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Geachte GASTEC QA klant, 
 
 
Eind vorig jaar informeerde ik u dat de Gastec QA Keuringseisen uit de accreditatie 
scope gingen vallen. Dit als gevolg van het niet in lijn brengen met de door de RvA 
verplichtte T-33 criteria. Voor details verwijs ik u naar mijn brief van 2 september 
2011, kenmerk Fmn/Zwierjo/541. 
 
Om uniformiteit te behouden binnen onze certificatieschema’s hebben wij, mede op 
aanwijzing van het College van Deskundigen, toch besloten de Gastec QA 
Keuringseisen op het door de RvA gewenste niveau te brengen. 
 
Bijgevoegd treft u de voor u van belang zijnde bijgewerkte Keuringseisen aan, die 
naar onze opvatting in deze vorm voldoen aan de criteria, zoals gesteld in het RvA 
document; T-33. 
De uiteindelijke beoordeling ligt uiteraard bij de RvA. 
 
Technisch inhoudelijk zijn de eisen ongewijzigd. Waar uw producten voldoen aan de 
prestatie eisen uit de voorgaande versie van de Keuringseis, voldoen ze ook aan de 
prestatie eisen uit deze versie. 
  
Naast enkele kleine correcties van fouten, die in voorgaande wijzigingen waren 
geslopen, bevatten de vernieuwde Keuringseisen hoofdstukken aangaande criteria 
voor de certificerende instelling als mede eisen aan het kwaliteitssysteem van u, als 
fabrikant (IKB schema). 
De meesten van u beschikken reeds over een State of Art kwaliteitssysteem, waarin 
dit veelal  is geregeld, zodat dit geen extra inspanning van u zal vragen . 
 
Alvorens deze criteria ter vaststelling voor te kunnen leggen bij het College van 
Deskundigen, verzoek ik u om kennis te nemen van deze vernieuwde Gastec QA 
criteria en uw eventuele commentaar voor 13 februari 2012 aan mij mee te delen. 
Het uitblijven van uw reactie, voor genoemde datum, wordt als acceptatie 
beschouwd. 
Mocht u onverhoopt niet in staat zijn voor genoemde datum te reageren, gelieve 
mij hier over schriftelijk (of per mail) te informeren. 
 
Alvorens het CvD de criteria definitief vast kan stellen, informeren wij haar over alle 
ingezonden commentaren en op welke wijze dit commentaar is verwerkt. 
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Note: 
Deze wijziging van de Keuringseisen betreft enkel het bijwerken naar de criteria, 
zoals gesteld in het RvA document; T-33. Commentaar aangaande technisch 
inhoudelijke wijzigingsvoorstellen worden, om de vaart in de aanpassing te houden, 
in deze ronde om die reden niet meegenomen. Uiteraard kan uw commentaar wel als 
grondslag dienen voor een toekomstige bijwerking van deze criteria. 
 
Ik vertrouw u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht. 
Voor vragen kunt u mij direct benaderen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kiwa Nederland B.V. 

 

 
 
 
 
M.R. Feltmann,  
Certification Manager 
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Bijlagen: - KE 174 / KE 175 / KE195,  
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