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Het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen heeft tot 

doel in verenigingsverband gemaakte afspraken te formaliseren conform de statuten van de 

vereniging.  

Dit huishoudelijk reglement heeft een bindend karakter conform artikel 14 van de statuten van 

de vereniging. 
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Inleiding                                
 
NVCi  

NVCi, en haar rechtsvoorgangers, is sinds 1985 de belangenbehartiger van de erkende 

certificatie-instellingen in Nederland die geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie 

(RvA) of een andere accreditatie-instantie. Als overkoepelende brancheorganisatie 

vertegenwoordigt NVCi certificatie en inspectie-instellingen, actief op alle werkvelden, zoals 

bouw, energie, voeding, milieu, gezondheid, transport en zo verder.  

NVCi heeft tot doel om de omstandigheden waaronder de leden opereren, zoveel mogelijk te 

optimaliseren en voor de klanten/gebruikers transparant te maken. Daartoe wil de NVCi als 

branche herkend en erkend worden. NVCi wil vooral de aard van de dienstverlening, certificatie, 

profileren en naar een hoger plan tillen, de maatschappelijke positie van haar leden als 

collectief verbeteren en haar leden informeren over relevante onderwerpen zoals wettelijke 

regelingen, sociaal economische, technische en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede 

verenigingsaangelegenheden. De leden van NVCi zijn certificatie-instellingen die allen door de 

Raad voor Accreditatie, of een andere accreditatie-instantie, zijn geaccrediteerd voor 

certificatieactiviteiten.  

Om deze missie en visie te bereiken heeft NVCi haar missie, doelen en waarden duidelijk 

geformuleerd.  

 

Missie  

Door de belangen te behartigen van de geaccrediteerde certificerende instellingen in Nederland 

wil NVCi de kwaliteit van de dienstverlening en de omstandigheden waarin de certificerende 

instellingen opereren, optimaliseren.  

 

Doelen  

• Het creëren van een sterk, betrouwbaar en representatief netwerk dat op een integere 

manier de certificatie industrie vertegenwoordigt.  

• Het dichter bij elkaar brengen van een wereld van standaardisatie, certificatie en 

accreditatie.  

• Informatieverstrekking om bewustzijn te creëren over de voordelen van geaccrediteerde 

certificatie.  

• Het verhogen van de standaard van onafhankelijke geaccrediteerde certificatie.  

• Het creëren van een duurzame toekomst van geaccrediteerde certificatie.  

• Nauw betrokken zijn bij het nemen van beslissingen die effect hebben op 

geaccrediteerde certificatie.  

 

Waarden  

• Werken met een hoge ethische en integriteitstandaard.  

• Op een open manier communiceren en contact onderhouden met bedrijven, 

toezichthouders, internationale organisaties en overheden.  

• Het promoten van hoog gewaardeerde service van leden aan hun klanten en hun 

klantenkring.  

• Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van de leden.  

• Een coöperatieve samenwerking stimuleren om de betrouwbaarheid van het 

evaluatieproces continu te verbeteren ten voordele van alle partijen (klanten, 

eindgebruikers, certificatie-instellingen en accreditatie-instellingen) en de integriteit van 

certificatie te vergroten.  
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Artikel 1 - Lidmaatschapseisen  

Een certificatie-instelling (hierna te noemen CI) kan pas lid worden als hij aan de volgende 

eisen voldoet:  

a. De CI is geaccrediteerd door een daarvoor bevoegde instelling of ZBO erkend/notified body.  

b. De CI heeft een eigen kwaliteitsysteem op basis van EN-17065 en/of EN-17020 en/of EN 

17021 en/of EN-17024 en/of andere van toepassing zijnde norm(en).  

c. De CI heeft een systematische wijze van klachtenafhandeling en een eigen bezwaar-

mogelijkheid.  

d. Indien het genoemde bij a en/of b niet van toepassing is, besluit de Algemene 

Ledenvergadering of een CI wel of niet lid kan worden.  

 

Artikel 2 - Opzegging  

1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het 

verenigingsjaar, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie 

maanden. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige zin, doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met 

een opzeggingstermijn van vier weken.  

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt door opzegging door het lid, blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  

 

KWALITATIEVE EISEN WAARAAN EEN NVCI-LID MOET VOLDOEN TIJDENS ZIJN 

LIDMAATSCHAP  

 

Artikel 3 - Algemene eisen  

1. Een NVCi-lid houdt zich aan de eisen die gesteld zijn door de accreditatie instelling en de 

van toepassing zijnde Colleges van Deskundigen.  

2. Een NVCi-lid houdt zich zowel bij zijn geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde 

bedrijfsactiviteiten aan de wettelijke regels en voorschriften alsmede aan de 

verenigingstatuten, huishoudelijke reglementen en overige geschreven van de NVCi.  

3. Een NVCi-lid onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien en de waardigheid 

van de branche kan schaden, zal zich tegenover derden en bij promotionele activiteiten niet 

negatief uitlaten over een ander lid en verricht geen promotionele activiteiten die in strijd 

zijn met de wet, de waarheid of de goede smaak.  

4. Een NVCi-lid zet voor certificatieactiviteiten gekwalificeerd personeel in welke voldoen aan 

relevante normen zoals deze binnen certificatie en de daarvoor geldende richtlijnen 

betreffende tijdsbesteding goed gebruik zijn.  

5. Een NVCi-lid houdt zich aan het minimum aantal te besteden mandagen voor het betreffende 

certificatieschema, tenzij reglementen van een accreditatie instelling of (Centraal) Colleges 

van Deskundigen afwijking mogelijk maken.  

 

Artikel 4 - Eisen tussen NVCi-leden  

1. Een NVCi-lid is verplicht na aanvaarding van de opdracht inlichtingen te verkrijgen bij de 

Certificatie-instelling, die reeds voor dezelfde opdrachtgever certificatiewerkzaamheden 

heeft verricht bij de klant. De verplichting heeft met name betrekking op kritieke 

tekortkomingen in het kader van de uitgevoerde opdracht (‘standaard hetzelfde 

toepassingsgebied’).  
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Artikel 5 - Interne kwaliteitseisen  

1. Met betrekking tot haar personeel heeft de CI een opleidings- c.q. trainingsbeleid, dat 

waarborgt dat het personeel deskundig, vakbekwaam en competent is en blijft.  

2. De CI heeft haar beleid en operatie zodanig ingericht, dat bij de samenstelling van een 

auditteam alle benodigde en vereiste kennis, competenties, ervaring in het auditteam 

aanwezig zijn en dat de onafhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever gewaarborgd 

is.  

3. De CI heeft haar beleid en operatie zodanig ingericht dat het proces van offertestadium tot 

en met certificaatverlening en periodieke audit garant staat voor een betrouwbare 

certificatiebeslissing.  

 

Artikel 6 - Maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid  

1. Een NVCi-lid is zich bewust van zijn rol in het maatschappelijk verkeer. De CI is 

verantwoordelijk voor de juistheid van de certificatiebeslissing en daarmee ook voor het 

gerechtvaardigde vertrouwen dat een certificaathouder en de clientèle van de 

certificaathouder in het certificaat mag hebben.  

2. Een klant mag van een NVCi-lid verwachten, dat:  

- zij zich niet inlaat met normen of schema’s die onvoldoende waarborgen in zich herbergen 

voor een gerechtvaardigd vertrouwen in het certificaat;  

- de auditwerkzaamheden niet worden verricht en de certificatiebeslissing niet wordt 

genomen door dezelfde persoon. Voor inspectieschema’s gelden de daarop van 

toepassing zijnde regelingen;  

- een NVCi-lid zich gedraagt als goed werkgever.  

 

KWALITATIEVE EISEN OVER DE OMGANG MET DE KLANT  

 

Artikel 7 - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid  

1. De klant mag verwachten dat een NVCi-lid zijn processen en operatie zodanig heeft geregeld 

en zijn personeel zodanig heeft geselecteerd en geïnstrueerd, dat een certificatiebeslissing 

wordt genomen op grond van door de audit verkregen bewijs en niet wordt beïnvloed door 

andere belangen of betrokkenen en externe druk, zoals onder meer commerciële belangen, 

eigen belang, familiaire of andere persoonlijke banden, of intimidatie.  

2. De klant mag verwachten dat, indien een CI een onderdeel van haar dienstverlening 

uitbesteedt of indien een CI voor een onderdeel gebruik maakt van ingehuurd extern 

personeel, deze gebonden zijn aan het beleid en processen van de CI waaronder eisen op 

het gebied van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.  

3. De klant mag verwachten dat de CI de certificatiebeslissing niet uitbesteedt of overlaat aan 

externen.  

4. De klant mag verwachten dat de onpartijdigheid en onafhankelijkheid conform de ISO 17021 

of 17065 is geborgd.  
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Artikel 8 - Integriteit en vertrouwelijkheid  

De klant mag van een NVCi-lid verwachten dat hij zijn processen en operatie zodanig heeft 

geregeld en zijn personeel (zowel auditoren als kantoorpersoneel) en ingehuurd extern 

personeel zodanig heeft geselecteerd en geïnstrueerd dat alle informatie die gedurende het 

certificeringsproces is verzameld en verkregen, als vertrouwelijk wordt behandeld en zonder 

afstemming vooraf daarover met de klant niet aan derden wordt verstrekt.  

 

Artikel 9 - Transparantie / naspeurbaarheid  

De klant mag van een NVCi-lid verwachten dat zij in elk geval op de volgende punten 

transparant (in de zin van toegang tot of ontsluiting van informatie) is:  

a. de van toepassing zijnde normen of schema’s inclusief toekomstige wijzigingen;  

b. het certificatieproces;  

c. de duur van de audit en de kosten van het certificatieproces;  

d. de commerciële voorwaarden waaronder de certificatiewerkzaamheden worden verricht;  

e. de klachten- en beroepsprocedures;  

f. een overzicht van de geldigheid van verstrekte certificaten. Op verzoek wordt gerichte 

informatie verstrekt.  

 

Artikel 10 - Klantgerichtheid  

NVCi-leden dragen klantgerichtheid hoog in het vaandel en voeren regelmatig analyses uit en 

stellen aan de hand van de resultaten effectieve verbetermaatregelen op om de 

klantgerichtheid nog verder te verbeteren.  

 

Artikel 11 - Eisen op gebied van gedrag in de markt  

1. De offerte van een NVCi-lid dient transparant te zijn en zal indien mogelijk bevatten: een 

overzicht van de tijdsbesteding, een specificatie van de additionele kosten, het 

mandagentarief en de kosten voor het jaarlijks onderhoud. Hierbij dient de grondslag van 

de tijdsbesteding van het totaal aantal te besteden mandagen te zijn bijgevoegd of dient 

aan deze grondslag te worden gerefereerd.  

2. De overeenkomst ter uitvoering van certificatieactiviteiten, is naar haar karakter een 

aannemingsovereenkomst.  

3. Een NVCi-lid verleent haar diensten op basis van gedeponeerde leveringsvoorwaarden dan 

wel reglementen.  

4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze vermoedelijk niet conform de 

gemaakte afspraken zal kunnen worden uitgevoerd, dan heeft het NVCi-lid hierover overleg 

met de opdrachtgever teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.  

5. Een NVCi-lid verschaft een gespecificeerde factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden 

conform hetgeen geoffreerd is.  

 

SLOTBEPALINGEN  

 

Artikel 12 - Bestuurslidmaatschap  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bestaat uit tenminste  

drie natuurlijke personen, te kiezen uit de werknemers van de leden, die door de  

algemene ledenvergadering worden benoemd.  

2. Bestuurslidmaatschap vervalt per direct op het moment dat de arbeidsovereenkomst van 

het desbetreffende bestuurslid bij het lidbedrijf dat hij op dat moment vertegenwoordigt 

wordt beëindigd.  
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3. Indien het aftredende bestuurslid in dienst treedt bij een ander lidbedrijf mag hij zich 

namens het nieuwe lidbedrijf net als alle andere leden verkiesbaar stellen voor de 

vrijgekomen positie in het bestuur.  

4. Indien een werknemer van een lidbedrijf reeds bestuurslid is, kan niet tegelijkertijd een 

andere werknemer van dat lidbedrijf een bestuursfunctie vervullen.  

5. Schorsing van een bestuurslid bij een lidbedrijf leidt tot een (tijdelijke) opschorting van 

deelname aan het bestuur.  

 

Artikel 13 - Geschillenbeslechting  

Geschillenbeslechting in het kader van handelingen van de NVCi-leden geschiedt door het 

onafhankelijke College van Beroep. Dit College wordt door de algemene ledenvergadering 

ingesteld. Het Reglement College van Beroep, waar genoemd College zijn bevoegdheden aan 

ontleent, regelt de wijze waarop klachten geschillen inzake gedragsregels worden behandeld. 

Artikel 14 - Interne en externe communicatie 

1. Bij correspondentie wordt, wanneer er een lid met naam en toenaam bij betrokken is,  

vooraf contact opgenomen met dit betreffende lid om de formulering kort te sluiten. 

2. Wanneer er een schrijven wordt uitgestuurd namens NVCi, wordt dit schrijven minimaal 

(mede)ondertekend door het technisch inhoudelijk bestuurslid. 

Artikel 15 - Contributie 

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de categorie waarin een lid is ingedeeld. Deze 

indeling wordt jaarlijks bepaald. Indien een lid niet jaarlijks, door middel van het 

opgaveformulier aangeeft welke categorie van toepassing is, wordt het lid ingedeeld in de 

maximale contributiecategorie.  

 


