nationale beoordelingsrichtlijn erkend door de
Harmonisatiecommissie Bouw (HCB). De Harmonisatiecommissie Bouw is een
orgaan van de SBK, waarin vertegenwoordigers van de bij de bouw betrokken
bedrijfstakken, de overheid en de certificatie-instellingen zitting hebben. De
commissie hanteert voor de erkenning een aantal globale eisen. De beoordelings-
richtlijn moet tot stand zijn gebracht door middel van een procedure waardoor
aan alle belanghebbende partijen de mogelijkheid is geboden om hun inbreng te
leveren, uit de beoordelingsrichtlijn moet blijken welk product aan de hand van
welke eisen op welke wijze wordt beoordeeld en de beoordelingsrichtlijn moet
aan een aantal vormvereisten voldoen. 23

Bij de SBK aangesloten certificatie-instellingen worden door de RvA
geaccrediteerd voor de toepassing van de betreffende beoordelingsrichtlijnen.24
Een'onafhankelijkinstituut, aangewezendooronze minister' is derhalve een door
de RvA erkende certificatie-instelling die op grond van een overeenkomst met
de SBK nationale beoordelingrichtlijnen hanteert en gebruik maakt van het door
de minister aangewezen KOMO-merkteken.25 De RvA beoordeelt de certificatie-
instellingen volgens bovengenoemde tripartite overeenkomst op basis van de
normen ten aanzien van certificatieactiviteiten en de harmonisatie-eisen van de
HCB. De RvA stelt de Minister van VROM op grond van de overeenkomst in de
gelegenheid om controle uit te oefenen op de werkwijze van de Raad inzake het
erkennen van certificatie-instellingen. Kwaliteitsverklaringen die voorzien zijn
van het KOMO-merkteken en derhalve overeenkomstig eennationale beoordelings-
richtlijn zijn afgegeven dooreen doorde RvA geaccrediteerde CeItificatie-instelling

22        Overeenkomst  van   20  juni 1988 tussen de Stichting  Raad voor Certificatie, de Stichting
Bouwkwaliteit en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
betreffende de afstemming van kwaliteitsverklaringen in de bouw.

23 www.bouwkwaliteit.nl zoals geraadpleegd op 6 februari 2002; Praktijkhandboek Bouwkwaliteit
1995, afd. 710.

24       Het gaat momenteel om een twintigtal certificatie-instellingen.
25 Voor zover het gaat om KOMO-merken en niet om KIWA en KEMA merktekens.
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worden geregistreerd door de SBK. Daarbij wordt een aansluitingsdocument
opgesteld dat aangeeft aan welke bepalingen vanhet Bouwbesluit de kwaliteitsver-
klaring tegemoet komt. De lijst van kwaliteitsverklaringen wordt jaarlijks ter
goedkeuring aandeminister voorgelegd. Deministermaakt overeenkomstig artikel
5 van de Regeling CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen bekend dat
hij de door de SBK opgestelde lijst van kwaliteitsverklaringen heeft goedgekeurd
en dat deze lijst van erkende verklaringen ter inzage ligt in de bibliotheek van het
ministerie van VROM en verkrijgbaar is bij de SBK.26

Als gevolg van de gehanteerde systematiek wordt er geacht een scheiding
te bestaan tussen de publiekrechtelijke beoordeling van de bouwaanvraag en het
privaatrechtelijke stelsel van productbeoordelingen.27 Het opstellenvan beoorde-
lingsrichtlijnen is een verantwoordelijkheid vande certificatie-instellingen en hun
Colleges van Deskundigen. De HCB erkent de tot stand gebrachte beoordelings-
richtlijnen als nationalebeoordelingsrichtlijn. De op grond vandezebeoordelings-
richtlijn afgegevenkwaliteitsverklaringen worden aan het SBK voorgelegd, waarna
deze een aansluitingsdocument opstelt, waarin is aangegeven aan welke bepalingen
van het Bouwbesluit de beschouwde eigenschappen in de kwaliteitsverklaring
tegemoet komen. De minister keurt vervolgens de door de SBK opgestelde lijst
van erkende kwaliteitsverklaringen goed waardoorde verklaringen eenpubliekrech-
telijke status verkrijgen. De publiekrechtelijk status heeft tot gevolg dat het College
van Burgemeester en Wethouders de verklaring als voldoende bewijs moet
accepteren.

De beslissing omtrent verlening of intrekking van kwaliteitsverklaringen
geschiedt op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst en heeft geen directe
publiekrechtelijke rechtsgevolgen.28 Voorklachten en bezwaren over debeslissing
inzake de verlening van kwaliteitsverklaringen kunnen betrokkenen zich melden
bij de betreffende certificatie-instelling. Deze dient immers op grond van de normen
ten aanzien van certificatieactiviteiten een procedure omtrent de behandeling van
klachten en geschillen te hebben. Ook dit zijn private procedures. Door deze
systematiek echter hebben op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten
afgegeven verklaringen schijnbaaronomkeerbare gevolgen voorhetbouwtechnische
gedeelte van de publiekrechtelijke vergunningsprocedure. De verklaringen moeten
bij de beoordeling van het bouwplan worden geaccepteerd. Het betreffende

26 Toelichting Regeling CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen
27        Coppens  1992.
28          De Moor-van Vugt en Van Ommeren  1999. Zij komen  tot deze conclusie op grond  van  het feit

datde certificatie-instellingopbasis van de wettelijkeregelingnietbeschiktovereen publiekrechtelij-
ke bevoegdheid, de toepassing van de kwaliteitsverklaring geen noodzakelijke voorwaarde vormt
voor de vergunningverlening en de bestuursrechter derhalve niet snel zal beslissen dat hier van
een publiekrechtelijke bevoegdheid sprake is. Mijns inziens is het met name de goedkeuring door
de minister die de publiekrechtelijke status verschaft.
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bouwproduct lijkt ook in de uitvoeringsfase van de bouw niet meer doorhetbouw-
en woningtoezicht aan keuringen of inspecties te worden onderworpen.

29

5            Toezicht met kwaliteitsverklaringen

Debouwtechnischebeoordelingen in het kader van de uitvoering van de Woningwet
worden verricht door het bouw- en woningtoezicht. Het betreft een dienst waarin
het gemeentebestuurdientte voorzien opgrond van artikel 100 vande Woningwet.
Deze dienst heeft inhet licht van de beoordeling van te bouwen bouwwerken twee
functies. De preventieve beoordeling aan de eisen van de Woningwet in het kader
van de verlening van de bouwvergunning door het College van burgemeester en
wethouders en de uitvoering van het toezicht namens het gemeentebestuur op de
uitvoering van de bouwactiviteiten overeenkomstig de verleende vergunning.30

Artikel 100, tweedelid, Woningwetbepaalt daartoe datbij besluitvanburgemeester
en wethouders aangewezen ambtenaren belast zijn met de taak toezicht op de
naleving van de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften uit te oefenen.31

Reeds een aantal jaren staat de uitvoering van het bouw- en woningtoezicht
door de gemeenten ter discussie. Uit onder andere de rapporten van de inspectie
volkshuisvesting blijkt dat de handhaving van de bouwregelgeving onvoldoende
is. 32 De dienstenbouw- en woningtoezicht zijn nietgoed georganiseerd enhebben
te weinig capaciteit. De toetsing aan het Bouwbesluit wordt mager genoemd. De
controle tijdens en na de bouw is onvoldoende en geschiedt niet systematisch.
Hoewel men hieruit niet zou mogen afleiden dat de kwaliteit van de bouw
onvoldoende is, wordt de handhaving van de bouwregelgeving een punt van zorg
genoemd. Doorde inspectie is zelfs gesteld datde betrouwbaarheid van de overheid
in het geding is indien er - zoals in dit geval - regelgeving van kracht is zonder
dat er daadwerkelijk toezicht is op de naleving.33 Een oplossing wordt momenteel
onder andere gezocht in een vermindering van de werklast van het bouw- en

29        Onduidelijk is of dat oberhaupt nog zou mogen.
30         De wet biedt de mogelijkheid dat (een deel van de) taken van de dienst bouw- en woningtoezicht

worden uitbesteed aan particuliere organisatie. Moesker 1990a, p.745-746.
31 Deze bepaling lijkttesuggereren dat anderen dan deze ambtenaren geen toezicht op de bouwactivitei-

ten zullen uitoefenen. Dit is echterniet het geval. Dezebepaling vloeit voortuitde aanpassingswetge-
ving die gepaard ging met de totstandkoming van de afdeling 5.3. Awb ten aanzien van
bestuursdwang. Hetgaateromdatalleen aangewezen ambtenaren debevoegdheid zoukunnen wor(len
gemandateerd om de bouw stil te leggen. De feitelijke toezichtsactiviteiten gedurende de bouw
kunnenwordenuitgevoerd doordedienstbouw-enwoningtoezichtofdeze nupubliekisofparticulier
Kamerstukken Ii, 1996-1997,25464, nr.3, p. 70 (MvT Aanpassingswet derde tranche Awb ID.

32 Een situatie die volgens de gemeenten mede wordt veroorzaakt door de omvang en complexiteit
van het Bouwbesluit zelf. Handreiking Bouw- en Woningtoezicht 2000, p. 32.

33          Zie bijv. Inspectieonderzoek Bouwregelgeving  1999 of Kamerstukken U 2000/01, 27400 XI, nr.
92.
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woningtoezicht door ontwerpers en bouwers (vrijwillig) te onderwerpen aan
procescertificatie.

Indien de aanvrager van de bouwvergunningen kwaliteitsverklaringen
verschaft, heeft dit tot gevolg dat het bouw- en woningtoezicht in de preventieve
beoordeling van de constructie van het bouwwerk geen verdere informatie meer
vraagt ten aanzien van de overeenstemming van het betreffende product met de
technischebouwvoorschriften. De kwaliteitsverklaring geeft aan welke eigenschap-

pen vanhetbouwmateriaal ofbouwdeel aan welkebepalingen vanhetBouwbesluit
tegemoet komen. Op de getrouwheid van deze verklaring moet de gemeente bij
de beoordeling van de overeenstemming met de wettelijke voorschriften afgaan.

34

Het uiteindelijke toezicht op de bouwactiviteiten wordt beperkt tot de vraag of
de bouwproducten of bouwdelen met kwaliteitsverklaringen worden toegepast
en of deze overeenkomstig de in de kwaliteitsverklaring voorgeschreven wijze
worden verwerkt.35 Men behoeft geen beoordeling van de producten meer uit te
voeren. Overigens vonden ook voor de inwerkingtreding van het Bouwbesluit
vrijwel geen beoordelingen van de kwaliteit van producten meer plaats, noch van
gecertificeerde noch van niet-gecertificeerde producten.

36

Nu een deel van de taken van het bouw- en woningtoezicht wordt vereenvoudigd
door reeds uitgevoerde beoordelingen op grond van certificatieregelingen en men
bovendien experimenteert met meer grootschalige alternatieven als procescertifica-
tie, is de vraag belangrijk wat nu de waarde is van deze certificaten.

De voorschriften van het Bouwbesluit dienen ertoe een minimumkwaliteit
vanbouwwerken te garanderen. Ditkanechterslechts worden gerealiseerd indien
er ook toezicht wordt gehouden op de naleving van deze voorschriften en afwijking
van deze voorschriften preventief of repressief wordt gehandhaafd. Het kan
effectiever zijn om de beoordeling van de naleving van de voorschriften op
andersoortige wijze vorm te geven en te verplaatsen naar de bron van de

34           In de kwaliteitsverklaring worden ook toepassingsvoomearden en aanwijzingen voorde berekening
gegeven. Deze worden niet door middel van certificatie gecontroleerd daar deze gehanteerd zullen
moeten worden bij de constructie van het bouwwerk en geen betrekking hebben op de productie
van het product waarop de kwaliteitsverklaring van toepassing is. De toepassingsvoorwaarden en
berekeningen zullen derhalve dienen te worden gecontroleerd. Frijlink 1 996.

35          Toelichting op de Bouwbesluit-lijstvan kwaliteitsverklaringen, in: Standaardregelingen in de bouw,
Decl lb supplement 49, februari 2001, p. Dl/1-10. Dit lijkt in tegenspraak met hetgeen in de
voorgaande noot is aangegeven. Hierover bestaat bij mij geen duidelijkheid. Mogelijk wordt dit
verschil verklaard door de toepassing van 'productcertificaten met attest' als kwaliteitsverklaring

36          Visscher   1992,  p.   59. 'Her toepassen van gecertificeerde in plaats van niet-gecertificeerde
bouwprodukten heeft een marginale invloed op het werk van een buiteninspecteur. Hetkomt vrijwei
niet meer voor dat het BWT de kwaliteit van een bepaald produkt zelf test. De produkten worden
visueel uitwendig gecontroleerd. Bij de toepassing van nieuwe produkten met onbekende
eigenschappen vraagtmen de bouwer om door middel van testrapporten aan te tonen dat het produkt
voldoetaan de voorschriften die daaraan gesteld kunnen worden. Ditbehoeft geen attestofcertificaat
te  zijn.'
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bouwactiviteiten zoals de producent van bouwproducten, de ontwerper of de
bouwer. Men mag echter stellen dat de overheid die de regels heeft gesteld ook
een eindverantwoordelijkheid bezit voor het fungeren van het systeem van
effectuering van de regels. Dit hoeft niet te betekenen dat alleen zijzelf de
beoordeling van de naleving van wettelijke voorschriften op zichneemt, ook andere

partijen kunnen hierin een functie vervullen. Welis de overheid verantwoordelijk
voor de keuzes die worden gemaakt om de algemene naleving van wettelijke regels
te verzekeren. Het is danooknoodzakelijk datde overheidzicht houdtop de inhoud
en de waarde van beoordelingsmechanismen die door haar worden ingericht en/of
toelaten.

Uit een onderzoek van Visscher in 1992 bleek dat de inspecteurs van het
bouw- en woningtoezicht het een grote verbetering achtten indien producten
gecertificeerd waren. Er was dan sprake van een zekere mate van toezicht op de
kwaliteit van het product, die er anders niet zou zijn. Toch werd certificatie niet
als zaligmakendgezien. Deminderpositieve ervaringen golden zowel de toepassing
van de verklaringen, de inhoud van de verklaringen als de kwaliteit van de
betreffendeproducten. Voorde bouw is belangrijk datproducten in overeenstem-
ming met attesten of kwaliteitsverklaringen worden verwerkt. Vaak bleken
kwaliteitsverklaringen echter op de bouw niet aanwezig ofmen had de indruk dat
de inhoud van deze verklaringen bij de uitvoerenden niet bekend was ofdoor hen
onvoldoende werd begrepen. Ook vonden sommige bouwinspecteurs de
verklaringen moeilijk te begrijpen. Bovendien bleken de gehanteerde verklaringen
soms verouderd ofnietovereen te stemmenmet het gehanteerde product. Ook werd
soms'toevallig' geconstateerd dat het productniet van goede kwaliteit was. Door
sommige ambtenaren werd daarbij opgemerkt datproblemen met de kwaliteitsver-
klaringen door de certificatie-instelling niet serieus genoeg werden behandeld.
De medewerkers van het bouw- en woningtoezicht hadden de indruk dat een
fabrikanthet wel ergbont moestmaken, voordateen certificaat werd ingetrokken.
Commerciele belangen leken soms belangrijker dan de zorgvuldigheid van de
kwaliteitsbewaking.37 Hoe de kwaliteitsverklaringen momenteel door de
medewerkers vanhetbouw- en woningtoezicht worden gewaardeerdis nietbekend.

In een artikel en reacties daarop  die  in   1997  en  1998  in het maandblad
'Cement' verschenen, bleken ook deskundigen uit de certificatiebranche in het
algemeen tevreden over de kwaliteitsverklaringen. Toch bleek tussen deze
deskundigen ook onenigheid overde precieze waarde die aan de vele productcertifi-
caten kon worden toegekend.38 Er werden verschillen geconstateerd in het

37          Visscher  1992, p. 49 en 55-62.  Men deed in het onderzoek de aanbeveling om BWT-ambtenaren
goed voor te lichten over de vraag hoe de verhoudingen liggen met het afgeven en intrekken van
certificaten en waarmen moetaankloppen voor klachten overcertificatie-instellingen (SBK, RvA).

38          Souwerbren  1997 en de reacties daarop jn Cement 1998-9.
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kwaliteitsniveau van de afgegeven certificaten. Deze verschillen zouden onder
andere voortkomen uit de verschillen in deskundigheid en taakopvatting van de
certificatie-instellingen alsmede uit de verschillen in deskundigheid en samenstel-

ling van de Colleges van Deskundigen.
De normenten aanzien van certificatieactiviteiten geven aan datbelanghebben-

de partijen bij de opstelling van een certificatieschema - in casu de beoordelings-
richtlijn - worden betrokken. De vraag welke partijen nu eigenlijk in het College
van Deskundigen zitting nemen en welke deskundigheid het College van
Deskundigen heeft, lijkt door de RvA slechts marginaal te worden beoordeeld.
De RvA toetst met name of de certificatie-instelling een goede afweging heeft
gemaakt van de betrokken belangen in het marktsegment van de betreffende
certificatieregeling. Erdient draagvlak te zijn voorde betreffende certificatierege-
ling, hetgeen volgens de RvA iets anders is dan maatschappelijk draagvlak. Deze
marginale toetsing maakt het mogelijk dat slechts een zeer gering aantal
betrokkenen, bijvoorbeeld een producent en 66n van zijn afnemers, bij de
vaststellingvan de beoordelingsrichtlijn isbetrokken. Daarmee komt de kwaliteit -
ofmaatschappelijke waarde - van de beoordelingsrichtlijnen ter discussie te staan.
Er bestaat daarnaast onenigheid over inhoud van de taken van de Colleges van
Deskundigen en de wijze van vervulling daarvan. Tussen de diverse Colleges van
de certificatie-instellingen blijken in dit kader verschillen te bestaan. Het College
van Deskundigen is in eerste instantie belast met de totstandkoming van de
beoordelingsrichtlijn. Vervolgens neemt het College het beheer van de richtlijn
op zich. De vraag is echter hoever deze taak reikt. Dient het College slechts
beschikbaarte zijn voor vragen van de certificatie-instelling over interpretatiepro-
blemen of dient het ook daadwerkelijk toe te zien op de juiste toepassing? Bij
sommige certificatie-instellingen hebben de Colleges nog andere taken. Zo zouden

zij soms worden geraadpleegd over het verlenen ofintrekken van certificaten. Deze
laatste taakvervulling lijkt overigens niet in overeenstemming met de door de RvA
gehanteerde eisen voor de uitvoering van certificatieactiviteiten.

Ook blijkt de afstemming van taken en verantwoordelijkheden van de
Harmonisatiecommissie Bouw, de RvA en de Colleges van Deskundigen een
probleem. De HCB bestaat met name uit bestuurlijke vertegenwoordigers en niet
uit personen die inhoudelijk deskundig zijn. De HCB toetst of in het kader van

de erkenning van beoordelingsrichtlijnen ofbij de opstelling van de beoordelings-
richtlijn de juiste procedure en vormvoorschriften in acht zijn genomen, maar zij
toetst deze niet op haar inhoud. De beoordeling van de inhoud van de beoordelings-

richtlijn valt ook niet onder de taken van de RvA. De inhoudelijke waarde van

de beoordelingsrichtlijn in relatie tot de publiekrechtelijke eisen wordt derhalve
alleen vastgesteld binnen het College van Deskundigen. De beoordeling van de
totstandkomingsprocedure door de SBK alsmede de beoordeling van de betrokken
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belangen door de RvA lijken echter zoals gezegd onvoldoende garantie te bieden
voor een evenwichtige deskundige samenstelling van dit College.

Bovendien worden er in het algemeen twijfels uitgesproken over de door
de RvA uitgevoerde beoordelingen en bestond er onenigheid omtrent de vraag
in hoeverre het winstoogmerk van (een deel van) de certificatie-instellingen en
marktwerking tussen deze instellingen een bedreiging vormen voor de kwaliteit
van de beoordelingen. De Raad van Accreditatie toetst slechts in beperkte mate
de deskundigheid van de certificatie-instelling. De deskundigheid die de certificatie-
instellingbij haaractiviteitenbetrektis volgens deRvA vooral de verantwoordelijk-
heid vande certificatie-instellingendebetrokkenbelanghebbenden. De beoorde-
lingsrichtlijnen geven slechts eenbeperkte mate uitleg overde wijze van uitvoering
van de beoordelingen door de certificatie-instellingen.39

Twijfel over de waarde van de kwaliteitsverklaringen rijst opnieuw in het
recente proefschrift van Scholten. Hij geefteen verontrustende lijst vanonjuistheden
die zich voordoen in het gestelde in de kwaliteitsverklaringen, de aansluiting van
de verklaringen op het Bouwbesluit en de door de SBK gepubliceerde lijst. De
geconstateerde onjuistheden betreffen slechts het administratieve gedeelte. Over
de inhoudelijke waarde van de kwaliteitsverklaringen lijken geen gegevens te
bestaan. Scholten stelt opgrond van zijnbevindingen vast dat eronvoldoende acht
is geslagen op in acht te nemen randvoorwaarden die van belang zijn voor
publiekrechtelijke erkenning van private instrumenten.40

Scholten is van mening dat, gezien de beperkte taken en mogelijkheden van
de SBK, de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsverklaringen met name ligt
bij de RvA en de regelgever:' De RvA beoordeeltcertificatie-instellingen opgrond
vanalgemene criteria die betrekkinghebben op algemene vormen vancertificatieac-
tiviteiten. De vraag is vervolgens welke betrokkenheid de overheid nog heeft bij
de betreffende verklaringen.

De invloed van de minister op kwaliteitsverklaringen wordt hoofdzakelijk
vormgegeven door drie factoren. De eerste factor behelst de betrokkenheid bij
de erkenning van de beoordelingsrichtlijnen. Namens drie ministeries zijn
ambtenaren vertegenwoordigd in de Harmonisatiecommissie Bouw van de SBK.
De beoordeling van de beoordelingsrichtlijnen door de HCB ziet met name op
de totstandkomingsprocedure en de vormvereisten en niet op een inhoud van de
beoordelingsrichtlijn inhetlichtvanhetBouwbesluit. Ditbetekent dat men vanuit
de betreffende ministeries geen weet heeft van de waarde van de door de
certificatie-instellingen gehanteerde certificatieschema's. Vervolgens zou de
minister op grond van de overeenkomst tussen SBIL de RvA en de Staat der

39      Er is een minum aantal beoordelingen van het kwaliteitssysteem en de producten vastgelegd
40      Scholten 2001, p 444-455.
41      Scholten 2001, p. 82.
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Nederlanden inzicht kunnen verkrijgen in de activiteiten van de betreffende
certificatie-instelling door inzage te verkrijgen in de beoordelingsrapporten van
de RvA. De vraag is echter ofde minister ooit van deze mogelijkheid gebruik heeft

gemaakt. De goedkeuring van de verleende kwaliteitsverklaringen ten slotte lijkt
niet meer in te houden danhetzetten van eenhandtekeningondereen lijst die door
de SBK wordt voorgelegd.

Erbestaat derhalve gerede twijfel overdemate waarin de minister zicht heeft
op de inhoud en de kwaliteit van de kwaliteitsverklaringen, terwijl deze verklaringen
door de gemeente geaccepteerd moeten worden als bewijs van overeenstemming
met de eisen van het Bouwbesluit. De borging van de waarde van de kwaliteitsver-
klaringen is uit handen gegeven aan de SBK, de verschillende Colleges van
Deskundigen en de RvA. De minister ontvangt slechts indirecte informatie. Zoals

gezegd geeft een aantal auteurs aan dat de kwaliteit van de certificatieactiviteiten
over het algemeen goed is. Tegelijkertijd echter wordt deze stelling onvoldoende
ondersteund doorde afsprakenentaakverdelingbinnen de structuurzelf. Er wordt
daarmee onvoldoende verzekerd dat debouwmaterialen enbouwdelenmet erkende

kwaliteitsverklaring daadwerkelijk tegemoet komen aan de eisen van het
Bouwbesluit.

Inmiddels is de SBK in overleg met het ministerie bezig met het doorvoeren
van een aantal verbetermaatregelen. Het betreft hier onder andere maatregelen
inzake de verbeterde leesbaarheid enbruikbaarheid van de kwaliteitsverklaringen
en de inrichting van een toetsingscommissie die belast zal worden met de
inhoudelijke beoordeling van de beoordelingsrichtlijnen.

6           De Richtlijn bouwproducten

De Europese Richtlijn bouwproducten is vastgesteld om de belemmeringen voor
grensoverschrijdend verkeer vanbouwproducten veroorzaakt doorde verschillen
in regelgeving in de lidstaten op te heffen.42 Door de vaststelling van de specifieke

eigenschappen en bepalingsmethoden uit handen te geven aan Europese
normalisatie-instellingen wordt de harmoniserende taak van de Europese wetgever
vereenvoudigd tot het vaststellen van essentiele eisen. Door vaste conformiteitsbe-

oordelingsprocedures te hanteren, worden de verschillen tussen de wettelijke
productbeoordelingsprocedures opgehevenen kan elkproduct wanneerhet in 66n
van de lidstaten aan beoordelingen is onderworpen, overal in de Europese Unie
op de markt worden verhandeld.

42 Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989 L 40/12 gewijzigd bij
Richtlijn 93/68/EG van de Raad PbEG 1993 L 220/1.
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De Richtlijn is van toepassing op voor de bouw bestemde producten, voor
zoverde fundamentele voorschriften voorbouwwerken daarmee in verband staan.
Onder'voor de bouw bestemde producten' wordt verstaan producten die worden
vervaardigd om blijvend deel uit te maken van bouwwerken, waaronder zowel
gebouwen als kunstwerken zijn begrepen. Alleen die bouwproducten mogen in
de handel worden gebracht die voorhetbeoogde doel geschikt zijn, dat wit zeggen
zodanige eigenschappen bezitten dat de werken waarin zij moeten worden verwerkt,
gemonteerd, toegepast ofgeYnstalleerd, indien behoorlijk ontworpen en uitgevoerd,
kunnen voldoen aan de fundamentele eisen. Het betreft een zestal eisen: a) de
mechanische sterkte en stabiliteit, b) brandveiligheid, c) hygiene, gezondheid en
milieu, d) gebruiksveiligheid, e) geluidshinder en f) energiebesparing en
warmtebehoud. De lidstaten dienen ervan uit te gaan dat de producten die voorzien
zijn van een CE-markering aan eisen van de richtlijn voldoen. Een CE-markering
mag worden aangebracht indien de juiste technische specificaties zijn gehanteerd
en daaromtrent een conformiteitsverklaring dan wel een conformiteitscertificaat
is afgegeven overeenkomstig de vereiste conformiteitsbeoordelingsprocedure.

De Bouwproductenrichtlijn behoort tot de reeds eerder genoemde Nieuwe
Aanpak richtlijnen, maar heeft een wat andere systematiek.43 De fundamentele
eisen hebben geen betrekking op de producten zelf, zoals in de Nieuwe Aanpak
gebruikelijk is, maar op de bouwwerken, waarin de producten worden verwerkt.
De fundamentele eisen zijn daaromuitgewerkt inbasisdocumenten, die in algemene
bewoordingen de functionele eisen bevatten, waarmee bij de uitwerking van
technische specificaties voor de producten rekening moet worden gehouden. Deze
basisdocumenten vormen daarmee het noodzakelijk verbandtussende fundamentele
voorschriften voorbouwwerken en de vastte stellentechnische specificaties voor
de producten. Daar een conformiteitsverklaring ten aanzien van een product nooit
direct op de fundamentele eisen betrekking kan hebben, moeten de producten
voldoen aan 66n van de in de Richtlijn aangeduide soorten van geharmoniseerde
technische specificaties. In andere richtlijnen kunnen de producten direct aan de
hand van de fundamentele eisen worden geproduceerd, waardoor toepassing van
geharmoniseerde technische specificaties niet verplicht is.

De geharmoniseerde technische specificaties kunnen betrekking hebben op
producten en productgroepen en geven met betrekking tot dat product of die
productgroep aan welke eigenschappen van het product of de productgroep van
belang zijn, hoe die eigenschappen moeten worden bepaald en binnen welke
grenzende uitkomsten van de bepalingmoeten liggen.44 De verschillende technische

specificaties waarop de conformiteitsverklaringen betrekking hebben zijn de
Europese normen (ofwel de nationale normen waarin de Europese normen zijn

43 Zie hoofdstuk 3.
44     Van den Bercken 200Ob.
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getransponeerd)45, de Europese technische goedkeuringen (ETG's)46, of 'erkende'
nationale specificaties.47 De Europese normen zijn hiervan de belangrijkste. Deze
worden door de Europese normalisatie-instellingen - CEN en Cenelec - opgesteld
op grond van een door de Europese Commissie opgesteld mandaat. Referenties
van de totstandgebrachte geharmoniseerde Europese normen worden door de
Commissie bekendgemaakt in het publicatieblad. ETG's en erkende nationale
specificatie kunnen in het algemeen slechts worden gehanteerd voor producten
die niet onder geharmoniseerde normen vallen.

Wanneer geen 'geharmoniseerde' technische specificaties bestaan mogen
nationale technische bepalingen wordentoegepast. Op betreffendeproducten mogen
dan echter geen CE-markeringen worden aangebracht en zij genieten niet in gelijke
mate van het vrije verkeer van goederen.48 Producten die op het punt van
volksgezondheid en veiligheid een geringe rol spelen en als zodanig op een door
de Commissie vastgestelde lijst voorkomen, mogen echter wel op de (Europese)
markt worden gebracht.

49

Een CE-markering mag door de fabrikantso worden aangebracht indien hij de
noodzakelijke conformiteitsbeoordelingsprocedures heeft gevolgd. Het gaat om
verschillendeprocedures aangeduid inbijlage III vande Richtlijn. Dezeprocedures
worden naraadpleging van het Permanent Comit6 van de Bouw, vooreenbepaald
product ofvooreenbepaalde familie vanproducten door de Commissie vastgesteld
en vervolgens overgenomen in de mandaten aan de Europese normalisatie-
instellingen en de geharmoniseerde technische specificaties. De keuze voor de
te volgen procedures is afhankelijk van zaken als de aard van het product en de

45 Een 'geharmoniseerde' Europese norm wordt door CEN en/of Cenelec vastgesteld op grond van
een overecnkomstigde informatierichtlijn opgesteld mandaat Nationale normalisatie-instellingen
nemen deze normen over, waarbij bestaande nationale normen vervallen.

46 Een Europese technische goedkeuring is een positieve technische beoordeling van een doorde lidstaat
gemachtigde instantie van de bruikbaarheid van een product voorhetbeoogde doel in overeenstem-
ming met de fundamentele voorschriften voor werken waarin het product is toegepast. Een ETG
is derhalve geen conformiteitsverklaring maar een specificatie ten aanzien van een bepaald soort
product en kan worden vergeleken met een attest. De ETG's dienen te berusten op onderzoeken,
testen en beoordelingen die steunen op de basisdocumenten alsmede op de goedkeuringsrichtlijnen
die in de European Organisation for Technical Approval ofwel de verenigde gernachtigde instanties
zijn vastgesteld. Het betreft voornamelijk innoverende producten en producten die in aanzienlijke
mate afwijken van de geharmoniseerde of crkende nationale normen. Nicolas 1995, p 106-110.
Marinus 1994, p. 97.

47       Het ligt overigens niet in de verwachting dat van deze mogelijkheid tot harmonisatie gebruik zal
worden gemaakt. Toel. Regeling CE-markering en erkende kwaliteitsverklaring Stcrt. 1992/104,
p. 15.

48       De lidstaten dienen in dat geval ten behoeve van het vrij verkeer van deze producten op verzoek
te beschouwen weike producten van een andere lidstaat worden erkend als overeenstemmend met
of gelijkwaardig aan de nationale voorschriften  (art.  16 en  17).

49       Om deze producten op de markt te brengen volstaat dat deze door de fabrikant zijn voorzien van
een verklaring van con formiteit met de 'acknowledged rule of technology'   (art. 4 lid 5).

50      Ofzijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde.
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belangen (veiligheid, gezondheid) die met datproduct gemoeid zijn. De procedures
resulteren in een conformiteitsverklaring en eventueelin een conformiteitscertifi-
caat. Elke procedure omvat in ieder geval een typekeuring en een systeem van
productiecontrole (o fwel een kwaliteitssysteem). In het geval dat de overeenstem-
ming wordt aangetoond door een eigen verklaring van de fabrikant kunnen de
procedures worden uitgebreid met monsterneming door de fabrikant alsmede
typekeuring, initiele inspectie van de fabriek en permanente productiebewaking
door een derde instantie. In het geval dat de overeenstemming moet worden
aangetoond door een verklaring van de fabrikant en een conformiteitscertificaat,
dienen onder de verantwoordelijkheid van een certificatie-instelling een typekeu-
ring, een initiele inspectie van de fabriek en van de productiecontrole van de
fabriek, permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontro-
le in de fabriek en in sommige gevallen steekproefsgewijze monsterneming in de
fabriek, op de markt ofop de bouwplaats plaats te vinden. Afhankelijk van de door
de Commissie vastgestelde procedure zal de fabrikant derhalve de keuringen en
kwaliteitsborging volledig zelf mogen uitvoeren dan wel daarbij tevens een
testlaboratorium, een inspectie-instantie ofcertificatie-instelling voorkwaliteitssys-
teemcertificatie ofproductcertificatie dienen in te schakelen:' Naar verwachting
zal productcertificatie (dat leidt tot afgifte van een conformiteitscertificaat) slechts
voor een zeer klein deel van de producten ofproductgroepen noodzakelijk zijn.
De CE-markering dient vergezeld te gaan van begeleidende gegevens. Het gaat
om de naam van de fabrikant, de aanduiding van het jaar waarin de markering is
aangebracht, waarnodig het nummer van het conformiteitscertificaat en aanduidin-
gen van de vastgestelde waarden van het product met betrekking tot de technische
specificaties.52 De aanduiding van de vastgestelde waarden is noodzakelijk daar
de specificaties in het algemeen niet voorschrijven welk prestatieniveau de
eigenschappen moeten hebben.53 Ditprestatieniveau is doorgaans gerelateerd aan
de (prestatie-) voorschriften ten aanzien van de constructie van het bouwwerk,
hetgeen niet onder de reikwijdte van de Richtlijn valt.

De laboratoria, inspectie-instanties en certificatie-instellingen die door de
producent bij deze procedures wordenbetrokken dienen doorde lidstaat aangemeld
te worden bij de Commissie. Deze erkende instanties moeten voldoen aan de
minimumcriteria die zijn geformuleerd in bijlage IV van de Richtlijn. Het betreft
1) de beschikbaarheid van personeel, de nodige middelen en uitrusting, 2) de
technische bekwaamheid en professionele integriteit van het personeel, 3) de
onpartijdigheid van het personeel, 4) de bewaring van het beroepsgeheim en 5)

51 Guidance Paper K.
52      Bijlage III, punt 4.1 van de Richtlijn bouwproducten, Guidance Paper D.
53 WeI kunnen indelingen in bepaalde prestatieklassen worden voorgeschreven ofkunnen minimum-

waarden worden gesteld die noodzakelijk zijn om nog oberhaupt van een eigenschap van het
bouwproduct te kunnen spreken. Moineau en Voisin, 2000.
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een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. De Commissie kent de aangemelde
instellingeneen identificatienummertoe enpubliceerteen lijst van deze instanties
in het publicatieblad.

De lidstaten staan in voor de competentie van de instellingen die zij hebben

aangemeld jegens de lidstaten en de communautaire instellingen. Zij dienen de
instanties periodiek te controleren op de eerste twee bovengenoemde eisen. De
lidstaten kunnen dan ook slechts instellingen aanwijzen die zich in de betreffende
staat hebben gevestigd en dus onder de rechtsmacht van die staat vallen. De
instellingen kunnen echter wel in de gehele Europese Unie opereren.54 Indien de

Commissie, al dan niet na een klacht van een andere lidstaat, twijfelt aan de
competentie van de instelling dan zal zij de verantwoordelijke lidstaat vragen om
de documentatie die de competentie van de instelling aantoont. Indien de lidstaat
deze niet kan leveren kan dit leiden tot een inbreukprocedure voor het Europese
Hof van Justitie.

7            De implementatie van de Richtlijn

De Richtlijn bouwproducten is op grond van artikel 120 Woningwet in het
Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit CE-markering en erkende kwaliteitsver-
klaringen geimplementeerd. Onderde betreffende bepalingen gaat echternog een
veelvoud aan technische specificatiesen andere documenten schuil. De systematiek
van de Richtlijn zou volgens de toelichtingen op het Bouwbesluit goed aansluiten

bij het systeem van toepassing van normering en certificatie in Nederland, waarbij
bij ofkrachtens het Bouwbesluit aansluiting is gezocht.55

De Richtlijn bouwproducten is formeel sinds 27 juni  1991 van kracht.  Dit
betekent echter niet dat deze sindsdien ook operationeel is. Dit is het gevolg van
het feit dat er in de eerste jaren geen (geharmoniseerde) technische specificaties
of conformiteitsbeoordelingsprocedures werden opgesteld. Deze specificaties
kunnen slechts worden vastgesteld, indien er uitvoeringsbesluiten zijn genomen.
Het betreft dan onder andere de vaststelling van de basisdocumenten, de
mandaatbesluiten voor het opstellen van de technische specificaties en de
vaststellingsbesluiten van de te hanteren conformiteitsbeoordelingsprocedure voor
verschillende producten of productgroepen.  Bij deze besluiten worden via het
Permanent Comitd van de Bouw de vertegenwoordigers van de lidstaten
betrokken.56 Door gebrek aan eensgezindheid tussen en medewerking van de
lidstaten kwam deze besluiten zeertraag tot stand. Daar waarnormalisatiemandaten

54      Wijnja en Priemus 1990, p. 66.
55 Bundel bouwvoorschriften I 1998, p. 440.
56     Artikel 20 Richtlijn
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uiteindelijk wel tot stand kwamen, bleken deze opdrachten door de Europese
normalisatie-instellingen weinig voortvarend ter hand te worden genomen.57 Ook

nu nog is er maar een beperkt aantal geharmoniseerde technische specificaties
vastgesteld. Er is dan ook nog maar eenbeperkt aantal bouwproducten die (moeten)
zijn voorzien van een CE-markering.

De trage operationalisering van de Richtlijn heeft tot gevolg gehad dat de
desbetreffende wettelijke voorschriften lange tijd slechts formeel golden. Pas aan
het eind van de jaren negentig is een begin gemaakt met de implementatie van
de nationale maatregelen die noodzakelijk zijn om de Europese Richtlijn in
Nederland uit te voeren.

Het is op basis van artikel 1.8 Bouwbesluit verboden een bouwproduct in
de handel te brengen58, waarvoor overeenkomstig de richtlijn bouwproducten is
vastgesteld dat het een CE-markering, moet dragen indien dat product niet zodanige
eigenschappen bezit dat het bouwwerk waarin het is verwerkt, gemonteerd,
toegepast of geinstalleerd, kan voldoen aan de fundamentele voorschriften als
bedoeld in artikel 3 van de richtlijn ofniet is voorzien van de daarop betrekking
hebbende CE-markering. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

Artikel 1.7 Bouwbesluit bepaalt dat een bouwproduct dat zodanige
eigenschappen bezit dat het bouwwerk waarin het is verwerkt, gemonteerd,
toegepast of geinstalleerd, kan voldoen aan de in artikel 3 van de richtlijn
bouwproducten bedoelde fundamentele voorschriften en dat is voorzien van een
op dat product betrekking hebbende CE-markering, gelijk wordt gesteld met een
bouwproduct waarvooreen kwaliteitsverklaring is afgegeven. Op grond van artikel
3, eerste lid, van de Regeling Bouwbesluit CE-markering en erkende kwaliteitsver-
klaringen maakt de minister eenmaal per jaar in de Staatscourant een overzicht
bekend van a. bouwproducten die voorzien moeten zijn van een CE-markering
en in overeenstemming zijn met de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven
voorschriften, voor zover die voorschriften van belang zijn voor die producten;
en b. overeenkomstig de richtlijn door de lidstaat van oorsprong erkende
instellingen. Artikel 3 lid 2 van de Regeling bepaalt dat een instelling die is
opgenomen in het overzicht van de minister gelijk wordt gesteld met een door de

57 Resolutie overhetrapport van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende
voor de bouw bestemde producten, PbEG 1997 C 371, alsmede het betreffende Rapport van de
commissie COM(96)0202 C4-0636/96.

58      Het gaat om het ten verkoop aanbieden aan de bouwmarkt met als doel het verwerken van die
producten in bouwwerken. Toel. Regeling CE-markering en erkende kwaliteitsverklaring, Stcrt.
1992/104, p. 15.
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minister aangewezen onafhankelijk deskundig instituut als bedoeld in artikel 1
lid  1 sub j van de Woningwet.59

In tegenstelling tot kwaliteitsverklaringen zijn CE-markeringen verplicht.
Naarmate erechtermeer 'geharmoniseerde' technische specificaties tot standkomen
zal vaker een CE-markering op de productenmoeten worden aangebracht. Op grond
van de Regeling Bouwbesluit CE-markering en erkende kwaliteitverklaringen
worden de referenties van de geharmoniseerde technische specificaties in de
Staatscourant bekendgemaakt. De verplichting tot het aanbrengen van de CE-
markering gaat vervolgens in op een in het publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen aangegeven datum. Een CE-markering mag slechts worden
aangebracht wanneerde vereiste conformiteitsbeoordelingsprocedure is gehanteerd.
Vooreen deel van deproducten worden in de conformiteitsbeoordelingsprocedure
certificatieactiviteiten voorgeschreven. Ditbetekent dat als gevolg van de richtlijn
ook verplichte certificatie haar intrede doet in de technische bouwregelgeving.
Tegelijkertijd zal mogelijk de toepassing van productcertificatie afnemen. Slechts
in een zeer beperkt aantal gevallen zal deze vorm van conformiteitsbeoordeling
op grond van de Richtlijn worden voorgeschreven. De vraag is in welke mate dit
de Nederlandse gebruiken ten aanzien de toepassing van productcertificaten zal
doen verminderen.

59 Deze bepalingen van het Bouwbesluit en de regeling stroken echter niet volledig. In artikel 1.7
Bouwbesluit vindteen gelijkschakeling plaats van CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen. Artikel
3 van de Regeling doet in feite de gelijkschakeling van artikel 1.7 Bouwbesluit weer teniet. Dit
ishetgevolg vanhet feitdatniet iederproductmetCE-markeringookin Nederland ineen bouwwerk
mag worden toegepast. De Europese Richtlijn harmoniseert de producteigenschappen. Nationale
wetgevers mogen geen andere specificaties hanteren ofdeproducten aan verdere conformiteitsbeoor-
delingsprocedures onderwerpen. De lidstaten blijven echterbevoegd omeisen te stellen ten aanzien
van de constructie van het bouwwerk waarin de producten worden toegepast. Wil een product met
CE-markering in Nederland in een bouwwerk kunnen worden toegepast, dan zal de constructie
waarvan het betreffende product deel uitmaakt tegemoet dienen te komen aan de grenswaarde die
de nationale voorschriften stellen aan de constructie. Om de producten met CE-markering toe te
kunnen passen is het dus noodzakelijk dat een verband wordt gelegd tussen de prestatie-eisen, die
het Bouwbesluit aan de constructie stelt, en de waarde van de productspecificaties zoals deze door
de producent zijn vastgesteld. De gelijkschakeling van tussen de kwaliteitsverklaringen en de CE-
markeringen bestaat derhalve niet. Aan de CE-markering zal nog een verklaring moeten worden
toegevoegd .(Richter 2000; Scholten 2001, p. 129-130.) Het is tevens de vraag hoe de lijst van
producten met CE-markering eruit zal gaan zien. De wetgever lijkt in eerste instantie gedacht te
hebben dat de lijst van producten met CE-markering gelijksoortig is aan de lijst van erkende
kwaliteitsverklaringen. (De Wildt en Scholten 1999, p. 16-17.) Het lijkt echter ondoenlijk elk
specifiek product dat op de Europese markt verschijnt op deze lijst te zetten.
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8 Erkende instanties

De procedures voor notificatie van deskundige beoordelingsinstellingen zijn pas
in 1998 op gang gekomen.60 In 2000 is daartoe de bestaande Regeling Bouwbesluit
CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen gewijzigd.61 De minister wijst
de certificatie-instellingen, inspectie-instellingen en testlaboratoria aan die de taken
zoals bedoeld in de richtlijn uitvoeren en maaktjaarlijks een overzicht van deze
instellingen bekend. De aanwijzing kan geschieden indien de instelling voldoet
aan de in de Regeling aangeduide criteria. De instelling dientrechtspersoonlijkheid
te bezitten, een vestiging in Nederland te hebben, over bekwaam personeel,
doeltreffende voorzieningen en een op schrift gesteld kwaliteitssysteem te
beschikken, onpattijdigen zorgvuldig te werken, verzekerd te zijn voorberoepsaan-
sprakelijkheid en geen nevenactiviteiten te verrichten die het vertrouwen in de
instelling kunnen schaden. De minister kan aan de aanwijzing voorschriften
verbinden. De instelling verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de
uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen en dientjaarlijks een verslag op
te stellen van de werkzaamheden die zij teruitvoering vanhaartaak heeft verricht.
Dit verslag wordt aan de minister gezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld. De
minister kan maximumtarieven vaststellen voor de taken die de aangewezen
instellingen verrichten. 62

Aanmeldingen voor aanwijzing worden voor advies doorgestuurd naar de
SBK, die in overlegmet de RvA de ministeradviseert overde aanwijzing. De SBK
geeft daarbij aan voor welke taken en welke productgroepen de kandidaatinstellin-
gen aangewezen en aangemeld willen worden.63 De wettelijke eisen lopen
grotendeels parallel aan toetsingscriteria afkomstig uit de NEN-EN 45000 serie.
Het permanent Comit6 voor de Bouw en de Europese Commissie hebben
hieromtrent aangegeven dat de beoordeling van competentie overeenkomstig de
EN 45000 serie en een bewijs van afsluiting van een aansprakelijkheidsverzekering
leiden tot een vermoeden van overeenstemming met de eisen van de Richtlijn.
Hiervoor moeten de criteria echter wel worden gespecificeerd naar de conform
de richtlijn verrichte taken en/ofde producten inkwestie. Ermoetderhalve rekening
worden gehouden met elementen als de kennis van het betreffende product en de
relevante conformiteitsbeoordelingsprocedures.64 Het gebruik van delen van de

60 Aankondiging voorlopige aanmelding C.I.T.-instellingen. Strct. 1998,62, p. 17.
61      Strcrt. 2000,133, p. 32.
62      Hoofdstuk IIIa van de Regeling.
63      Toelichting op Wijziging Regeling Bouwbesluit CE-markering crkende kwaliteitsverklaringen,

Strcrt. 2000,133, p. 32.Opvallend is de taakopdracht aan de SBK. De Stichting Bouwkwaliteit
zou de instellingen toetsen die in aanmerking willen komen voor de notificatie. Aankondiging
voorlopige aanmelding C.I.T.-instellingen Strcrt. 1998, nr. 62, p. 17.

64 Guidance paper A.
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EN 45000 normen betekent tevens dat accreditatie door de RvA als bewijs van
overeenstemming met deze eisen kan wordenbeschouwd. De controles die de RvA
door accreditatie verricht, zullen worden geacht controles te zijn die ten aanzien
van de aangemelde instanties moeten worden uitgevoerd.65 Dat de RvA deze

beoordelingen uitvoert, is de gebruikelijke gang van zaken zoals ook is vastgelegd
in de algemene overeenkomst tussen de Staat en de RvA met betrekking tot
certificatie-instellingenbelastmet wettelijke taken.66 De ministerkan inhetkader
van zijn aanwijzende en toezichthoudende taken de rapporten van de RvA
gebruiken. De Staat en de RvA zijn overeengekomen dat de RvA ook een
beoordeling kan uitvoeren ten aanzien van specifieke criteria ter invulling en

verheldering van de eisen van de EN 45000 serie. Hiertoe worden zogenaamde
richtlijn en wetgeving specifieke accreditatieschema's (risa's en wesa's) gehanteerd
die specifieke eisen omvatten die voor de uitvoering van de wettelijke taak
wenselijk worden geacht. In casu wordt daar overigens vooralsnog geen gebruik
van gemaakt.

Opnieuw is onduidelijk waar privaatrechtelijke overeenkomsten en

publiekrechtelijke voorschriften op elkaar ingrijpen. Menkan stellen datdaarwaar

keurings-, inspectie en certificatieactiviteiten krachtens de wet noodzakelijk zijn
voorhet op de marktbrengen van het bouwproduct de beslissingen vanbetreffende

instellingen publiekrechtelijke rechtsgevolgen hebben en moeten worden

aangemerkt als de uitoefening van openbaar gezag. Aangemelde instanties moeten

dan overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt als
bestuursorganen. Door de Europese Commissie is echter gesteld dat de producent
verantwoordelijkheid neemt voor het aanbrengen van de CE-markering en de
producent volledig verantwoordelijk is voor de verklaring van overeenstemming.
De betrokkenheid van een derde partij - ook al geeft deze een conformiteitscertifi-
caat af - heeft geen enkele invloed heeft op deze verantwoordelijkheid van de
producent, maar is bedoeld om de gebruikers en het bevoegd gezag gerustte stellen
dat alles in orde is.67 De beslissingen van aangewezen instellingen lijken hier te
worden opslokt door de verantwoordelijkheid van de producent. Dit stelt de taak
van de keurings- en certificatie-instellingen enigszins in ander perspectief.

In de toelichtingen op de wettelijke regelingen worden over de mogelijke

publiekrechtelijke bevoegdheid geen uitlatingen gedaan. Wel wordt in het kader
van verschillende andere wettelijke regelingen waarmee Nieuwe Aanpak-richtlijnen
zijn geYmplementeerd aangenomen dat er sprake is van de uitoefening van openbaar

65 Aankondiging voorlopige aanmelding C.I.T.-instellingen. Strct.  1998,62, p. 17.
66 Overeenkomst Staat - Raad voor Accreditatie van 11 januari 2000 betreffende de afstemming van

werkzaamheden bij de beoordeling van in het kader van wettelijke regelingen aan te wijzen
conformiteitsbeoordelingen.

67 Guidance paper K.
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gezag van aangemelde instellingen.68 Bovengenoemde richtlijn specifieke
accreditatieschema's omvatten dan ook bepalingen die betrekking hebben op de
bestuursbevoegdheid van de betreffende aangewezen instellingen. Mocht er
inderdaad sprake zijn van bestuursorganen dan betekent dit dat verschillende
bestuursorganen in onderlinge concurrentie hun bevoegdheden uitoefenen. Men
kan zichbovendien afvragen wat de status is van de activiteiten die concurrerende
certificatie-instellingen, die door buitenlandse overheden zijn aangewezen, in
Nederland zouden kunnen uitvoeren.

9           Markttoezicht met behulp van certificatie

In de systematiek van de Nieuwe Aanpak wordt ereen strikt onderscheid getrokken
tussen de beoordelingsactiviteiten die door of namens de fabrikanten dienen te
worden uitgevoerd en het toezicht op producten die op de markt worden gebracht.
De fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering
en hebben de plicht om de technische documentatie ten aanzien van het betreffende
product beschikbaar te houden. De aangemelde instanties ondersteunen de
fabrikanten om aan hun verplichtingen te voldoen. Het markttoezicht is de
verantwoordelijkheid van de nationale overheden. Om belangenconflicten te
vermijdenhebben de aangemelde instantie inhet markttoezicht geentaken. Volgens
de Commissie kunnen zij niet worden verplicht om de conformiteitsverklaring
of technische documentatie ter beschikking te stellen. Zij kunnen volgens de
Commissie wel worden gevraagd informatie te geven overde wijze van uitvoering
van de beoordelingen.

69

De Richtlijn bouwproducten verplicht de lidstaat erop toe te zien dat de CE-
markering op de juiste manier wordt gebruikt. Wanneer een lidstaat vaststelt dat

de CE-markering ten onrechte is aangebracht, ontstaat voor degene die hetproduct
op de markt heeft gebracht de verplichting om het product in overeenstemming
te brengen met de bepalingen inzake de CE-markering en aan de overtreding een
einde te maken. Indien de tekortkoming blijft voortbestaan dan dient de lidstaat
alle nodige maatregelen te treffen om het in de handel brengen van het bewuste

product te beperken ofte verbieden dan wel het uit de handel te nemen. De lidstaat
dient de Commissie en de andere lidstaten hiervan in kennis te stellen

Op grond van artikel 110, tweede lid, jo artikel 120 Woningwet jo artikel
1.8 Bouwbesluit is het in de handel brengen van producten die niet aan de richtlijn

68 Ziebijvoorbeeld artikel 7a toten met 7e Warenwet en de MvT daarbij Kamerstukken H2000-2001,
27651, nr. 3.

69 Gids voordeNieuwe Aanpak 1999, hfst 8. Onduidelijk is wat wordtbedoeldmetdezin 'Zij kunnen
de toezichthoudende instantie echter wei helpen deze documenten te verkrijgen.'
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voldoen een economisch delict. Er zijn tot op heden geen bijzondere opsporings-
ambtenaren voor de opsporingstaak aangewezen. Het ligt voor de hand dat de
inspectie van VROM met deze taak wordt belast. Men zal hoogstwaarschijnlijk
een reactief beleid gaan voeren, waarbij  men op basis van klachten en signalen
zal optreden.70

Het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht zou hierbij mogelijk nog een
Signalerende functie kunnen vervullen. Het is daarbij wel de vraag ofhet bouw-
en woningtoezicht meer kan doen dan controleren of de producten over de
noodzakelijke CE-markering beschikken. De CE-markeringen hebben, zoals
hierboven is aangegeven dezelfde werking als de erkende kwaliteitsverklaringen,
indien zij een relatie hebben met de bepalingen van het Bouwbesluit. Het bouw-
en woningtoezicht zou derhalve ook moeten uitgaan van de juistheid van de CE-
markering en de daarbij gevoegde gegevens.

Om te voorkomen dat gevaarlijke producten in de handel worden gebracht
spelen de conformiteitsbeoordelingsprocedures, waaronder de taken van de
certificatie-instellingen, eenbelangrijkerol. Opgrond van de Regeling Bouwbesluit
CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen heeft de minister in het licht van
zijn verantwoordelijkheid voor de aangewezen instellingen de bevoegdheid om
inlichtingen te vragen overde taakuitoefening van de aangewezen instanties. Ook
zullen de certificatie-instellingen jaarlijks moeten rapporteren over de wettelijke
activiteiten. De ministerkan zo meer informatie verkrijgenoverdeze beoordelings-
activiteiten dan tot op heden het geval is. Ook door het markttoezicht kan meer
informatie worden gegenereerd overde kwaliteit van de uitgevoerde beoordelings-
activiteiten, waaronder - mogelijk - de certificatieactiviteiten. In de toekomst zou
derhalve meer zekerheid kunnen ontstaan overde waarde van de certificatieactivitei-
ten. De lidstaten moeten optreden wanneeruithetmarkttoezichtblijktdatproducten
niet aan de technische specificaties voldoen. Daarbij zal ook optreden moeten
worden overwogen tegen de aangemelde instantie die betrokken is geweest bij
de conformiteitsbeoordelingsprocedure met betrekking tot het niet-conforme
product. 7/

Tegelijkertijd echter zullen de verklaringen van fabrikanten en aangewezen
instanties van andere lidstaten ook moeten worden geaccepteerd doorhet bevoegd
gezag. In Nederland zou de kwaliteit van de activiteiten van de certificatie-
instellingen in vergelijking met het buitenland hoog zijn.72 De toepassing van
buitenlandse conformiteitscertificaten zou hier de Nederlandse overheid voor
problemen kunnen stellen. Voor een goede handhaving van de voorschriften uit
de richtlijn zal nauwe samenwerking tussen de lidstaten vereist zijn.

70      De Wildten Scholten 1999, p  19-24
71       Gids voor de Nieuwe Aanpak, par. 8.2.3.
72     Souwerbren 1997, p. 51.
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10          Conclusie

De toepassing van certificatie biedt belanghebbenden in de bouw vertrouwen
omtrent de kwaliteit van geleverde producten. De toepassing van certificatie in
de technische bouwregelgeving is het gevolg van zowel een nationale als Europese
beleidsontwikkeling.

Certificatie heeft op grond van hetnationale beleid een wettelijke toepassing
gekregen door de verplichte acceptatie van bouwmaterialen en bouwdelen met
een kwaliteitsverklaring door het bevoegd gemeentelijk gezag. Deze toepassing
heeft als voordeel dat zowel de beoordelingstaken van hetbouw- en woningtoezicht
als de administratieve lasten van vergunningaanvragers worden verminderd. Een
mogelijke vermindering van de gemeentelijke beoordelingstaken lijkt een goede
zaak. Uit onderzoeken blijkt immers keer op keer dat de gemeentelijke diensten
noch over de capaciteit noch over de deskundigheid beschikken om de taken
voortvloeiend uit de Woningwet op genoegzame wijze uit te voeren. Er moet dan
echter wel voldoende vertrouwen zijn in de betreffende kwaliteitsverklaringen.

Er wordt wel gesteld datdekwaliteit van certificatieactiviteiten inNederland
hoog is. Het feit dat de in de bouw betrokken partijen zelfeen aanzienlijk belang
hebben om schade als gevolg van de toepassing van gebrekkige bouwproducten
te voorkomen zou hieraan kunnen bijdragen. Toch is het de vraag hoe deze stelling
wordt onderbouwd.

De overheid heeft maar weinig invloed en zicht op de uitvoering van de
certificatieactiviteiten. De kozen systematiek rond de'erkenning' van kwaliteitsver-
klaringen en met name de geringe betrokkenheid van de overheid daarbij zijn er
debet aan dat over de waarde van deze verklaringen weinig duidelijkheid bestaat.
Teveel wordt vertrouwd op de garanties enprocedures binnen de certificatiestruc-
tuur. Het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht moet kwaliteitsverklaringen
accepteren en lijkt geen toetsende rol meer te vervullen. Er lijkt dan ook van
overheidswege nauwelijks controle te worden uitgevoerd omtrent de vraag ofde
gehanteerde bouwdelen of -materialen wel tegemoet komen aan de eisen van het
Bouwbesluit.

Vervolgens vervultcertificatie als gevolg van de implementatie van de richtlijn
bouwproducten een rol om het vrije verkeer van voorde bouw bestemde producten
mogelijk te maken. Aangemelde instellingen staan de producent bij in de
conformiteitsbeoordelingsprocedures die hij dient uit te voeren om een CE-
markering op zijn producten aan te brengen en zijn producten in de handel te
brengen. Certificatie wordt daarmee vooreenaantal productenofproductgroepen
verplicht gesteld. Volledige productcertificatie zal echter slechts in een gering
aantal gevallen worden voorgeschreven. In veel gevallen zal de producent kunnen
volstaan met een eigen conformiteitsverklaring.
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De systematiek van de Bouwproductenrichtlijn zou wel meer helderheid
kunnen bieden over de waarde van de certificatieactiviteiten. De overheid zal
immers jegens de overige lidstaten en de Commissie moeten instaan voor de
activiteiten van de aangemelde certificatie-instellingen. Bovendien zal de overheid
toezichtsactiviteiten moeten uitvoeren met betrekking tot bouwproducten die in
Nederland op de marla verschijnen. Beide toezichtsactiviteiten kunnen duidelijkheid
verschaffen over de kwaliteit van de activiteiten van aangemelde certificatie-
instellingen.
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Certificatie van zorginstellingen

1        Inleiding

De Kwaliteitswet zorginstellingen kent geen verwijzing naar in de zorgbranche
gehanteerde certificatieregelingen. Toch kan certificatie in de toekomst een
belangrijke rol spelen in de handhaving van de eisen van de Kwaliteitswet. Centraal
idee achter de wet is dat de belanghebbende partijen de taak op zich nemen om
de wettelijke kwaliteitseisen te specificeren en invulling te geven aan systemen
die ten dienste staan aan de interne en externe borging van kwaliteit in de
zorginstellingen. De impliciete rol van certificatie ten dienste van de wet zou tot
gevolg kunnen hebben dat de Inspectie voor de gezondheidszorg haartoezichtsbe-
leid afstemt op de functionerende certificatiesystemen.

In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op de zorginhoudelijke en
bestuurlijke motieven die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de
Kwaliteitswet. Vervolgens wordt de inhoud van de wetbeschreven. Daarna wordt
ingegaan op de zelfordening die ten dienste staat aan de naleving van de
Kwaliteitswet alsmede op de wettelijke initiatieven die deze zelfordening moeten
ondersteunen. Vervolgens wordt de toepassing van certificatie beschreven. Tenslotte
wordt ingegaan op de vraag welke problemen het toezicht en de handhaving van
de Kwaliteitswet meebrengt en welke rol certificatie ten dienste van het toezicht
kan spelen.

2            Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

In 1991 wordt in de nota 'Kwaliteit van Zorg' een gewijzigde sturingsfilosofie
beschreventenaanzien van debewakingvankwaliteit doorzorgaanbieders.' Deze
filosofie houdt in dat de overheid zich minder inhoudelijk zal bezighouden met
het formuleren van kwaliteitseisen ten aanzien van de zorgverlening en in plaats
daarvan een wettelijk kader creeert waarbinnen zorgaanbieders in samenspraak
met andere belanghebbende partijen invulling zullen geven aan de kwaliteit van
zorgverlening en bovendien zorg dragen voor de borging van deze kwaliteit.

1        Kamerstukken H 1990/91, 22113, nrs. 1-2.
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De zorginhoudelijke motieven die ten grondslag lagen aan dit nieuwe
sturingsconcept hadden betrekking op de ontwikkelingen die zich voordeden -
en grotendeels nog steeds voordoen - in de zorgsector zelf. De geneeskunde werd
steeds technischer, dezorgverleningkreeg steeds meereen bedrij fsmatige orientatie,
er was sprake van schaalvergroting, bureaucratisering en toenemende complexiteit
van de dienstverleningsorganisatie en tenslotte was ereen tendens van verregaande
specialisatie en intensivering van de zorgverlening. In een sector waarbinnen de
condities voor de diverse zorgaanbieders in aanzienlijke mate verschillen en
bovendien aan continue verandering onderhevig zijn is gedetailleerde inhoudelijke
regulering moeilijk gebleken.

De bestuurlijke motieven zagen op de problemen die werden veroorzaakt
door het stelsel van aanbodregulering. De regulering van zorginstellingen vond
tot dan toe voor een belangrijk deel plaats door middel van het erkenningsstelsel
van de Ziekenfondswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Instellingen
die in aanmerking wilden komen voor financiering krachtens deze wetten dienden
te worden erkend door de minister. Op deze wijze werd de spreiding van zorg in
de verschillende regio's beheerst en konden tevens eisen worden gesteldten aanzien
van de kwaliteit van de aangeboden zorg. Deze centraal vormgegeven sturing op
de kwaliteit van het aanbod stuitte echter op problemen. De zorgsector was zo
omvangrijk en complex dat het stellen van gedetailleerde erkenningseisen voor
alle categorieen van instellingen slechts in beperkte mate mogelijk bleek. De wel
vastgestelde eisen hadden betrekking op deelproblemen en hadden een sterk ad
hoc karakter. Bovendien werden ook op grond van een aantal andere wetten
kwaliteitseisen gesteld. Zo was in de loop der tijd een ondoorzichtig, complex en
weinig consistent pakket aan eisen ontstaan. De naleving van deze eisen bood geen
garanties voor de kwaliteit van de zorgverlening. Het feit dat een zorginstelling
niet volledig aan de eisen voldeed, betekende echter ook niet dat de geboden zorg
van onvoldoende niveau was. Vervolgens waren de handhavingsmogelijkheden
die het erkenningsstelsel bood onvoldoende. Het intrekken van een erkenning of
het verlenen van een erkenning onder voorwaarden bleek een te algemeen, te zwaar
en te traag instrument om op onderdelen verbeteringen in het functioneren van
de zorginstellingen te realiseren. Daar kwam bij dat het erkenningsstelsel niet voor
particuliergefinancierde instellingengold, terwijl de overheid ook deze instellingen
binnen de wettelijke kwaliteitsbewaking wilde brengen.2

Op grond van deze overwegingen kwam men tot de conclusie dat zou moeten
worden afgestapt van de centrale sturing van de kwaliteit door middel van
gedetailleerde regels. Direct betrokkenen zou de ruimte moeten worden geboden
om zelf aan de kwaliteit van zorg invulling te geven. Daarbij zouden alle

2       Kamerstukken jI 1990/91,22113, nrs. 1-2, p. 5-11. Zie tevens Kamerstukken II 1993/94,23633,
nr. 3 (MvT).

160



Certificatie van zorginstellingen

zorgaanbieders systemen moeten hanteren die de doorhen gespecificeerde kwaliteit
zouden moeten bewaken. De wetgever zou slechts een algemeen wettelijk kader
moeten realiseren waarbinnen de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen
verwezenlijkt zou kunnen worden. Dit kader zou moeten worden gecompleteerd
met instrumenten waarmee de overheid zou kunnen optreden indien de kwaliteit
onvoldoende zou worden verwezenlijkt.

3            De Kwaliteitswet zorginstellingen

De Kwaliteitswet zorginstellingen  (Kwz),  die  in  1996 tot stand  kwam,  is  van
toepassing op alle zorginstellingen3 ongeacht de wijze waarop zij worden
gefinancierd.4 Door deze wet wordt de bewaking van de kwaliteit van zorg uit de
erkenningensystematiek van de verzekeringswetten gehaald. De Kwaliteitswet
bevat slechts een viertal algemene verplichtingen.

Allereerst dient de zorgaanbieder verantwoorde zorg aan te bieden (art. 2
Kwz). Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van een goed niveau, die
in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patientgericht wordt verleend en is
afgestemd op de reele behoefte van de patient. Het betreft hier een open norm die
moet worden ingevuld afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie, de
stand van de wetenschap en techniek, maar ook afhankelijk van de beschikbare
middelen. Hierbij kan de zorgaanbieder putten uit een groot aantal bronnen als
de algemene geldende zorgvuldigheidsnormen, de gebruiken in de sector, wetten
die elementen bevatten die mede inhoud geven aan het begrip verantwoorde zorg,
afspraken tussen koepels van belanghebbenden, wetenschappelijk rapporten,
consensusrichtlijnen, protocollen, standaarden, ontwikkelde eigen inzichten et
cetera. Hoe deze norm wordt ingevuld maakt niet in wezen zoveel uit. Het gaat
erom dat de zorgaanbieder aannemelijk weet te maken dat op die manier
verantwoorde zorg wordt aangeboden:

De zorgaanbieder dient vervolgens deze verantwoorde zorg aan te bieden
door de zorgverlening te organiseren, de instelling kwalitatie fen kwantitatiefvan
personeel en materieel te voorzien en taken en verantwoordelijkheden toe te delen
(art. 3 Kwz). De organisatie moet derhalve in staat zijn om goed te functioneren.
Het betreft een zelfstandige eis die los staat van de eis van verantwoorde zorg.
Het feitdateenorganisatie in het licht vanhaar taken onvoldoende is georganiseerd,
betekent niet direct dat geen verantwoorde zorg wordt aangeboden. Wel is
waarschijnlijk dateen dergelijke organisatieooit onderhetniveau van verantwoorde

3         Een zorginstelling is elk organisatorisch verband dat strekt tot verlening van zorg
4 Stb. 1996,60.
5       Kamerstukken II 1993/94,23633, nr. 3 (MvT), p. 9.
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zorgverlening zal aanbelanden. Hoe de organisatie van de zorg wordt ingericht
hangt sterk afvan de specifieke kenmerken van de zorginstelling als de aard van
de zorgverlening en de omvang van de organisatie. De zorgaanbieder dient bij
de verdeling van middelen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie de
resultaten te betrekken van het overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars
en patienten/consumentenorganisaties.

In aanvulling op deze verplichting wordt de zorgaanbieder in algemene
bewoordingen verplicht tot de invoering van een systeem van kwaliteitszorg. De
kwaliteit van de zorg dient op systematische wijze te worden bewaakt, beheerst
en verbeterd, waarbij gegevens omtrent de kwaliteit van zorg worden verzameld
en geregistreerd, de kwaliteit van zorg wordt beoordeeld en op basis van de
uitkomsten veranderingen worden doorgevoerd (art. 4 Kwz).

Tenslotte verplicht artikel 5 Kwz tot verantwoording over de wijze waarop
invulling en uitvoering is gegeven aan verantwoorde zorg. De zorgaanbieder dient
hiertoe per instelling jaarlijks een verslag ter algemene inzage te leggen alsmede
een afschrift daarvan naarde minister, de met toezichtbelaste ambtenaren alsmede
naarde regionaal werkende patientenorganisatie te zenden. Dit verslag dient onder
andere gegevens te bevatten over de wijze waarop de zorgaanbieder patienten of
consumentenbij zijn kwaliteitsbeleidheeftbetrokken, over de frequentie waarmee
ende wijze waaropbinnen de instellingen kwaliteitsbeoordelingheeft plaatsgevon-
den en de resultaten die daarmee zijn bereikt en over de vraag welk gevolg hij heeft
gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg. Het
verslag dient genoeg informatie te verschaffen om aan verzekeraars, patienten,
beroepsbeoefenaren en toezichthoudende en handhavende instanties inzicht te geven
in het gevoerde kwaliteitsbeleid en de verleende zorg.6

Doelstelling van de overheid is dat zij zich inhoudelijk noch met de invulling
van hetbegrip'verantwoorde zorg' noch metde vormgeving van de kwaliteitsbewa-
king bezig houdt. Zij levert slechts ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek
en organisatorische structuren om de invulling van de wettelijke verplichtingen
te verwezenlijken. Wel zijn in het licht van haar uit de Grondwet voortvloeiende
eindverantwoordelijkheidbepaaldebevoegdheden voorbehouden. Methettoezicht
op de verplichtingen uit de Kwaliteitswet zijn de ambtenaren van de inspectie voor
de gezondheidszorgbelast. (art. 8 Kwz) De ministerkan, wanneereen zorginstelling
niet aan de wettelijke verplichtingen voldoet, een aanwijzing geven (art. 7 Kwz).
Indien de situatie in de instelling een direct gevaar voor de gezondheid en veiligheid
oplevertis de toezichthoudend ambtenaarbevoegd eenbevel aan de zorgaanbieder
te geven. Dit bevel geldt voor zeven dagen en kan door de minister worden
verlengd. De minister heeft de bevoegdheid om bestuursdwang te passen indien

6      Kamerstukken II 1993/94,23633, nr. 3, p. 7-14.
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niet wordt voldaan aan een aanwijzing ofbevel (art. 14 Kwz). Indien echter een
gehele deelsector in de gezondheidszorg onvoldoende gevolg geeft aan de wettelijke
verplichtingen, zullentoezicht- enhandhavingsinspanningennietbaten. De regering
heeft dan de bevoegdheid om alsnog met regels te komen. Deze regels dienen in
eerste instantie gericht te zijn op de organisatie van de zorg en de uitvoering van
de systematische kwaliteitsbewaking. Pas wanneer deze regels niet blijken te
werken mogen bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld worden ten
aanzien van de invulling van het begrip verantwoorde zorg (art. 6 Kwz).

4           Zelfordening

Indien men de eisen van de Kwaliteitswet op een rijtje zet, kan men constateren
dat van de zorgaanbieder nogal wat wordt verwacht. Hij dient invulling te geven
aan het begrip verantwoorde zorg, dient in samenspraak met andere partijen
inrichting te geven aan de organisatie van de zorg en dient bovendien systematische
kwaliteitsbewaking in zijn instelling te implementeren. De Kwaliteitswet
zorginstellingen is echter ontwikkeld in nauw overleg met de verschillende
belanghebbenden in de zorg. Parallel aan de ontwikkeling van de Kwaliteitswet
werd door de belanghebbende partijen met ondersteuning van de overheid de
samenwerkingsverbanden opgericht en het onderzoek geynitieerd dat noodzakelijk
is voor de implementatie van de Kwaliteitswet.

Het startpunt voor deze ontwikkeling vormden de Leidschendamconferenties
die  in   1989  en 1990 werden gehouden.  In deze conferenties werden  door  de
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patienten/consumentenorganisaties en de
overheid afspraken gemaakt over de wederzijdse verantwoordelijkheden en de
wijze van realisering van hetnieuwe systeem van'geconditioneerde zelfordening'.7
Voordat een Kwaliteitswet in werking zou treden zouden immers zorgspecificaties
moeten worden ontwikkeld ter invulling van het begrip verantwoorde zorg en
zouden te hanteren systemen van kwaliteitsbewaking in een vergaande fase van
ontwikkeling moeten zijn. Er waren indejaren tachtig wel reeds enkele initiatieven
op het gebied van kwaliteitszorg ontplooid, maarer was geenszins sprake van een
wijdverspreid kwaliteitsbeleid in de verschillende instellingen. Organisaties van
zorgaanbieders, patienten en zorgverzekeraars gingen, gesteund door de overheid,
aan de slag om kwaliteitseisen te formuleren en instrumenten te ontwikkelen
waarmee de zorg voor kwaliteit systematisch in de zorginstellingen kon worden
geYnternaliseerd. Er werd een groot aantal verschillende systemen ontwikkeld,
die in een ofmeerdere deelsectoren kunnen worden toegepast. De regering wenste

7       Frissen 1990, p. 872-875.
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geen eenduidige wijze van kwaliteitsbewaking voor te schrijven, daar dit er weer
voor zou zorgen dat instellingen zich op de regels zouden richten en niet op de
kwaliteit van zorg: De Leidschendamconferenties werden  in   1995   en  2000
wederom georganiseerd omde resultaten van de implementatie van hetkwaliteitsbe-
leid te bespreken, een vervolgbeleid te formuleren en nieuwe afspraken te maken.

5            Ondersteuning van zelfordening

De Kwaliteitswet kan worden gezien als een zelfstandige wet betreffende de
kwaliteit van het zorgaanbod van de zorginstellingen, welke verplichtingen oplegt
aan dezorgaanbiederen waarin de bevoegdheden van de overheid zijnneergelegd
om nadere regels te stellen, toezicht te houden en handhavend op te treden. Deze
wet kan echter ook worden bezien vanuit het breder kader van de zorgverlening
waarbinnen belanghebbende partijen ieder hun eigen taken en eventueel

verplichtingen hebben. Dit bredere kader zal waarschijnlijk reeds zijn opgevallen,
daar waar hierboven verzekeraars en patienten consequent zijn aangemerkt als
overlegpartners van de zorgaanbieders. Het is niet vanzelfsprekend dat patienten,
maar met name zorgverzekeraars, zo nadrukkelijk bij de uitvoering van de
verplichtingen van de Kwaliteitswet worden betrokken. Dit heeft echter te maken
met het feit dat de Kwaliteitswet deel uitmaakt van een heel pakket van wettelijke
regels die op een of andere wijze invloed hebben op de kwaliteit van het
zorgaanbod.

Het voorstel tot vaststelling vaneen Kwaliteitswet werd oorspronkelijk gedaan
door de Commissie-Dekker die in 1987 een complete stelselverandering van de
regulering en financiering van de zorg voorstelde. Het toenmalige beleidten aanzien

van dezorg was ontwikkeld in dejaren zeventig. Ditbeleid ging uit van een centrale

verantwoordelijkheid van de overheid voorhetbeheer, de planning, de toegankelijk-
heid en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Deze centrale aanbodsturing heeft
echter niettot de gewenste effecten geleid. De zorgsectorbleek teveel verbrokkeld
om centraal te kunnen worden vormgegeven. De aanbodregulering leidde alleen
maar tot een voortdurende uitbreiding van het complex van regels zonder dat dit

bijdroeg aan de effectiviteit van het beleid. De Commissie-Dekker stelde een aantal
fundamentele wijzigingen voor in het wettelijk stelsel van de gezondheidszorg.
Deze wijzigingen hadden tot doel direct betrokkenen aan vraag en aanbodzijde
meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en tevens voldoende ruimte
te bieden om aan deze verantwoordelijkheid gestalte te geven. De kwaliteit van
zorg zou eerst en vooral door de aanbieders zelf moeten worden gerealiseerd. Er

8      Kamerstukken II 1 994/95,23633, nr. 6, p. 14.
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zouden daarbij echterprikkels van marktwerking moeten worden geintroduceerd
waardoor de flexibiliteit, doelmatigheid, keuzevrijheid en kostenbeheersing in
de zorg zouden worden bevorderd. De patient zou centraal komen te staan als

afnemer van de zorg. Aan hem zou de vrijheid worden geboden om een keuze te
maken vooreenbepaalde verzekeraaren voorwelke zakenhij, naasthet verplichte
basisdeel, verzekerd wilde zijn. De verzekeraars zouden gaan concurreren om de
gunsten van de patient/consument. Zij zouden daarbij meer vrijheid krijgen in de
relatie met zorgaanbieders en zo zelf invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit
en doelmatigheid van de zorg in het door hen verzekerde pakket. In dit stelsel
zouden bovendien wettelijke regels worden gesteld om de positie van de patient
als hoofdbelanghebbende bij de zorg te versterken:

Zoals wel vaker gebeurt met veelomvattende plannen is maar een gedeelte
van de doorde Commissie-Dekker voorgestane veranderingen gerealiseerd. Naast
de Kwaliteitswet zorginstellingen (en de op individuele hulpverleners gerichte
Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg) gaat het dan met name
om een aantal maatregelen die dienen ter versterking van depositie van de patient.

I0

Allereerst is er de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen tot stand
gekomen die de invloed van de patienten in de zorginstellingen verzekert:' Deze
wet moet ervoor zorgen dat de zorg niet alleen aan de wettelijke eisen voldoet,
maar in het bijzonder is toegespitst op de wensen en noden van diegenen die van
de zorg gebruik maken. Op basis van deze wet dient een zorginstelling te
beschikken over een clientenraad. Deze raad heeft directe invloed op het
kwaliteitsbeleid van de instelling. Deze op de patient gerichte zorgverlening is
bovendien versterkt met de regeling van een bijzondere overeenkomst, de
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling in boek 7 BW (art. 7:446-468
BW). Deze bijzondere overeenkomst dient ervoor te zorgen dat de consument
voldoende wordt ingelicht over de verleende behandeling en dat hij hier - zo
mogelijk - nadrukkelijk mee instemt. De hulpverlener dient de zorg van een goed
hulpverlener in acht te nemen, dient te handelen in overeenstemming met de op
hem rustende verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de voor hulpverleners
geldende professionele standaard (7:453 BW). De Wet klachtenrecht clienten
zorgsector tenslotte bepaalt dat de zorginstellingen een regeling treffen voor het
afhandelen van klachten en dat een klachtencommissie wordt ingesteld met een
onafhankelijke voorzitter.

De oorspronkelijke plannen van de Commissie Dekker met betrekking tot
het financierings- en verzekeringstelsel zijn niet ofnauwelijks doorgevoerd. Met

9 Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (Commissie Dekker), 1987.
10     De hierna volgende lijst is niet uitputtend, maar bevat voor dit onderwerp relevante wettelijke

regelingen.
11           Stb.   1996,204.
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name is van belang dat de plicht van zorgverzekeraars om overeenkomsten aan
te gaan met zorginstellingen overeenkomstig de Ziekenfondswetende Algemene
wetbijzondere ziektekosten niet is afgeschaft. Hierdooris eenbelangrijke methode
ommarktprikkels te creeren in de verhouding tussen zorgaanbiederen zorgverzeke-
raar, endaarmee indirect tussen zorgverzekeraar en consument, niet verwezenlijkt.
De verzekeraars zijn wel gehouden kwaliteitseisen in hun overeenkomsten met
zorgaanbieders op te nemen, maar kunnen daar slecht in beperkte mate gevolgen
aan verbinden. De afgelopen jaren is echter wel een aantal andere maatregelen
doorgevoerd die marktprikkelsofvergelijkbare incentives moetenrealiseren. Hierbij
moet men denken aan 'hetrisico-dragend maken' van ziekenfondsen en het gebruik
van persoonsgebonden budgetten voor patienten. Het ligt bovendien in de rede
dat het financierings- en verzekeringsstelsel de komende jaren nog aanzienlijke
wijzigingen zal ondergaan.12 Mogelijk zullen daarbij de markten van zorgaanbieder
en patient, van zorgaanbieder en verzekeraar alsmede van zorgverzekeraar en
patient/consument verder worden opengebroken.

Gezien de bestaande regulering en de gebrekkige mogelijkheden van
marktwerking inhet stelsel van de gezondheidszorg kande zorgaanbiedermoeilijk
worden gezien als een marktgericht ondernemer. Veeleer hebben de diverse
wettelijke regelingen de zorgaanbieder veranderd in een maatschappelijk
ondememer.13 Deze maatschappelijk ondernemer dient tegemoet te komen aan
de kwaliteitseisen die verzekeraars en patienten formuleren. Hij dient de naleving
van deze kwaliteitseisen bovendien aan deze 'stakeholders' te verantwoorden.

6            Certificatie van zorginstellingen

In de Kwaliteitswet zorginstellingen zelfwordt niet gerept overde toepassing van
certificatie. De algemene wettelijke verplichtingen latende vrijheidomtebeslissen
op welke wijze inhoud enuitvoering gegeven wordt aan verantwoorde zorg, alsook
met betrekking tot de vragen of, en zo ja, van welke vorm van externe toetsing
gebruik zal worden gemaakt. Het belang van certificatie wordt echter wel
onderkend. Certificatie biedt, zo wordt in de memorie van toelichting aangegeven,
een kader voor een expliciete en objectieve beoordeling van hetgeen door
zorgaanbieders tot stand is gebracht.14 Om te voorkomen dat certificatie een
bureaucratisch netwerk in het leven roept, heeft de wetgever er echter voor gekozen
om certificatie niet verplicht te stellen. Certificatie dient flexibel te zijn om ten
dienste te staan vaneen zo goed mogelijke zorgverlening. Ditheeftertegelijkertijd

12 Nota Vraag aan bod, Kamerstukken H 2000/01, 27855, nrs. 1-2.
13 RVZ-advies Tussen markt en overheid  1998.
14      Kamerstukken H 1993/94, 23633, nr. 3, p. 13.
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wel voor gezorgd dat er veel verschillende kwaliteitsbewakende systemen konden
worden opgezet. Certificatie is slechts 66n van de vele methoden.

In het algemeen wordt een viertal voordelen van certificatie genoemd.
Allereerst gaat van de toetsing van zorgaanbieders door derde instanties een
kwaliteitsbevorderende werking uit. De toetsingkanbijdragen aan een systemati-
sche opzet van een systeem van kwaliteitsbewaking en de blijvende focus van de
organisatie en haar personeel. Ten tweede wordt door de participatie van
belanghebbenden bij het opstellen van de certificatiesystemen de consensus met
betrekking tot de vormgeving van de kwaliteitsbewaking bevorderd. Ten derde
worden doormiddel van de certificaten de resultaten van externe kwaliteitstoetsing
publiekelijk bekend, hetgeen consumenten en zorgverzekeraars in staat stelt een
oordeel te vellen overdekwaliteit vanhet zorgaanbod: s Enten vierde maken goed
functionerende certificatiesystemen uitgebreide regelgeving vanwege de overheid
overbodig en kan het toezicht van de overheid slagvaardiger en gerichter plaats
vinden. Certificaten leveren immers het gegrond vermoeden dat betrokkenen
voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. 16

In 1994 werd door de belanghebbende partijen in de zorg de Stichting
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) opgericht. In deze
door het ministerie van VWS gesubsidieerde Stichting zijn de zorgaanbieders,
de verzekeraars en de belangenorganisaties van patienten vertegenwoordigd. De
stichting heeft tot doel te bevorderen dat harmonisatie in de externe beoordeling
van kwaliteitssystemen in de zorgsector plaatsvindt, opdat eenduidige en
betekenisvolle afspraken over kwaliteit van zorg mogelijk zijn, waarin de wensen
van belanghebbenden bij die zorg tot uiting komen en welke uitspraken voor
belanghebbenden verifieerbaarentoegankelijk zijn.17 Omditdoel te bereikenheeft
de stichting een centraal College van Deskundigen voor de zorgsector (CCvD-Z)
ingericht dat door de Raad voor Accreditatie is erkend als orgaan waarbinnen
certificatieschema's voor de zorgsector worden ontwikkeld. Daar de zorgsector
bestaat uit veel verschillende zorgaanbieders dient een onderverdeling te worden
gemaakt. Het CCvD-Z bekijkt voor welke subsectoreen specifiekcertificatieschema
moet worden opgesteld, waarna deze schema's worden ontwikkeld door onder
hetbeheer van het college functionerende werkgroepen. Zo zijncertificatieschema's
ontwikkeld voor de ambulancezorg, de thuiszorg, apotheek, kinderopvang,
tandartspraktijk, verzorgingstehuizen et cetera.

15 Dit wordtgezien als demeestbelangrijke doelstelling van certificatie. 'Certificatiekan de consument,
hulpverlener, overheid en financier inzicht en vertrouwen geven in kwaliteit van de te verlenen
zorg.' NRV-rapport Certificatie van instellingen 1990, p. 22.

16 Nota Kwaliteit van zorg, Kamerstukken II, 1990/91, 22113, nr. 2, p. 13-14 en 19-20.
17 Voorlopig Harmonisatiemodel 1996, p. 8
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De certificatieschema's worden opgesteld volgens de systematiek van het
door het CCvD-Z opgestelde harmonisatiemodel.18 Het harmonisatiemodel gaat
uit van een beoordeling van een kwaliteitssysteem overeenkomstig de ISO-9000
systematiek. Aangezien de zorgaanbieders veel verschillende soorten zorg
aanbieden is het niet doenlijk om inhoudelijk algemeen hanteerbare specificaties
voorde zorgverlening vastte stellen. Bovendienzou dit weerleidentot een centrale
inhoudelijke sturing vanhet doorde zorgaanbieder vormte gevenkwaliteitsbeleid."
Het model legt echter wel de nadruk op de bijzondere benadering die noodzakelijk
is in de zorgsector. Deze benadering wordt kenmerkt door aspecten als de
bijzondere positie van de patient, de professionele verantwoordelijkheid van de
hulpverlener en het belang dat communicatie en registratie van handelen en
resultaten in de zorgverlening hebben.20 Dit heeft tot gevolg dat in de schema's -
in tegenstelling tot hetgeen bij algemene kwaliteitsysteemnormen het geval is -
wel enige inhoud wordt gegeven aan meer procedurele bepalingen voor de opzet
en bewaking van kwaliteitszorg.21 De certificatie-instelling dient bovendien te
beoordelen ofde zorginstelling invulling heeft gegeven aan hetbegrip verantwoorde
zorg op een wijze die naar algemeen geldende opvattingen relevant is voor de
zorgverlening.22 Door de beoordeling van de inrichting en bewaking van de taken,
verantwoordelijkheden en procedures gericht op deze relevante invulling van de
zorg, wordt vertrouwen gecreeerd in de uiteindelijk verleende zorg.

Certificatie-instellingen sluiten overeenkomsten met de HKZ om de
certificatieschema's te hanteren. Zij dienen tevens geaccrediteerd te zijn door de
RvA. De beoordeling van zorginstellingen doorde certificatie-instellingenbestaat
uit een documentenonderzoek en een praktijktoets. In het documentenonderzoek
wordt bekeken of de onderdelen van het HKZ-schema terug te vinden in het
kwaliteitsbeleid, handboeken, protocollen et cetera. De praktijktoets wordt verricht
aan de hand van de vereiste registratieverplichtingenalsmede doorhet interviewen
van management en medewerkers om vast te stellen of iedereen op de hoogte is
van het kwaliteitsbeleid, weet waarvoor hij verantwoordelijk is en daar ook naar

18       In 2002 is een herzien harmonisatiemodel in gebruik genomen. Dit model komt in sterk overeen
met het Voorlopig Harmonisatiemodel  uit  1996 dat voor deze tekst is gebruikt.

19 NRV-rapport Certificatie van instellingen 1990.
20 Dit schemabestaat uit drie primaire rubrieken (intake/indicatie, uitvoering en evalatie/nazorg) die

worden opgesteld volgens drie aandachtsgebieden (het bewaken van professioneel handelen, de
onderlinge communicatie binnen de instelling en de registratie van activiteiten en processen). De
andere zes rubrieken hebben betrekking op ondersteunende activiteiten (personeel, beleid en
organisatie, onderzoek en ontwikkeling, diensten door de derden, fysieke omgeving en materialen
en documenten)

21 Meer concreet dient te worden getoetst of bij de processen en procedures de visie van andere
belanghebbenden is betrokken, wordt voldaan aan de relevante kwaliteitseisendie door de branche-
organisaties worden gehanteerd, bij de processen crt procedures de sectorspecifieke wetgeving is
verdisconteerd, aandachtwordtbesteed aanketenkwaliteitenofdeinstellingdealgemeenomschreven
producten en diensten levert.

22      Bering 1994, p. 4.
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handelt. Het certificaat heeft een looptijd van drie jaar en de herbeoordelingen
vinden inieder geval 66nkeerper jaarplaats. De certificatie-instelling dient ervoor
zorg te dragen dat binnen de auditteams ook personen met een specifieke

deskundigheid van de betreffende deelsector zijn opgenomen (materiedeskundi-
gen)63

7            Toezicht op de kwaliteit van zorgverlening

Het toezichtsbeleid van de Inspectie voor de gezondheidszorg met betrekking tot
de naleving van de eisen uit de Kwaliteitswet bleek in de jaren volgend op de
vaststelling van de wet maar moeilijk tot stand te komen.24

Allereerst is dit deels te wijten aan problemen die speelden bij de inspectie
zelf. Tijdens de totstandkoming van de Kwaliteitswet zorginstellingen zijn drie
vroegere inspecties samengevoegd tot 66n inspectie voor de gezondheidszorg. Uit
een rapport van de Algemene Rekenkamer bleek dat de reorganisatie niet verliep
zoals gewenst. Dit heeft ermede toe geleid dat er geen eenvormig beleid tot stand
kwam met betrekking tot de rol van de inspectie ten opzichte van de zelfordening
in het veld.25

Daarbij komt echter dat de zelfordening in het veld (te) traag is verlopen.
Uit de evaluatie-onderzoeken die werden uitgevoerd in het kader van de
Leidschendamconferentie van het jaar 2000 bleek dat inmiddels wel een groot
aantal kwaliteitsmodellen was ontwikkeld.26 De implementatie van een integraal
kwaliteitsbeleid was door de meeste zorgaanbieders evenwel niet verwezenlijkt.
Slechts een zeer klein deel van de zorginstellingen bleek te beschikken over een
functionerend kwaliteitssysteem voor de gehele instelling.27 Nog kleiner was het

23 HKZ Voorlopig harmonisatiemodel 1996,p. 31-33 en NieuwsbriefStichting HKZ, september 1999.
24 Pas recentelijk krijgt het beleid meer vorm. Evaluatie Kwaliteitswet zorginstellingen 2001, p.  157.
25      De Algemene Rekenkamer concludeerde dat het Ministerie van VWS en de Hoofdinspectie van

de IGZ te weinig aandacht besteedden aan de aansturing van het toezicht en dat de minister zich
op basis van de informatie van de IGZ geen beeld kon vormen van de kwaliteit van de gezondheids-
zorg. Rapport Algemene Rekenkamer Inspectie  voor de Gezondheidszorg   1999. Zie tevens
Adviescommissie IGZ 2001.

26      Daar de wetgever geen vast systeem van kwaliteitsbewaking heeft voorgeschreven zijn allcrlei
verschillendemethodenvan kwaliteitsbewakingen kwaliteitsbevorderinggehanteerd, waarbij gebruik
werd gemaakt van diversemodellen van interne en externe kwaliteitsbewaking. Veel zorgaanbieders
hebben zich in eerste instantie geconcentreerd op de implementatie en verbetering van allerlei
deelmechanismen die bijdragen aan kwaliteit en niet op een integraal kwaliteitsbeleid in de gehele
zorginstelling Sommige zorgaanbieders hebben aansluiting gezocht bij bestaande systemen zoals
bijvoorbeeld ISO 9000 en het INK-model. Andere zorgaanbieders hebben zich gericht op specifiek
op de zorg gerichte modellen als de NIAZ/PACE richtlijnen voor de accreditatie van ziekenhuizen
of de beoordeling/certificatieschema's van de Stichting HKZ.

27      Volgens de minister in cen brief naar de Kamer van 9 juli 2001 slechts 5 procent van alle
zorginstellingen. Kamerstukken II 2000/01,27400 XVI, nr. 94, p. 6
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aantal zorginstellingen datbeschikte overcertificaten ofandere kwaliteitsmerken.28

Het staatstoezicht op de gezondheidszorg heeft zich in afgelopen jaren dan ook
veel meerbeziggehouden met het adviseren van zorgaanbieders overte implemen-
teren maatregelen dan met het toezicht op de naleving van de eisen van de
Kwaliteitswet. Men kan echter de vraag stellen hoe lang een dergelijke adviserende

en aanmoedigende rol kan blijven voortbestaan alvorens de toezichthouder
daadwerkelijk zal optreden. In wetgeving die zelfordening voorschrijft, ondermijnt
het uitblijven daarvan de materiele gelding en daarmee de doelstelling van de wet.

Het is echterniet geheel onwaarschijnlijk dat - ook wanneerde inspectie voor
de gezondheidszorg op orde zou zijn geweest en de zelfordening in het veld zich
verder zou hebben ontwikkeld - het toezicht op en de handhaving van de
Kwaliteitswet op problemen zou zijn gestuit. De vergevorderde toepassing van
zelfordening binnen een wettelijk kader vraagt immers om een herbezinning op
de inrichting van het toezicht.

De Kwaliteitswet zorginstellingen vormt een kader voorde zelfordening die binnen
het veld moet plaatsvinden. De wet bevat slechts globale verplichtingen waaraan
de zorgaanbieder in samenwerking met de andere veldpartijen invullingmoet geven.
Deze aanwezigheid van globale verplichtingen betekent dat de zorgaanbieders
zichmoetenbedienen van nadere specificaties. Hij kan hierbij zelftot een invulling
komen, maar eenvoudiger is het om zich te bedienen van kenbronnen die in het
veld zijn ontwikkeld. De inspectie kan derhalve in haar toezicht slechts in zeer
beperkte mate gebruik maken van concrete wettelijke eisen. Deze situatie zou
volgens de regering echter niet tot problemen leiden. Zorgaanbieders wisten heel
goed wat verantwoorde zorg was. De inspectietaak zou niet of nauwelijks
veranderen. In de memorie van toelichting werd gesteld: 'Al vele jaren zijn de
zorginspecties gewend om te opereren in een gebied waar nog nauwelijks sprake
is van duidelijke normen of regels. Daarom geldt als algemeen criterium bij  de
beoordeling van de meest uiteenlopende situaties << datgene wat gebruikelijk is>>.

Daarbij wordt uitgegaan van expliciete, maarheel vaak ook impliciete standaarden

en hetgeen de praktijk bewezen heeft tot aanvaardbare zorg te leiden. ,29

Het ontbreken van concrete wettelijke maatstaven blijkt echter toch tot
problemen te hebben geleid.30 De veronderstelling dat iedereen wel weetaan welke
regels moet worden voldaan, staat op gespannen voet met de rechtszekerheid, met
name wanneer de naleving van de wettelijke eisen door de zorgaanbieder
daadwerkelijk ter discussie staat.31 De inspectie zal moeten kunnen beoordelen

28      Sluis en Wagner 2000, A2c p. 1-23.
29      Kamerstukken II 1993/94. 23633, nr. 3, p. 11.
30     Kamerstukken Il 1998/99,26395, nr. 4, p. 15 en 23.
31      De Raad van State constateerde dit reeds. Kamerstukken II 1993/94,23633 A.
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of de gehanteerde specificaties tot gevolg hebben dat de werkzaamheden van de

zorgaanbieder voldoen aan de norm van verantwoorde zorg. De uitvoering van
het toezicht kan hierbij leiden tot een discussie over de rechtvaardiging van de

gehanteerde specificaties. De inspectie kan daarbij de door het veld ontwikkelde
normen als referentiepunt hanteren. Indien zij echter van mening is dat de wettelijke
eisen niet worden nageleefd, zal zij dit zeer grondig dienen te motiveren. De wet
laat immers ruimte voor een eigen invulling van de zorgverlening door de
zorgaanbieder. Deze mag derhalve afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Indien
bovendien in het veld geen normen worden ontwikkeld, zal de inspectie over de
betreffende zorg zelfeen standpunt moetenbepalen enderhalve een normmoeten
kiezen die als leidraad voorhandhaving kan dienen.32 Dit alles vereisthandhavings-

plannen en toetsingsinstrumenten die slechts langzaam tot ontwikkeling zijn
gekomen.

Vervolgens zou de kwaliteitsbewaking door de zorginstellingen volgens de
regering kunnen leiden tot'toezicht op toezicht'; de inspectie zou het toezicht op
de feitelijke zorgverlening moeten verleggen naar de manier waarop de instelling
de kwaliteit van haar zorgaanbod waarborgt. Daar de zorgsector er echter tot op
heden niet in geslaagd is op brede schaal kwaliteitssystemen in te voeren, ligt een
dergelijke invulling van het toezicht op dit moment nog niet in de rede.33 De vraag
is  evenwel o f een dergelijke vorm van toezicht in de toekomst wel aangewezen
is. Legemaate heeft gesteld dat men niet het toezicht op afstand moet zetten als
men ook al het veld verantwoordelijkheid heeft gemaakt voor de normontwikkeling
en het opzetten van kwaliteitssystemen. Hij pleit zelfs voor een intensivering van
het toezicht: 'hoe meer de overheid in het kader van de beleidsontwikkeling op
afstand komt te staan, hoe actieverenduidelijkerhettoezichtmoetzijn geregeld.

,34

Ookmij lijkt het voorbarig om in deze gewijzigde situatie de toezichtsactiviteiten
direct op afstand te zetten. Bovendien is het de vraag ofmen het toezicht wel moet

gaan concentreren op de kwaliteitsbewaking van de zorginstelling. De vraag is
immers wat het toezicht op een kwaliteitssysteem nu eigenlijk inhoudt. De
Algemene Rekenkamer constateerde in haar rapport dat de inspectiebezoeken
voornamelijk bestonden uit gesprekken met vertegenwoordigers van de instellingen
en inspecties vanruimten enafdelingen. De onderzoeksmethode richtte zich daarbij

meer op de opzet van het kwaliteitssysteem dan op de feitelijke werking daarvan.
De Algemene Rekenkamer merkte in dit kader op dat het bestaan van een
kwaliteitssysteem geen garantie is voor de werking daarvan.35 De minister
antwoordde daarop dat de toetsing van de werking van het kwaliteitssysteem een

32     Legemaate 2001 , p. 362-363.
33      Adviescommissie IGZ, Den Haag, mei 2001, p. 8.
34      Legernaate 2001, p. 357.
35      Kamerstukken Il 1998/99, 26395, nrs. 1-2, p. 12.
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vakinhoudelijke kennis vereist alsmede de medewerking van patienten. Deze
toetsing vereist een (te) grondige en tijdrovende aanpak. Naar het oordeel van de
inspectie kon daarom volstaan worden met een toetsing van de opzet van het
kwaliteitssysteemendebekendheid hieroverbij de medewerkers.36 Deze discussie
rijst ook herhaaldelijk bij de certificatie van kwaliteitssystemen. De omvang van
de beoordeling van de feitelijke werking van het systeem is een heikel punt, daar
een dergelijke toetsing het aantal manuren en derhalve de totale kosten flink
verhoogt. Tevens zou voor een dergelijke toetsing een extra deskundigheid vereist
kunnen zijn die eveneens kostenverhogend werkt. Men zou echter juist van een
toezichthouder mogen verwachten dat hij niet vertrouwt op de werking van het
systeem, zonder dit in de praktijk te hebben getoetst. Uiteindelijk gaat het erom
dat de invulling van de norm 'verantwoorde zorg', zoals gekozen door de
zorgaanbiederen welke voldoet aan hetgeen indebetreffende sectorals betamelijk
wordt beschouwd, in de praktijk wordt nageleefd.

Men kan het voorgeschreven kwaliteitssysteembeschouwen als een wettelijk
middelvoorschrift, dat dient om de doelstelling van verantwoorde zorg te
waarborgen. Deafwezigheidofduidelijke onvolkomenheidvanditsysteembetekent
in ieder geval dat de kwaliteit van de zorg onvoldoende wordt bewaakt. Indien
echter blijkt dat een kwaliteitssysteem is opgezet, dan is het functioneren van het
systeem met name een zaak van de zorgaanbieder zelf, waarbij hij zich kan laten
ondersteunen door externe partijen zoals een certificatie-instelling. De inspectie
zou zich vervolgens met name moeten concentreren op een (steekproefsgewijze)
beoordeling van naleving van de door de zorginstelling gekozen zorgspecificaties
en op een bredere toetsing aan indicatoren die uitsluitsel geven over de resultaten
van het kwaliteitsbeleid in de onderneming. De toetsing aan indicatoren is
vooralsnog echter een probleem daar een dergelijk beoordeling van de effectiviteit
van kwaliteitsbeleid zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt.37

De verplichting tot jaarlijkse verslaglegging kan aan alle betrokkenen
informatie bieden; aan de patienten/consumenten, aan verzekeraars en de inspectie.
De transparantie van de kwaliteit van de organisatie is een belangrijke waarborg
voor de ordening die binnen de wettelijke kaders plaats moet vinden. Het verslag
dient ter verantwoording van het beleid aan belanghebbenden en fungeert tevens
als een instrument voor het toezicht van de inspectie. Voorwaarde is dan wel dat
inhetjaarverslag niet alleen overde inspanningen inzake het kwaliteitsbeleid wordt
gerapporteerd, maar tevens over de resultaten daarvan. Tot op heden echter lijken
de jaarverslagen van geringe waarde. In de verslagen ontbreekt nuttige informatie,
of de informatie is niet betrouwbaar of niet bruikbaar voor systematisch

36          Kamerstukken H 1998/99, 26395, nr.  4, p.  15.
37      Adviescommissie IGZ 2001, p. 45; Visie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 2000, p. 7.
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onderzoek.38 De inspectie zou bijzondere aandacht moeten besteden aan zowel
de inhoudals de kwaliteit vanhetjaarverslag opdat zij inde toekomstbetergebruik
kan maken van de geboden informatie.

Een kanttekening kan tenslotte worden gezet bij hethandhavingsinstrumentari-
um van de Kwaliteitswet. Eenmoeilijkheid in de handhaving van de kwaliteitseisen
binnen het oude erkenningsstelsel was, dat de intrekking van de erkenning en
daarmee van de financiering van de zorgaanbieder een te log instrument was. In
de Kwaliteitswet zorginstellingen zijn de instrumenten van het bevel en de
toepassing van bestuursdwang opgenomen. Ook hier echter kan de vraag worden
gesteld ofde handhaving van de wet geen baat heeft bij een lichter sanctiemiddel.
De adviescommissie IGZ heeft onder andere voorgesteld om de inspectie de
bevoegdheden te geven ombestuurlijkeboeten op te leggen.39 Dezebevoegdheid
zou een uitkomst kunnen bieden, met name daar waar de zorgaanbieder de
wettelijke systeemverplichtingen niet naleeft. Het gaat dan met name om overtreding
van de verplichting totaanwezigheid van een systeem van kwaliteitsbewaking en/of
van een voldoende informatief jaarverslag. Hoewel de schending van deze
verplichtingennietbetekent dat de zorgaanbiedergeen verantwoorde zorg aanbiedt,
zijn de inhoud en/of de resultaten van het kwaliteitsbeleid niet meer toetsbaar.
Een dergelijke afwezigheid van de bewaking van of de verantwoording over het
kwaliteitsbeleid is toch op zijn minst een aanwijzing dat de zorgaanbieder zijn
kwaliteitsbeleid niet op orde heeft.

8           'Checks and balances' uit andere regelingen

Hoewel het toezicht op en de handhaving van de eisen van de Kwaliteitswet
plaatsvindt door toepassing van de in de wet geregelde instrumenten, dient de
uitvoering alsmede de controle op de verplichtingen van de kwaliteitswet te worden
bezien in het breder wettelijk kader waarin de rechten van patienten zijn versterkt
en de verzekeraars aandacht dienen te besteden aan de kwaliteit van de zorgverle-
ning.

De clientenraad heeft het wettelijk recht om mee te beslissen over het
kwaliteitsbeleid van de zorgaanbieder. Deze raad kan daarmee een belangrijke
gesprekspartner van de inspectie zijn.40 Daarnaast kan het wettelijk gecreeerd
mechanisme terontvangst en afwikkeling vanklachten voorde zorgaanbiedereen
belangrijkmechanisme kunnen zijn in de bewaking en verbetering van de kwaliteit

38      Visie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 2000, p. 6, Kahn 2001, p 197-198
39      Adviescommissie IGZ 2001, p. 9-10. Zie tevens Evaluatie Kwaliteitswet zorginstellingen 2001,

p. 157
40          Legemaate 2001, p   361.
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van zorgverlening. De jaarlijkse verslaglegging over de ontvangen klachten en
de afwikkeling daarvan kunnen bovendien eenbelangrijke informatiebron vormen
voorde inspectie.41 Doorde Wet klachtrecht clienten zorgsector is echterook een
buitenwettelijke procedure van klachtenbehandeling door de inspectie ter ziele
gegaan. Enkel klachten van meer structurele aard - meldingen - worden nog door
de inspectie in behandeling genomen. Overige klachten worden doorverwezen
naar de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Hierdoor is de inspectie een
belangrijk informatiemiddel kwijt geraakt. De inspectie is afhankelijk geraakt van
de activiteiten vanklachtencommissies en de verslaglegging daarover. Veel klachten
blijkenechternietde klachtencommissie tebereiken. Zij wordenbijvoorbeeld door
bemiddeling afgedaan. De algemene verslaglegging van wel behandelde klachten
biedt bovendien tot op heden weinig heldere informatie. Ook hier is het derhalve
noodzaak om eisen te stellen aan de inhoud van de jaarverslagen.

42

Verzekeraars zijn op grond van de Ziekenfondswet en de Algemene wet
bijzondere ziektekosten verplicht om voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit
van de verleende zorg in de contracten met de zorgaanbieder op te nemen. De
verzekeraars zouden de naleving van deze kwaliteitsvoorwaardenmoeten nagaan,
waarop weer toezicht wordt gehouden door het College toezicht voor de
zorgverzekeringen. Degesloten overeenkomsten bieden vooralsnog echterweinig
of slechts globale kwaliteitsvoorwaarden en de verzekeraars houden zich slechts
in beperkte mate bezig met de toetsing van deze kwaliteit.43 Daardoor is ook de
eventuele verhouding met de toezichthoudende taken van de inspectie onduidelijk.44

9         Toezichtsbeleid ten aanzien van certificatie

Er worden zoals gezegd verschillende modellen van kwaliteitsbewaking toegepast
ten dienste van de naleving van de verplichtingen in de kwaliteitswet. E6n van
deze modellen zijn de certificatieschema's van de Stichting HKZ die gedifferen-
tieerd zijn naar verschillende deelsectoren in de zorgbranche. Het voordeel van
de schema's van de stichting is dat ze toegespitst zijn op de kwaliteitsbewaking
in de gezondheidszorg. In de beoordelingschema's worden derhalve eisen
opgenomen die bijzondere aandacht besteden aan de positie van de patient en het
niveau van de professionele dienstverlening.

41     De afwikkeling van klachten is geen taak van het IGZ maar van de klachtencommissie. Deze
commissie heeft bovendien een geheimhoudingsplicht.

42          Legemaate 2001, p. 360-361; Rapport Algemene Rekenkamer informatievoorziening klachtrecht
en medezeggenschap patienten zorgsector', 2000; Kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de
Wet klachtrecht, Kamerstukken II 1999/2000,26800 XVI, nr. 73, p. 8.

43     Gibbels 2000. Kahn 2001, 168-170.
44      Visie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 2000.
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De toepassing van certificatie heeft als grote voordeel dat voor een ieder
duidelijk kan zijn op grond van welke eisende zorgaanbiederhaarkwaliteitssysteem
heeft ingericht, dat deze eisen in samenspraak met belanghebbende partijen tot
stand zijn gekomen, alsmede dat een derde onafhankelijke partij op grond van de
systematische beoordeling het vertrouwen uitspreekt dat de zorgaanbieder deze
eisen in zijn instelling hanteert. Certificatie wordt - zo blijkt uit onderzoek dat
namens de HKZ is verricht - gehanteerd als methode om de interne kwaliteitsbewa-
kingte structureren en de organisatie aante zetten tot kwaliteitszorg. Daarbij spelen
ook externe omstandigheden een rol. Deze omstandigheden varierenperdeelsector
waarvoor certificatieschema's zijn ontwikkeld. Concurrentieoverwegingen kunnen
een rol spelen. Soms biedt een certificaat meer kans op krediet en subsidie. Soms
zijn afspraken gemaakt met de verzekeraars om de gehele branche te certificeren

45en soms ligt er toch weer (dreiging van) regulering door de overheid op de loer.
De verhouding met de inspectie lijkt geen rol te spelen. Wat met name opvalt is
dat certificatie vooral als een dienstverlenende activiteit wordt gezien, die ten
dienste staat aan het kwaliteitsbeleid van de zorginstelling. De gecertificeerde
zorginstellingen willen meer als klant worden behandeld en hebben behoefte aan

meerondersteuning. Certificatie-instellingenmogen echterop grond van de normen
geen adviesactiviteiten ontplooien en bedienen zich derhalve van impliciete of
expliciete aanwijzingen of tips.46 De spanning die de inspectie kent tussen

advisering en repressiefoptreden lijkt hier nog in verhevigde mate te gelden.
Betekent de aanwezigheid van een certificaat dat de inspectie geen toezicht

meer hoeft te houden op de wettelijke eisen? Het antwoord daarop is simpelweg
neen. Aan certificatie zijn geen wettelijke gevolgen verbonden en het kan dan ook
niet worden gezien als een publiekrechtelijke vaststelling dat aan de wettelijke
eisen wordt voldaan. De Inspectie voor de gezondheidszorg heeft de taak om
toezicht te houden op de naleving van wettelijke eisen.

Een moeilijkheid bij de afstemming van de activiteiten lijkt de vraag in
hoeverre systeemcertificatie iets zegtoverde daadwerkelijke'kwaliteit van zorg'.
Bij de totstandkoming van certificatieschema's worden inzichten over kwaliteit
van zorg uitgewisseld. In de verschillende certificatieschema's spelen ook
zorgspecificaties in zekere mate een rol. Daarnaast kan men de vraag stellen in
hoeverre de eis van een goede organisatie van de zorg afwijkt van de eis van een
goed systeem van kwaliteitsbewaking. Over de inzet van materiedeskundigen op
grond van de Certificatieschema's van de HKZ wordt verschillend gedacht. Volgens
de gecertificeerden is deze inzet noodzakelijk voor een diepgravend onderzoek.
Certificatie-instellingen zien hiervan de meerwaarde, maar geven ook aan dat de

45     Van Beek en Henderikse 2001, p. 10-11.
46     Van Beek en Henderikse 2001, p. 21 en 29.
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inzet van deze deskundigen ten koste kan gaan van de meer bedrijfskundige
beoordeling van het kwaliteitssysteem.47

In de parlementaire geschiedenis van de Kwaliteitswet worden drie
verschillende houdingenten aanzien van certificatie genoemd. Ten eerste kanmen
certificatie zien als losstaand van de wettelijke verplichtingen en dient het slechts
de interne kwaliteitsbewaking en horizontale verantwoording. Certificatie staat
hiermee met name ten dienste van het nalevingsgedrag van de zorgaanbieder en
van de ordening van de sector. Deze ordening kan op den duur leiden tot een betere
kwaliteit van zorg en toezichtsinspanningen minder noodzakelijk maken.

Ten tweede kandoorcertificatie detoezichthouderhaartoezichtsinspanningen
verminderen. Dit lijkt prematuur maar verdient nadere beschouwing. Er vindt bij
gecertificeerde instellingen tenminste 66n maal per jaar een beoordeling plaats.
Een dergelijke toezichtsfrequentie weet de inspectie niet te halen.48 Het toezicht
van de inspectie kan als gevolg van de systeemcertificatie worden verlegd naar
andere aspecten dan het kwaliteitssysteem. Daarnaast is het belangrijk om te weten
in hoeverre inhoudelijke bepalingen in het certificatieschema zelfzijn opgenomen
en ofde wel in het certificatieschema aanwezige beoordeling van de relevantie
van de gehanteerde zorgspecificaties voor het verlenen van verantwoorde zorg
duidelijkheid geeft over het niveau van zorgverlening. Afhankelijk hiervan biedt
het certificaat ook informatie over het kwaliteitsniveau van de zorgverlening. Op
grond van deze vaststelling kunnen de toezichtsinspanningen mogelijk nog verder
worden verplaatst.

Tenslotte wordt de mogelijkheid genoemd dat de toezichthouder gebruik gaat
maken van de beoordelingsrapporten van de certificatie-instelling. Dit laatste heeft
als voordeel dat de toezichthouder gerichterkan optreden, waarbij geconstateerde
non-conformiteiten een startpunt vormen. Het heeft echter als belangrijk nadeel
dat de certificatie-instellingdoorde zorgaanbieders meerals een toezichtsinstantie
dan als een dienstverlener zal worden beschouwd. Daardoor zouden certificatie-
instellingen op een minder cooperatieve bejegening van de zorgaanbieders kunnen
stuiten. Toepassing van certificatie als sluitstuk op het kwaliteitsbeleid zou voor
de zorgaanbieder een minder aanlokkelijk perspectiefkunnen bieden.

Ondertussen lijkt er tot op heden nog geen sprake van differentiatie van
toezichtsactiviteiten op grond van aanwezige certificaten. Wel blijkt dat de inspectie
de beoordelingsschema's van de HI<Z soms gebruikt als referentiekader in haar
toezichtsactiviteiten.49

47      Van Beek en Henderikse 2001, p. 22-23 en p. 31-32.
48         De Adviescommissie IGZ spreekt over een toezichtsfrequentie van het algemeen toezicht van eens

in de drie S vier jaar. Adviescommissie IGZ 2001, p. 8.
49 Algemeen toezicht thuiszorg, IGZ 2001.
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10          Conclusie

De Kwaliteitswet zorginstellingen is een, zo niet h6t voorbeeld van moderne
wetgeving. De wijze van regulering speelt in op de verantwoordelijkheid van
belanghebbende partijen ten aanzien van de kwaliteit van zorg, waarbij veel
verantwoordelijkheid wordt gelegd bij belanghebbende partijen. Bovendien geeft
het wettelijk stelsel uiting aan de moderne opvatting dat toezicht deel uitmaakt
van een maatschappelijk stelsel van 'checks and balances'.50 De positie van
patienten wordt versterkt zodat zij een wettelijk rechthebben om deze maatschappe-
lijke controlefunctie uit te voeren en verzekeraars zijn wettelijk gehouden hun
aandeel in de controle op de kwaliteit van zorgaanbieders op te pakken. In dit
systeem van 'checks and balances' speelt het afleggen van verantwoording aan
betrokken partijen een belangrijke rol.

Het toezicht op de naleving van de eisen van de Kwaliteitswetzorginstellingen
stuit echter op problemen. Deze problemen zijn het gevolg van een tot voor kort
gebrekkig functionerende inspectie en een traag verlopende zelfordening in het
veld. De systematiek van de Kwaliteitswet vraagt bovendien om een nieuwe
positionering van de toezichthouder. Het is mijns inziens te eenvoudig om de
nieuwe rol van de inspectie als 'toezicht op toezicht' te kwalificeren. Dat een
methodiek van interne kwaliteitsbewaking en bevordering wordt gehanteerd,
betekent mijns inziens niet dat de inspectie zich kan beperken tot het toezicht op
de inrichting van deze bewaking.  Men kan zelfs de vraag stellen of de inspectie
zich hier uiteindelijk wel op moet concentreren. Kwaliteitsbewaking staat in hoge
mate ten dienste van de interne bedrijfsvoering. De inspectie zou zich in de
toekomst meer moeten bezighouden met de feitelijke resultaten van deze
borgingsmethode.

Door het opstellen van een certificatieregeling ontstaat een blauwdruk voor
een mogelijke inrichting van kwaliteitsbewaking van de zorgverlening. Deze kan
gebruikt worden als referentiekader door een ieder die belang heeft bij de
kwaliteitsbewaking, ook doorde inspectie. De uitvoering van certificatieactiviteiten
kanbovendien vertrouwen bieden overdejuiste implementatie van een kwaliteits-
systeem, dat gericht is op de bewaking van kwaliteit in eenprofessionele organisatie
gericht op de belangen van de patient. Dit vertrouwen heeft een functie voor de
zorgaanbieder zelf, voor patienten en verzekeraars en kan tenslotte ook door de
inspectie kunnen worden gehanteerd.

De toepassing van certificaten als een soort bewijs van excellentie lijkt op
dit moment de beste manier om certificatie een nuttige functie te kunnen laten

50 Eindadvies ambtelijke commissie toezicht 'Vertrouwen in onafhankelijkheid' 2000, p. 25 en het
kabinetsstandpunt daarorntrent 'Kaderstellende visieop toezicht' Kamerstukken 112000/01, 27831,
nr. 1, p. 15
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vervullen ten dienste van de naleving van de wettelijke eisen. Een toezichthouder
mag en moet mijns inziens met een dergelijke kwalificatie rekening houden. Het

mag erechterniettoe leiden dat de inspectie op de betreffende instellinghelemaal
geen toezicht meer houdt. Veeleer zal het toezicht worden verlegd van toetsing
van hetkwaliteitssysteem, naar toetsing van de resultaten van het kwaliteitssysteem
ofwel de beoordeling van de daadwerkelijke kwaliteit van de zorgverlening.
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Handhaven met behulp van certificatie

1          Inleiding

In de vorige drie hoofdstukken zijn vier verschillende toepassingen van certificatie
aan de orde geweest die een relatie vertonen met de handhaving van wettelijke
voorschriften. Deze exercitie was nodig om eenbeeld te krijgen van de diversiteit
vanhetbeleidten aanzienvan de toepassing vandit verschijnsel. Uit de casusblijkt
dathetmoeilijkis de vraag te beantwoorden ofde overheidnu verantwoordelijkheid
draagt voor de certificatieactiviteiten, dan wel dat de belanghebbende partijen in
de certificatiestructuur zelfverantwoordelijk zijn. In elke casus wordt hierop door
de wetgever een bepaald antwoord gegeven, maar de vraag is of dit antwoord het
(enige) juiste is.

Helder is dat voor een betrouwbare publieke toepassing van certificatie een
zekere sturing van de overheid vereist is. In hoofdstuk vij f is aangegeven welke
waarborgen de certificatiestructuur in haar - meest gebruikelijke - private context
omgeven. De vraag naar betrouwbare certificatieactiviteiten heeft geleid tot de
ontwikkeling van internationale normen ten aanzien van de uitvoering van deze
activiteiten en tot de oprichting van een - in Nederland private -'toezichthouder'
die certificatie-instellingen erkent op grond van beoordelingen op basis van de
betreffende normen. In hoofdstuk vijf is tevens gebleken dat er rond deze private
waarborgen nog onvoldoende duidelijkheid heerst. Ten eerste is niet duidelijk in
welke mate accreditatie van certificatie-instellingen de betrouwbaarheid van
certificatieactiviteiten waarborgt. Ten tweede is niet helder in welke mate de
procedures rond de vaststelling van certificatieschema's waarborgen dat alle
belanghebbende partijen evenwichtig bij de totstandkoming betrokken zijn en
daarmee ofhet vastgestelde schemauitdrukking geeft aan consensus overde wijze
waarop het door alle partijen gemeenschappelijk ervaren belang moet worden
beschermd. Ten derde is onzeker in welke mate de certificatie-instellingen in de
uitvoering van hunbeoordelingsactiviteiten zich laten leiden door de wensen van
hun klanten: de certificaathouders. Daar waardeze onduidelijkheden in eenprivate
context wellicht nog overkomelijk zijn - een ieder is immers vrij zich te laten
certificeren of op certificaten te vertrouwen - lijkt een overheid die wettelijk of
beleidsmatig gevolgen verbindt aan certificaten ofcertificatieactiviteitentegenover
deze risico's niet onverschillig te mogen staan.
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De vraag is vervolgens welke wijze en mate van overheidssturing van
certificatieactiviteiten is vereist en wat mogelijk is. Twijfels over de noodzaak
en de wijze van sturing en controle ontstaan doordat een uit zelfordening ontstaan
stelsel, de certificatiestructuur, wordt gehanteerd in directe relatie metpubliekrech-
telijke regulering. Beide ordeningssystemen kennen hun eigen stelsel van regels

en waarborgen en lijken moeilijk met elkaar verenigbaar. Uit de casus kan worden
afgeleid dat de overheidsbemoeienis op verschillende manieren is vormgegeven.
De reden vandeze differentiatie wordtechternietgeheel duidelijk. Waarom wordt
in het ene geval certificatie impliciet gehanteerd en heeft men in het andere geval
certificatie wettelijk voorgeschreven? Waaromkeurt de overheid in het ene geval
afgegeven kwaliteitsverklaringen goed (erkende kwaliteitsverklaringen) en erkent
zij in het andere geval de certificatie-instelling (arbodiensten)?

De wetgever lijkt vooral te worstelen met de keuze of het stelsel van
certificatieactiviteitennutothetpublieke domeinoftothetprivate domeinbehoort.
Mijns inziens is de waarde van deze keuze in de beleidspraktijk evenwel
betrekkelijk. Het onderscheid tussen publiek en privaat alleen, indien reeds

nauwkeurig vast te stellen, biedt als criteriumonvoldoende houvast omde noodzaak
en wijze van sturing en controle ten aanzien van certificatie te bepalen. Het is
daarom de vraag ofde noodzaak tot additionele (publiekrechtelijke) waarborgen
enkel moet worden gebaseerd op de vraag of certificatieactiviteiten al dan niet
tot het eenzijdige optreden van de overheid kunnen worden gerekend. Naar mijn
overtuiging dient meer aandacht te worden besteed aan de vraag ofde specifieke
toepassing van het certificaat in de wettelijke regeling noodzaakt tot maatregelen
die het publieke belang in casu afdoende beschermen. Er zal mijns inziens een
balans moeten worden gevonden tussen de noodzaak van waarborgen die
gerelateerd zijn aan het publieke belang in kwestie, de effectiviteit en efficientie
van het private stelsel van certificatie en de specifieke rol van certificatie in het
betreffende wetgevingsarrangement.

2           De inhoud van dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk vangt aan met een terugblik op de in voorgaande hoofdstukken
beschreven casus. Metbetrekking tot deze casus zal wordenbekeken welke keuzes
in het wetgevingsbeleid hebben geleid tot welke toepassing van certificatie. Door
middel van deze analyse zal worden benadrukt dat de toepassing van certificatie
deel uitmaakt van een geheel van borgingsmethoden en dat de effectiviteit van
een bepaalde wettelijke regeling niet enkel afhangt van de betrouwbaarheid van
daarbij gehanteerde certificatieactiviteiten. De verschillende methoden van sturing
(publiekrechtelijk gedragsregels, ondersteuning van zelfordening ofbijvoorbeeld
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versterking vanmarktprikkels) hebben gevolgen voorde verantwoordelijkheidsver-
deling ten aanzien van de bescherming van het betrokken belang. Al deze
sturingsmethoden worden weliswaargehanteerddoorde wetgever, maarde overheid
kan niet steeds exclusiefverantwoordelijk worden gesteld voor het functioneren
van de afzonderlijke mechanismen.

Vervolgens wordt teruggegrepen naarde specifieke toepassing van certificatie
in de casus. Eerst zal worden onderzocht in welke mate het publiekrechtelijke
optredenjuridischofde facto wordt overgenomen doorcertificatie, om vervolgens
met behulp van dejuridische literatuurte bepalen ofpubliekrechtelijke waarborgen
(bijvoorbeeld onpartijdigheid, openbaarheid, rechtsbescherming) op deze
activiteiten vantoepassing zijn. Daarna zal de waarde van deze vaststelling worden
genuanceerd. Erzal aannemelijk worden gemaaktdat depositiefrechtelijknoodzaak
tot het gebruik van deze waarborgen, in de praktijk niet altijd tot gevolg heeft dat
deze waarborgen ook daadwerkelijk worden toegepast. Bovendien zal worden
betoogd dat de vaststelling dat deze waarborgen al dan niet van toepassing zijn,
maar in beperkte mate recht doet aan de specifieke toepassing van certificatie in
het kader van een publiekrechtelijke regeling.

De beleidspraktijk is ingewikkelder en weerbarstiger dan de juridische
handboeken doen vermoeden. Dit leidt tot problemen met betrekking tot de
toepassing van instrumenten die wel in eenpubliekrechtelijkjasje kunnen worden
gestoken, maardaarmeenogniet hunprivate natuurhebben verloren. Gedeeltelijk
ligt dit aan de beleidspraktijk, gedeeltelijk ook aan de formele schakelknoppen
van de juridische dogmatiek. Aan het eind van dit hoofdstuk zal blijken dat de
overheid een mix van sturingsmethoden ter beschikking staat om waarborgen te
scheppen voor een gerechtvaardigd vertrouwen in de toepassing van certificatie.

3           Wat de casus ons leren

In alle casus is gebleken dat de toepassing van certificatie voortkwam uit de
problemen die zich met bestaande regelgeving voordeden. Deze problemen kunnen
overeenkomstig de inhoud van hoofdstuk drie, dat handelde over de motieven van
de wetgever voor het gebruik van certificatie, globaal worden onderscheiden in
problemen die de wetgever heeft om wettelijke regels te stellen die in voldoende
mate naleefbaar en handhaafbaar zijn en problemen die worden veroorzaakt als
gevolg van het feit dat verschillen tussen nationaal en - zo uit de casus blijkt - tevens
lokaal gehanteerde regels tot aanzienlijke administratieve lasten leiden.'  Deze

1     In hoofdstuk drie is gebleken dat verschillen in wetgeving tussen staten kidt tot technische
handelsbarribes. Deze verschillen kiden ertoe dat producten die worden geproduceerd in
verschillende staten aan verschillende regels moeten voldoen en dienen te worden onderworpen
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problemen doen de wetgeverertoe besluiten ommindergedetailleerde voorschriften
te stellen respectievelijk doormiddel vanregelstelling harmoniserend op te treden.
In beide gevallen wordt vervolgens ruimte gemaakt voor de toepassing van
zelfregulering en moderne sturingsmechanismen. Certificatie wordt in alle
onderzochte wetgevingsarrangementen een rol toebedacht ten dienste van de
handhaving van wettelijke voorschriften. De specifieke functie van certificatie
ten dienste van de handhaving van wettelijke voorschriften is echter in elk van
de casus een andere. De doelstellingen van de wetgever vertonen welin tweeparen
vancasus aanzienlijke overeenstemming. Ditgeldt voorde casus van de certificatie
arbodiensten en zorgaanbieders en de twee toepassingen van certificatie van
bouwproducten. Vandaardat deze casus hieronderpaarsgewijs wordenbesproken.

3.1 De functie van certificatie in de casus van arbodiensten en zorgaanbieders

In het arbeidsomstandighedenbeleid en het zorgbeleid vormt falende wetgeving
de aanleiding voor het gebruik van certificatie. De wetgever bleek in de casus
arbodiensten en zorginstellingen onvoldoende in staat om de bescherming van
de arbeidsomstandigheden respectievelijk de kwaliteit van de zorgverlening door
middel van regulering te waarborgen. In beide gevallen werd de oplossing gezocht
in een herijking van verantwoordelijkheden inzake de bescherming van het publieke
belang. De werkgever en de zorgaanbieder krijgen de opdracht om grotendeels
zelf het arbeidsomstandighedenbeleid respectievelijk het zorgbeleid van de
organisatie in te richten. In beide gevallen dient aan deze verantwoordelijkheid
door middel van een soort kwaliteitszorgsysteem te worden vormgegeven.
Werkgevers moeten stelselmatig de arbeidsrisico's binnen hun bedrijven
inventariseren, daarop beschermende maatregelen nemen en het gevoerde beleid
met regelmaat evalueren. Zorgaanbieders zijn verplicht een systeem van
kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering in te richten dat is gericht op het
verwezenlijken vanpatientgerichte zorgverlening. Hetbeleid vande normadressaten
moet bovendien in samenspraak met direct belanghebbenden - werknemers
respectievelijk patienten - worden vormgegeven en aan hen worden verantwoord.
Deze verantwoording dient tevens plaats te vinden jegens de instanties die vanuit
een financieringstaak een belang hebben bij het gevoerde beleid. De werkgever
is gehouden met betrekking tot zijn arbeidsgehandicapte werknemers zijn
verzuimbeleid aan de uitvoeringsinstantie van de WAO te verantwoorden. De
zorgaanbieder zal zijn kwaliteitsbeleid moeten afstemmen op de wensen van de
ziektekostenverzekeraars. In beide wetgevingsarrangementen wordt tenslotte een

aan verschillende beoordelingsprocedures. Dit heeft tot gevolg dat de exporterende producent met
extra lasten wordt geconfronteerd. In de casus van de erkende kwaliteitsverklaringen is duidelijk
geworden dat ook verschillen tussen lokaal gehanteerde regels totextra administratieve lasten leiden
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functie aan certificatie toebedacht. De toepassing van certificatie heeft in deze
twee casus echter op verschillende manieren vorm gekregen.

Er is in het stelsel van de Arbeidsomstandighedenwet niet gekozen om het
systeem van risico-inventarisatie en -evaluatie ofde methode van aanpak van het
ziekteverzuim binnen de ondernemingen te laten certificeren.2 Daartegenover staat
dat de werkgever bij de uitvoering van zijn taken de bijstand van een arbodienst
dient in te roepen. Een arbodienst dient de werkgever de expertise te verschaffen
om aan zijn wettelijke verplichtingen uitvoering te kunnen geven. Certificatie wordt
in de arbeidsomstandighedenregelgeving wel gehanteerd als middel om de
deskundigheid van de door bedrijven in te schakelen personen en bedrijven te
waarborgen. Het wettelijk verplichte certificaat arbodienst fungeert als een
publiekrechtelijke erkenning van de competentie van de arbodienst. De beoorde-
lingscriteriabehelzen hoofdzakelijk de in de arbodienst te organiseren deskundig-
heid, welke noodzakelijk is voor de vervulling van de wettelijke taken, alsmede
de aanwezigheid van een kwaliteitssysteem waarmee de professionaliteit van de
arbodienstverlening dient te worden gewaarborgd. Er bestaat daarmee slechts een

betrekkelijk ver verwijderd verband tussen de betreffende certificatieactiviteiten
en de arbeidsomstandighedenbescherming op de werkvloer.

De certificatieactiviteiten inrelatie tot de Kwaliteitswet zorginstellingen zien
wel op de methode van kwaliteitsbewaking en bevordering binnen de organisatie
vande zorginstelling zelf. Terwijl certificatieactiviteitennadrukkelijk deel uitmaken
van de door de wetgever voorziene wijze van borging van de wettelijke doelstelling,
vormt certificatie echter geen expliciet onderdeel van de wettelijke regeling.
Toepassing vancertificatie staatdan ook vrij. Door zich te laten certificeren geven
zorgaanbieders er blijk van dat zij overeenkomstig de wettelijke verplichtingen
een stelsel van kwaliteitsbewaking en bevordering hebben ingevoerd dat is gericht
op het verlenen van'verantwoorde zorg'. Alle betrokkenpartijenkunnenhierbaat
bij hebben. Het certificatietraject kan binnen de organisatie van de zorginstelling
een extra aanmoediging vormen om uitvoering te geven aan de wettelijke
verplichtingen. De zorgaanbieder kan met het certificaat aan zorgverzekeraars
en patientenorganisaties laten zien dat hij in staat is verantwoorde zorg te bieden.
Mochten bovendien op grotere schaal marktmechanismen in de zorgsector hun
intrede doen dan kan deze verantwoordingsfunctie van het certificaat een grotere
rol gaan spelen en kan het certificaat zelfs als'marketinginstrument' gaan fungeren.
Tenslotte kan de inspectie haartoezichtsbeleid differentierentussen zorgaanbieders
die onder controle van een certificatie-instelling staan en zorgaanbieders wier

2          Er zijn in verschillende sectoren wel certificatieregelingen tot ontwikkeling gekomen die zien op
de bescherming van arbeidsomstandigheden binnen debedrijfsorganisatie. De wetgeverheeft daar
voomisnog echter geen gevolgen aan verbonden.

183



Hoofdstuk 9

nalevingsgedrag niet aan dergelijke externe beoordelingen is onderworpen. Dit
laatste vormt de publieke functie van het certificaat.

3.2 De functie van erkende kwaliteitsverklaringen en van certificatie in het

kader van de Richtlijn bouwproducten

Zowel de erkende kwaliteitsverklaringen als de certificatieactiviteiten inhetkader
van de Richtlijn bouwproducten komen voort uit een behoefte aan harmonisatie
van verschillende, lokaal respectievelijknationaal, gehanteerde bouwvoorschriften.

In de casus vande erkende kwaliteitsverklaringen gaatde nationale wetgever
in eerste instantie over tot nieuwe wetgeving ten aanzien van technische
bouwvoorschriften. HetBouwbesluitdient ertoe omde diversiteit aan gehanteerde
regels op lokaal niveau te verminderen. De wettelijke eisen worden beperkt tot
het niveau van de constructie en worden geformuleerd als prestatie-eisen in
combinatie met functionele omschrijvingen en/of meetvoorschriften. Daarmee
worden geen concrete eisen gesteld aan geproduceerde bouwdelen ofbouwmateria-
len zelf, maar dienen de in een bepaalde constructie gehanteerde onderdelen de
vereiste prestaties te kunnen leveren. Hierdoor ontstaat voor de bouwers meer
keuzevrijheid ten aanzien van de gehanteerde bouwdelen of bouwmaterialen.

Doorharmonisatie van de voorschriften die in de lidstaten aanbouwproducten
worden gesteld wil de Europese wetgeverhet vrije verkeer van goederen verbeteren.
De fundamentele eisendie inde Richtlijnbouwproducten zijn geformuleerdhebben
betrekking op de prestaties van het bouwwerk. Nadat deze fundamentele eisen
in zogenaamde basisdocumenten zijn uitgewerkt, wordt in opdracht van de
Commissie in normalisatie-instellingen ten aanzien van specifieke producten en
productgroepen vastgesteld welke producteigenschappen overeenkomstig welke
bepalingsmethoden doorde producent dienen te worden vastgesteld. De producent
zal alvorens hij producten op de marktbrengt, de waarden van de productkenmerken
dienen te bepalen overeenkomstig de geharmoniseerde technische specificaties.
Om deze waarden te garanderen dient hij bovendien een bepaalde conformiteitsbe-
oordelingsprocedure uit te voeren, waarvan keuringen en kwaliteitsbewaking
verplichte onderdelen vormen.

In het Bouwbesluit is aan erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwdelen
en bouwmaterialen een wettelijke status gegeven. Deze status heeft tot gevolg dat,
indien deze verklaringen worden overgelegd, het bevoegd gezag van de geschikt-
heid van de betreffende bouwmaterialen en bouwdelen in de constructie dient uit
te gaan. De kwaliteitsverklaring wordt afgegeven op basis van beoordelingen die
bij de producent van de bouwproducten worden uitgevoerd. Wanneer de erkende
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kwaliteitsverklaring een productcertificaat behelst  worden door de certificatie-
instelling normaal gesproken zowel productkeuringen als beoordelingen van het
kwaliteitssysteem van hetbedrij fuitgevoerd. Een zogenaamd aansluitingsdocument
dat metbetrekkingtotdekwaliteitsverklaring wordt opgesteld, geeft aan, aan welke
wettelijke eisen het bouwmateriaal ofbouwdeel tegemoet komt.

In het kader van de Richtlijn bouwproducten worden voor de specifieke
producten enproductgroepen door de producentte hanteren conformiteitsbeoorde-
lingsprocedures vastgesteld. Opbasis van de meeste conformiteitsbeoordelingspro-
cedures dient de producent een gedeelte van de conformiteitsbeoordelingen te laten
uitvoeren door daartoe aangewezen instellingen. Met betrekking tot bepaalde
risicovolle producten kunnen certificatieactiviteiten worden voorgeschreven.

3.3 De toepassing van certificatie in een complex van sturingsinstrumenten

De casus leveren gezamenlijk het volgende beeld op. Met betrekking tot de
normstelling is er sprake van een wetgeverdie minderregels en/ofglobalere regels
stelt. De nadere uitwerking van deze regels vindt plaats door het overleg van
vertegenwoordigers vanbelanghebbenden in normalisatie-instellingen en Colleges
van Deskundigen en/ofdoor de afspraken die de normadressaat zelfmet de direct
belanghebbende partijen (bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van werknemers
en patienten) moet maken. De globale wettelijke regelstelling kan derhalve door
betrokkenen op verschillende niveau's nader worden uitgewerkt, afhankelijk van
de keuze van de wetgever en/of de wensen van betrokken partijen. Certificatie
strekt zich uit over de naleving van de nader uitgewerkte wettelijke eisen en/of
het kwaliteitssysteem dat de naleving van de eisen dient te waarborgen.

Inalle casus wordt gebruikgemaaktvan kwaliteitssystemen. Deze kwaliteits-
systemen dienen bij arbodiensten en zorginstellingen ertoe om de professionaliteit
van deze organisaties door middel van interne procedures te waarborgen. Bij de
bouwondernemingen vormen de kwaliteitssystemen een methode om fouten in
hetproductieproces zoveel mogelijkte voorkomen. Certificatie vankwaliteitssyste-
men is een gebruikelijke manier om de inrichting en implementatie van kwaliteits-
systemente waarborgen enaan derdente verantwoorden. Certificatie-instellingen
hebben in tegenstelling tot de overheid veel ervaring en deskundigheid op dit
gebied.

In een aantal casus ziet men tenslotte dat de wetgever een horizontalisering
vandeborging vanpubliekebelangen voorstaat. In de Arbeidsomstandighedenwet
en de Kwaliteitswet zorginstellingen dient het beleid in de onderneming

respectievelijk de zorginstellingen nadrukkelijk in samenspraak met direct

3             Het kan immers ook om een attest of een procescertificaat gaan.
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belanghebbenden te worden vormgegeven en vindt bovendien verantwoording

plaats van het beleid naar belanghebbende partijen. De horizontalisering van de
borging van een gemeenschappelijk belang vormt tevens een belangrijk kenmerk
van het verschijnsel certificatie dat in alle casus wordt gehanteerd. Belanghebbende
partijen stellen gezamenlijk certificatieschema's op waarin hun wensen met
betrekking tot een bepaald product, proces, systeem ofdienst worden neergelegd.
Bovendien kunnen certificaten een verantwoordingsfunctie hebben doordat
belanghebbenden hun gedrag op de verleende certificaten afstemmen. De koppeling
van de certificatieregeling aan wetgeving kan echter tot gevolg hebben dat
certificatie meer als een verticaal reguleringsinstrument moet worden gekenmerkt
en de horizontale functie grotendeels verloren gaat. Tochblijftbij menigpublieke
toepassing van certificatie ook de horizontale functie grotendeels behouden. De

vrijwillige certificaten van zorginstellingen en de erkende kwaliteitsverklaringen
bijvoorbeeld, vervullen, buiten de gevolgen die de wetgever en toezichthouder
aan de certificaten verbindt, nog steeds een informatiefunctie jegens belanghebben-
de partijen.

De publieke functie van certificatie staat daarmee niet op zichzelf. De vraag
ofpublieke belangen op genoegzame wijze worden gewaarborgd hangt afvan een
combinatie van factoren, waaronder het normerend en handhavend optreden van
de overheid, de specifieke rol van het certificaat in relatie tot de wettelijke regeling,
de betrouwbaarheid van de certificatieactiviteiten, het functioneren van gehanteerde
kwaliteitssystemen en de werking van horizontale inspraak- en verantwoordings-
mechanismen. Samen borgen deze factoren de naleving van wettelijke eisen.

Deze instrumenten worden allemaal door de overheid ingezet, maarde positie
van de overheid is niet steeds dezelfde. Soms zal de wetgever regels stellen en
handhaven, soms zal de overheid slechts voorwaarden scheppen waarbinnen

maatschappelijke processen ten dienste van de bescherming vanpublieke belangen
op gang moeten komen.

3.4 Onderlinge afhankelijkheid van sturingsinstrumenten

In dit complex van verschillende factoren is het ook niet altijd mogelijk om het
succes of falen van een wettelijke regeling tot de toepassing van certificatie te
herleiden. Zo is bijvoorbeeld de succesvolle dienstverlening van arbodiensten met

name afhankelijk van de vraag welke diensten de werkgever in overleg met zijn
werknemers afneemt en in mindere mate van de certificatie van arbodiensten. De

twijfel die bestaat over de waarde van de certificatie van arbodiensten lijkt ook
met name te worden veroorzaakt doorde doorde wetgever vastgestelde verplichting
om arbodiensten te certificeren op basis van de door de hem vastgestelde eisen
ennietdoor geconstateerde gebreken in de uitvoering van de certificatieactiviteiten.
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In de casus van de Kwaliteitswet zorginstellingen gaat het schijnbare succes van
de ontwikkeling van certificatieregelingen voor zorginstellingen gepaard met een
tot op heden falende operationalisering van het stelsel van zelfordening binnen
de zorgsector. Certificatie kan binnen deze zelfordening een belangrijke rot
vervullen. De beschikbaarheid van dit instrument heeft evenwel betrekkelijk weinig
invloed op de vraag ofbetrokkenpartijenhun onderscheidenlijke verantwoordelijk-
heden in de verwerkelijking van een effectief zorgbeleid ook daadwerkelijk
oppakken.

Certificatie draagt met andere woorden niet altijd in gelijke mate bij aan de
wettelijke doelstellingen. Zowel de effectiviteit van de wettelijke regeling als de
specifieke werking van certificatie ten dienste van de wettelijke regeling is mede
afhankelijk van het functioneren van de andere mechanismen. Overheidsregulering
beYnvloedt bijvoorbeeld de mate waarin belanghebbenden hun eigen specifieke
belangen door middel van certificatie kunnen realiseren en daarmee zelf belang
hechten aan de certificaten. Versterking van de behoefte aan horizontale
verantwoording binnen een branche (bijvoorbeeld door marktprikkels) kan de
toepassing van certificatie ten dienste van de naleving van wettelijke regels
verbeteren.

4            Certificatie als substituut voor overheidsreguIering

In de publieke toepassing van certificatie blijft steeds 66n element nadrukkelijk
de aandacht opeisen. Uit de casus kan worden afgeleid dat in sommige gevallen
de overheid betrekkelijk weinig invloed uitoefent op de wijze waarop certificatie
plaatsvindt, terwijl in andere gevallen de overheid juist nauw betrokken is bij de
vaststelling van de regels en het toezicht op de certificatie-instellingen. De vraag
die dit opwerpt is wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de regelstelling en
beoordelingsactiviteiten die door toepassing van certificatie ten dienste van de
handhaving van wettelijke regels worden gehanteerd? In dit onderzoek is juist
gebruik gemaakt van verschillende casus om te laten zien dat het antwoord op deze
vraag mede afhangt van de mate waarin certificatie door de wetgever wordt
gehanteerd als alternatie f voor publiekrechtelijk optreden.

Indiencertificatie nadrukkelijk wordt toegepast inrelatie tot wettelijke regels
vormen de beoordelingscriteria (mede) een uitwerking van globaal geformuleerde
wettelijke voorschriften en staat de beslissing inzake de verlening van het certificaat
alsmede de beoordelingen op basis waarvan deze beslissingen worden genomen
(mede) tendienste aan de uitvoering, hettoezicht en dehandhaving van wettelijke
voorschriften. Doorde toepassing vancertificatie ten dienste van regulering worden
verschillende activiteiten van de overheid die een onderdeel vormen van de
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reguleringsketen - de normstelling, de uitvoering, het toezicht en de handhaving -
geheel of gedeeltelijk door certificatieactiviteiten overgenomen.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient een arbodienst over het
certificaat arbodienst te beschikken om de wettelijk noodzakelijke bijstand aan
de werkgever te kunnen verlenen. Binnen de Stichting Beheer Certificatie
Arbodiensten (SBCA) worden doorbelanghebbende partijen de doorde wetgever
aan arbodiensten gestelde eisen nader uitgewerkt. De beoordelingactiviteiten die
doorde door de ministeraangewezen certificatie-instellingen worden uitgevoerd,
vormen de enige wettelijke beoordeling van de competentie van de arbodienst.
Certificatie omvat zowel de wettelijke erkenning als het op basis van de wet

uitgevoerde toezicht. Erworden geen andere uitvoerings- en handhavingsinspan-
ningen ten aanzien van arbodiensten verricht.

De toepassing van de erkende kwaliteitsverklaringen is vrijwillig. De
beoordelingsrichtlijnendiebinnencertificatie-instellingentotstandwordengebracht
bevatten uitwerkingen van zowel wettelijke als private eisen. De systematische
beoordelingen die bij de producent worden uitgevoerd staan ten dienste van de

bewijslast die door de aanvrager van eenbouwvergunning moet worden verschaft.
Het bevoegd gezag dient, indien kwaliteitsverklaringen worden overlegd, uit te
gaan van de overeenstemming van het betreffende bouwmateriaal of bouwdeel
met de desbetreffende wettelijke eisen. Toepassing van de kwaliteitsverklaringen
vereenvoudigt derhalve de administratieve procedures. De toepassing van erkende

kwaliteitsverklaringen heeft echter nauwelijks gevolgen voor de uitvoering van
het toezicht op de gehanteerde bouwproducten. Alhoewel onduidelijk is of het
bouw- en woningtoezicht in de uitvoeringsfase nog beoordelingen vanbetreffende

producten mag uitvoeren, blijken deze beoordelingen in de praktijk nietmeerplaats
te vinden (dus ook niet indien geen erkende kwaliteitsverklaringen worden

gehanteerd).
Ter implementatie van de Richtlijnbouwproducten is het in de handelbrengen

vanproducten zonderde voorgeschreven verklaring van overeenstemming en CE-
markering strafbaar gesteld. De CE-markering kan worden aangebracht indien
door middel van de voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedures de
producten worden beoordeeld op basis van de 'geharmoniseerde technische

specificaties'. Deze specificaties worden opgesteld binnen de Europese
normalisatie-instellingen en vormen de uitwerking van de fundamentele eisen aan
bouwwerken ten aanzien van het specifieke product. De nationale overheid dient
controle te houden op de op de markt gebrachte producten en dient handhavend
op te treden tegen de overtreding van de wettelijke verplichtingen. Certificatie
speelt - indien voorgeschreven - dan ook een preventieve rol binnen het geheel
van de door de producent uit te voeren procedures en fungeert naast de toezicht-
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en handhavingsactiviteiten van de lidstaat. De overeenstemming van eenproduct
voorzien van CE-markering met de wettelijke eisen kan worden aangevochten
door het bevoegd gezag en vormt daarmee slechts een bewijsvermoeden.

De wettelijke normstelling, het toezicht op en de handhaving van de
verplichtingen van de Kwaliteitswetzorginstellingen geschiedtdoorde overheid.
Deze activiteiten zien echter op de zelfordening die binnen de sector en - meer
specifiek -binnen de individuele zorginstellingdientplaats te vinden. De stichting
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) biedt een platform
om informatie en wensen over de tot stand te brengen zelfordening samen te
brengen en vast te leggen in nader hanteerbare regels. Aan certificatie is door de
wetgeverbovendien een rol toebedacht omdetoezicht enhandhavingsinspanningen
mindernoodzakelijk te maken. Certificatie kan watbetreft hetoverheidsoptreden
enkel gevolgen hebben voorde wijze van uitvoering van hettoezichtop denaleving
van wettelijke verplichtingen door de zorgaanbieders. Het certificaat vormt een
buitenwettelijk bewijs van de naleving van wettelijke eisendat doorde toezichthou-
der in de beleidsmatige inrichting van haar activiteiten kan worden benut.

De publieke toepassing van certificatie heeft tot gevolg dat aan de beoordelingen
door certificatie-instellingen op basis van doorbelanghebbende partijen opgestelde
eisen bepaalde (rechts)gevolgen worden verbonden. Deze gevolgen worden
vastgesteld in een wettelijke regeling of worden aangeduid in het beleid van de
toezichthouder. In beide gevallen wordt ter uitvoering van de handhaving van
wettelijke regels een bepaalde waarde toegekend aan de gehanteerde beoordelings-
criteria en uitvoeringsactiviteiten. De beoordelingscriteria vormen een uitwerking
van wettelijke regels en de beoordelingsactiviteiten kunnen het bestuurlijk optreden
van de overheid doen verminderen.

Indien certificatie een functie vervult in relatie tot het publiekrechtelijk
optreden, rijst de vraag welk vertrouwen aan de certificaten kan worden gehecht.
In welke mate komen de beoordelingscriteria tegemoet aan de meer globaal
geformuleerde wettelijke voorschriften en in welke mate vormendebeoordelingsac-
tiviteiten van certificatie-instellingeneen betrouwbaar alternatiefvooruitvoerings-
en handhavingactiviteiten die door de overheid worden uitgevoerd? Vanuit deze
vraagnaarhet vertrouwendat aancertificatieactiviteitenkan worden gehecht, rijst
vervolgens de vraag welke waarborgen nu eigenlijk de betreffende normstelling
en uitvoerings- en handhavingsactiviteiten omgeven ofzouden moeten omgeven
en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Binnen de certificatiebranche worden normaliter certificatieactiviteiten
uitgevoerd overeenkomstig de daartoe vastgestelde normen, hetgeen door
certificatie-instellingen aan belanghebbenden wordt aangetoond dooraccreditatie.
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Een algemene juridische verplichting daartoe bestaat echter niet. De publieke
toepassing van certificatie kan echter meer waarborgen vragen.

In sommige casus lijkt certificatie in de reguleringsketen een functie te
vervullen als regulerings-, toezichts- en handhavingsinstrument. Dit zou kunnen
betekenen dat de activiteiten van de certificatie-instelling als publiekrechtelijke
bevoegdheden moeten worden beschouwd. Daarmee zouden noodzakelijkerwijs
publiekrechtelijke waarborgende uitvoering van deze activiteiten moeten omgeven.

In andere casus lijkt het verschijnsel certificatie veel meer te behoren tot de
wijze waarop normadressaten invulling geven aan de naleving van wettelijke
verplichtingen. Hierbij is eigenlijk onduidelijk aan welke eisen certificatie zou
moeten voldoen en wie daarvoor verantwoordelijk is. De overheid brengt
bijvoorbeeld differentiatie aan inhaartoezichtsbeleidopbasis van deineenbranche
uitgevoerde certificatieactiviteiten. Er zouden derhalve garanties moeten bestaan
die dit beleid rechtvaardigen. Daar certificatie met name een onderdeel vormt van
het nalevingsgedrag van de normadressaten kan men stellen dat het aan de
betrokken burgers en bedrijven is om de betrouwbaarheid van certificatie te
garanderen. Wil de overheid echter haar toezichtsbeleid op de aanwezige
certificatieactiviteiten afstemmen, dan kan zij niet onverschillig staan tegenover
de wijze waarop de certificatieactiviteiten uiteindelijk worden uitgevoerd.

In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan op de vraag wanneer
certificatieactiviteiten nu eigenlijk in het publieke domein worden getrokken en
zouden moeten leiden tot publiekrechtelijke waarborgen.

5           De toepassing van buitenwettelijke normstelling in wetgeving

Indien in wetgeving gevolgen worden verbonden aan certificatieactiviteiten dienen
de beoordelingscriteria van het certificatieschema een uitwerking te vormen van
wettelijke eisen. Deze uitwerking - zobleekree(is inhoofdstuk vier -kan expliciet
worden gemaakt door de verwijzing naar normen of certificatieschema's in
wettelijke regels, maar ook impliciet worden vormgegeven doordat de naleving
van wettelijke regels wordtbeoordeeld aan de hand van een toetsing aan de inhoud
van betreffende documenten. De regels die binnen private fora zijn vastgesteld
komen in verband te staan met wettelijke voorschriften. Dit kan zodanig ver gaan
dat de burger gedwongen wordt om de buitenwettelijk regels na te leven en deze
regels een algemeen verbindende werking krijgen. Hierbij kan de vraag rijzen of
aan normalisatie-instellingen of Colleges van Deskundigen een regelgevende
bevoegdheid is toegekend.
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5.1 Regelgevende bevoegdheid van normalisatie-instellingen?

De bevoegdheid tot regelgeving wordt op centraal nationaal niveau normaal
gesproken gedelegeerd aan de regering en de ministers. Op dit uitgangspunt zijn
echteruitzonderingen mogelijk. De Aanwijzingen voorde regelgeving geven aan
dat in bijzondere gevallenregelgevende bevoegdheid ook mag worden gedelegeerd
aan zelfstandige bestuursorganen, te weten a) voorzoverhetbetreft organisatorische
of technische onderwerpen,  of b) in bijzondere gevallen  mits is voorzien  in  de
bevoegdheid tot goedkeuring van de regeling door de minister.4 Gezien het
doorgaans technische karakter van onderwerpen vannormen encertificatieschema's
lijkt het op basis van deze aanwijzing mogelijk dat aan normalisatie-instellingen
of Colleges van Deskundigen regelgevende bevoegdheid wordt toegekend. Dit
zou betekenen dat de wetgever voldoende vertrouwen heeft in de capaciteit van
deze instanties om inhoud te geven aan wettelijke regels met in achtneming van
voorwaarden (rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, duidelijkheid, et cetera) die voor
wettelijke regels dienen te gelden. Uit de literatuur ten aanzien van het gebruik
van normalisatie in relatie tot wetgeving blijkt echter dat er in beginsel geen
regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd aan normalisatie-instellingen: Uit
het onderhavige onderzoek is bovendien niet gebleken dat aan Colleges van
Deskundigen regelgevendebevoegdheden zijntoegekend. De doorbelanghebben-
den vastgestelde regels kunnen wel door een besluit van de wetgever in wettelijke
regels worden opgenomen. Dit kan plaatsvinden doordat de wetgever de inhoud
van de betreffende documenten letterlijk incorporeert in zijn voorschriften, maar
geschiedt - bij normen en certificatieschema's - normaliter door middel van een
verwijzing naar de betreffende documenten in een wettelijk voorschrift. Deze
verwijzing kan met andere woorden tot gevolg hebben dat de inhoud van de
betreffende documenten deel wordt van algemeen verbindende voorschriften.

Dit kan tot de vraag leiden of de betreffende documenten zelf algemeen
verbindende voorschriften zijn geworden. Elferink is van mening dat indien de
inhoud van een norm deel uitmaakt van een algemeen verbindend voorschrift de
norm zelfeen algemeen verbindend voorschrift is geworden: Naarmijn opvatting
is dit niet juist. Om van een algemeen verbindend voorschrift te kunnen spreken
moet het voorschrift zijn vastgesteld door een orgaan dat beschikt over een
regelgevende bevoegdheid. Normalisatie-instellingen stellen regels vast die door
een ieder op vrijwillige basis kunnen worden gehanteerd. Zoals gezegd wordt door
de wetgever geen bevoegdheid tot regelgeving aan normalisatie-instellingen

4 Aanwijzing 124fAr.
5          Snijders 1987, p. 49; Smits 1993, p. 12; Stuurman 1995, p. 182; Elferink 1998, p. 92; Schepel

en Falke 2000, p. 181-185.
6       Elferink 1998, p. 58-66.
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toegekend. De vaststelling van normen behelst derhalve niet de vaststelling van

algemeen verbindende regels. De (verwijzende) wetgever is verantwoordelijk voor
de opname van de inhoud van een norm in een algemeen verbindend voorschrift. 7
Mogelijke formele en materiele tekortkomingen aan het algemeen verbindend
voorschrift die het gevolg zijn van het feit dat normen niet aan publiekrechtelijke
eisen voldoen dienen dan ook aan de wetgever te worden toegerekend:

5.2 Voorwaarden aan receptie van buitenwettelijke regels

Inhet licht van de eindverantwoordelijkheid van de wetgever voorde regelstelling
dient demethodiek van verwijzing dan ook te voldoenaanbepaalde voorwaarden:
In de literatuur met betrekking tot het wettelijk gebruik van normalisatienormen
wordt aangegeven dat, indien de wetgever zodanig verwijst naar normen dat de

wettelijke regel verplicht tot de naleving van de inhoud van een bepaalde norm
(zogenaamde dwingende verwijzing), de betreffende normen in de wettelijke
voorschriften concreet dienen te worden aangeduid met hun publicatiedatum
(zogenaamde starre of statische verwijzing). Dit voorkomt dat latere wijziging
van de betreffende normen leidt tot wijziging van de inhoud van het wettelijk
voorschrift, hetgeen materieel zou neerkomen op de delegatie van regelgevende
bevoegdheid aan de normalisatie-instelling. 10

Een verwijzing naar een norm in een wettelijke voorschrift behoeft echter
niet tot gevolg te hebben dat de betreffende norm moet worden nageleefd. De wet
kan ruimte laten voor verschillende nalevingsmodaliteiten, waarbij de toepassing
van het buitenwettelijk document er 66n is. Bij deze facultatieve verwijzingen
ontstaat onduidelijkheid over de noodzaak tot statische verwijzing. De eis tot
statische verwijzing zou ook dienen te gelden indien de naleving van de betreffende

norm vrijwillig is, maar tegelijkertijd wel onvoorwaardelijk wordt aangemerkt
als de overeenstemming met de wettelijke eisen (facultatieve verwijzing zonder

bewijsvermoeden). Ookdan immers kande inhoud vandebetreffendenorm worden
beschouwd als een onderdeel van het wettelijk voorschrift. Indien de norm waarnaar
in een wettelijk voorschrift wordt verwezen echter een uitwerking"  vormt van

7     De Aanwijzingen voor de regelgeving maken dan ook een onderscheid tussen delegatie van
regelgevende bevoegdheid en verwijzingen naar regels van publiekrechtelijke dan wel niet-
publiekrechtelijke aard.

8           Evers  1999.

9             Daarbij moet worden aangetekend dat de Nederlandse literatuurevenals de Duitse literatuur uitgaat
van normalisatie-instellingen die in betrekkelijke autonomieopereren. In landen waardenormalisatie-
instellingen veel sterker publiekrechtelijke gereguleerd zijn is minder noodzaak voor deze
voorwaarden. Schepel en Falke 2000, p. 181 e.v.

10          Ook wei verkapte delegatie genoemd. Stuurman  1995, p. 181-182; Schepel en Falke 2000, p.  187.
11         De verwijzing naar cert norm in cert wettelijke regel kan 'aanvullend' of'specificerend' zijn. Bij

een aanvullende verwijzing is de inhoud van de wettelijke regel niet volledig zonder gebruik te
maken van de norm en kan dan ook op zichzelf niet worden nageleefd. De inhoud van de norm
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de betreffende wettelijke regel, zonder dat naleving van de inhoud van de norm
verplicht is ofonvoorwaardelijk geldt als naleving van de wettelijke regel zou -
zo wordt in de literatuuraangegeven - de verwijzing niet hoeven te worden beperkt
tot normen zoals ze op een bepaald moment luiden. De norm geldt hier slechts
als een wettelijk aangeduide - doch vrijwilligte hanteren -richtlijn voorde naleving
van de eisen uit de verwijzende wettelijke regeling en de wijziging van de norm
impliceert geen wijziging van het algemeen verbindend voorschrift. 12

De wettelijke verwijzing naar normen kan bovendien nog tot andere
complicaties leiden. Normen omvatten immers niet alleen bepaalde regels, meer
bevatten tevens vaak doorverwijzingen naar andere normen. Dit leidt tot de vraag
tot welke schakel de verantwoordelijkheid van de wetgever eigenlijk reikt.

5.3 Parallelle toepassing op certificatieschema's

Indien dezeuitgangspunten gelden voornormen dan zouden zij ookmoeten gelden
voor de wettelijke toepassing van certificatieschema's. 13 Certificatieschema's zijn
immers evenals normen buitenwettelijke documenten. Indien de naleving van de
beoordelingscriteria van een certificatieschema wettelijk verplicht is, dan wel de
naleving daarvan onvoorwaardelijk leidttot wettelijke gevolgen zouden deze criteria
evenzeer geacht moeten worden deel uit te maken van algemeen verbindende
bepalingen. Indien dynamisch zou worden verwezennaareen certificatieschema,
zou een wijziging van het betreffende schema eveneens leiden tot een wijziging
van de inhoud van de wettelijke voorschriften.

Bij de toepassing van certificatie in wetgevingkan echterde nodige verwarring
ontstaan over het verband tussen hetcertificatieschema en de wettelijke voorschrif-
ten. De koppeling van beoordelingscriteria aan de wettelijke eisen wordt lang niet
altijd gemaakt dooreen concrete wettelijke verwijzingnaardebetreffende criteria
in het certificatieschema. In de casus wordt slechts in het kader van de Richtlijn
bouwproducten rechtstreeks naar normen verwezen die onder andere als
beoordelingscriteria van de certificatieactiviteiten worden gehanteerd. 14 In andere
gevallen is deze koppeling veel ingewikkelder vormgegeven.

maakt dan ook noodzakelijk decl uit van het wettelijk voorschrift. Bij een normspecificerende
verwijzing is de inhoud van de wettelijke regel ook volledigen derhalvenaleefbaarzonder de inhoud
van de norm te gebruiken. De uitwerking waarop hier wordt gedoeld is dan ook specificerend.

12      Snijders 1987, p. 52-53; Elferink 1998, p. 86-88.
13         Peters 1998, p. 5.
14      Overigens een opvallende constructie die hierboven niet aan de orde is gekomen. Snijders maakt

een onderscheid tussen de facultatieve verwijzingen zonder bewijsvermoeden en facultatieve
verwijzing met bewijsvermoeden. In casu leidt de dwingende toepassing van deze normen in
samenhangmettoepassing vandejuisteconformiteitsbeoordelingsproceduretoteenbewijsvermoeden
van geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing (een variant op het vermoeden van
overeenstemmingmetde wettelijkeeisen). Eendwingendeverwijzingmetbewijsvermoedenderhalve.
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Als certificatie-instellingen belast met de certificatie van arbodiensten, kunnen
worden aangewezen instellingen die voldoen aan het Reglement Certificatie
Arbodiensten van de SBCA. Het reglement is nadrukkelijkbedoeld voor toepassing
van de RichtlijnCertificatie Arbodiensten. Alle aangewezencertificatie-instellingen
hanteren het reglement en de richtlijn. In de Arbeidsomstandighedenregeling staat

aangegeven aan welke eisen een arbodienst moet voldoen om een certificaat te
verkrijgen. Kan nu een certificaat worden geweigerd op grond van het feit dat een
arbodienst wel aan de in de wettelijke voorschriften omschreven eisen, maar niet
aan de eisen van het certificatieschema voldoet? Wie is nu verantwoordelijk voor
inhoud van de Richtlijn Certificatie van Arbodiensten die  - de facto  of de jure  -
geldt als verplichting voor arbodiensten?

Erkende kwaliteitsverklaringen zijn vrijwillig toepasbaar. De desbetreffende
beoordelingsrichtlijnen worden door een College van Deskundigen van een
certificatie-instellingvastgesteld. Zij vormeneenuitwerkingvanpubliekrechtelijke
eisen en bevatten tevens private eisen. Tevens omvatten zij verwijzingen naar
andere documenten zoals normen. Bij de op basis van een beoordeling van een
object op grond van de richtlijn afgegeven kwaliteitsverklaring wordt een
aansluitingsdocument vervaardigd dat de aansluiting op de betreffende wettelijke
eisen aangeeft, waarna het geheel wordt goedgekeurd door de minister. Erkende
kwaliteitsverklaringen dienen te worden geaccepteerd als een bewijs van
overeenstemming met de wettelijke eisen en hebben derhalve (enig) rechtsgevolg.
Behoren de beoordelingsrichtlijnen, of de normen waarnaar in deze richtlijnen
wordt verwezen nu tot de wettelijke voorschriften?

Door deze verschillende methoden van koppeling vindt soms een nadrukkelijke
verwijzing plaats naar bepaalde beoordelingscriteria en wordt soms indirect een
certificatie-schema aan algemeen verbindende voorschriften gekoppeld doordat
aan doorcertificatie-instellingen afgegeven certificaten wettelijke gevolgen worden
verbonden. Ook hierbestaatbovendien de extra complicatie dat in certificatiesche-
ma's naarandere buitenwettelijke documenten - zoals normen ofcertificatiesche-
ma's - kan worden verwezen. Hierdoorontstaateen ingewikkelde structuur waarbij
niet altijd helder is ofde gehanteerde beoordelingscriteria onderdeel vormen van
een algemeen verbindend voorschrift enderhalve ofde wetgever verantwoordelijk-
heid moet nemen voor de inhoud van deze documenten. 15

15          De verwarring is vergelijkbaarmet de situatie dat in normen, waarnaar in wetgeving wordt verwezen,
wordt doorverwezen naar onderdelen van andere normen.
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5.4 Beoordelingscriteria zonder algemeen verbindende werking

Kan bij de dwingende verwijzing naar normen en de toepassing van certificatie
met rechtsgevolg de vraag rijzen hoever de verantwoordelijkheid van de wetgever
over debetreffende regels nu eigenlijk reikt, tegelijkertijdkanmenbij de opvatting,
datde buitenwettelijke regels die op grond van de verwijzingssystematiek'slechts'
moeten wordenbeschouwdals richtlijnen voornaleving van wettelijke eisen, niet
door de wetgever hoeven te worden goedgekeurd, ook de nodige kanttekeningen
maken.

Facultatieve wettelijke verwijzing naar normen wordt vaak semi-dwingend
genoemd, daar alternatieve nalevingswijzen nauwelijks bestaan, omslachtig zijn
of aanzienlijke extra lasten met zich meebrengen. Voorbeelden van deze semi-
dwingende verwijzingen treft men aan in de wettelijke voorschriften die een
implementatie vormen van Nieuwe Aanpak-richtlijnen. De toepassing van
betreffendenormen leiden'slechts' tot eenbewijsvermoeden. Indieneenproducent
echter de normen niet toepast, dient hij zelfte bewijzen dat doorhem gehanteerde
technische specificaties aan de fundamentele (wettelijke) eisen voldoen en dient
hij veelal een andere (zwaardere) conformiteitsbeoordelingsprocedure te volgen. 16

Gezien de semi-dwingende aard van veel facultatieve verwijzingenkanmenmijns
inziens niet in het algemeen stellen, dat bij facultatieve verwijzingen naar
buitenwettelijke regels waarvan de naleving 'slechts' tot een bewijsvermoeden
leidt, de verwijzende wetgever geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud
van de regels en de verwijzingen niet statisch behoeven te worden vormgegeven.

Sterkernog, zelfs wanneer in wetgeving Oberhauptniet naarbuitenwettelijke
regels wordt verwezen, maarde wetgeverwel de specifieke toepassing van bepaalde
buitenwettelijke regels voor ogen heeft gehad, kan de inhoud van de gehanteerde
buitenwettelijke regels ter discussie komen te staan. Problematisch is dan niet de
mogelijkmaterieel opgetreden delegatie van regelgevendebevoegdheid, maarhet
verlies aan rechtszekerheid en rechtsgelijkheid dat zich in de uitvoerings-, toezichts-
enhandhavingsfasenkan voordoen. Kan de wetgevernadrukkelijk de (impliciete)
inkleuring van globale wettelijke voorschriften aan normalisatie-instellingen en
Colleges van Deskundigen overlaten zonder zich bezig te houden met de vraag
of deze organen daarbij wel zorgvuldig te werk gaan? Men zou zich de vraag
kunnen stellen waarom overheidsorganen belast met het toezicht en de handhaving
van wettelijke regels juist bepaalde buitenwettelijke regels als maatstaf voor de
naleving van wettelijke voorschriften hanteren. De Inspectie voorde Gezondheids-
zorg bleek in de casus zorginstellingen HKZ-certificatieschema's soms als
referentiekader te hanteren bij de uitvoering van haar toezichtsactiviteiten. Uit

16          Gids voor de Nieuwe Aanpak  1999, par 4 3. De Richtlijn bouwproducten vormt overigens een
uitzonderinghierop. Hieris zoals in hoofdstukzeven is beschreven sprake van dwingende verwijzing.
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de casus bleek ook dat de inspectie als waarnemer bij de totstandkoming van
certificatieschema's aanwezig is. Klaarblijkelijk wordt soms enige afstemming
met belanghebbende partijen of controle van het regelstellend proces wenselijk
geacht, opdat de regels die tot stand worden gebracht tegemoet komen aan de

beoogde impliciete toepassing in relatie tot wetgeving.
Indien met andere woorden bij normadressaten de indruk wordt gewekt dat

de toepassing vanbepaalde buitenwettelijke regels overeenstemt met denaleving
van wettelijke verplichtingkande overheidmijns inziens nietonverschillig blijven
ten opzichte van de vraag welke inhoud betrokken partijen aan deze regels geven.

5.5 De invulling van de verantwoordelijkheid door de wetgever

In de Aanwijzingen voor de regelgeving is aangegeven dat in alle gevallen dat
de wetgever gebruik maakt van regels die niet van publiekrechtelijke aard zijn
gebruik moet worden gemaakt van statische verwijzing.17 Dit voorschrift wordt
in de Aanwijzingen uitsluitend gemotiveerd op grond van de eis van kenbaarheid
vanbetreffende regels, terwijlin de literatuurzoals gezegd deze voorwaarde wordt
gemotiveerd op grond vande verantwoordelijkheid van de wetgever voorde inhoud
van wettelijke voorschriften. Uit de casus blijkt evenwel dat deze noodzakelijk
geachte voorwaarden voor verwijzingnaarbuitenwettelijke regels inde wetgevings-
praktijk niet op consequente wijze worden gehanteerd.

Indecasus vindt (directofindirect) dwingende verwijzingnaarbuitenwettelij-
ke criteria plaats in de Regeling CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen
en in de Arbeidsomstandighedenregeling. In het eerste geval gaat het om een
verwijzing naar de in het officiele publicatieblad van de EG verschenen referenties
van geharmoniseerde normen, die doorde producenten moeten worden gehanteerd.
Deze referenties omvatten weliswaar de publicatiedatum van de normen, maar
de Europese Commissie, die deze referentiesbekendmaaktbehoeft de inhoud van
denormen niette toetsen.18 De Arbeidsomstandighedenregeling kent zoals gezegd
een verwijzing naarhet Reglement Certificatie Arbodiensten dat de criteria omvat

op basis waarvan certificatie-instellingen voor wettelijke taken kunnen worden
aangewezen. Het is opvallend dat de wettelijke verwijzing wel de publicatiedatum
van het betreffende reglement bevat, maar wijzigingen van dit reglement niet tot

17     Art. 92 lid 2 Ar.
18        De Nieuwe Aanpak-richtlijnen voorzien niet in een procedure waarmee overheden de inhoud van

geharmoniseerde normen ofwel op hetniveau van de Gerneenschap ofwel opnationaal niveau kunnen
verifieren of goedkeuren. De Commissie kan echter wel verifieren ofaan de voorwaarden van het
mandaat is voldaan (Gids voor de Nieuwe Aanpak 2000, par 4.2 en 4.3). Daar staat tegenover dat
deze verplicht te hantercn normen een bewijsvermoeden generen dat door de lidstaten kan worden
aangevochten. Kan echter ook een producent zich beroepen op de inhoudelijke onjuistheid van
deze verplicht te hanteren norm?
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wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling hebben geleid. Wel zijn
wijzigingen van de Regeling Certificatie Arbodiensten bekendgemaakt in de
Staatscourant. Het feit derhalve dat statisch wordt verwezen in wettelijke regelingen
betekent niet dat de buitenwettelijke regels ook wordenbeoordeeld enklaarblijkelijk
komt het ook voor dat de in de wettelijke voorschriften de wijzigingen van de
betreffende documenten niet worden 'bijgehouden'.

Bovendien betekent het feit dat de overheid door goedkeuring formeel
verantwoordelijkheid neemt voor de tot stand gebrachte regels nog niet dat ook
een inhoudelijke beoordeling van deze regels heeft plaatsgevonden. In de casus
van de erkende kwaliteitsverklaringen is gebleken dat de goedkeuring van erkende
kwaliteitsverklaringen door de minister een formaliteit is. Noch de beoordelings-
richtlijnen, de grondslag van de kwaliteitsverklaringen, nochde aansluitingsdocu-
menten die de koppeling met specifieke bepalingenen van het Bouwbesluit
verhelderen, worden tot op heden door de overheid op hun inhoudelijke juistheid
beoordeeld. Men kan zich derhalve afvragen in welke mate daadwerkelijk een
inhoudelijke beoordeling van aan wetgeving gekoppelde documenten plaatsvindt.

Tenslotte bestaat een latent risico dat de wetgever, door op grote schaal
regulering over te laten aan belanghebbende partijen, de deskundigheid verliest
die noodzakelijk is om een inhoudelijke beoordeling van de buitenwettelijk
vastgestelde regels uit te voeren. Dit gevolg van verwijzing naarbuitenwettelijke
documenten is van andere aard dan de vraag ofde wetgever verantwoordelijkheid
had moeten nemen voor de door hem gehanteerde buitenwettelijke documenten,
maar daarom niet minder aanwezig. Indien de wetgever op grote schaal de
inhoudelijke invulling van wettelijke regels aanbelanghebbende partijen overlaat,
kanmet andere woorden een ontwikkeling worden ingezet die moeilijk omkeerbaar
is op hetmoment dat zich incidenten voordoen die samenhangenmet ondeugdelijke
regels:9

De vraag of normen en certificatieschema's onderdeel vormen van wettelijke
voorschriften heeft bovendien eenbijzondere dimensie die niet zozeer samenhangt
met de inhoud van de gehanteerde regels als wel met de kenbaarheid van deze
regels.

5.6 Kenbaarheid van normen en certificatiesystemen

Voorde doorde wetgeveruitgevaardigde voorschriften geldt de eis van bekendma-
king. Nederlandse normen zijn slechts te raadplegen door ze bij de normalisatie-
instellingen in te zien of door de norm te bestellen bij het NEN. Normalisatie-

19 Vgl. Stuurman 1995, p. 185-186.
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instellingen doen een auteursrecht op de normen gelden en financieren hun
werkzaamheden deels door de verkoop van normen. Ook certificatieschema's
dienen meestal te worden aangekocht. De kosten daarvoor varieren. Gedurende
dit onderzoek zijn prijzen aangetroffen van zeven tot meer dan honderd euro. 20

Bovendien kennen normen en certificatieschema's vaak weer doorverwijzingen
naar anderenormen, waardooreen achterlandbestaat vanmoeilijk kenbare regels.

Elferink heeft in haarproefschrift betoogd dat normen waarnaar in wettelijke
regels wordt verwezen onderdeel worden van algemeen verbindende voorschriften,
daarmee zelf als zodanig kunnen worden aangemerkt en derhalve op grond van
artikel 11 van de Auteurswet 'auteursrechtvrij' zijn geworden.2, Bovendien acht
zij de betreffende normen niet tegemoet komen aan de (Grond)wettelijke
bekendmakingsvereisten.22 Stuurman daarentegen is van mening dat gezien het
feit dat normen niet vanwege de overheid worden vastgesteld zij niet onder artikel
11 van de Auteurswet vallen.23 Ook hij acht echter de kenbaarheid van de
betreffende normen ondermaats en geeft aan dat de methode van wettelijke
verwijzing naarnormenniet aan de bekendmakingsvereisten voldoet.24 De regering
is evenwel van mening dat een norm waarnaar in een algemeen verbindende
voorschrift wordt verwezen daarmee nog geen vanwege het Rijk vastgesteld
algemeen verbindend voorschrift wordt. De Bekendmakingswet is volgens haar
daarom niet van toepassing. Wel meent zij dat via een dergelijke verwijzing een
norm'op enigerlei wijze deel gaat uitmaken vanhetrechtdat voorbelanghebbenden
kenbaar moet kunnen zijn'. Volgens de regering echter  is de kenbaarheid  van
normalisatienormen voor alle betrokkenen in voldoende mate verwezenlijkt.25 Deze

opvatting is ook neergelegd in de Aanwijzingen voor de regelgeving. 26

De vraag of de normen door een verwijzing in regelgeving deel uitmaken
van wettelijke voorschriften is derhalve ook relevant voor de kenbaarheid van het
wettelijk voorschrift. De vaststelling dat de inhoud van een norm onderdeel uitmaakt
van een algemeen verbindend voorschrift betekent dat het wettelijk voorschrift
niet volledig volgens (Grond-)wettelijke regelsbekend is gemaakt. Dit gebrek wordt
veroorzaakt doorde wetgever. Eennormalisatie-instellingheeft geenbevoegdheid
tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschnften.  Over de vraag of de

wetgever opbasis van artikel 11 van de Auteurswet dooreen verwijzingsconstructie

20     De hoogste prijs van een certificatieschema die gedurende dit onderzoek is aangetroffen betrof
het certificatieschema van het Centraal College van Deskundigen slopen dat een functie vervult
in het Besluitstortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Deprijs was 113,45 euro. (www ccvdsl.nl
d.d. 25 juni 2002)

21      Elferink 1998, p 151-219.
22     Elferink 1998, p. 67-77.
23      Stuurman 1995, p. 440-441.
24 Stuurman 1995, p. 171-173.
25 Kamerstukken H 1998/99, Aanhangsel, p. 1225- 1225 en p. 1232.
26      190 Ar.
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bewust ofonbewust een auteursrecht aan een rechthebbende kan ontnemen bestaat
vooralsnog geen helderheid.27 Hetgeen de regering echter stelt omtrent de
kenbaarheid van normen doet mijns inziens geen recht aan de feitelijke situatie.
Men kan mijns inziens - zoals ook Stuurman en Elferink reeds hebben aangegeven -
niet volhouden dat normen die enkel tegen een niet geringe betaling beschikbaar
zijn, voor een ieder in voldoende mate kenbaar zijn. De geringe kenbaarheid van
in relatie tot wetgeving gehanteerde normen doet afl)reuk aan de kenbaarheid van
de wettelijke voorschriften. 28

Aanvullendprobleembij certificatie is datniet alleen de beoordelingscriteria
moeilijk kenbaar zijn, maar ook de eisen aan de uitvoering van certificatieactivitei-
ten. Deze zijn immers ook in normen opgenomen. Ook de methoden en frequentie
van beoordeling die in certificatieschema's zijn opgenomen en deprocedures van
een certificatie-instelling kunnen moeilijk te achterhalen zijn. Hierdoor ontstaat
al snel een zoektocht naar de eisen die voor de uitvoering voor certificatieactivitei-
ten worden gehanteerd ofmoeten worden gehanteerd, waarbij men normen voor
certificatieactiviteiten, interpretatierichtlijnen voor deze normen, certificatiesyste-
men of certificatieschema's, certificatiereglementen, et cetera zal moeten
verzamelen om een beeld te krijgen van de algemeen of specifiek gehanteerde
voorwaarden en procedures. Deze zoektocht is reeds ingewikkeld vanwege het
grote aantal documenten, die vaak bij verschillende instanties moeten worden
achterhaald, maar wordt bovendien belemmerd door het feit dat een aantal van
deze documenten slechts tegen betaling verkrijgbaar is.

In feite vormt het gebrek aan kenbaarheid van documenten en het daaraan
gelieerde gebrek aan rechtszekerheid (transparantie van regels en procedures) een
groot bezwaar voor de toepassing van certificatie in relatie tot wetgeving. Dit
bezwaar hoeft niet per se te worden ontleend aan de eisen die worden gesteld aan
de totstandkoming van wettelijke regels. Ook indien de betreffende beoordelingscri-
teria geen direct verband houden met de naleving van wettelijke voorschriften,
zou zoveel mogelijkmoeten worden gestreefdnaarde kenbaarheid van deze regels.
Slechts dankan dooreen ieder worden gecontroleerd ofde regels tegemoet komen
aan maatschappelijke of individuele wensen en of certificatieschema's de basis
bieden voorhet gerechtvaardigd vertrouwen dat aan certificaten wordt toegeschre-
ven.

27        De vmag of een op een norm uitgeoefend auteursrecht door een wettelijke verwijzingsbepaling
kan vervallen wordt in de Europese staten verschillend beantwoord. Schepel en Falke 2000, p.  167-
173

28 Niet voorniets isde kenbaarheid van normen een blijvend punt van aandacht. Projecten die in 2001
doorhet ministedevan economische zaken zijn gestart om de kenbaarheid van normen te verbeteren
doen twijfelen aan het uitgangspunt dat tot op heden door het kabinet wordt uitgedragen.
www. nni.ni/nl/act/spec/kenb/index_sub.htm.
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Alhoewel de auteursrechten ofaanschafkosten gerechtvaardigdkunnen worden
in het licht van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding van de bureaus
die aan de totstandkomingsprocedures vormgeven, vormen deze kosten voor
belangstellende partijen die niet bij de totstandkomingsprocedures betrokken zijn
geweest een belemmering om zich van de inhoud en daarmee de waarde van
certificaten te vergewissen. Het feit dat erookeen aantal certificatieschema's weI
vrij  verkrijgbaar zijn doet bovendien de vraag rijzen of dit financiele argument
wel altijd steekhoudend is.

Tussenconclusie:

Noch aan normalisatie-instellingen, noch aan Colleges van Deskundigen zijn
regelgevende bevoegdheden toegekend. Toch vormennormen en certificatiesche-
ma's, indien in relatie tot wetgeving toegepast, uitwerkingen van wettelijke eisen.
De inhoud van betreffende documenten kan zelfs door bepaalde verwijzingscon-
structies deel gaan uitmaken van wettelijke bepalingen. In die gevallen zou de
wetgever verantwoordelijkheid dienen te nemen voor de inhoud van deze regels.
Ofdeze verantwoordelijkheid aanwezig is en hoever deze reikt is echter lang niet
altijd duidelijk. Bovendien kan uit de casus worden afgeleid dat aan deze
verantwoordelijkheid niet altijd gevolg wordt gegeven.

Dewetgever/beleidsmakerzou meer aandacht dienen te besteden aan de wijze
waarop de buitenwettelijke regels tot stand komen. Ook indien de buitenwettelijke
regels formeel geen onderdeel gaan uitmaken van wettelijke voorschriften, zou
het verstandig zijn indien de overheid aandacht besteed aan de legitimiteit van
deze regels, zodat voorkomen wordt dat de betreffende regels niet tegemoet komen
aan de verwachtingen van de overheid en de burgers.

Het verdient de wetgever bovendien aanbeveling om de kenbaarheid van de
in relatie tot wetgeving gehanteerde normen en certificatieschema's te vergroten.
Met name met betrekking tot de kenbaarheid van certificatiesystemen lijkt veel
winst te kunnen worden behaald. Bij normalisatie staat vooralsnog (de onduidelijk-
heid over) het door de normalisatie-instellingen geclaimde auteursrecht aan een

grotere kenbaarheid in de weg. Een aantal certificatieschema's zijn daarentegen
gewoon op het internet te vinden. Men zou voor veel meer publieke toepassingen
van certificatie van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.29 Dit zou het
vertrouwen in certificaten aanzienlijk kunnen verbeteren

Inhoofdstuk vijfis reeds ingegaan op de gebreken van de totstandkomingspro-
cedures van normen en certificatieschema's. Alvorens hierop verderte gaan wordt

29        Gezien de regelmatige wijziging van certificatieschema's lijkt dit ook doelmatiger dan publicatie
in de Staatscourant.
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eerstnaarde mogelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor de gehanteerde
beoordelingsprocedures gekeken.

6                 Certificatie als alternatief voor uitvoering en handhaving

In hoofdstuk vier is aangegeven dat de toepassing van certificatie in relatie tot
wetgeving veel weg kan hebben van de overdracht van uitvoerings-, toezicht en
handhavingsactiviteiten aancertificatie-instellingen. Daar waar aannormalisatie-
instellingen en Colleges van Deskundigen (formeel) nimmer regelgevende
bevoegdheden worden toegekend, worden in wettelijke regelingen soms wel
bestuursbevoegdheden aan certificatie-instellingentoegekend. Inde arbeidsomstan-

dighedenwetgeving bijvoorbeeld is nadrukkelijk openbaar gezag toegekend aan
de certificatie-instellingen daar zij zijn belast met de verlening van wettelijk
noodzakelijke certificaten.

De (mogelijke) toekenning van bestuursbevoegdheden aan certificatie-
instellingen wordt doorgaans enkel opgehangen aan de verlening (en intrekking)
van wettelijke relevante certificaten. Men zou ook kunnen stellen dat sommige
certificatie-instellingen gezien hun wettelijke taken met toezichthoudende
bevoegdhedenzoumoeten wordenbelast.30 De certificatie-instelling voertbij haar
herbeoordelingen toch onderzoekingen uit, die feitelijk veel weg hebben van
toezicht (men stelt vragen, onderzoekt gegevens en objecten) en die, indien
uitgevoerd in het licht van de (soms verplichte) beoordeling van de naleving van
een wettelijke regeling, ook vanuit hetperspectiefvanburgers enbedrijven weinig
behoeven afte wijken van toezicht. Bovendien hanteren certificatie-instellingen
veelal een reglement waarin meer maatregelen ('sancties') beschreven staan dan

de mogelijkheid tot intrekking van een certificaat (zoals bijvoorbeeld een verhoging
vandebeoordelingsfrequentie tenlaste van de certificaathouder). Erbestaat weinig
duidelijkheid over de vraag in welke mate certificatie-instellingen, die belast zijn
met wettelijketaken, op grond van hun certificatiereglementenmaatregelennemen
die gezien de wettelijke relevantie van de certificatieactiviteiten wellicht een
wettelijke grondslag zouden behoeven.31 Gezien het feit echter dat, voor zover
mij bekend op 66n uitzondering na,2, het personeel van certificatie-instellingen
op basis van wettelijke regelingen niet wordt aangewezen als toezichthouder en
certificatie-instellingenbij ofkrachtens de wet over geen andere handhavingsinstru-

30      Valkenburg 1995; Btomberg 2002, p 104-105.
31         De Moor-Van Vugt en Van Ommmeren  1999.
32 Deze uitzondering betreft het personeel van de Stichting Skal. Deze certificatie-instelling is als

enige toezichthoudende instantie aangewezen voorhet toezicht op denaleving van het Landbouwkwa-
liteitsbesluit biologische productiemethode. Bovendien kan het tuchtgerecht van deze stichting
sancties opleggen op basis van artikel 13 van de Landbouwkwaliteitswet.
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menten beschikken dan de mogelijkheid tot intrekking van het certificaat, zal ik
mij hier beperken tot de mogelijk aanwezige 'bevoegdheid tot certificaatverle-
ning'.33

6.1 Onduidelijkheid over de bevoegdheid van certificatie-instellingen

Indien de certificatie-instellingen met openbaar gezag worden belast heeft dit twee
consequenties. Ten eerste dienen de betreffende activiteiten certificatie-instellingen
te voldoen aan eisen die gepaard gaan metdeuitvoering van eenpubliekrechtelijke
bevoegdheid. De voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet
Nationale ombudsman, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet zijn
van toepassing. Ten tweede dient de wetgever, dan wel het bestuursorgaan dat
deze bevoegdheid heeft toegekend, eisen te stellen aan de uitvoering van de
publieke taak en dienen controle-activiteiten te worden uitgevoerd ten aanzien
van de uitvoering van de publieke taak. Er zou met andere woorden vanuit het
democratisch complex sturing en toezicht dienen plaats te vinden met betrekking
tot de activiteiten van deze (zelfstandige) bestuursorganen.

Of de verlening en intrekking van wettelijk relevante certificaten door
certificatie-instellingen de uitoefening van openbaar gezag behelst is echter niet
altijd even eenvoudig vast te stellen. Dit wordt deels veroorzaakt door de wijze
waarop de certificatie-instellingen bij de wettelijk omschreven taken worden
betrokken en deels door de onzekerheid omtrent de rechtsgevolgen die aan
certificatie kunnen zijn verbonden. Certificatie-instellingen worden veelal door
de minister aangewezen ('erkend') om wettelijke certificatieactiviteiten te vervullen.
De figuur van publiekrechtelijke erkenning van een bepaalde privaatrechtelijke
rechtspersoon kan gepaard gaan met de toekenning van zowel rechten als
bevoegdheden.34 Wanneer de wetgever vervolgens niet duidelijk aangeeft of de
wettelijk omschreven taak van de erkende certificatie-instelling een bevoegdheid
betreft, kan twijfel rijzen omtrent de aard van deze taak en het op de uitvoering
van de taak van toepassing zijnde rechtsregime.35 Een voorbeeld van deze
onduidelijkheidbiedt de casus van de Richtlijnbouwproducten waarbij certificatie
door een door de minister aangewezen certificatie-instelling weliswaar met
betrekking tot bepaalde producten verplicht zal zijn, maar het rechtsgevolg pas
intreedt door een (tevens) verplichte verklaring van een bedrijf dat het in
overeenstemming met wettelijke verplichtingen handelt. Het betreffende

33    De bevoegdheid tot het nemen van begunstigende besluiten impliceert doorgaans tevens de
bevoegdheid om het besluit in te trekken. Ten Berge en Michiels 2001, p. 426-427.

34          Schipper-Spanninga  1993
35 Goorden heeft in het verleden bezwaar gemaakt tegen de bevoegdheidsverlening door erkenning.

(Goorden  1994) Zie tevens de reactie daarop van Damen en Zijlstra (Damen 1995; Zijlstra  1994).
Hierblijkt duidelijk hoe deze methode van bevoegdheidstoekenning tot rechtsonzekerheid kan leiden.
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rechtsgevolg - het recht op toelating tot de markt - gaat hier bovendien samen met
een 'vermoeden van overeenstemming met de wettelijke eisen'36 dat door het

overheidsgezag dat met het marktoezicht is belast kan worden weerlegd.
De onduidelijkheid over de gezagstaak van certificatie-instellingenheeft zowel

in de literatuur als in de beleidsstukken tot beschouwingen geleid over de vraag
aan welke certificatie-instellingen wel, aan welke certificatie-instellingen niet en
aan welke certificatie-instellingen mogelijk openbaar gezag is toegekend.37 Als
gevolg van de vele verschillende toepassingen van certificatie in relatie tot
wetgeving zijn er altijd twijfelgevallen. Men tracht uit het wettelijk gevolg dat
aan het certificaat is verbonden openbaar gezag afte leiden, maar daarbij spelen
verscheidene vragen door elkaar. Is er alleen sprake van openbaar gezag indien

de verlening van het certificaat een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het
intreden van een bepaald rechtsgevolg? Welk consequentie heeft de aanwijzing
van verschillende certificatie-instellingen voor de vraag of een certificaat een

noodzakelijke voorwaarde voor een verandering van rechtspositie vormt? Behelst

de verlening van een certificaat alleen de uitoefening van openbaar gezag, indien
het blote bezit daarvan een verschil van rechtspositie oplevert? Hoe dienen
constructies waarbij een certificaat leidt tot een'bewijsvermoeden' bestuursrechte-
lijk te worden gekwalificeerd? Deze vragen leven reeds een groot aantal jaren.
Er zijn echter geen gerechtelijke uitspraken bekend waarbij de vraag of de
verlening/intrekking van een certificaat als de uitoefening van openbaar gezag
moet wordenbeschouwd aan de orde is geweest.38 Onduidelijk is overigens waarom

bij dergelijkepublieke toepassingen van certificatie conflicten tussencertificatie-

instellingen en bedrijven, die zich zonder twij fel moeten hebben voorgedaan, nog
niet tot een gang naar de rechter hebben geleid.

6.2 Onduidelijkheid over de bevoegdheid van de Raad voor Accreditatie

Deze onduidelijk bestaat evenzeer over de mogelijke bestuursbevoegdheden van
de Raad voor Accreditatie in relatie tot de erkenning van certificatie-instellingen
die bij de uitvoering van wetgeving worden betrokken.39 In de casus bleek de
accreditatie steeds een voorwaarde om de wettelijke taken te kunnen behartigen.
In geen van de gevallen echter bleek accreditatie op basis van een wettelijk

36      Eigenlijk cert 'vermoeden van geschiktheid voor toepassing in een bouwwerk' daar de eisen van
de richtlijn niet zien op het product, maar op het bouwwerk.

37 MDW-werkgroepCertificering 1996, p. 42-44. Valkenburg 1995, p. 105-106. Peters 1998,p. 5-6,
De Moor-van Vugt en Van Ommeren  1999.

38          Er zijn weI er uitspraken bekend van het College van Beroep voor het bedrij fsleven in verband met
conflicten over beschikkingen van het Tuchtgerecht van de stichting Skal. (bijv. CBB 28 maart
2002, zaaknr. AWB 01/556) Deze stichting heeft een bijzondere positie door zowel certificatie-
instelling te zijn als toezichthouder.

39      Kortes 2002.
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voorschrift een nadrukkelijke verplichting te vormen. Er is echter sprake van enige
'verhulling' van ontstane verplichtingen. Zo geeft artike12.7 van de Arbeidsomstan-
dighedenregeling aan dat als certificatie-instelling kan worden aangewezen een
instelling die voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in het Reglement
Certificatie Arbodiensten van de SBCA. Dit Reglement schrijft accreditatie door
de RvA voor. Aansluiting bij het Centraal College van Deskundigen voor de
certificatie van arbodiensten zonder accreditatie is ook niet mogelijk. Ook
certificatie-instellingen, die kwaliteitsverklaringen willen afgeven die in aanmerking
komen om de status van erkende kwaliteitsverklaring te krijgen, zullen zich -
althans zo volgt uit de overeenkomst tussen het ministerie van VROM, de SBK,
en de RvA - moeten laten accrediteren. In beide gevallen spreken de wettelijke
voorschriftenniet over verplichte accreditatie. Datcertificatie-instellingenechter
zonder door de RvA geaccrediteerd te zijn toch bij de wettelijk relevante
certificatieactiviteiten worden betrokken lijkt uitgesloten.

De RvA is - zo goed als 40 -monopolistop deNederlandse marla. Doormiddel
vaneenovereenkomst tussen de Staatende RvA kandeminister, die verantwoorde-
lijk is voor de aanwijzing van certificatie-instellingen, van de activiteiten van de
RvA gebruik maken:' Indeze overeenkomst is echternadrukkelijk de zienswijze
neergelegd dat accreditatie door de RvA geen uitoefening van openbaar gezag
zou mogen opleveren. Deze zienswijze vormt vooralsnog onderdeel van het
kabinetsbeleid.42 Regelmatig is echter in wetgeving accreditatie van certificatie-
instellingen gewoon voorgeschreven, waardoorde RvA vooreen aantal accreditatie-
taken zonder meer openbaar gezag uitoefent.43

6.3 Het kabinetsbeleid ten aanzien van de certificatiestructuur

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de positie van de Raad voor Accreditatie hangt -
zoals  in deze paragraaf zal blijken - nauw samen met het beleid ten aanzien van
de positie van certificatie-instellingen. De vraag of certificatie-instellingen
zelfstandige bestuursorganen zouden moeten zijn, is nadrukkelijk aan de orde
geweest gedurende de parlementaire behandeling van de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen. In de memorie van toelichting van de Kaderwet wordt het
volgende aangegeven:

40          Een op de Nederlandse markt actieve certificatie-instelling heeft zich niet willen laten accrediteren
door dc RvA en heeft haar eigen accreditatie-organisatie opgericht.

41 Overeenkomst Staat - Raad voor Accreditatie 11 januari 2000.
42 EZ-nota Internationaal is de norm 2000, p. 33
43 Bijvoorbeeld artikel 1 sub c Asbestverwijderingsbesluit, artikel 5 Besluit stortplaatsen en

stortverboden afvalstoffen, artikel 3 lid 1 Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen.
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'Een aparte categorie vormen (...) de instellingen op het terrein van normalisatie,
certificatie en keuringen. Soms is hierbij sprake van regelgeving waarbij de
uitoefening van openbaar gezag moet worden aangenomen en soms is dat niet het
geval. In die gevallen waarbij het uitgangspunt is dat normalisatie en certificatie
zich afspelen in het private domein en dat van deze instrumenten gebruik moet
worden gemaakt zonder dat men <<in het publieke domein wordt gezogen>>, zal
bij de aanpassingswetgeving de regelgeving daar waar dat mogelijk is zodanig
worden bijgesteld dat van de uitoefening van openbaar gezag geen sprake is en
deze instellingen derhalve buiten de werking van de Kaderwet zullen vallen. ,44

De regering wil proberen om de certificatie-instellingen voorzovermogelijkbuiten
het publieke domein te houden. Regelgeving wordt aangepast om te voorkomen
dat certificatie-instellingen met openbaar gezag worden bekleed en men heeft in
parlementaire behandeling van de Kaderwetzelfstandige bestuursorganen langdurig
gepleitvooreenenumeratiestelsel opdatbepaalde vreemdsoortigebestuursorganen -
waarondercertificatie-instellingen - niet onder deze wet zouden worden gebracht.
Certificatie wordt gezien als een private activiteit, waarvoor de verantwoordelijk-
heid bij de direct betrokken partijen ligt. De motieven daarvoor zijn gelegen in
het gevoerde beleid ten aanzien van de certificatiestructuur:

'Deregering streeft erin haarbeleidnaarhet stelsel van certificatie vanproducten
en productieprocessen doorcertificerende instellingen, die op hunbeurt geaccredi-
teerd zijn bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie, niet << het publieke domein
in te zuigen>>. Dit systeem van kwaliteitsborging is in de achter ons liggende jaren
op basis van vrijwilligheid in en door het bedrijfsleven in Nederland en in vele
andere landen - niet alleen in Europa, maar op vele gebieden ook wereldwijd -
tot stand gebracht en wordt nog steeds verder ontwikkeld. Juist doordat het van
en voorhetbedrij fsleven is en onderopen concurrentieverhoudingen functioneert,
blijkt het stelsel goed in de pas te kunnen blijven met ontwikkelingen die zich
voordoen in handel en industrie. Dat wil de regering graag zo houden en maakt
dat de regering terughoudend is met het stellen van materiele regelgeving, die een
keuring ofsoortgelijke beoordeling door een certificerende instantie het karakter
zou geven van een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht -
en dus de keurende instantie het karakter van een (zelfstandig) bestuursorgaan -
zou geven indien dat maar enigszins te vermijden is. Door de Kaderwet nu van
toepassing te verklaren op certificatie-instellingen - deze dus als (zelfstandig)
bestuursorgaan te kwalificeren - zouden die instellingen ook tot overheidsorganen

44     Kamerstukken II 2000/01, 27426, nr. 3, p. 10.
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worden bestempeld en zouden wij een situatie bereiken die de regering nu juist
zoveel als mogelijk is, wilde vermijden. ,45

Indien certificatie, zoals de regering wenst, aan het bedrij fsleven toebehoort dan
zal het verschijnsel dienen te worden geschaardonderde instrumenten die kunnen
bijdragen aan het nalevingsgedrag van burgers enbedrijven en niet kunnen fungeren
als alternatief voor uitvoerings-, toezichts- en handhavingsinstrumenten. De
overheid zou dan wel kunnen profiteren van het verbeterde nalevingsgedrag dat
uit de toepassing van certificatie zou kunnen volgen, maar zou zelfde uitvoering
en de handhaving van wettelijke voorschriften ter hand moeten (blijven) nemen.
Deze toepassing sluit nauw aan bij de casus zorginstellingen, waar in de wettelijke
regels geen melding wordt gemaakt van de mogelijke toepassing van certificatie,
maar de toezichthoudende instantie 'slim toezicht' kan houden door rekening te
houden met uitgevoerde certificatieactiviteiten.

De wetgever wil certificatie echter regelmatig ook een ruimere toepassing
geven. Certificatie maakt geregeld nadrukkelijk deel uit van het uitvoerings- en
handhavingsstelsel van wettelijke regelingen. Indien rechtsgevolgen worden
verbonden aan certificatieactiviteiten dienen de bestuursbevoegdheden van
certificatie-instellingen als zodanig genormeerd te worden en dient bovendien de
overheid zich voldoende sturings- en toezichtsbevoegdheden voor te behouden
om de taakbehartiging van deze zelfstandige bestuursorganen te kunnen garanderen.
De vraag is in deze gevallen echter hoe het open stelsel van certificatie, ofwel de
concurrentie tussen certificatie-instellingen, zich verhoudt met de publiekrechtelijke
bevoegdheid van deze instellingen en welke rol het 'private toezicht' van de RvA
vervult in de borging vanwege de overheid van de uitvoering van de publiekrechte-
luke bevoegdheid van de certificatie-instellingen.

6.4 Publieke waarborgen zonder bevoegdheid?

Men behoeft zich echter niet te beperken tot de mogelijke publiekrechtelijke
bevoegdheden van certificatie-instellingen om het problematisch karakter van de
publieke functie van certificatie in te zien. Ook indien de certificatie-instellingen
niet met openbaar gezag zijn belast, kan men de vraag stellen hoe de wetgever
bij de toepassing van certificatie voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
van zijn wettelijke regelingen zorg draagt, indien hij de uitvoering, het toezicht
en de handhaving feitelijk grotendeels aan certificatie-instellingen overlaat.

45      Kamerstukken H 2001/02, 27426, nr. 9, p. 17.
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Ter illustratie hiervankande modelbepalingdienen die de ICHW-werkgroep
normalisatie en certificatie heeft uitgedacht om te voorkomen dat certificatie-
instellingen met openbaar gezag worden belast:46

'(aanduidingpersoon/product/dienst/systeem) voldoet inelk geval aande inartikel
... gestelde eisen indien een certificaat kan worden overgelegd waaruit blijkt dat
(aanduidingpersoon/product/dienst/systeem) voldoet aan die eisen, en dat certificaat

is afgegeven door:
a. een door Onze minister aangewezen instelling die voldoet aan de in artikel
...gestelde eisen, dan wel
b. een gelijkwaardige, onafhankelijke instelling in een andere lid-staat van de

Europese Unie dan wel een staat die partij is bij een Overeenkomst inzake de

Europese Economische Ruimte. ,47

Zonder de vraag te beantwoorden ofbij elke toepassing van deze bepaling de door
de minister aangewezen certificatie-instelling inderdaadniet overeenpubliekrechte-
lijke bevoegdheid beschikt, kan men de vraag stellen ofeen dergelijke toepassing
niet bepaalde risico's in zich herbergt met betrekking tot de handhaving van de
betreffende regeling en of deze toepassing geen nadelige invloed kan hebben op
de rechtspositie van de burger.

De methodiek van deze bepaling heeft veel weg van de casus van erkende

kwaliteitsverklaringen alsmede van de implicietrelevante toepassing van certificatie
in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Door middel van certificatie
wordt de overeenstemming met wettelijke eisen aangetoond. De overheid lijkt hier
gezien de gevolgen die zij aan certificaten hecht, echter niet geheel onverschillig
te kunnen blijven staan tegenover de wijze van uitvoering van de certificatieactivi-
teiten. De handhaving van de wettelijke voorschriften is hier immers deels

afhankelijk vande uitvoering van de certificatieactiviteiten. De overheidkan door
regelstelling en toezicht op de certificatie-instellingen het publieke belang inzake
certificatie trachten te waarborgen (in de bepaling lijkt daartoe de mogelijkheid
voorbehouden door middel van de erkenningsbevoegdheid). Zij kan ook door
middel van toezichtsbevoegdheden met betrekking tot gecertificeerde objecten

de werking van deze structuur controleren. Hoe dan ook, zij zal in ieder geval op
enige wijze haar vertrouwen moeten kunnen rechtvaardigen.

Inhetkader van de erkende kwaliteitsverklaringenbleek dat onduidelijkheid
bestond overde vraag welke waarde aan kwaliteitsverklaringenkon worden gehecht
met betrekking tot de overeenstemming van het bouwmateriaal ofbouwdeel met

46        Naar dit rapport wordt tevens verwezen in de Aanwijzingen voor de regelgeving. Toelichting bij
aanwijzing 8 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

47 ICHW rapport Normalisatie en certificatie 1998, p. 13.
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de wettelijke eisen. De staatssecretaris bleek onlangs bij kamervragen omtrent
een omgevallen toneeltoren in Hoorn opvallend weinig belangstelling te hebben
voor de vraag ofhet instorten van de toren mogelijk verband hield met ongerecht-
vaardigd vertrouwen in erkende kwaliteitsverklaringen. De staatssecretaris gaf
aan met betrekking tot deze zaak niet over eigen informatie te beschikken, maar
zag in de instorting geen aanleiding te twij felen aan het functioneren van het door
de SBK gecoOrdineerde stelsel van de afgifte van kwaliteitsverklaringen door
certificatie-instellingen onder toezicht van de RvA.48 Uit de casus weten we dat
de erkenning van afgegeven kwaliteitsverklaringen een formaliteit is, de minister
geen toezicht uitoefentmetbetrekkingtotdesbetreffende certificatie-instellingen
en erbovendienniet ofnauwelijks nogtoezichtsactiviteiten worden ontplooid ten
aanzien van gecertificeerde bouwdelen ofbouwmaterialen. Er moet in het licht
van de uitvoering vande wettelijke regeling wel erg veel vertrouwen in het stelsel
bestaan.

Niet alleen de overheid kan echterbehoefte hebben aan bepaalde waarborgen.
Indien voor de burger alternatieve nalevingsmodaliteiten dan de verwerving van
het certificaat meer gecompliceerd zijn of door het bevoegd gezag minder
gemakkelijk geaccepteerd worden, krijgt de uitvoering van certificatieactiviteiten
een meer dwingend karakter. De horizontale relatie tussen de burger en de
certificatie-instelling kan meer verticale trekjes krijgen. De burger staat minder
vrij tegenover activiteiten van de certificatie-instelling en zou wellicht behoefte
hebben aan formele regels omtrent de procedures die de certificatie-instelling
hanteert. Waaruitbestaan de beoordelingsactiviteiten van de certificatie-instelling?
Dient de burger alle activiteiten van de certificatie-instelling zo maar toe te laten?
Op welke precieze grondenmag de certificatie-instelling nu eigenlijk het certificaat
intrekken? Dient deburgerandere maatregelen, zoalsbijvoorbeeldeen tussenbeoor-
delingop zijn kosten, zo maarte accepteren? Hoe onafhankelijk is de klachtenpro-
cedure van de certificatie-instelling?

Tussenconclusie:

De toepassing van certificatie in relatie tot wettelijke regels kan tot gevolg hebben
dat de certificatie-instelling beschikt over een publiekrechtelijke bevoegdheid.
Deze bevoegdheid impliceert dat de burger aanspraak kan maken op bepaalde
waarborgen met betrekking tot de certificatieactiviteiten en dat de overheid zich
sturings- en controle bevoegdheden met betrekking tot uitvoering van de
bevoegdheid dient voor te behouden. Gezien het feit dat er tal van verschillende
publieke toepassingen van certificatie bestaan is echter regelmatig met duidelijk

48        Aanhangsel Handelingen II, p. 3153-3154.
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ofpubliekrechtelijke waarborgen op de uitoefening van certificatieactiviteiten van
toepassing zijn.

De regering is er geen voorstander van dat certificatie-instellingen met
publiekrechtelijke bevoegdheden wordenbelast. De waarborgen die noodzakelijker-
wijs met deze bevoegdheidsuitoefening gepaard gaan - of dit nu de waarborgen
met betrekking tot de rechtspositie van de burger zijn of de noodzaak tot sturing
van en controle op de publieke taak is niet duidelijk - zouden afbreuk doen aan
de effectieve werking van certificatie zoals dat in het bedrijfsleven plaats vindt.
Men kan echter de vraag stellen of constructies binnen wetgeving die tot gevolg
hebben dat de certificatie-instellingen niet met openbaar gezag zijn belast, er ook
toe mogen leiden dat de overheid zich onverschillig ten aanzien van de betreffende
certificatieactiviteiten opstelt. Ook indien anderszins ten dienste van de handhaving
van wettelijke regels van certificatie gebruik wordt gemaakt zouden de certificatie-
activiteiten aan bepaalde garanties moeten voldoen. De overheid zou in het licht
van de handhaafbaarheid van wettelijke voorschriften niet blindmogen vertrouwen
op certificatieactiviteiten, die weliswaar geen expliciet onderdeel uitmaken van
het wettelijk uitvoerings- en handhavingsstelsel, maar in dit kader wel een
belangrijke rol vervullen. Bovendienzouden aan deburger voldoende waarborgen
terbeschikking moeten staan die beschermingbieden tegen een controle-instantie
tot wie hij in het licht van de (expliciete ofimpliciete) publiekrechtelijke relevantie
van de beoordelingen in een afhankelijkheidsrelatie kan komen te staan.

7 Private waarborgen en risico's in het publieke domein

De publieke toepassing van certificatie heeft tot gevolg dat het stelsel van
zelfordening, dat zich in de structuurvannormalisatie-, certificatie- en accreditatie-
instellingen voordoet, wordt gehanteerd om de naleving en handhaving van
wettelijke regelste waarborgen. In de vorige paragraafis de aan de orde geweest
dat het bij de publieke toepassing van certificatie moeilijk is om vast te stellen
of de uitvoering van certificatie gepaard dient te gaan met publiekrechtelijke
waarborgen. Indien een activiteit de eenzijdige uitoefening van overheidsgezag
behelst, dient de betreffende taak met publiekrechtelijke waarborgen gepaard te
gaan. Bij de publieke toepassing van certificatie is het juist vaak moeilijk het
verschil aan te brengen tussenhet verticale optreden enhorizontale mechanismen.
Bovendien is het de vraag of, indien geen sprake is van de uitoefening van openbaar
gezag, de overheidonverschilligkanblijven ten aanzien van de wijze vanuitvoering
van wettelijk relevante certificatieactiviteiten.

In hoofdstuk vijf is aangegeven dat er binnen de certificatiestructuur
verschillende waarborgen bestaan ten aanzien van certificatie. Deze waarborgen
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behelzen de toepassing van de normen ten aanzien van certificatieactiviteiten en
de controle van de naleving van deze normen door de Raad voor Accreditatie. Dit
zijn waarborgen die door belanghebbende partijen zijn vastgesteld en ingericht
en welke binnen de markt kunnen worden gehanteerd om de betrouwbaarheid van
certificatie te vergroten. Deze waarborgen vertonen zo op het oog aanmerkelijke
overeenstemming met publiekrechtelijke waarborgen. De certificatie-instelling
dient zoals in hoofdstuk vijf bleek non-discriminatoire regels en procedures te
hanteren, dient onafhankelijk en onpartijdig te zijn in haar activiteiten en
beslissingen, moet haar beslissing uitsluitend baseren op de beoordeling van de
gestelde eisen, dient klachten- en beroepsprocedures te hebben, et cetera.
Nauwgezette toepassing van de waarborgen heeft tot gevolg dat certificaten
tegemoet komen aan de wensen van alle betrokkenen en de certificatie-instellingen
onpartijdig en zorgvuldig hun activiteiten uitvoeren.

Aan de toepassing van certificatie bleken echter ook een aantal structurele
risico's verbonden die een bedreiging vormen van de betrouwbaarheid van de
certificatieactiviteiten: de mogelijk onevenwichtige betrokkenheid van de
belanghebbende partijen bij de vaststelling van de regels en procedures van het
certificatiesysteem, de mogelijke afhankelijkheid van onderling concurrerende
certificatie-instellingen van de klanten en onzekerheid omtrent de toegevoegde
waarde van de activiteiten van de RvA. Door de publieke toepassing van certificatie
vormen deze risico's een bedreiging voor de functie die certificatie kan vervullen
ten dienst van de uitvoering en handhaving van wettelijke regels. Het is de vraag
hoe de overheid met deze risico's moet omgaan.

8           De totstandkoming van normen en certificatieschema's

Hierboven is aangegeven dat door de wetgever geen regelgevende bevoegdheid
aan normalisatie- ofcertificatie-instellingen wordt toegekend. De wetgevermaakt
gebruik van regels zoals zij door belanghebbenden in normalisatie-instellingen
en Colleges van Deskundigen worden vastgesteld. Dit impliceert dat voor zover
deze documenten deel uitmaken van de wettelijke voorschriften de wetgever
verantwoordelijk moet worden gehouden voorde inhoud daarvan. Inhet voorgaande
zijn echterde nodige kanttekeningen geplaatstbij deze uitgangspunten. Enerzijds
is nadrukkelijk de vraag gerezen in welke mate de wetgever overname van de regels
ook koppelt aan een inhoudelijke posterieure goedkeuring van de betreffende
documenten. Anderzijds kan men de stelling in twijfel trekken dat de wetgever
geen aandacht hoeft te besteden aan de inhoud van de betreffende regels, indien
hij deze niet opneemt in algemeen verbindend bepalingen, maar meer hanteert
als richtlijnen voor de burger en maatstaven voor het toezicht. Aan het eind van
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paragraafvijf is dan ook de vraag gesteld ofde wetgever zich niet nadrukkelijker
dient bezig te houden met de legitimiteit van de gehanteerde regels. Deze
legitimiteit zal met name dienen te volgen uit het proces van regelstelling.49

8.1 Problemen rond buitenwettelijke procedures van regelstelling

Bij de toepassing van certificatie dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt
van normen en andere normatieve documenten. Vaak zullen de beoordelingscriteria
van certificatieactiviteiten dan ook bestaan uit normen. In de casus was dit het
gevalbij de Richtlijnbouwproducten. Indiennormen nietbestaan dient hetCollege
van Deskundigen zelf beoordelingscriteria op te stellen.

In hoofdstuk vijf is aangegeven dat het normalisatieproces dat in formele
normalisatie-instellingen plaatsvindt, is omgeven door intern vastgelegde
waarborgen. Essentiele onderdelen van het formele normalisatieproces zijn het
verzamelen van alle belanghebbende partijen in de normcommissie die met de
ontwikkeling van de norm is belast, het streven naar consensus over de inhoud
van de norm in de betreffende commissie en de externe kritiekronde, waarbij de
ontwerpnorm voordat deze wordt aangenomen gedurende een bepaalde periode
wordt gepubliceerd, opdatpartijen dieniet hebben deelgenomen in de normontwik-
keling kritiek kunnen leveren:' Het normalisatieproces blijkt echter - vooral op
Europees en internationaal niveau, waar de meerderheid van de in Nederland
gehanteerde formele normen vandaan komt - te worden beheerst door (grote)
industriele partijen. Vertegenwoordigers van minder draagkrachtige of minder
goed georganiseerde partijen zoals consumentenorganisaties, vakbonden en
milieubewegingen slagen er in onvoldoende mate in om in het normalisatieproces
hun belangen naar voren te brengen.

51

Daar waarevenwel vannormalisatie-instellingennog formeel bekend is hoe
de procedures werken is dit bij de totstandkoming van certificatieschema's veel
lastigerte achterhalen. Een certificatie-instellingmoet aan de RvA kunnen aantonen
dat zij een afweging heeft gemaakt met betrekking tot de bestaande belangen ten
aanzien van het betreffende onderwerp in het bewuste marktsegment. De
aangemerkte belanghebbenden dienen in de gelegenheid te zijn gesteld te
participeren. Het is daarbij lastig de juiste samenstelling goed af te wegen.  Soms

49 Ook indien hetproces van regelstelling niet voldoet, kunnen regels tegemoet komen aan de wensen
van overheid en betrokkenen en door hun algemene toepassing op draagvlak rekenen. Bestaan
dergelijke uniform gehanteerde regels echter niet, hetgeen met name het geval zal zijn indien de
wetgever zelf de aanzet tot zelfregulering geeft, dan zal de legitimiteit van de toepassing van de
buitenwettelijke beoordelingscriteria moeten worden gevonden in het zelfreguleringsproces zelf.
Het private proces van regelstelling zou, indien het in relatie tot regulering staat, niet reeds bij
voorbaat risico's in zich mogen dragen.

50      Schepel en Falke 2000, p. 105-109.
51      Schepel en Falke 2000, p. 111-127.
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is een certificatieregeling van toepassing op 66n ofenkele bedrijven soms is een
hele bedrijfstak met de certificatieregeling gemoeid. Omtrent het algemeen
functioneren van Colleges van Deskundigen bestaan geen regels, behalve dat zij
twee maal per jaar bij elkaar dienen te komen. Onduidelijk is of gestreefd moet
wordtnaar consensus. Sommige certificatieschema's worden voorexterne kritiek
gepubliceerd. Wanneer en hoe dit gebeurt, is echter niet duidelijk. Bij gebrek aan
heldere voorwaarden ten aanzien van samenstelling en procedures van Colleges
van Deskundigen bestaat bij certificatie nadrukkelijker het risico dat de normen
niet tegemoet komen aan de gedeelde behoeften van alle belanghebbenden. Er

zijn alleen al in Nederland honderden Colleges van Deskundigen actief. Hierdoor
wordt het lastig zicht te krijgen op hun functioneren. Men kan bij de certificatie-
instellingen ofbeheersstichtingen van certificatieschema's de samenstelling en
procedures van Colleges van Deskundigen opvragen. Voorbuitenstaanders is het
echterniet altijdeven eenvoudigomuitte vissen, waarmen de gewenste informatie
dient op te vragen. De certificatiestructuurblinkt niet uit in informatievoorziening.
Een geinteresseerde burger moet met andere woorden al erg veel moeite doen om
er achter te komen waar betreffende informatie voor handen is.

De vraag ofde procedures van de verschillende normcommissies en Colleges
van Deskundigen in de casus voldoende recht doen aan de betrokken belangen
zou een breder onderzoek vergen dan in het kader van de casus is verricht. Wel
zijn er een aantal aanwijzingen, die erop duiden dat dit waarschijnlijk niet altijd
het geval is. Met name bij de procedures rond de beoordelingsrichtlijnen voor
kwaliteitsverklaringen lijkenproblementebestaan ten aanzien vande samenstelling
en competentie van de Colleges van Deskundigen. In de casus bleek dat
verschillende auteurs de procedures in twijfel trokken en stelden dat als gevolg
hiervan de waarde van de verschillende kwaliteitsverklaringen verschilt. Voor de
normalisatie-activiteiten in de Europese normalisatie-instellingen geldt het
hierboven genoemde risico van onevenwichtigeparticipatie. Hetis nietonaanneme-

lijk is dat dit bij de ontwikkeling van de geharmoniseerde normen voor bouwpro-
ducten ook het geval is. In de Colleges van Deskundigen van de HKZ lijken alle
belanghebbende partijen vertegenwoordigd. De RvA heeft aangegeven dat de
samenstelling van het College vanDeskundigen van de SBCA erg smalis. Partijen
die ook daarin zouden kunnenparticiperenzoals de overheid enberoepsverenigin-
gen hebben echter aangegeven dit niet te willen doen.

Daarbij moet worden aangetekend dat participatie van belanghebbende
groeperingen alleen geen garantie is voor de totstandkoming van certificatiesche-
ma's die geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Het feit bijvoorbeeld dat de
Richtlijn arbodiensten niet tegemoet komt aan de wensen van belanghebbende

partijen zou verschillende oorzaken kunnen hebben. De meest waarschijnlijke is
dat de wettelijke eisen, die nader gespecificeerd zijn in het schema, niet tegemoet
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komen aan de specifieke wensen van de betrokkenen. Een andere mogelijke
verklaring is dathet College van Deskundigenbestaat uitbestuurlijke vertegenwoor-
digers die te ver van de feitelijke arbodiensiverlening afstaan om geschikte
'werkbare' interpretaties overeen te komen. De RvA heeft dan ook voorgesteld
om meer gebruik te maken van externe inhoudsdeskundigheid. De klacht dat de
vertegenwoordigers in Centrale Colleges van Deskundigen te weinig inhoudelijk
deskundig zijn wordt wel vaker geventileerd. Centralisatie van procedures lijkt
met zich mee te brengen dat de vertegenwoordigers van belanghebbenden verder
van de materie komen te staan.52 Tenslotte kunnen de wensen van in Colleges van
Deskundigen vertegenwoordigde partijen dermate ver uit elkaar liggen dat
consensus overhanteerbare beoordelingscriteria zeer lastig te bewerkstelligen is.

8.2 Dilemma'srond de toepassing vanbuitenwettelijke regulering inrelatie

tot wetgeving

Door de koppeling tussen wetgeving enbuitenwettelijke documenten ontstaat een
spanningsveld tussenhet doorrechtsstatelijke eisen geconditioneerde wetgevings-
proces enerzijds enhetminder geconditioneerde maar daardoor flexibelere proces
van regelstelling door betrokken partijen.

De maatschappelijke consensus die de wetgever zou dienen na te streven
omtrent de inhoud van de wettelijk regel is niet altijd identiek aan de consensus
die binnen een normalisatie-instelling of een College van Deskundigen wordt
bereikt. Men kan eenparallel trekken tussen debezwaren die in de literatuur worden
geuittegen het gebruik van zelfstandige bestuursorganen van het participatie-type.
Er bestaat twijfel over de vraag of door de vertegenwoordigers van groepen van
belanghebbenden wel een orgaan wordt gevormd dat het publieke belang dient.
De vrees bestaat dat te veel de eigen belangen van de vertegenwoordigde partijen
worden beschermd en dat de belangen van anderen te weinig worden
meegenomen.53 Wordt bij deze zelfstandige bestuursorganen door de overheid
nog invloeduitgeoefend op de samenstellingenprocedures vanbetreffende organen
- bijvoorbeeld door de wettelijke vormgeving van een dergelijk bestuursorgaan -
bij normalisatie en certificatie is deze overheidsbetrokkenheid mindernadrukkelijk
aanwezig. De procedures in normalisatie-instellingen en certificatie-instellingen
zijn gericht op de vrijwillige medewerking van partijen die kunnen ingaan op de
uitnodiging tot ofbekendmaking van een proces tot regelstelling. Hun bijdrage
in dit proces zullen zij willen zien terugvertaald in regels die aansluiten bij hun
specifieke wensen. De effectiviteit van het proces kan ten koste gaan van de

52 Bijv. Meijburg 1997.
53      Den Boer 1997, p. 198-1999; Zijlstra 1997, p. 133-136.
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daadwerkelijke evenwichtige betrokkenheid van belanghebbende partijen en
derhalve aan de door een ieder gedeelde waarde van de regels.

Tegenover de vaststelling dat de procedures van normalisatie-instellingen
en Colleges van Deskundigen gebreken kennen, staat echter het gegeven dat de
wetgever zich juist tot normen en certificatieregelingen wendt, omdat hij  in het
verleden op de betreffende gebieden niet in staat is gebleken concreet uitvoerbare
enhandhaafbare regels te stellen. Men verwacht datdirectbetrokkenpartijen daar
wel toe in staat zijn of dat de toepassing van een bepaald soort normen (zoals
normen voorkwaliteitssystemen) de noodzaak voorde wetgeverom zelfinhoudelijk
eisen te stellen zal wegnemen.

Bovendien staat tegenover de beperkte waarborgen van de buitenwettelijke
reguleringsprocedures normaal gesproken het gegeven dat personen en bedrijven
in de normale buitenwettelijke situatie ook niet gedwongen zijn om deze normen
toe te passen ofzich te laten certificeren. Een norm ofcertificaat dient zijn waarde

in de praktijk te bewijzen. De mogelijke spanning rond de legitimiteit van het
totstandkomingsproces van de regels, wordt dan ook door de wetgever versterkt.

Indien de wetgever aanbuitenwettelijke regels rechtsgevolgen wil verbinden,
voordat deze regels uitdrukking hebben gegeven vaneenbestendige maatschappelij-
ke praktijk, komt het private regelstellend proces onder druk te staan. De

belanghebbende partijenkunnen zichminderbij ditproces betrokken voelen, indien

de wetgever zich genoodzaakt ziet zelf(te) veel invloed uit te oefenen op de inhoud
van de regels. Er kan met andere woorden van overheidswege alleen op het
zelfregulerend vermogen worden vertrouwd, indien dit zelfregulerend vermogen
reeds daadwerkelijk aanwezig is of indien private partijen daadwerkelijk
betrokkenheid tonen bij de borging van het maatschappelijk belang in kwestie.

Debeoordelingscriteriavoor arbodiensten blijken - zoals gezegd - bij belanghebben-

de partijen op weinig draagvlak te kunnen rekenen. Betrokkenen zijn van mening
dat de criteria weinig of geen toegevoegde waarde hebben. Deze criteria vormen
echtermet name een uitwerking van hetgeen de wetgever omtrent de dienstverlening
van arbodienstenheeft willen vastleggenen zijnbovendien vastgelegd doorpartijen
die sterk verschillende wensen met betrekking tot de betreffende certificatieregeling
hebben. Wellicht is de verplichte toepassing van certificatie van arbodiensten hier
niet de beste oplossing geweest en had de overheid, indien zij de betreffende

erkenning noodzakelijk achtte, deze taak toch zelf ter hand moeten nemen.

Gezien het feit dat de regelstellende processen in normalisatie-instellingen en
Colleges van Deskundigenniet voldoende waarborgenbieden zouden deze regels
inbeginsel geen algemeen verbindende werking mogen krijgen, tenzij de wetgever
de verantwoordelijkheid over deze regels op zich neemt door deze regels
inhoudelijk te beoordelen. Deze posterieure goedkeuring kan echter in het
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wetgevingsbeleid op problemen stuiten door een verlies aan flexibiliteit van de
regelstelling en mogelijke weerstand bij betrokken partijen.

Errustop de overheid in iedergeval eenplicht omhettotstandkomingsproces
van wettelijke relevante normen en certificatieschema's zo goedmogelijk te laten
verlopen. Wil men achterafzo min mogelijk problemenkrijgen dan zal de overheid
ervoor moeten waken dat de totstandkoming van wettelijke relevante normen en
certificatieschema's zotransparant mogelijk verloopt waarbij allebelanghebbenden
de mogelijkheid hebben op enigerlei wijze hun inbreng te leveren. Dit betekent
dat zorg moet worden gedragen voor een brede bekendmaking van initiatieven
tot regelstelling, evenwichtige participatie van belanghebbende partijen,
transparantie van procedures, openbare kritiekrondes et cetera.

Gezien de wettelijke relevantie van de certificaten zou men kunnen stellen
dat de overheid als belanghebbende ook een stemzou moetenhebben in de Colleges
van Deskundigen. Verschillende ministeries zien hier echter bewust van af, daar
zij dit als een vermenging van publieke en private verantwoordelijkheden
beschouwen. De vraag is echter ofdit argument voldoende steekhoudend is. Men
kan wellichtprivate partijen achterafeenvoudiger aanspreken op de (onzorgvuldige)
uitvoering van de betreffende taken indienmen als overheidnietbij de onderhande-
lingen over de regels in het certificatieschema betrokken is geweest, maar
tegelijkertijd blijft men juist door te participeren goed op de hoogte van de wijze
hoe publieke belangen zijn meegenomen. Een goede tussenweg is om als
adviserende partij bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn, hetgeen bijvoorbeeld
geschiedt in de Stichting HKZ. Een andere mogelijkheid zou zijn om een
normcommissie ofeen College van Deskundigen verslag te laten doen van de wijze
waarop publieke belangen zijn vertaald.54

9                    Het gebruik van de private structuur van certificatie-instellingen
ten dienste van het publieke belang

Hierboven is aangegeven dat de regering er geen voorstander van zou zijn indien
certificatieactiviteiten in het publieke domein zouden worden getrokken. De
toepassing van certificatie dient op grond van de veronderstelde effectiviteit van
het instrument in het private domein te worden gehouden. Het zou prettig zijn
geweest, indien de regering dit standpunt uitgebreider zou hebben gemotiveerd.

Zowel in hoofdstuk drie, waar de motieven van de overheid aan de orde
kwamen om certificatie te hanteren, als in de casus is nadrukkelijk ingegaan op
de mogelijkheden die de toepassing van certificatie heeft met betrekking tot

54      Schwarcz 2002, p. 19-20.
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flexibiliteit van en het draagvlak voor gehanteerde regels. Certificatie is steeds
in zekere mate meegelift op de vermeende voordelen van alternatieve methoden

van regelstelling. In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat deze
voordelen vanbuitenwettelijke regelstelling kunnen afnemen, indien de wetgever
verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud van de betreffende regels. Worden
er vooraf te veel inhoudelijke eisen aan zelfregulering gesteld ofworden achteraf
te vaak doorzelfregulering tot stand gebrachte regels door de overheid afgekeurd,
dan kan het zelfregulerend vermogen worden aangetast.

Maar gaan publiekrechtelijke waarborgennu ookten koste van de effectiviteit
of efficientie van de uitvoering van deze beoordelingen? Deze veronderstelling
zou op verschillende argumenten gegrond kunnen zijn. Ten eerste kan worden
bedoeld datdepubliekrechtelijke voorwaarden die gepaard gaanmet de uitoefening
van openbaar gezag - men denke aan het zorgvuldigheidsbeginsel of klachten-
en beroepsprocedures - ten koste gaan van de effectiviteit en efficientie van de
certificatieactiviteiten. Ten tweede kan worden gedacht dat de eindverantwoorde-
lijkheid van de overheid voor de wijze van vervulling van de publieke taak
noodzakelijkerwijs moet leiden totmeeroverheidssturing en derhalve tot eenminder
efficiente en effectieve taakvervulling. Beide argumenten kunnen valabel zijn.
Het is echter mijn sterke indruk dat er op de achtergrond vooral een derde element

speelt. Het bedrijfsleven is bereid om aan zijn verantwoordelijkheid voor de
waarborging van publieke belangen die samenhangt met de productie-activiteiten
een meer actieve invulling te geven. Onder deze actievere rol valt onder andere
het doen uitvoeren van certificatieactiviteiten. Men is echterslechtsbereid de lasten

van beoordelingsprocedures te dragen indien deze zo goedkoop mogelijk
plaatsvinden. Dit betekent dat de uitvoering van certificatieactiviteiten dientplaats
te vinden op een vrije markt.55 Een vrije markt van onderling concurrerende
instellingen lijktechtermoeilijk verenigbaarmet eenpublieke taakofde uitoefening
van publiekrechtelijke bevoegdheden.

55         In een SER-advies over de nota *Normen, certificaten en open grenzen' wordt aangegeven dat een
producent verantwoordelijk is voor zijn product en zijn productieproces en daarmee ook voor het
doorhem gehanteerde controlesysteem. Ook indien de overheid totkeuring doorderden ofcertificatie
verplicht dient de ondernemer hiervoor de kosten te dragen. De SER stemt ermee in dat de kosten
van publieke accreditatie op de certificatie-instellingen worden afgewenteld mits de certificatie-
instellingen vervolgens vrij kunnen concurreren en louter worden getoetst op hun feitelijke
kwalificaties. Zolangergeen sprake is van een open concurrerende markt voorpublieke accreditatie
dient volgens de SER de overheid de kosten daarvan te dragen omdat in die situatie de activiteiten
kunnen worden gezien als de uitvoering van een toezichthoudende taak. (SER-advies Normalisatie,
certificatie en open grenzen 1994, p. 24-28) Het betoog van de SER is mij niet geheel helder, daar
ik niet inzie waarom de kosten voorpublieke accreditatie alleen mogen worden afgewenteld indien
de cert:»atie-instellingen vrij kunnen concurreren. Ik meen dat de SER bedoelt dat zolang
catificatie-instellingen (ofaccreditatie-instellingen) niet vrij kunnen concurreren de taak van deze
instellingen als een toezichthoudende taak moet worden beschouwd en niet als een activiteit die
valt binnen de eigen verantwoordelijkheid van de producent voor zijn productie en/ofde naleving
van wettelijke regels.
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9.1 De toekenning van overheidstaken aanprivaatrechtelijke rechtspersonen

Wellicht is het vanzelfsprekend dat publieke taken ofbevoegdheden niet onder
marktcondities worden uitgevoerd. In het licht van het wetgevingsbeleid van de
jaren negentig waarin werd vastgesteld dat een deel van de uitvoerings- en
handhavingslasten direct doorberekend mag worden aan de burger 6 en vraagsturing
werd geYntroduceerd om de effectiviteit van de uitvoering van publieke taken te
vergroten57, is het echter verstandig om hier nader op de bezwaren in te gaan. De
literatuur inzake zelfstandige bestuursorganen en de uitvoering vanpublieke taken
door private rechtspersonen biedt een mooi kader van waaruit de bezwaren tegen
publieke taken van certificatie-instellingen kunnen worden belicht.

Inbeginsel wordt openbaargezag toegekend aan organen vanrechtspersonen
die krachtens publiekrecht zijn ingesteld. Deze rechtspersonen zijn in het leven
geroepen om een bepaalde taak van algemeen belang uit te voeren. Tegen de
toekenning van een publiek(rechtelijk)e taak aan eenprivaatrechtelijke rechtsper-
soon worden in het algemeen drie argumenten aangevoerd: de onzekerheid die
kan ontstaan over het stelsel van rechten en plichten dat de relatie tussen deze
rechtspersonen enburgers beheerst, de gebrekkigkenbaarheid van de rechtspersoon
als overheid en de onzekerheid omtrent de sturingsmogelijkheden van de overheid
en verantwoordingsplichten van de rechtspersoon aan de overheid. 58

In de voorgaande paragraafbleek reeds de onzekerheid over het stelsel van
rechten en plichten dat de relatie tussen certificatie-instellingen en burgers kan
beheersen indien de certificatie-instellingen met wettelijke taken worden belast.
Discussies over de sturingsmogelijkheden van de overheid ten aanzien van
privaatrechtelijke rechtspersonen met een wettelijke taak hebben veelal betrekking
op de verhouding tussen het aanwezige 'eigen belang' van de rechtspersoon
tegenoverde (on)mogelijkheden om doormiddel van internebeinvloedingsmogelijk-
heden van de overheid in de betreffende rechtspersoon de publieke taakvervulling -
ofwel het algemeen belang - te waarborgen. Interne beinvloedingsmogelijkheden
van de overheid kunnen bestaan als gevolg van zeggenschap in de organen van
de rechtspersoon, zoals de vergadering van aandeelhouders, de raad van
commissarissen enhet bestuur. De mogelijke aanwezigheid van deze organisatori-
sche zeggenschap komt voort uit het feit dat de overheid zelfbetrokken is geweest
bij de oprichting van de privaatrechtelijke rechtspersoon. Verschillende auteurs
verzettenzich tegen het feit, dat de overheid doorzich intemebeinvloedingsmoge-
lijkheden voor te behouden, de exclusieve gerichtheid van de privaatrechtelijke

56        MDW-rapport Maat houden  1996.
57 MDW-rapport Concessies en Aanbestedingen 2001.
58          Schreuder 1995, Maeijer  1997, Ten Berge e.a. 2000. Bovendien wordt regelmatig het bezwaar

genoemd datde overheid zich vermomd in een privaatrechtelijkjasje, hetgeen in strijd wordtgeacht
met de het rechtstatelijk vereiste van herkenbaarheid van de overheid.
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rechtspersoon op het publieke belang tracht te bewerkstelligen. Zij achten het

privaatrecht hier niet geschikt voor. Bovendien hanteren zij het principiele
uitgangspunt dat de overheid zich niet in een privaatrechtelijk jasje dient te
verhullen. 59 Anderen achten deze bezwaren minder aanwezig.60

De vraag of de overheid privaatrechtelijke rechtspersonen mag oprichten
om erpublieke taken aan toe te kennen is evenwel voorhet gebruik van certificatie
nauwelijks relevant. De meeste certificatie-instellingen zijn immers bestaande

particuliere instanties, waarbinnen de overheid geen enkele invloedheeft. Mochten
er al overheids-NV's, -BV's of -stichtingen publieke certificatieactiviteiten
ontplooien dan zijndeze activiteiten geenszins aan deze rechtspersonen voorbehou-

den. Uitgangspunt is immers vrije toetreding tot een open markt (al dan niet onder
door de overheid gestelde algemene eisen). Wat echter wel van belang is, is dat
certificatie-instellingen een eigen belang hebben dat niet per se overeenstemt met
het publieke belang. Afhankelijk van de private grondslag van de certificatie-
instelling kan ditbelangbijvoorbeeld gelegen zijn in het stimuleren van kwaliteits-
zorg in een bepaalde branche, maar ook in het behalen van een zo hoog mogelijke
opbrengst voor de aandeelhouders.

Toekenning van openbaar gezag aanbestaandeprivaatrechtelijke rechtsperso-
nen wordt in de Aanwijzingen voor de regelgevingmogelijk geacht, mits dat gezien
de aard van de betreffende taak bijzonder aangewezen moet worden geacht voor
het daarmee te dienen openbaar belang en er voldoende waarborgen zijn dat de
uitoefening onafhankelijk van de overige en bestaande werkzaamheden van die

organisatie kan geschieden. Gezien het feit dat het om een uitzonderingssituatie
gaat geldt hiervoor - zo vertelt de toelichting - een zware motiveringsplicht.61

Zijlstra heeft in zijn dissertatie verdedigd dat de toekenning van openbaar gezag
aanprivaatrechtelijke rechtspersonen uitsluitendkan worden gerechtvaardigd vanuit
de wens van de scheiding van beleid en uitvoering. Indien de overheid voor een

bepaalde taak niet beschikt over een bepaalde technische deskundigheid, deze
deskundigheid niet ofslechts tegen zeerhoge kostenbinnen hetbestuurlijk apparaat
te organiseren valt en waarvoor geldt dat uitoefening onder volledige politieke
verantwoordelijkheid zou leiden tot een omvangrijke belasting van het democratisch

complex kan openbaar gezag worden toegekend aanprivaatrechtelijke rechtsperso-
nen die zich vanuit hun normale bedrijfsactiviteiten met dergelijke taken
bezighouden.62 Voorwaarde is volgens Zijlstra wel dat het betreffende bestuursor-

gaan zominmogelijkbeleidsvrijheidheeft bij de uitvoering vanzijnbevoegdheden,
de aanwezigheid van bevoegdheden duidelijk (her)kenbaar is en deze bovendien

59     Schreuder 1995; Maeijer 1997.
60 Bijv. Oranje 1998.
61           Artikel  124b lid 2 Ar.  Zie ook artikel 4 van het voorstel van wet Regels betreffende zelfstandige

bestuursorganen, Kamerstukken I 2001/02, 27426, nr. 276.
62      Zijlstra 1997, p. 226-229.
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worden gescheiden van de andere (commerciele) activiteiten van de rechtspersoon.
63

De vraag is echter of certificatie-instellingen aan deze voorwaarden voldoen.

9.2 De 'beleidsvrijheid' van het College van Deskundigen bij het opstellen

van het certificatieschema

In hoofdstuk vijf is aangegeven dat het certificatiesysteem het geheel van
gehanteerde eisenenprocedures vaneencertificatie-instelling omvat. Belangheb-
bende partijen dienen op grond van de normen bij de vaststelling van dit systeem
betrokken te worden.

De RvA interpreteert deze eis zo dat het College van Deskundigen de
beoordelingscriteria, de methoden vanbeoordeling en de frequentie vanbeoordeling
dient goed te keuren en dwingende adviezen kan uitbrengen omtrent overige
aspecten vanhet certificatiesysteem. Indien de certificatie-instellinghet goedgekeur-
de schema dan wel een advies van het College van Deskundigen niet wil uitvoeren,
dan heeft zij de keuze om haar activiteiten ten aanzien van het specifieke object
van certificatie te staken dan wel om een tegenvoorstel te doen. Indien de
certificatie-instelling niet uitvoert wat het College van Deskundigen heeft
vastgesteld kan de RvA worden ingelicht.

Indien certificatie-instellingen bij publieke taken worden betrokken is het
derhalve in eerste instantie niet de overheid die invulling geeft aan het beleid van
de certificatie-instellingen, maar belanghebbende partijen. De methoden en
frequentie van beoordeling zijn naast de beoordelingscriteria essentiele aspecten
van de betrouwbaarheid van het certificaat. Opnieuw is derhalve van belang wie
in het College van Deskundigen zijn vertegenwoordigd en welke procedures het
College van Deskundigen hanteert. Er dient immers een afweging te worden
gemaakt tussen de kosten van de gehanteerde wijze van beoordelingen en de mate
waarin op deze beoordelingen kan worden vertrouwd. Een belangrijke vraag is
bovendien in welke mate het College van Deskundigen zich heeft uitgesproken
over onderwerpen uit het certificatiesysteem die niet direct onder het certificatie-
schema vallen.

E6n van die onderwerpen isbijvoorbeeld de deskundigheid van hetpersoneel
van de certificatie-instelling. De certificatie-instellingdient voorhaar certificatieac-
tiviteiten competentpersoneelinte schakelen. DeRvA bekijkt welke deskundigheid
doorde certificatie-instelling wordt ingezet omeenbepaald object van certificatie
te onderzoeken. De gehanteerde eisenlatenechter voldoende interpretatieruimte.64
Een steeds terugkerende vraag bij kwaliteitssysteemcertificatie is bijvoorbeeld
in welke mate auditors over kennis moeten beschikken over het veld waarbinnen

63      Zijlstra 1997, p 202-205.
64          Ook de doorde RvA gehanteerde accreditatierichtlijnen bieden niet altijd de gewenste duidelijkheid.
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zij certificeren. Moet bijvoorbeeld de auditor van een kwaliteitssysteem voor
zorginstellingen kennis hebben van zorgverlening? Het inroepen van extra
deskundigheid kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Tegelijkertijd echter
kan dit de kwaliteit van debeoordeling aanzienlijk verhogen. Naarmate het College
vanDeskundigen zich meerinhoudelijk overdeze eisenheeft uitgesprokenbestaat
erminderruimte voor interpretatie van de algemene normen voor certificatieactivi-
teiten op het specifieke werkterrein. Het College van Deskundigen van de SBCA
heeft zich bijvoorbeeld zeer uitgebreid bezig gehouden met de uitvoering van
certificatieactiviteiten. Zo heeft men regels gesteld ten aanzien van de minimum-
competentie van de auditors, het aantal mandagen dat aan de audits moet worden
besteed, ten aanzien van de voorwaarden voor verlening en verlening van het
certificaat, de duur van het certificaat en de klachtenprocedure.

Buiten de vraag hoe en in welke mate het College van Deskundigen invulling
heeft gegeven aan het certificatiesysteem is van belang in welke mate het College
van Deskundigen actie fhet beheer van het systeem op zich neemt. Het certificatie-
systeem kan worden gewijzigd indien dit onvoldoende tegemoet komt aan de
wensen in de sector. Deze wensen kunnen zowel betrekking hebben op de
interpretatie van de beoordelingscriteria als op de wijze van uitvoering van de
beoordelingen. Een nauwe betrokkenheidbij het functioneren van het certificatie-
systeem kanervoorzorgen dat de certificatieactiviteiten nauw (blijven) aansluiten

bij de in de branche levende wensen.

De betrokkenheid van belanghebbende partijen bij het certificatiesysteem geldt
in de certificatiestructuur als waarborg van de onpartijdigheid van de certificatie-
instelling. De invloed van alle betrokken partijen voorkomt dat de certificatie-
instelling zich eenzijdigkan richten ophetbelang van de afnemer van zijndiensten.
Deze eis vertoont grote gelijkenis met de wens dat, indien privaatrechtelijke
rechtspersonen worden belast met de uitoe fening van openbaar gezag, de overheid
invulling geeft aan de wijze van uitvoering. Door de toepassing van certificatie
in relatie tot wetgeving is allereerst de vraag in welke mate binnen de certificatie-
instelling belanghebbende partijen verantwoordelijkheid hebben genomen voor
de invulling van het certificatiebeleid. Vervolgens is het de vraag in welke mate
de overheid invloed uitoefent op dit beleid en er derhalve voor belanghebbende
partijen nog beleidsruimte bestaat. De verhouding tussen publiek beleid, privaat
beleid en beleidsuitvoering is van groot belang in het licht van een continu
aanwezige bedreiging voorde betrouwbaarheid van certificatie: het commerciele
karakter van de taakuitoefening van certificatie-instellingen.
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9.3 Commerciele dienstverlening binnen de publiek(rechtelijk)e taak

Het is de vraaghoe de wettelijkrelevante taken van certificatie-instellingen kunnen
worden gecombineerd met een commerciele dienstverlening welke open staat voor
concurrentie. Deze vraag isniet alleenrelevant voordemogelijkepubliekrechtelijke
bevoegdheid van certificatie-instellingen, maar voorelke taakbehartiging waarbij
de overheid te gemakkelijk vertrouwt op de waarde van de certificatieactiviteiten.
Buiten de vraag of publieke taken uberhaupt in concurrentie kunnen worden
behartigd is het met name de aard van de taak - de (onpartijdige) beoordeling van
burgers en bedrijven metbetrekking tot de naleving van wet- en regelgeving - die
op problemen stuit. 65

Instellingen die zich op commerciele gronden op de certificatiemarktbegeven
hebben in beginsel belang bij een zo hoog mogelijke frequentie en zo uitgebreid
mogelijke beoordeling. Dit betekent immers dat hun omzet en winst toeneemt.
De kosten van certificatieactiviteiten moeten echter worden opgebracht door de
certificaathouders. Bij de vaststelling van het certificatieschema zal derhalve een
afwegingmoeten worden gemaakt tussen de mate van vertrouwen die certificatieac-
tiviteiten genereren en de kosten die daarmee gepaard gaan.

De belangen van de certificatie-instelling spelen hierbij nadrukkelijk een rol.
Prijsconcurrentie kan tot gevolg hebben dat de omvang, frequentie en de bij de
beoordelingen betrokken deskundigheid wordtbeperkt om de prijs van certificatie
te verlagen. Ditbetekentuiteindelijk dathet certificaat minder garantie biedt. Deze
verlaging van de omvang en kwaliteit van de beoordelingenkan echterzoals gezegd
worden voorkomen doordat het College van Deskundigen inhetcertificatiesysteem
nadrukkelijk vaststelt wat de omvang en frequentie van de beoordeling is en de
minimumdeskundigheid die bij de beoordelingbetrokken wordt. Debetrouwbaar-
heid van certificatie wordt derhalve bepaald door zowel de marktstrategie van de
certificatie-instellingen als de gedeelde wensen van de in het College van
Deskundigen vertegenwoordigdepartijen. Hetis daarom vanbelang daterbinnen
een branche behoefte bestaat aan betrouwbare beoordeling. Dit komt zowel ten
goede aan het marktgedrag van de certificatie-instelling als de beleidsvorming
binnen het College van Deskundigen.

Daarnaastkanhetbelang dat eencertificatie-instellingheeftbij de continue-
ring van de relatie met de certificaathoudereenbedreiging vormen van de objectieve
oordeelsvorming. Datde certificatie-instelling door de gecertificeerde wordtbetaald
voorhaardiensten is op zichzelfniethet grootste bezwaar. Ookpubliekrechtelijke

65 DeMDW-werkgroepConcessiesen aanbestedingen laatruimtevoorconcurrentiebinnen depublieke
taak. Door deze concurrentie zou de uitvoerder van de publieke taak (de concessiehouder) meer
aandacht krijgen voor de wensen van zijn afnemers. Ook de MDW-werkgroep geeft echter aan dat
bepaalde taken (zoals handhaving en gezagstaken) gezien hun aard minder geschikt zijn voor
concessieverlening (MDW-rapport Concessie en aanbesteding 2001, i.h.b. p. 8 crl p. 25).
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rechtspersonen kunnen veelal de kosten die zij maken voor de behandeling van
vergunningaanvragen geheel of gedeeltelijk afwentelen op de aanvrager. De
betaling mag echter geen gevaar opleveren voor de onpartijdigheid bij het nemen
van beslissingen. Een positieve herbeoordeling ten aanzien van het object van
certificatie heeft voor een certificatie-instelling normaal gesproken tot gevolg dat
de dienstverlening wordt gecontinueerd, zodat zij ook in de toekomst haar
werkzaamheden kan voortzetten en verzekerd is van inkomsten. Het eigen

(financiele) belang van deze privaatrechtelijke rechtspersonen ondersteunt derhalve
het behoud van de relatie tussen de certificatie-instelling en de certificaathouder.
Beoordelingscriteria zouden minder eng geinterpreteerd kunnen worden en
geconstateerde afwijkingen zouden met de mantel der liefde kunnen wordenbedekt.

Deze afhankelijkheid kan zichbovendien uitstrekken overhet gecombineerd
aanbod van verschillende certificatieactiviteiten. Van het zestal certificatie-
instellingen dat bijvoorbeeld de certificatie van arbodiensten verzorgt, hebben er
zich drie voor deze taak aangemeld om hun klanten een compleet dienstenpakket
te kunnen aanbieden. De certificatie van interne arbodiensten (arbodiensten die
onderdeel vormen van een bedrijf) kanbijvoorbeeld in een gedeeldpakket worden
aangeboden met certificatie van een kwaliteitssysteem van een bedrijf. Het lijkt
in dergelijke gevallen lastig om de beslissingen inzake de verlening van het
certificaat arbodienst volledig te kunnen scheiden van de verdere activiteiten.66

De inherente financiele afhankelijkheid vormtmijns inziens op zichzelfreeds
een bedreiging voor de onpartijdigheid van de certificatie-instelling. Deze
bedreiging is echtermet name aanwezig indien er sprake is van concurrentie tussen
de certificatie-instellingen. Indien verschillende certificatie-instellingen in dezelfde
markt actief zijn is het behoud van de klanten noodzakelijk om de betreffende
werkzaamheden te continueren. Zo wordt in een inspectierapport met betrekking
tot de handhaving van de wettelijke verplichtingen inzake de scheiding van niet-
herbruikbaar bouw- en sloopafval door een respondent uit de certificatiebranche
opgemerkt, dat andere certificeerders 'onder de prijs gaan' om klanten binnen te
halen enminderkwaliteit leveren en wordt door een andere respondent aangegeven
dat er een duidelijk verschil in aanpak is en elke certificatie-instelling de kwaliteit

66 Een voorbeeld van een dergelijke afhankelijkheid door een combinatie van publieke en private
controletaken deed zich voor bij de uitbesteding van controletaken inzake de certificatie van
zeeschepen door de scheepvaartinspectie aan particuliere classificatiebureaus. De Algemene
Rekenkamer stelde in haar rapport'Milieuvervuilingdoorzeeschepen' vastdat de classificatiebureaus
verschillende relaties hadden met de reders. In hun werkzaamheden voor de Scheepvaartinspectie
dienden de bureaus dezelfde reders te controleren, die zij als klant hadden voor hun reguliere
classificatiewerkzaamheden. De Algemene Rekenkamer achtte het risicovol dat er geen garanties
waren dat de classificatiebureaus zich bij hun controletaken voor de inspectie met de nodige
onafhankelijkheid zouden opstellen. (Rapport Algemene Rekenkamer Milieuvervuiling door
zeeschepen 2001, p. 18-19).
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levert die hij ingedachteheeft.67 Indiendeze certificatie-instellingeneenbelangrijke
taakuitvoerenbinnen het wettelijkhandhavingsstelsel kunnen dergelijke praktijken
tot ernstige gevolgen leiden.

Concurrentie tussen certificatie-instellingen behoeft echter niet per se
negatieve gevolgen te hebben voor de betrouwbaarheid van de certificatie-
instellingen. Concurrentie heeft tot gevolg dat bedrijven zich meer zullen moeten

gaan richten op de wensen van hun klanten. Indien de klanten belang hebben bij
zeer uitgebreide en strenge beoordelingen dan zullen certificatie-instellingen die
ook willen leveren. Certificatie-instellingen zullen ook vaak belang hechten aan
een betrouwbaar imago dat voor hun afzet op verschillende deelmarkten voor
certificatieactiviteiten van belang kan zijn. Een probleem is echter dat moeilijk
valtinte schattenhoe groothet draagvlak voorbetrouwbare certificatieactiviteiten
in de markt is en welke gevolgen eenkrappe marktkanhebben voorde onpartijdig-
heid van de certificatie-instelling ten opzichte van hun individuele klanten.

10          De rol van de Raad voor Accreditatie

Vanaf het begin van de jaren negentig is accreditatie een centraal onderdeel
geworden van het aanwijzingenbeleid.68 Het gebruik van accreditatie bij het
aanwijzingenbeleid zou de betrouwbaarheid van het Nederlands keurings-,
certificatie- en accreditatiesysteem ondersteunen, zou leiden tot een maximaal
gebruik van de in de markt aanwezige hulpmiddelen bij de uitvoering van
regelgeving en tot eenduidigheid van overheidsbeleid en zou tenslotte de efficiency
binnen de overheid verhogen.69 De overheid is nauw betrokken geweest bij de
fusie van verschillende accreditatie-instellingen tot de Raad voor Accreditatie.
De RvA is een privaatrechtelijke rechtspersoon die op de Nederlandse markt
welhaast als monopolist optreedt.70 De centrale positie van een nationale
accreditatie-organisatie is overigens gebruikelijk. In de meeste gevallen gaat het
echteromeen (semi-)overheidsorganisatie. DeNederlandse overheidheeft slechts
een beperkte invloed in het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting. De
beoordelingsactiviteiten van de RvA wordenbetaald doorde klanten: de certificatie-
instellingen.

67 Inspectierapport Niet-herbruikbaar bouw en sloopafval 1999, p. 64.
68          Kamerstukken II 1990/91, 21800 XIII, nr.  41.
69 Nota Normen, certificaten  en open grenzen  1995, p.  8.
70          Een op de Nederlandse markt actieve certificatie-instelling heeftzich niet willen laten accrediteren

door de RvA en heeft haar eigen accreditatie-organisatie opgericht.
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De centrale rol van de RvA bij de aanwijzingen van certificatie-instellingen
is neergelegd in een algemeneit overeenkomst tussen de Staat en de RvA.72 In de
meestrecente versie daarvan toont de RvA zichbereid om instellingen in hetkader
van een aanwijzing op een bepaald toepassingsgebied te beoordelen op eisen van
de EN 45000 serie. De betrokkenminister, die zijn oordeel wil baseren op toetsing
aan de EN 45000 normen, zal vervolgens een rapport van de RvA beschouwen
als eenbelangrijk bewijsmiddel voorde competentie van debetreffende instelling.
De overeenkomst biedt tevens de mogelijkheid dat wanneer een certificatie-
instelling geen accreditatie-overeenkomst met de RvA wil aangaan, de RvA in
opdracht van de minister een beoordeling van de betreffende instelling kan
uitvoeren. Enerzijds acht de Staat de activiteiten van de RvA van algemeen
economische belang, is de RvA de Nederlandse vertegenwoordiger in Europees
en internationaal accreditatieverband en hechten de ministers in het kader van de
aanwijzing van certificatie-instellingen belangrijke waarde aan de beoordelingen
van de RvA. Anderzijds wordt nadrukkelijk in de toelichting op de overeenkomst
vermeld dat de minister ook accreditatie-rapporten van andere Europese
accreditatie-organisaties als belangrijk bewijsmiddel aanmerkt en een instelling
ook op andere wijze dan door middel van accreditatie of EN 45000 beoordeling
haar competentie kan trachten aan te tonen. Men zou dan ook kunnen stellen dat
de accreditatie in een open markt plaatsvindt, waarbij de RvA concurreert met
buitenlandse accreditatie-organisaties en met mogelijke nieuwe partijen die tot
de Nederlandse markt toetreden.73 Alhoewel het beleid van de overheid ruimte
lijkt te laten voor andere mogelijkheden, vormt beoordeling door de RvA echter
voorde Nederlandse certificatie-instellingen normaal gesproken eennoodzakelijke
voorwaarde om de bij de wettelijke taakvervulling te worden betrokken.

Uit de casus blijkt dat, indien certificatieactiviteiten wettelijk zijn voorgeschreven,
op de certificatie-instellingen een toezichtsregime van toepassing is, als waren
zij belast met publieke taken ofbevoegdheden. Bij de uitvoering van het toezicht
op de certificatie-instellingen wordt echter, ondanks het feit dat dit tot de
verantwoordelijkheid van de aanwijzende minister behoort, met name vertrouwd
op accreditatie. De aangewezen certificatie-instellingen worden verplicht om de
beoordelingsrapporten van de RvA aan de minister op te sturen. De betrokken
certificatie-instellingen worden bovendien verplicht ermee in te stemmen dat de
RvA de minister met redenenen omkleed informeert over eventuele afwijkingen

71       In de casus is gebleken dat er ook overeenkomsten zijn tusscn de ministeries en de RvA.
72 Overeenkomst Staat - Raad voor Accreditatie 11 januari 2000.
73 Door voorstanders van deze concurrentiegedachte wordt er op gewezen dat er in Nederland nog

een accreditatie-instelling actiefis. Hetbetrefteen organisatie die is opgericht dooreen certificatie-
instelling QMS die zich niet onder de beoordelingen van de RvA wilde scharen. Deze organisatie
lijkt echter tot op heden geen serieus alternatief te vormen.
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die bij de herbeoordelingen (letterlijk 'het toezicht') worden geconstateerd ten
opzichte  van de oorspronkelijke accreditatie of beoordeling.  De RvA zal deze
informatie verstrekken indien de betrokken instelling daartoe heeft ingestemd.
Hierdoor fungeert deze organisatie feitelijk als beoordelings- en toezichtsorgaan
voor de overheid. De positie van de RvA doet vragen rijzen omtrent de inhoud
en waarde van de activiteiten van deze private organisatie in relatie tot de functie
die accreditatie vervult in het toezicht.

Certificatie-instellingen worden door de RvA beoordeeld op grond van de
normen ten aanzien van certificatieactiviteiten. In hoofstuk vij f is opgemerkt dat
de betreffende normen soms aanzienlijke interpretatieruimte laten. Interpretatieruim-
te in beoordelingscriteria die de onpartijdigheid en deskundigheid van certificatie-
instellingen dienen te waarborgen leidt echtertot onzekerheid over de waarde van

de beoordeling. Over de uitvoering van beoordelingen zijn echter wel met
verschillende ministeries nadere afspraken gemaakt. De RvA heeft zich in de
overeenkomst met de Staatbereid verklaard om toepassingsgerichte aspecten van
de normen - zoals in hoofdstuk vijf bleek bevatten de normen veel eisen die in
zekere mate overeenstemmen met publiekrechtelijke eisen - te beoordelen

overeenkomstig eendoorbelanghebbende partijen voorhetbetreffende toepassings-
gebied ontwikkelde specifiek (accreditatie-)schema, dan wel door de minister
vastgestelde specificaties welke in overleg met de RvA tot stand zijn gekomen.
Ditheeft geleidtot de vaststelling van zogenaamde richtlijn specifieke en wetgeving
specifieke accreditatieschema's (risa's en wesa's).74 De risa's en wesa's, die door
belanghebbende partijen onder begeleiding van een ministerie zijn vastgesteld,
worden beschouwd als beleidsregels voor de aanwijzing van de certificatie-
instelling door de minister. Deze regels vormen in feite eisen aan het certificatiesys-
teem van de certificatie-instelling belast met de wettelijke taak. Zij geven nadere

invulling aan verantwoordelijkheden, procedures en deskundigheidseisen. Op het
moment datde certificatie-instellingenbelast zijn met de uitoefening van de taken

fungeert de groep van belanghebbenden als een soort Centraal College van
Deskundigen.75

In hoofdstuk vijf is tevens aangegeven dat er enkele jaren geleden sterke
kritiek werd geleverd op het functioneren van de RvA. Er werd gesteld dat de
beoordelingen een sterk papieren gehalte hadden in plaats van dathet functioneren

74 Deze risa's en wesa's blijken overigens ook criteria te bevatten die niet direct onder een bepaald

aspect van de normen kunnen worden geschaard. Het gaat dan met name om publiekrechtelijke
randvoorwaarden aan de taakuitoefening die voortkomen uit hun publiekrechtelijke bevoegdheid.
Deze vormen dan geen deel van de accreditatie, maar worden wei afzonderlijk door de RvA
beoordeeld. Richtlijn Specifiek Accreditatieschema Liften, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, 2001, p. 5-7.

75 The dutch system ofdirective-specific accreditation. Presentatie G. Van Malkenhorst, EOTC Critical
Issues Workshop.
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van de certificatie-instellingen in de praktijk goed werd gecontroleerd. Er werd
tevens gestelddat de RvA weinig aandacht had voorde onafhankelijkheid, kennis

en ervaring van de auditors van de certificatie-instelling, de bewaking van de
vertrouwelijkheid van de gegevens van de klanten en de tijdsbesteding door de
auditors van de certificatie-instelling. Ook in de casus van de erkende kwaliteitsver-

klaringen is de taakvervulling door de RvA ter discussie komen te staan. De RvA

zegt echter haar functioneren te hebben verbeterd en geeft nu bijvoorbeeld aan
bij (her)beoordelingen ook een praktijkbeoordeling (zogenaamde bijwoning) uit
te voeren. Of en in welke mate haar functioneren daadwerkelijk beter is blijft
onduidelijk.

De RvA zelfgeeft aan te kampen met een gebrek aan duidelijke eenvormige
sturingvanuit de verschillende ministeries. Ookblijkthij inmiddels zelfeenpositie
binnen het publieke domein te ambieren.76 Wat de RvA met dit laatste nu precies
denkt te winnen is vooralsnog niet geheel duidelijk. Zijn ambitie kan gegrond zijn
op het feit dat hij duidelijkheid wil over zijn (centrale) positie, op een behoefte
aan een versterking van de onafhankelijkheid ten opzichte van certificatie-
instellingen, maar ook op de wens meer financiele ruimte te hebben om de

noodzakelijk geachte beoordelingsactiviteiten ten aanzien van certificatie-
instellingen te voeren. Gezien de maatschappelijke belangen die met accreditatie

zijn gemoeid lijkt het zaak de precieze problemen die de RvA ondervindt aan nader
onderzoek te onderwerpen.

Tussenconclusie:

Alhoewel de laatste jaren in het streven naar een terugtredende overheid en een

vergroting van de marktwerking publieke taken worden afgestoten en marktprikkels
worden geintroduceerd om de effectiviteit van de semi-collectieve sector te

vergroten, vormt bij certificatieactiviteiten marktwerking nadrukkelijk ook een
bedreiging van de betrouwbaarheid van de activiteiten. Onpartijdige beoordelingsac-
tiviteiten en een klantgerichte benadering gaan niet altijd samen.

Het feit dat certificatie, zoals de regering stelt, van en voorhet bedrij fsleven
is en onder open concurrentieverhoudingen functioneert en het stelsel daarmee

goed in de pas kan blijven met ontwikkelingen die zich voordoen in handel en

industrie, maakt certificatie ook kwetsbaar. Hlt bedrijfsleven bestaat niet. In
sommige branches is het besefvan maatschappelijke verantwoordelijkheid sterk

aanwezig, in andere branches is dat niet het geval. Het feit dat certificatie de
ontwikkelingen in een branche volgt kan daarmee zowel positieve als negatieve
gevolgen hebben voor de borging van publieke belangen.

76 RvA Jaarverslag 2001, p. 16
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De nauwgezette toepassing van de normen voor certificatieactiviteiten dient
onder andere te verzekeren dat de certificatie-instellingen zorgvuldig te werk gaan
en klachten en bezwaren op correcte wijze behandelen en dient te voorkomen dat
deze instellingen zich eenzijdig richten op de belangen van hun klanten.
Accreditatie dient deze waarborgen te garanderen. De RvA vervult daarmee een

belangrijke rolin de borging van de betrouwbaarheid van de certificatieactiviteiten,
ook wanneer de erkenning van en het toezicht op certificatie-instellingen formeel
in handen is van de minister. Er is echter (te) veel onduidelijkheid over de mate
waarin accreditatie de daadwerkelijke betrouwbaarheid vancertificatieactiviteiten
garandeert. Doorde onafhankelijke (private) positie van de RvA heeft de overheid
nauwelijks zeggenschap overde uitvoering van de accreditatieactiviteiten, terwijl
zij bij de uitvoering van het toezicht op certificatie-instellingen doorgaans wel
vertrouwt op de beoordelingen van de RvA. Het toezicht op de certificatie-
instellingen blijft daardoor een blinde vlek.

11 Maatschappelijk draagvlak en publiek vertrouwen

Indien certificatie wordt gehanteerd in relatie tot wetgeving worden twee
ordeningsstelsels gecombineerd die uitgaan van verschillende vertrekpunten. In
het publiekrecht is het uitgangspunt dat de overheid ten dienste van het publieke
belang normerend en handhavend optreedt. Bij certificatie besluit een persoon
ofbedrijfzich op vrijwilligebasis te scharen onderregels die een gemeenschappe-
lijk belang in een bepaalde sector dienen. Hij laat zich controleren op de naleving
vandeze regels zodatbij anderebetrokkenpartijenhet vertrouwenbestaatdat deze
regels ook daadwerkelijk worden gehanteerd.

Deze verschillende vertrekpunten leiden tot problemen indien beide
ordeningsstelsels op elkaar ingrijpen. De problemen worden veroorzaakt doorhet
feit dat eenzijdig overheidsoptreden nu eenmaal anders functioneert dan de borging
van individuele en collectieve belangen door private partijen in een bepaalde
branche. Elk stelsel kent zo haar eigen voor- en nadelen. Het ene is niet per se
beter of slechter dan het andere. Het is vooral anders. Een overheid die gebruik
wil maken van certificatie dient met de specifieke kenmerken van het verschijnsel
rekening te houden en daarop in te spelen.

Het alternatie f is om de certificatiestructuur zodanig in te richten, dat deze
voldoet aan alle voorwaarden voor overheidsoptreden. Dan zou de overheid mijns
inziens echter geen gebruik meer maken van het verschijnsel 'certificatie', maar
zou zij de certificatie-instellingen denatureren tot semi-overheden, welke op
dezelfde problemen zullen stuiten als de overheid ontmoet bij haar eenzijdige
optreden.

227



Hoofdstuk 9

Doordaadwerkelijk aansluiting te zoeken bij het fenomeen certificatie - door
met andere woorden in te spelen op mechanismen die de betrouwbaarheid van
certificatie ondersteunen en gebruik te maken van de reeds binnen de structuur
bestaande inspraak- en klachtenprocedures - zou de toepassing van certificatie
ter ondersteuning van overheidsbeleid reeds sterk kunnen worden verbeterd.

11.1 Ondersteuning van de vraag naar betrouwbare certificatieactiviteiten

Uit de casus is gebleken dat de toepassing van certificatie meestal samengaat met
een veranderende wijze van sturing. Vergroting van de mogelijkheden van
certificatie ten dienste van het publieke belang begint bij het vergroten van
verantwoordelijkheden van burgers en bedrijven. Normadressaten dienen meer
bewust te worden gemaakt van de wensen vanbij hunactiviteitenbetrokkenpartijen
en/of dienen meer geconfronteerd te worden met de negatieve gevolgen van hun
activiteiten voor het algemeen belang. Door middel van overleg en/ofwetgeving
kan hen de taak worden gegeven om andere belanghebbenden bij hun activiteiten
te betrekken (bijv. ondernemings- ofclientenraden). Marktprikkels kunnen worden
gecreeerd waar deze tot op heden niet aanwezig waren (bijv. persoonsgebonden
zorgbudgetten). Daar waar negatieve effecten van het handelen zwaardere
consequenties hebben voor de bedrijven zelf, zullen deze eerder preventieve
maatregelen nemen. Daar waarhethandelennoodzakelijke aanderden moet worden
verantwoord zijn bedrijven eerder geneigd zich onder de daartoe gecreeerde
mechanismente scharen. Hetkost tijd omnieuwe sturings- en verantwoordingsme-
thoden te introduceren en te ontwikkelen. Soms heeft de overheid de neiging reeds
terug te treden alvorens een nieuw evenwicht van verantwoordelijkheden is
opgetreden. Nadrukkelijk is dit aan de orde bij de Kwaliteitswet zorginstellingen
waar de wetgever en toezichthouder zich op een nieuwe situatie hebben gericht,
maar de branche zelfnog aan het begin van een implementatiefase van een nieuw
systeem van ordening en kwaliteitsborging staat.

11.2 Transparantie van de sector

Mijns inziens heeft de overheid er in het afgelopen decenniumte veel naar gestreefd
om certificatie een toepassing te geven in wetgeving en te weinig aandacht besteed
aan de vraag of de bestaande structuur wel in voldoende mate klaar (en bereid)
is om een publieke functie te vervullen. Dat de certificatiestructuur geen bezwaar
heeft tegen nieuwe afzetmarkten lijkt mij vanzelfsprekend. Daar waardeze structuur
echter meer wordt betrokken bij activiteiten waarmee publieke belangen zijn
gemoeid, zou er ook een besefmoeten bestaan dat de betreffende activiteiten een
bredere verantwoordelijkheid met zich brengen.
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In het voorgaande is verschillende malen opgemerkt dat de normen voor
certificatieactiviteiten veel waarborgen kennen die overeenstemming vertonen
met publiekrechtelijke waarborgen (zoals het vereiste van onpartijdigheid ofde
aanwezigheid vanbezwaarprocedures). Van veel vandeze waarborgenblijft echter

ook naditonderzoekonduidelijk op welke wijze deze waarborgen doordetientallen
certificatie-instellingen worden geYmplementeerd. Dat ze worden gehanteerdbewijst
het accreditatiecertificaat, maarhoeblijft materie voornaderempirischonderzoek.

De betrouwbaarheid van certificatieactiviteiten zou mijns inziens kunnen
worden versterkt, indien de certificatiestructuur meer openheid zou betrachten
over de uitgevoerde activiteiten. Belanghebbenden kunnen slechts reageren op
de uitvoering van certificatieactiviteiten, indien zij inzicht hebben in de eisen die
worden beoordeeld en inde wijze waarop debeoordelingenplaatsvinden. Dit vraagt
dat zij eenvoudig kennis kunnen nemen van de gehanteerde regels en procedures.
De certificatie-instellingen zouden hierbij een zo groot mogelijke openheid moeten
betrachten. Belanghebbendenkunnen danhun inzichten overde certificatieactivitei-
ten meedelen aan de gecertificeerde, maar zij kunnen ook de certificatie-instelling
zelfbenaderen. Een certificatie-instelling heeft weliswaar qua betaling alleen de
certificaathouder als klant, maar moet wat betreft de aard van de dienstverlening
geacht worden de gedeelde belangen in een branche te vertegenwoordigen. Deze
gedachte is reeds neergelegd in de private normen voor certificatieactiviteiten en
geldt te meer indien certificatieactiviteiten publieke belangen moeten dienen. Dit
impliceert dat de certificatie-instelling niet alleen formeel de procedures heeft om
wensen en klachten van belanghebbenden te behandelen (zoals de normen voor
certificatieactiviteiten voorschrijven), maar ook actief openheid betracht met
betrekking tot de aanwezigheid en inhoud van deze procedures.

77

11.3 Toezicht- enhandhavingsinspanningen ter ondersteuning van certificatie

In de casus ziet men verschillen met betrekking tot de vraag of de overheid zelf
nog over toezicht- en handhavingsinstrumenten beschikt en deze hanteert naast
certificatie. In de casus arbodiensten vormt certificatie de enige methode van
beoordeling van de wettelijk vereiste deskundigheid van arbodiensten. Wel kan
de arbeidsinspectie werkgevers aanspreken op een tekortschietend arbeidsomstan-

dighedenbeleid en vermeende gebreken, die in de uitvoering van arbodienstverle-
ning bij het toezicht binnen de bedrijven worden geconstateerd, terugkoppelen
naar de afdeling van het ministerie die belast is met het toezicht op certificatie-
instellingen. In de casus van de erkende kwaliteitsverklaringen dient het bevoegd
gezag bij de beoordeling van het bouwplan uit te gaan van de juistheid van de

77          Vergelijk het onderscheid tussen openbaarheid en openheid, gernaaktdoorKlijnstra (Klijnstra 2000,
P. 4)
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kwaliteitsverklaringen en daarmee van de geschiktheid van de bouwmaterialen
en bouwdelen, indien zij op de juiste wijze binnen de bouwconstructie worden
gehanteerd. Onduidelijk is ofhet bouw- en woningtoezicht deze geschiktheid voor
de desbetreffende toepassing bij het toezicht op de bouwactiviteiten nog mag
controleren. In de praktijk lijkt deze beoordeling in ieder geval niet ofnauwelijks
plaats te vinden. Ter uitvoering van de Richtlijn bouwproducten dient de lidstaat
toezicht te houden op de bouwproducten die op de markt worden gebracht. Dit
toezicht dient zich uit te strekken over de vragen of de producten voorzien zijn
van een CE-markering en of deze gerechtvaardigd is aangebracht. Hier heeft de
overheid derhalve nadrukkelijk de mogelijkheid om zich te vergewissen van de
betrouwbaarheid van de conformiteitsbeoordelingsprocedures (waaronder
certificatie). In het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen vormt certificatie
een buitenwettelijk instrument om aan de wettelijke verplichting tot het bieden
van'verantwoorde zorg' te voldoen. Doormiddel van het toezicht op de naleving
van de wettelijke voorschriften kan de inspectie voor de gezondheidszorg derhalve
een helder beeld krijgen van de betrouwbaarheid van de certificatieactiviteiten.

Buiten het feit dat de wetgever kan trachten de betrouwbare uitvoering van
certificatieactiviteiten vanbovenafte garanderendoorbijvoorbeeld erkenning van
de certificatie-instelling door de minister voor te schrijven en eisen te stellen aan
de certificatie-instelling (waaronder eventueel accreditatie), biedt derhalve de
aanwezigheid van eigen instrumenten, indien althans de overheid zichzelf nog
toezicht en handhavingsinstrumenten heeft voorbehouden met betrekking tot het
specifieke beleidsterrein waarop certificatieactiviteiten worden uitgevoerd, de
mogelijkheid om zich van de betrouwbaarheid van deze activiteiten te vergewissen.
Toezicht en handhavingsinspanningen kunnen niet alleen dienen om de naleving
van de wettelijke voorschriften doorburgers enbedrijven te bewerkstelligen, maar
kunnen ook gebruikt worden om bedrijven te confronteren met de mogelijk
gebrekkige dienstverlening die zij in het private circuit hebben ingeroepen. Dit
zou branches ertoe kunnen bewegen om aan te dringen op de nauwkeurigheid van
de uitvoering van certificatieactiviteiten. Met de informatie die uit toezichtsactivitei-
ten wordt verkregen kunnen bovendien certificatie-instellingen nadrukkelijk worden
aangesproken op de uitvoering van hun activiteiten. Dit kan geschieden in het licht
van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister, maar ook, indien deze niet
aanwezig is, doorals toezichthouder zelfgebruik te maken van de klachtenprocedu-
res van de certificatie-instelling, zich direct te wenden tot het College van
Deskundigen dat het certificatieschema beheert ofdoor de RvA in te lichten over
de veronderstelde gebreken in de uitoefening van certificatieactiviteiten. De
overheid kan met andere woorden zich meer nadrukkelijk opstellen als direct
betrokkene, inspelen op de mechanismen die dit private verschijnsel regeren en
gebruik maken van de procedures die in de certificatiestructuur aanwezig zijn.
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12          Conclusie

Wanneer we de balans opmaken van het onderhavige hoofdstuk springt een aantal
zaken direct in het oog. Allereerst volgde uit de terugblik op de casusposities, die
zijn uitgewerkt in de hoofdstukken zes, zeven en acht, dat publieke toepassingen
van certificatie steeds mede zijn ingegeven door problemen met regelgeving op
zowel Europees als nationaal niveau. Zo hebben we gezien dat de Europese
regelgever er vaak niet in slaagt concrete normen vast te stellen voor zaken als

de veiligheid van producten. De normstelling wordt daarbij gezien de traagheid
en gebrekkige resultaten van onderhandelingen op regeringsniveau deels
'uitbesteed' aan private normalisatie-instellingen. Voor wat betreft de controle
wordt vervolgens aangesloten bij internationale vanuit de markt ontwikkelde
(geharmoniseerde)beoordelingsprocedures om te voorkomen dat de verschillende
nationale procedures alsnog extra lasten voor bedrijven veroorzaken. Daarnaast

zijn er op nationaal niveau de overbekende problemen met gebrekkige naleving
en tekortschietende uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van met name veel
beleidsinstrumentele regelgeving op gebieden als gezondheidszorg, arbeidsomstan-

digheden, (product)veiligheid et cetera.
Uit de behandeling van de casus is duidelijk geworden dat er ten aanzien

van uiteenlopende problemen bij de borging van publieke belangen door middel
van certificatie niet 66n 'allesverklarende' factor kan worden aangewezen. De
waarde van certificatie als controlemechanisme blijkt in de praktijk door tal van
uiteenlopende factoren te worden beinvloed.

In de eerste plaats zijn er de bijzondere eigenschappen van de certificatiestruc-
tuur zelfdie risico-factoren opleveren waar het gaat om het vertrouwen dat vanuit
het publieke belang gesteld kan worden in het verschijnsel certificatie. Hierbij
traden reeds in hoofdstuk vij fnaar voren het feit dat: 1) belanghebbende partijen
zelf verantwoordelijk zijn voor de methode van onderzoek, 2) certificatie-
instellingen in een commerciele dienstverlener/klant-relatie staan tot degene die
zij geacht worden (op onafnankelijke wijze) te beoordelen en 3) de onzekerheid
rondom het 'toezicht' op de betrouwbaarheid van certificatie-instellingen door
accreditatieorganisaties.

In de tweede plaats gaat het om de vraag op welke wijze er door de wetgever
wordt getracht om certificatie in te zetten. Daarbij lijkt het te principieel te gaan
om een keuze tussen ofwel de toepassing ter ondersteuning van de naleving van
wet- en regelgeving (denk aan de certificatie van kwaliteitszorgsystemen in de
zorgsector) ofwel de toepassing als alternatiefvoor de handhaving door de overheid

(denk aan de erkenning van en het toezicht op arbodiensten). Tegelijkertijd echter
komt de toepassing van certificatie welhaast nooit 'alleen', maar gaat dit steeds

gepaard met een gewijzigde wijze van overheidssturing waarbij gebruik wordt
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gemaakt van interne borgingsmethoden (kwaliteitssystemen), horizontale
borgingsmethoden (vergrote inspraak van en verantwoording naarbelanghebbende
partijen) enprikkels die heteigenbelang vandeburgers enbedrijvenbij de naleving
van wetgeving moeten versterken (bijvoorbeeld een groter financieel eigen risico).

In de derde plaats lijkt de wetgever niet goed te weten welke (aanvullende)
waarborgen hij moet creeren om certificatie op een betrouwbare wijze ten dienste
vanpublieke belangen inte zetten (denkbijvoorbeeld aan de voortdurende discussie
over zbo-status van de RvA en de kenbaarheid van normen en certificatieregelingen
voor het publiek).

Op de keper beschouwd lijkt het met name de onderlinge afhankelijkheid
van wetgeving, marktwerking, nalevingsbereidheid, betrokkenheid vanbelangheb-
benden en toezicht en handhavingsinspanningen te zijn, die bepaalt ofcertificatie
op succesvolle wijze kan worden toegepast ten behoeve van de realisering van
wettelijke doelstellingen.

Vervolgens is in dithoofstuk gesproken over de vraag in hoeverre de overheid
verantwoordelijk is voor de publieke functie van certificatie. Om te beginnen is
ter beantwoording van deze vraag gekeken naar 'uiterlijke kenmerken' die iets
zeggen over de mate waarin overheden verantwoordelijk zijn voor de overname
van de inhoud van normen en certificatieschema's in wetgeving. Inparagraafvijf
is daarom teruggegrepenop het feit dat aannormalisatie- en certificatie-instellingen
nooit regelgevende bevoegdheid is toegekend (van formele delegatie aan deze
private instellingen is volgens de heersende dogmatiek geen sprake). Dit
veronderstelt naarmijn mening dat striktjuridisch uiteindelijk alleen de wetgever
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van de in wettelijke
voorschriften gehanteerde buitenwettelijke regels. Dit laatste is waarschijnlijk de
achterliggende reden dat in het huidige wetgevingsbeleid, zoals dat onder andere
is neergelegd in de Aanwijzingen voor de regelgeving, verwijzing naar private
regels altijd statisch (inclusiefde datum vanpublicatie) moet worden vormgegeven.
Latere wijzigingen van de betreffende buitenwettelijke regels zouden daardoor
nooit materieel de uitoefening van een (nieuwe) publiekrechtelijke bevoegdheid
kunnen behelzen.

Deze eis van starre verwijzing zou echter wel een einde maken aan de
veronderstelde flexibiliteit van de toepassing van deze vormen van zelfregulering
in het wetgevingsbeleid. Doordat in normen en certificatieschema's bovendien
vaak wordt doorverwezen naarandere normdocumenten en certificatieregelingen
roept dit de vraag op tot waar de verantwoordelijkheid van de wetgever reikt (het
lijkt onmogelijk dat de wetgever zelfstandig elke wijziging van normen tot in de
zoveelste graad voortdurend controleert). Bovendien worden bij de wettelijke
toepassing vancertificatie verschillende koppelingsconstructies gebruikt, waarbij
het verband tussen wettelijke regelingen en certificatieschema's indirect wordt
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vormgegeven en het lastig is de verantwoordelijkheid van de wetgever vast te
stellen.

Ook ben ik van mening dat de wetgever zijn verantwoordelijkheid voor de
door hem gehanteerde buitenwettelijke regels niet mag ontlopen door (bewust)
op eenzodanige manier(bijvoorbeeld facultatief)naarprivate regels te verwijzen,
datdaaraannooitonvoorwaardelijke rechtsgevolgen worden verbonden. Ditontslaat
de wetgever wellicht vanbepaalde staatsrechtelijke verplichtingen (te denken valt

aanbekendmakingvereisten), maarzou, indien opbrede schaal toegepast, ernstige
gevolgenkunnen hebben voorde rechtszekerheid van diegenendie geacht worden
de betreffende regels na te leven. Burgers zouden in wetgeving geconfronteerd
kunnen worden met een groot aantal globale wettelijke normen waarachter een
wereld van richtlijnen besloten ligt, waarvan zij niet weten in hoeverre de naleving
ervan tegemoet komt aan de bedoelingen van de wetgever.

Concluderend kan worden gesteld dat het aanbeveling verdient dat de wetgever
op enigerlei wijze betrokken blijft bij de totstandkoming van buitenwettelijke
normen en certificatieschema's. De wetgever zou zorg kunnen dragen voor
voldoende waarborgen in het regelstellend proces (bekendmaking van de
ontwikkeling van initiatieven tot regelstelling, transparantie van procedures, et

cetera) en zou ook zelfbij de vaststelling van de inhoud van het certificatieschema

betrokkenkunnenblijven(bijvoorbeelddoorals'waarnemer' bij deberaadslagingen
van het CvD aanwezig te zijn). Dit is zowel van belang uit het oogpunt van de
legitimiteit en rechtszekerheid van de gehanteerde regels alsook voor de
waarborging van de effectiviteit van het zelfregulerend vermogen van normalisatie-

en certificatie-instellingen.
Een ander punt waarop de verantwoordelijkheid van de wetgever, en meer

in het algemeen die van de overheid, ter sprake komt betreft de 'overheidsstatus'
van certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie. De discussie over de

vraag of certificatie-instellingen en/of de  RvA als zelfstandige bestuursorganen
dienen te worden aangemerkt gaat in feite over niets anders dan de vraag in
hoeverre de overheid publiekrechtelijke waarborgen moet stellen aan certificatie-
instellingen die wettelijke taken vervullen. Zonderenige twij felkunnencertificatie-
instellingenen de RvA op basis van verschillende regelingen worden aangemerkt
als zelfstandigbestuursorgaan. De wettelijke erkenning die certificatie-instellingen
bijvoorbeeld aan arbodiensten verlenen kan niet anders worden aangemerkt dan
als het uitoefenen van openbaar gezag, terwijl de bewuste instellingen niet
hierarchisch ondergeschikt zijn aan de minister van SZW. Tegelijkertijd zijn er
veel certificatie-instellingen die wel beslissingen nemen die enig rechtsgevolg
hebben, terwijl deze niet kunnen worden aangemerkt als een besluit in de zin van
artikel  1:3  van  de  Awb (denk bijvoorbeeld  aan het in hoofdstuk vier gegeven
voorbeeld van instellingen die zichbezighoudenmet certificatie vanmilieuzorgsys-
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temen en die beslissingen nemen die relevant zijn voor de vraag op welke wijze
debeleidsruimte van de vergunningverlenerbij de keuze vanhet type voorschriften
wordt ingekleurd).

Indien certificatie-instellingen (zelfstandige) bestuursorganen zijn heeft dit
noodzakelijkerwijs tot gevolg dat zij vallen onder bepaalde publiekrechtelijke
beschermingsregimes (onder andere de Awb, Wob, WNo). Bovendien heeft dit
tot gevolg dat de centrale overheid sturings- en controleactiviteiten moet verrichten,
waar het gaat om de wijze waarop certificatie-instellingen uitvoering geven aan
wettelijke taken. De regering wenst echterdatcertificatie-instellingen niet'binnen
het publieke domein worden getrokken'. Juist omdat certificatie een verschijnsel
is dat onder private (marla)condities functioneert, sluit het volgens de regering
aan bij de dynamiek van de handel en industrie. Zij lijkt bevreesd dat bepaalde
publiekrechtelijke eisen zoals openbaarheid van bestuur, rechtsbescherming en
beginselen vanbehoorlijkbestuurop van origine private instellingen van toepassing
worden. Dat zou vervolgens de effectiviteit en doelmatigheid van de certificatie-
structuur kunnen aantasten. Een ander motief voor de regering, dat op de
achtergrond lijkt mee te spelen, is dat de overheid het bedrijfsleven alleen bereid
vindt om voorde kosten van externe beoordelingen op te draaien, indien certificatie-
instellingen onder marktomstandigheden (concurrentie) diensten verlenen aan
bedrijven waardoor de prijs van deze beoordelingen zo laag mogelijk blijft en de
activiteiten van de certificatie-instellingen zoveel mogelijk blijven aansluiten bij
de wensen van de afnemers van certificatieactiviteiten in de markt.

Uiteindelijk rest de vraag ofhet enkele feit dat certificatie-instellingen geen
bestuursorganen zijn en geen publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen per se
tot gevolg heeft dat er daarom ook geen publiekrechtelijke regels op hen van
toepassing horen te zijn. Het feit dat burgers zich in het licht van de naleving van
wettelijke regels tot certificatie-instellingen wenden, kan ook buiten de vraag of
zij meteenbestuursorgaan van doen hebben eenathankelijkheidsrelatiebewerkstel-
ligen. Deze afhankelijkheidsrelatie werpt vervolgens de vraag op of er geen
additionele publiekrechtelijke waarborgen op deze instellingen van toepassing
zouden moeten zijn. Los daarvan is het niet duidelijk hoe de overheid de uitvoering
en handhaving van wettelijke regels kan garanderen, indien zij daarbij sterk leunt
op conformiteitsbeoordelingen door certificatie-instellingen, zonder dat zij zelf
enige invloed heeft op de mate van betrouwbaarheid van de betreffende controle-
activiteiten. Voor wat betreft dit laatste punt valt te denken aan het voorbeeld van
certificatie van zorginstellingen. Indien de inspectie voor de gezondheidszorg
nadrukkelijk gevolgen zou (gaan) verbinden aan het bezit van certificaten, door
desbetreffende zorgaanbieders bijvoorbeeld een lageprioritering in hettoezichtsbe-
leid te geven, zonder zich ervan te vergewissen dat de certificatieactiviteiten ook
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leiden tot 'verantwoorde zorg', zou de handhaving van de Kwaliteitswet
zorginstellingen op losse schroeven komen te staan.

In het laatste deel van het hoofdstuk is nogmaals ingegaan op de intrinsieke
risico's van het verschijnsel certificatie die (ook) spelen indien certificatie ten
dienste van regelgeving wordt gehanteerd. Allereerst gaat het daarbij om de
vaststellingvanbeoordelingscriteriavoorcertificatie doorbelanghebbendepartijen.
Aangegeven is dat ten aanzien van normalisatie-instellingen en Colleges van
Deskundigen onvoldoende helderheidbestaat overde vraag ofalle belanghebbende
partijen hun inbreng in het proces van regelstelling hebben kunnen leveren. Met
namebij Colleges vanDeskundigenis ditte wijten aaneen gebrek aan transparantie
van procedures. Het risico, dat onevenwichtige participatie van belanghebbende
partijen vormt voorde (on)gerechtvaardigdheid van het vertrouwen datbelangheb-
bende partijen aan certificaten ontlenen, zou de wetgeverniet lichtmogen opnemen.
In de huidige situatie verdienthet sterk aanbeveling dat de overheid nauw betrokken

is bij de totstandkoming en het beheer van certificatieschema's die in relatie met

wetgeving (zullen) worden gehanteerd. Het risico van gebrekkige regelstelling
is mijns inziens momenteel groter dan de problemen die mogelijk zouden volgen
uit een vermenging van publieke en private verantwoordelijkheden. De overheid
behoeft ook niet actief deel te nemen aan het proces waarin certificatieschema's
totstandkomen, zolang zij maar weet heeft van de wijze van totstandkoming en
de inhoud van gehanteerde regelingen. Dit voorkomt dat zij zelfongerechtvaardigd
vertrouwt op certificatieactiviteiten, dan wel bij burgers ongerechtvaardigd
vertrouwen wekt over de waarde van wettelijk relevante certificaten. Tegelijkertijd
zal de wetgever ook partijen, die direct bij certificatie zijn betrokken, dienen aan

te spreken op hun verantwoordelijkheid. Eigenlijk is het onbegrijpelijk waarom
een structuur die is ingericht om vertrouwen te creeren in het maatschappelijk
verkeer dermate 'mistige' procedures van regelstelling kent. Het lijkt niet zo
moeilijk om, bijvoorbeeld door middel van het internet, de werkzaamheden van

regelstellende commissies alsmede de inhoud van totstandgekomenregels grotere
bekendheid te geven. Mocht dit ten koste gaan van de effectiviteit van het
regelstellend proces en het draagvlak voor de toepassing van certificatie, dan is
certificatie in het betreffende geval wellicht niet de juiste methode om publieke
belangen te dienen.

Vervolgens is ingegaan op de risico's die concurrentie tussen certificatie-
instellingenmeebrengt voorhet vertrouwen dat incertificatie kan worden gesteld.
Het feit dat de gecertificeerde een klant is van de certificatie-instelling en in veel
gevallen (afhankelijk van de aanwezige aanbieders op de marla) ook naar een
andere dienstverlenerkan gaan, kan de onpartijdige uitvoering vande certificatieac-
tiviteiten onder spanning zetten. De toekenning van openbaar gezag aan of de

uitvoering van publieke taken door privaatrechtelijke rechtspersonen is - hoewel
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niet door een ieder even wenselijk beschouwd - allerminst zeldzaam. Het feit dat
in verschillende wettelijke regelingen een in beginsel onbeperkt aantal instanties
belast is met bepaalde bevoegdheden welke zij in onderlinge concurrentie
uitoefenen is echter wel bijzonder. Het is mijns inziens niet zozeer de publieke
taak op zich, als wel de aard van de taak van certificatie-instelling - de onpartijdige
beoordeling van de overeenstemmingmet wettelijke eisen - die zich lastig verhoudt
metopen concurrentie. De onpartijdigheid van de certificatie-instellingen wordt -
naast de onafhankelijkheidseisen uit de normen voor certificatieactiviteiten - met
name bewaakt door de eis van betrokkenheid van belanghebbende partijen bij de
vaststelling en het beheer van het certificatiesysteem. Deze eis is vergelijkbaar
met de in de literatuur geponeerde voorwaarde dat private partijen enkel met een
bestuursbevoegdheid mogen wordenbelast, indien men aanbetreffende instanties
zo minmogelijkbeleidsruimte overlaat. Naarmate de wetgeveren/ofbelanghebben-
de partijen minder eisen hebben gesteld aan de uitvoering van de certificatieactivi-
teiten bestaat meer vrijheid van certificatie-instellingen om tegemoet te komen
aan de wensen van hun klanten. De betrouwbaarheid van de uitvoering van
publiekrechtelijke taken doorde certificatie-instellingen kannadrukkelijk worden
bedreigd, indien daaraan in de markt onvoldoende behoefte bestaat. Met name
in een krappe markt kan prijsconcurrentie de zorgvuldigheid van de beoordelingen
ondergraven en kan het belang dat certificatie-instellingen hebben bij het behoud
van hun klanten de objectiviteit van hun oordeelsvorming bedreigen. Dit kan nog
worden versterkt indien de certificatie-instellingen hun publieke taak combineren
met andere certificatieactiviteiten voor dezelfde afnemers. Of deze risico's zich
al dan niet verwerkelijken hangt met name af van de gedeelde behoefte aan
nauwgezette beoordelingen in de betreffende branche.

Tenslotte dient de private toezichthouder van de certificatie-branche de
betrouwbaarheid van deze instanties te waarborgen. In de casus blijkt dat de
overheid in de wettelijke toepassingen van certificatie steeds gebruik maakt van
de activiteiten van de RvA. Er bestaat echter aljaren twijfel over het functioneren
van de RvA. Deze twijfel strekt zich uit over de vraag of de gehanteerde criteria
(de EN 45000 serie en interpretaties) voldoende zijn om de betrouwbaarheid van
de certificatie-instellingen te garanderen (wat is bijvoorbeeld de noodzakelijke
deskundigheid van het personeel van een certificatie-instelling?) alsmede over
de vraag of de wijze van uitvoering van de beoordelingsactiviteiten voldoende
zekerheid schept (besteed de RvA voldoende aandacht aan de onafhankelijkheid
en deskundigheid van de certificatie-instelling en in welke mate beoordeelt de RvA
ook het feitelijk functioneren van de certificatie-instelling enniet slechts de wijze
waarop de certificatie-instelling op papier functioneert?). Deze onduidelijkheid
vormt bij de publieke toepassing van certificatie een risico voor de uitvoering en
handhaving van wetgeving, indien de overheid voor wat betreft de borging van
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het functioneren van desbetreffende certificatie-instellingente veelop beoordelin-
gen van de RvA leunt.

Alhoewel in verschillende publieke toepassingen certificatie nadrukkelijk
overheidsfuncties heeft overgenomen, voorkomt de betrokkenheid van belangheb-
benden bij de vaststelling van het certificatiesysteem en het (tevens) door de
wetgever gehanteerde open stelsel van certificatie-instellingen dat de uitvoering
van certificatieactiviteiten gelijk als klassieke publiekrechtelijke instrumenten
fungeert. Tenzij de wetgever dit stelsel geheel wil omvormen tot een klassiek
overheidsinstrument hetgeen noch overeenstemt met het kabinetsbeleid, noch
aansluitbij de remedie die het gebruik van certificatie zou vormen voorproblemen
die zich bij de publiekrechtelijke normstelling, het toezicht en de handhaving
voordoen, dient de overheid de specifieke eigenschappen van certificatie te
onderkennen en trachten daarop in te spelen. Dit betekent mijns inziens dat, zoals
ook de casus laten zien, dit verschijnsel vooral moet worden gehanteerd in
combinatie met sturingsmethoden waarbij de eigen verantwoordelijkheid van
burgers en bedrijven wordt versterkt en zij genoodzaakt worden over de wijze
waarop zij aan publiekrechtelijke verplichtingen invulling geven met direct
betrokkenen overleg te voeren en aan hen verantwoording afte leggen. Certificatie
kan vervolgens binnen een dergelijk (deels) horizontaal functionerend stelsel in
een behoefte voorzien, indien alle belanghebbende partijen op eenvoudige wijze
(bijvoorbeeld via een homepage) kennis kunnen nemen van gehanteerde regels
en procedures en gemakkelijk kunnen achterhalen waar zij terecht kunnen met
kritiek ofklachten. De in de normen voor certificatieactiviteiten voorgeschreven
inrichting van procedures van certificatie-instellingen kan pas optimaal worden
benut indien belanghebbenden daar weet van hebben. De tevens in de normen
voorgeschreven informatieverplichting over beoordelingscriteria, wijze van
beoordeling en reglementen voor certificatie zou in dit licht een meer actieve

invullingmoeten krijgen. Tenslotte heeft de overheidmettoezicht- en handhavings-
instrumenten middelen in handen die aanzienlijk kunnen bijdragen aan de
betrouwbaarheid van certificatieactiviteiten. Allereerst kan een actief maar
steekproefsgewijs toezicht op gecertificeerde personen, producten en bedrijven
de behoefte aan betrouwbare certificatieactiviteiten van de burgers en bedrijven
in aanzienlijke mate ondersteunen. Vervolgens kan de overheid door de door haar

gegenereerde informatie betrokkenpartijen, waaronderde certificatie-instellingen
zelf, direct aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

De wetgever, uitvoerende en toezichthoudende instanties mogen niet te
gemakkelijk vertrouwen op deze voor hen nog nieuwe borgingsmethode. Gezien

het belang van de handhaving van wettelijke voorschriften kan de overheid niet
de ontwikkeling van een certificatieregeling initieren of aanmoedigen, om zich
vervolgens meteen terug te trekken onder het mom van'het zal bij de certificaathou-
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ders met de naleving wel goed zitten'. Een dergelijke vaststelling - indien reeds

in algemene zin mogelijk - kan enkel worden gedaan, indien de overheid zich zelf
van de waarde van de certificatieactiviteitenheeft vergewist. Alhoewel certificatie
eenbelangrijke rol kan vervullen ter voorkoming van de overtreding van wettelijke
regels, mag de overheid niet blind vertrouwen op een verschijnsel, waarvan de
waarde in aanzienlijke mate afhankelijk is van de wensen van de beoordeelden
zelf.
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SUMMARY

Blind Faith? A Study on the Use of Certification for the
Purpose of Enforcing Legislation.

In the last decade, the phenomenon of certification has found wide acceptance
in Dutch legislation. In Dutch literature, however, only little attention has been

given to this new 'instrument' for enforcing legislation. I undertook this study to
narrow this gap. The main question ofthis study is how and under what conditions
certification canbe used forthepurpose ofupholding legislation. Firstly this study
discusses the phenomenon of certification. Secondly,  I explain why this activity
was introduced in the general policy ofthe legislator and what role it fulfils within
this policy. Thirdly, I specify the conditions under which certification activities
are generally undertaken and what risks threaten the basis for the trust in
certification activities in social and economic life. Fourthly, this study contains
several case studies. These case studies are used as examples of the different
applications ofcertification forthe purpose ofenforcing legislation. These examples
form the basis ofmore general reflections with regard to the responsibility of the
public authorities for certification activities in the framework of legislation and
with regard to the most significant risks that will have to be dealt with.

Chapter two deals with the concept ofcertification and related activities like
standardisation and accreditation. Certification is a set ofactivities that is carried
out to ensure that an object (a product, person, process, system, etc.) conforms
to specified requirements. It is mostly used to provide guarantees (for example
about the quality of products) in business-to-business relations, but can also be
used to give assurances to consumers. By comparison with othertypes ofconformity
assessment, typical of certification is that the declaration of conformity of the
assessingbodyis valid for a certainperiod oftime. This entails that, after the initial
assessment on the basis of which a declaration of conformity has been issued,
reassessments will have to be carried out to support the statement over that given
period. Certification is often linked to standardisation. In management studies
standardisation is defined as 'the activity ofestablishing and recording a limited
set ofsolutions to actual and potential matching problems directed at benefits for
the party or parties involved, balancing their needs, and intending and expecting
that these solutions will be repeatedly or continuously used during a certain period

by a substantial number o f the parties  for  whom they are meant'. For example,
suppliers and buyers can use standardisation to clarify and lay down their
expectations about a product. Within this broader concept of standardisation, it
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is possible to distinguish between those activities which are carried out by
acknowledged (formal) standardisation organisations and those standardisation
activities that are undertakenby various other fora. Formal standardisation is carried
out in accordance with procedures that aim atparticipation ofall interestedparties
and consensus between all participants. Standardisation and certification are closely
related. Certification activities are mostly carried out on the basis of formal
standards and also the requirements on the basis of which objects are assessed
are often setdown instandards. To demonstrate that theycomply with the standards,
certification bodies can call upon accreditation bodies. These bodies perform a
kindofcertification ofconformity assessmentbodies. This practice ofaccreditation
has led to the development ofan international certification structure that consists
of certification bodies that are supervised by their national accreditation bodies
on the basis of the international standards. Therefore, all certification bodies that
are part ofthis structure carry out their certification activities in accordance with
a set of fixed rules and procedures.

Chapter three deals with the developments through which certification has
attracted the attention of the legislator. International organisations have been
confronted with trade barriers as a result ofthe discrepancy between the different
national regulations in the technological field. Although the national legislators
have similar aims in, for example, the protection of consumers, workers, and the
environment, the differences between the national regulations and procedures have                               I

led to obstructions to international trade. Confronted with these problems, both
the World Trade Organisation and the European Union have turned their eye to
international standardisation. If legislators were to make use of international
standards and internationally standardised conformity assessment procedures,
products legally produced in one country would also comply with the regulations
in other countries. Within the framework of the World Trade Organisation, this
awareness has resulted in the conclusion of the Agreement on technical barriers
to trade, which emphasises the importance ofinternational standardisation to tackle
technical barriers to trade and which stimulates the member states to bring as much
as is feasible their regulations into line with international standards and standardised

conformity assessment procedures. In the European Union, standardisation has
been used to reduce the lengthy and di fficult harmonisation efforts ofthe European
legislator. The technical barriers to trade within the European Union are removed
by reducing technical harmonisation at the European level to a set ofmandatory
requirements for different categories of products and by mandating European
standardisation organisations to create technical specifications that meet mandatory
requirements. Supplementaryto this'New Approach' to harmonisation, standard-
ised conformity assessment procedures have been made mandatory, so that products
legally placed on the market in one member state may not be made subject to new
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assessment procedures in the other member states. Certification is used in several
of the fixed conformity assessment modules.

The Dutch legislator turned to the use of certification because of existing
problems of compliance with and enforcement of legislation and regulations in
fields like health, consumer protection, working conditions, protection of the
environment, etc. The problems with legislation in these fields werepartly caused
by a strong top-down legislative approach. Too little attention was paid to the
specific situations and needs of those who had to comply with the issued rules
and the legislator was not able tokeeppace with the (technological) developments
in the branches in question. In the 199Os, the legislative policy shifted towards
a search for alternatives to government regulation and the use of self-regulation.
Standardisation and certification seemed to be feasible alternatives forgovernment
regulation, as well as suitable methods to increase the responsibility ofthe parties
directly concerned with the public interest in question. The European 'New
Approach' to harmonisation oflegislation seemed to be a legislative method worthy
of imitating. However, the question is whether the problems ofthe European and
the Dutch legislator were similar and whether sufficient knowledge of the
functioning and possibilities of these new 'instruments' was available for broad
application in legislative policy.

Chapter four deals with the policy of the Dutch legislator concerning
certification. In Dutch legislative policy, certification is considered to be a type
of self-regulation that can be used as an alternative, or in addition, to legislation.
The question is whether certification is a type of self-regulation. The answer to
this question depends largely on the definition used. In Dutch literature, a
categorisation has been developed ranging from autonomous self-regulation to
self-regulation conditioned by legislation. There are also various definitions of
self-regulation. Difference ofopinion exists as regards the necessity and basis of
the (legally) binding effect ofthe rules in question and as to the range ofactivities
(formulating rules, implementation, surveillance and/or enforcement) that have
to be carried out by the interested parties themselves. The fact that, as a rule, the
use of standards and certificates is voluntary and the use is frequently motivated
by social or economic arguments rather than legal ones can lead to the conclusion
that, as a rule, standardisation and certification are not part of law. All the same,
it has to be admitted that standards and certificates can have some legal relevance.
They have explicit legal relevance if their use is obligatory on the basis of
regulations or agreements. They have implicit legal relevance ifthey are, without
explicitreference inregulations or agreements, employed as acriterion to determine
a person's rights and obligations.

A Dutch committee has developed a scheme as a guidance for the use of
standardisation and certification in legislative policy. Itresembles the categorisation
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ofdifferenttypes ofself-regulation inrelation to government legislation. Although
this scheme canbe auseful tool forpolicymakers and the legislator, little attention
is paid to the transformation which takes place when rather autonomous methods
of rule-making and conformity assessment are used in relation to legislation.  It
is unclear whether standardisation and certification can easily be used in or be
conditioned by legislation without losing the value they normally represent for
the parties involved. These phenomena may too easily be looked upon as
instruments of legislative policy, while their special characteristics as voluntary
tools that serve social and commercial relationships are insufficiently taken into

account.
Authors in the field ofmanagementstudiesmake adistinctionbetweenprivate

and public certification. Public certification provides social certainties with regard
to the enforcement of legislation, while private certification serves to remove
uncertainties in commerce. This distinction is not clear-cut. Firstly, the fact that
certification is part oflegislation does not always entail that it has lost its function
ofsupplying clarity in social or commercial relations. Legislation can also be used
to create (additional) guarantees about the social value ofcertificates. Secondly,
the factthat certification activities have no formal connection with legislationdoes
not mean that certification cannot be used to relieve the surveillance and
enforcement tasks of public authorities. Nevertheless, the distinction is used in
the remaining chapters of this study. The distinctive criterion is whether, either
in legislation and regulations, or in the policy ofpublic authorities as to executing
legislation and monitoring compliance, a certificate is in some way recognised
as evidence of the fact that the holder complies with relevant legal obligations.
This means that certification plays an alternative or complementary role to the
execution ofpowers related to the enforcement of legislation.

Ifcertification is used in connection with legislation, the public authorities
will have to know whether they can rely upon it. Chapter five deals with the general
mechanisms that determine whether interested parties can rely on (private)
certification. In Chapter two, I already mentioned that certification bodies can
comply with standards thatcontain general requirements forcertification activities
and that these bodies can be accredited on the basis ofthese standards. This chapter
focuses on the elements that influence the value of certification in social and
economic life.

In the firstplace, the value ofcertification is supportedbythe use ofstandards
for certification activities. The standards contain rules concerning, amongst other
things, the independence, impartiality, and competence of the certification body
and its personnel, and concerning the existence ofprocedures for complaints and
appeals. These demands seem to be an important basis for the reliability of
certification activities. However, the provisions leave a considerable margin of
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appreciation. This can lead to arguments between, for example, the accreditation
body and a certification body about the correct interpretation of these criteria.

Secondly, attention is given to the sources of the criteria for the contents of
certification activities. Part ofthe outlinedrequirements forcertification are those
thatrelate to the development ofcriteria andprocedures forcertification activities
concerning a defined object. The certificationbodymust carryout its certification
activities on the basis ofits certification system. This certification system orscheme
contains the criteria, assessment methods, andcertificationprocedures. The criteria
used in this certification system to assess the object of certification shall be,  if
possible, those outlined in relevant standards. Furthermore, all parties significantly
concerned with the functioning ofthe certification systemmustbe able to participate
in its development. This participation in 'committees of experts' serves the
impartiality and trustworthiness of the criteria and procedures used by the
certification body.

Thirdly, Chapter five deals with the concept of acceptance of and support
for certification. The participation of interested parties in the development of
standards and certification systems guarantees, to some extent, the acceptance of
and support for these regulations in the relevant branch of industry. At the same
time, as the use of standards and certification systems is usually voluntary, in the
long run, theseregulations will demonstrate their value bytheirbroad application.
These private regulations will only be used when persons or companies benefit
bytheir application. Nevertheless, there is also criticismofthis market-based value
ofcertificates. The fact that a market exists for a certain certificate does not always
guarantee thatthe certifiedpersons orcompanies want accurate assessment activities
onthe basis ofwell-defined criteria. Especially ifcompanies are driven by external
pressure and not by the idea that the certification activities add value to their
activities, they can be inclined to shop for less expensive certification bodies.
Certification bodies can lower their prices by economising on man-hours, the
frequency and extent of the assessments, and on the level of education and
experience of their personnel. Choosing the cheapest certification body can also
mean choosing the least reliable one.

Fourthly, the value ofcertification activities is ensured by the accreditation
ofcertificationbodies. However, difference ofopinion exists about the added value
of the activities of the Dutch Accreditation Council (Raad voor Accreditatie).
Firstly, uncertainty exists asto howtheroughly defined criteria ofthe certification
standards are interpreted by the Dutch Accreditation Council. Secondly there has
beentrouble aboutthe assessmentmethods ofthe AccreditationCouncil. Although
no conclusions canbe drawn fromthe negative reports concerning these assessment
methods, the fact remains that there is too little clarity aboutthe content and value
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of the activities ofthe Council. This lack of information on accreditation can be                     '
dangerous ifpublic authorities rely on its performance.

Chapters six, seven and eight deal with various applications ofcertification
for the purpose ofupholding legislation. On the basis ofcase studies, the chapters
illustrate fourdifferentexamples ofcertification: mandatory certification ofwolking
conditionservices underthe WorkingConditions Act (Arbeidsomstandighedenwet),
voluntary certification ofconstruction products with legal effect pursuant to the
national building legislation, mandatory conformity assessment pursuant to the
European Directive on construction products, and voluntary certification related
to the compliance with the Act Quality Care Institutions (Kwaliteitswet
zorginstellingen). These case studies show different attitudes ofthe legislatorand
the administration towards certification and certification bodies, accreditation,
and the development of certification schemes.

Chapter nine starts with a review of the case studies.  In each case, opting
forcertification forthepurpose ofupholding legislation yielded a different approach
ofthe legislator to the field involved. Nextto the use ofcertification, the legislator
opted for fewer legal rules or for less specified rules related to the object in
question, for introducing management systems within those provisions and for
rearranging the responsibilities ofthe public authorities and private parties. The
success (or failure) ofthe use ofcertification canhardlybe assessed separate from
the combined effect of the different methods of realisation of the policy goals.
The main question that remains after the case studies is to what extent the
government bears responsibility for the contents and functioning ofcertification.
The diversity of the approaches of the public authorities towards certification is
not alway easy to comprehend.

With respect ofthe applied standards and certification schemes, the literature
shows that if, by reference in legislation, the contents ofstandards or certification
schemes are part ofgenerally binding provisions, the legislator will have to take
responsibility for these sets ofrules. Ifthese sets ofrules are notpart ofgenerally
binding regulations, the legislator apparently has no responsibility. This latter
proposition seems unsatisfactory. Ifthe legislatororotherpublic authorities refer
to these extralegal rules with regard to the compliance with regulations, in my
opinion, these authorities cannot be indifferent to the contents ofthese rules. Such
anattitude could reduce the legal certaintyofthe citizens. Moreover, the authorities
would lose sight ofthe effects ofthe operating certification systems on compliance
with legislation. Therefore, an essential requirement for the use of certification
as a tool to the enforcement of legislation is monitoring the regulative processes.

The responsibility ofthe government is also at issue ifthe legal tasks ofthe
certification bodies are taken into consideration. If the decision ofa certification
body directly influences the legal position ofthe applicant, the certification body
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will have to be regarded as vested with public authority. This entails that the
certification body has to comply with the legal provisions that are applicable to
the execution ofpublic powers. Furthermore, the government will have to supervise
theperformance ofthe certificationbody. However, because ofthe manydifferent
methods of public utilisation of certification and because, as a rule, every
certificationbodythat complies with general requirements mayperform legal tasks,
it canbe hard to tell whether the decisions of the certification body are ofapublic
nature. Furthermore, the government's legal policy is aimed to prevent that
certification bodies are granted public powers. The government considers
certification to be a phenomenon created by and belonging to the private domain.
It fears thatpublic regulation would damage the presumed effectivity and flexibility
of certification. Nonetheless, the question is whether the formal determination
of the legal character of the certification body's decisions must be the decisive
factor in determining which guarantees must be set up to ensure the execution of
the certificationactivities inquestion. Ifthepublic authoritiesrely, onthe activities
of certification bodies, they will need guarantees that support that trust. Also
citizens who turn to certification bodies to comply with legal provisions will
perceive a need for clear procedures.

The use ofcertification for the purpose ofupholding legislation entails the
use of a structure based on private rules and procedures to achieve public goals.
Fundamental issues with regard to the functioning of this structure are to what
extent the parties involved have created a certification system that meets the legal
requirements, to whatextentthe competitionbetweencertificationbodies endangers
the reliability ofcertification activities, and to what extent accreditation guarantees
the trustworthiness ofthe certificationbodies. As forthe development ofstandards,
it may be difficult tot have representatives of all interested parties in the
standardisation committees. However, while the formal procedures of
standardization organisations are more or less clear, the same cannot be said with
regard to the procedures of the certification bodies' committees of experts.
Uncertainty asregards the constitution andprocedures ofthese committees entails
risks as to the suitability ofthe certification systems inrelation to legal provisions.
These risks are partly caused by the legislator itself. Normally, the voluntary
certification systems will have to prove their value to the market in practical
application. It will put the private regulatory procedure under pressure if legal
consequences are linked to private rules that do not form generally accepted
standards yet. The public authorities will therefore have to be cautious in using
certification systems. Ifthey do use these systems, they should closely supervise
or even participate in the regulatory processes.  The use of certification for the
purpose ofenforcinglegislation also introduces the element ofcompetitionbetween
bodies in the execution ofpublic tasks or even the exercise ofpublic powers. The
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question is whether competition and public powers are compatible. The fact that
certification bodies are paid for their activities by the parties which they inspect
is arisk forthe reliability oftheirdecisions. Inparticularifcertification is not firmly
embedded in the practice of the branch concerned and is not considered to add
value for the parties involved, certification bodies may face difficult choices
between the preservation oftheir clientele and a conscientious execution of their
tasks. Finally, accreditation has to certify the reliability of certification bodies.
Sincethebeginning ofthe 199Os, themomentthatconformity assessmentbyprivate
parties received widerapplication inpublicpolicy, accreditationhas played a central
role in government policy toward certification bodies. Ifcertification bodies are
charged with the execution of legal tasks, the necessary supervision is to a large
extent left to the Accreditation Council. This responsibility entails a discussion
relatedtothe status ofthe Council and the nature andresults ofits activities. Clarity
with regard to the task of the Accreditation Council seems to be of primary
importance  for the reliability ofcertification activities related to the enforcement
of legislation.

Finally, if one wants to use certification for the purpose of upholding
legislation, it seems wise to take advantage of the special characteristics of
certification and to make use of its existing procedures and mechanisms. This
means, in the first place, that the legislator tries to increase the responsibility of
the parties involved for the realisation of the public interest. Ifthe parties involved
need reliable certification bodies themselves, the market will satisfy this need.
Secondly, the government must urge the certification branch to practise more
transparency. It seems odd that a sector that exists on the basis of a need for more

transparency in the market and more certainty as regards the quality ofproducts,
systems, etc., does not show a more open attitude itself as regards the publicity
ofassessment criteria, certificationprocedures and mechanisms forthe participation
or complaints of interested parties. Thirdly, the public authorities have suitable
instruments for surveillance and law enforcement to obtain information about the
performance of the certification bodies and to confront the parties involved with
possible deficiencies in the certification systems. In any case, public authorities
should not trusttoo easily in the merits ofcertification. Although certification can
play an important role to prevent breaches ofthe law, it is dangerous to place blind
faith in an assessment mechanism of which the value depends to a large extent
on the needs of those who are subject to the assessment.
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