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1. Algemeen

1.1. Om maatschappelijk draagvlak voor haar certificatie-
activiteiten te verkrijgen en te behouden, maakt Kiwa 
gebruik van Colleges, waarin alle partijen die een aanzienlijk 
belang hebben bij de ontwikkeling van de beleidslijnen en 
principes met betrekking tot de inhoud, de werking en de 
uitvoering van een certificatiesysteem, kunnen deelnemen. 

1.2. Voor zover Colleges door Kiwa zelf zijn ingesteld, na 
overleg met belanghebbenden, bepaalt Kiwa in overleg 
met deze Colleges het werkgebied. Van deze Colleges zijn 
de taken en bevoegdheden, de samenstelling, zittingsduur 
en werkwijze vastgelegd in de artikelen 2 tot en met 4. 
Voor een nadere uitwerking van de werkwijze kunnen 
Colleges een “Huishoudelijk Reglement” opstellen, met 
inachtneming van het gestelde in dit reglement.

1.3. Voor zover het College door een externe instelling is 
ingesteld, is het werkgebied bepaald door de externe 
instelling. Voor de taken en bevoegdheden, zittingsduur 
en werkwijze wordt verwezen naar documenten van de 
instelling die het College heeft ingesteld.

2. Taken en bevoegdheden  

2.1. Collegestructuur
2.1.1. Kiwa onderscheidt de volgende Colleges: 
 - Algemeen Beleidscollege;
 - Sectorspecifieke Beleidscolleges;
 -  (Technische) Colleges van Deskundigen, voor specifieke 

product-/marktsectoren.

2.2. Taakvelden 
2.2.1. Algemeen Beleidscollege 
 Het Algemeen Beleidscollege heeft tot taak Kiwa te 

assisteren/adviseren1 met/over: 
 -  (ontwikkelingen van) beleid met betrekking tot de 

onpartijdigheid van haar certificatie activiteiten; 
 -  het tegengaan van enige neiging van de certificatie 

instelling om toe te staan dat commerciële of andere 
overwegingen een consistente objectieve uitvoering van 
certificatie activiteiten belemmeren;
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 -  zaken die het vertrouwen in certificatie beïnvloeden, 
inclusief transparantie en draagvlak van de 
Certificatiesystemen binnen het werkgebied van het 
Algemeen Beleidscollege;

 - ontwikkelingen op certificatiegebied in algemene zin;
 - de door Kiwa te hanteren certificatiereglementen;
 -  het basisniveau van de aan certificatiepersoneel te stellen 

kwalificatie-eisen, een en ander met inachtneming van het 
in accreditatienormen bepaalde.

 Tevens heeft het Algemeen Beleidscollege tot taak tenminste 
éénmaal per jaar de onpartijdigheid van de audit-, certificatie- 
en besluitvormingsprocessen binnen Kiwa te beoordelen.

 Daarnaast kan het Algemeen Beleidscollege daar waar 
nodig als College van Deskundigen functioneren op het 
gebied van systeemcertificatie, voor zover het werkterrein 
niet is afgedekt door een daartoe ingesteld College van 
Deskundigen.

2.2.2. Sectorspecifieke Beleidscolleges
 De afstemming van de taken van het Algemeen 

Beleidscollege en de Sectorspecifieke Beleidscolleges 
wordt geregeld in hun respectieve Huishoudelijke 
Reglementen. 

2.2.3. Colleges van Deskundigen
2.2.3.1. Colleges van Deskundigen hebben tot taak Kiwa te 

adviseren over het certificatieschema, ten aanzien van 
tenminste de volgende aspecten:

 - aard en inhoud van het certificatiesysteem;
 -  te hanteren certificatie-eisen, een en ander met 

inachtneming van de daaraan gestelde eisen in 
accreditatienormen; 

 - de frequentie, aard en plaats van controles; 
 -  de aan certificatiepersoneel te stellen kwalificatie-eisen, 

aanvullend op het door het Algemeen Beleidscollege 
vastgestelde basisniveau;

 - het gebruik en de betekenis van het certificaat;
 -  het gebruik en de betekenis van bij certificatie te hanteren 

merken, te weten:
 -  bij productcertificatie het op de producten aan te brengen 

geregistreerde certificatiemerk; 
 -  bij attestatie het op producten aan te brengen 

identificatiemerk.

1Het advies van het Algemeen Beleidscollege is bindend.
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2.2.3.2. Colleges van Deskundigen hebben verder tot taak het 
functioneren van certificatieschema’s te begeleiden aan de 
hand van de jaarrapportages van Kiwa over de uitgevoerde 
werkzaamheden.

2.3. Bevoegdheden
2.3.1. Algemeen
 Alle genoemde Colleges zijn bevoegd om Kiwa gevraagd 

of ongevraagd te adviseren binnen het eigen werkterrein. 
Zij mogen desgevraagd bindende adviezen uitbrengen, 
met dien verstande dat adviezen over het door Kiwa te 
voeren beleid door Kiwa zullen worden voorgelegd aan het 
Algemeen Beleidscollege.

2.3.2. Colleges van Deskundigen zijn bovendien bevoegd om 
een door Kiwa te hanteren beleid te ontwikkelen ten 
aanzien van de te treffen maatregelen bij constatering van 
tekortkomingen bij certificaathouders.

2.3.3. Ingeval Kiwa het advies van een College niet opvolgt, is het 
College bevoegd om de accreditatie-instelling en andere 
belanghebbende partijen daarvan op de hoogte te stellen, 
rekening houdend met de ter zake geldende eisen met 
betrekking tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van 
gegevens van Kiwa en haar klanten.

2.4. Participatie voorzitter in het College van Beroep 
 De voorzitter van een College, of zijn plaatsvervanger, is lid 

van het College van Beroep, als bedoeld in het Reglement 
voor het College van Beroep, wanneer beroep wordt 
ingesteld tegen een beslissing of maatregel van Kiwa 
binnen het werkterrein van het College. 

3. Samenstelling en zittingsduur 

3.1. Samenstelling
3.1.1. Colleges zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van 

belanghebbende groeperingen in de desbetreffende sector. 
3.1.2. Kiwa benoemt een onafhankelijke voorzitter, een plaats-

vervangende voorzitter en de overige leden van een College. 
3.1.3. Leidinggevende van Kiwa, of door hen aangewezen 

medewerkers, kunnen adviserend lid zijn. Adviserende 
leden hebben geen stemrecht. 

3.2. Corresponderende leden 
3.2.1. Wanneer een belanghebbende groepering besluit om 

niet deel te nemen aan vergaderingen van een College, 
stelt Kiwa de groepering in de gelegenheid om als 
corresponderend lid te participeren in het College. 

3.2.2. Corresponderende leden ontvangen alle vergaderstukken en 
worden in de gelegenheid gesteld om voor de vergadering 
hun standpunt in te brengen of van het stemrecht gebruik 
te maken.

3.3. Benoeming
3.3.1. Kiwa benoemt een onafhankelijke voorzitter, een 

plaatsvervangende voorzitter en de overige leden van een 
College.

3.3.2. De leden van het College worden benoemd door Kiwa 
op persoonlijke titel dan wel op voordracht van de 
desbetreffende belangen groepering. 

3.3.3. Het lidmaatschap van het College houdt in ieder geval op 
indien het lid de hoedanigheid verliest op grond waarvan 
hij werd voorgedragen, alsmede indien de betreffende 
belanghebbende groepering zulks te kennen geeft of 
wanneer de verlengde termijn zoals genoemd in artikel 
3.4.1. Voorts kan Kiwa besluiten het lidmaatschap van een 
vertegenwoordiger in het College te beëindigen indien 
deze niet langer als voldoende deskundig kan worden 
aangemerkt, de participatie in en bijdrage aan het College 
onvoldoende is en/of de geheimhoudingsplicht wordt 
overtreden. Kiwa vraagt hierover eerst advies aan de 
onafhankelijke voorzitter.

3.3.4. Kiwa stelt bij een eindiging als bedoeld in het vorige artikel 
tweede volzin, het lid en/of de belangen groepering die 
hij vertegenwoordigde, in de gelegenheid om zijn/haar 
zienswijze te geven met betrekking tot het voornemen het 
lidmaatschap tussentijds te beëindigen.

3.4. Zittingsduur 
3.4.1. De voorzitter en benoemde leden hebben zitting gedurende 

vier jaar; zij kunnen voor een zelfde periode éénmalig 
worden herbenoemd. Van dit laatste kan in bijzondere 
gevallen worden afgeweken.

3.4.2. De op voordracht van een belanghebbende groepering 
benoemde leden hebben zitting zolang zij geacht worden 
die groepering te vertegenwoordigen. 
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3.5. Facilitaire ondersteuning door Kiwa
3.5.1. Kiwa draagt zorg voor de vervulling van het secretariaat van 

een College.
3.5.2. Kiwa zal belanghebbende groeperingen raadplegen over het 

vervullen van vacatures.

4. Werkwijze  

4.1. Colleges vergaderen zo vaak als nodig is voor het goed 
functioneren, maar ten minste één maal per jaar. 

4.2. Een College streeft naar het bereiken van consensus over 
uit te brengen adviezen, indien van toepassing rekening 
houdend met het standpunt van corresponderende leden, 
als bedoeld in artikel 3.2. Wanneer geen consensus 
kan worden bereikt kan de voorzitter beslissen tot 
besluitvorming met meerderheid van stemmen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met gelijkwaardigheid 
in stemverhouding2 van belanghebbende partijen. Aan de 
vergadering deelnemende functionarissen van Kiwa, de 
secretaris en adviseur hebben geen stemrecht. Bij staken 
van stemmen beslist de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

4.3. Een College kan deskundigen op een specifiek gebied 
uitnodigen om één of meer van haar vergaderingen bij te 
wonen. Deze personen hebben een adviserende rol en 
hebben geen stemrecht. 

4.4. Commissies
 Op voordracht van een College kan Kiwa commissies 

instellen. 
 Samenstelling, taak en werkwijze van deze Commissies 

worden in overleg met het College schriftelijk vastgelegd. 
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5. Slotbepalingen  

5.1. Dit reglement vervangt het Kiwa-Reglement voor 
Beleidscollege en Colleges van Deskundigen van 

 15 februari 2011. 

5.2. Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam 
“Kiwa-Reglement voor Algemeen Beleidscollege, 
Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van 
Deskundigen: 2014”. 

5.3. Dit reglement is bindend verklaard door Kiwa en treedt 
 in werking op 1 mei 2014.

2Het College kan in een Huishoudelijk Reglement daarvoor een stemprotocol opnemen.


