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Kiwa Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen
Vooraf

Ingeval een keuring moet plaatsvinden op eisen niet zijnde de
afnemerseisen dient de opdrachtaanvaarding plaats te vinden aan

Ter bevordering van het gebruik van produkten die voldoen aan

de hand van de Algemene Voorwaarden van Kiwa met vastlegging

de door afnemers gestelde eisen heeft Kiwa zich ten doel gesteld

van de eisen en toleranties die gehanteerd moeten worden.

een goed functionerend en duidelijk systeem voor partijkeuringen

Deze vastlegging geldt eveneens voor de steekproefgrootte, de

te hanteren.

beproevingsmethoden en het merken van de producten die aan

Deze doelstelling is te realiseren door:

de eisen voldoen. Om misverstanden te voorkomen mag geen

- als een marktgerichte organisatie slagvaardig op wensen uit de

gebruik worden gemaakt van de merktekens zo als die zijn

praktijk te reageren;

beschreven in Hoofdstuk “Partijkeuringsmerk” van dit reglement.

- het optimaal benutten van de gezamenlijke deskundigheid

Voor een dergelijke keuring is dit reglement niet van toepassing.

van producenten, afnemers, onafhankelijken, regelgevers en
Kiwa, en waarvan de resultaten zijn vastgelegd in normen,

De partijkeuringen worden door Kiwa uitgevoerd of onder bepaalde

praktijkrichtlijnen en andere relevante documenten;

voorwaarden uitbesteed.

- de inzet van gespecialiseerd en vakbekwaam personeel dat over
Het systeem zal bij voortduring worden getoetst op zijn praktische

goed onderhouden en gekalibreerde meetmiddelen beschikt;

waarde en periodiek door Kiwa worden geëvalueerd. Zonodig

- het volgen van en zo mogelijk aansluiten op nationale en inter-

worden maatregelen ter verbetering genomen.

nationale ontwikkelingen op het gebied van partijkeuring en
andere vormen van kwaliteitsbeoordeling.

Dit reglement dient tezamen met de vigerende Algemene
Het functioneren van dit partijkeuringssysteem en de voorwaarden

Voorwaarden voor het uitvoeren van Opdrachten te worden

waarop een partijkeuringsmerk kan worden afgegeven zijn in dit

toegepast.

Kiwa-Reglement voor Partijkeuringen op afnemerseisen vastDit reglement komt in de plaats van het Kiwa Reglement voor

gelegd.

Partijkeuringen op afnemerseisen: 2010
Globaal houdt het systeem in dat Kiwa op basis van per opdracht
expliciet overeengekomen en vastgelegde afnemerseisen partijkeuringen kan verrichten en aldus goedgekeurde partijen voorziet
van een partijkeuringsmerk.
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1. Introductie

2. Afnemerseisen

1.1.

2.1.

Begripsomschrijvingen

Afnemerseisen voor een te keuren partij dienen bij voorkeur

In het kader van dit reglement wordt verstaan onder:

te refereren aan bestaande nationale of internationale

Aannemer	degene, die het werk (in opdracht

normen, dan wel andere algemeen aanvaarde documenten.

van de afnemer) uitvoert;
2.2.

Afnemer		degene, die het te verrichten werk

Eisen, onderzoekmethoden en steekproefgrootten, voor
zover niet in normen vermeld of daarvan afwijkend, dienen

opdraagt, of zijn gemachtigde;
Opdrachtverlener/

in het kader van een opdracht tot partijkeuring tevoren

Opdrachtgever	degene, die Kiwa opdracht verleent

tussen afnemer en leverancier te zijn overeengekomen en
duidelijk te zijn vastgelegd.

tot het uitvoeren van een partij			

keuring;
2.3.

Leverancier	degene, die de te keuren produkten

Kiwa kan adviseren met betrekking tot de te hanteren
afnemerseisen en/of de steekproef grootte. De uiteindelijke

vervaardigt en/of op de markt brengt;

verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de afnemers-

Afnemerseisen	tussen afnemer en leverancier

eisen berust bij de afnemer.

overeengekomen technische eisen,
waaraan een partij van een bepaald

3. Opdrachten tot partijkeuring

en te leveren produkt moet voldoen,
alsmede de overeengekomen

3.1.

onderzoekmethode;

3.1.1. Kiwa aanvaardt in beginsel slechts opdrachten tot partij-

Partijkeuring	Activiteit die bestaat uit het onder-

keuring, die afkomstig zijn van afnemers.

zoeken van een bepaalde partij,

3.1.2. Kiwa is bereid een opdracht tot partijkeuring van een

waarbij getoetst wordt of voldaan

leverancier of aannemer te aanvaarden indien deze daartoe

wordt aan de afnemerseisen;

aantoonbaar door de afnemer is gemachtigd en bovendien

Partijkeuringsmerk	een merk, door Kiwa aangebracht

de afnemerseisen bekend zijn.

op produkten van gekeurde partijen,

3.1.3. Kiwa zal geen opdracht tot partijkeuring aanvaarden indien

ten bewijze dat deze voldoen aan de

voor het betreffende produkt reeds geruime tijd een

afnemerseisen;

certificatieregeling bestaat, tenzij er sprake is van één of

Partijkeuringsrapport	document waarin de resultaten van

meer van de volgende situaties:

een partijkeuring zijn vermeld;
Kiwa		

Aanvaarding van opdrachten

		

Kiwa N.V.

- de afnemerseisen duidelijk afwijkend en/of aanvullend
zijn ten opzichte van de eisen die in het kader van de

1.2.

Algemeen

certificatieregeling worden gesteld, maar in ieder geval

1.2.1. Het genoemde Kiwa systeem houdt in een methode van

niet minder;
		

partijkeuring, die is vastgelegd in dit Kiwa Reglement voor

- de partijkeuring wordt uitgevoerd in relatie tot een toelatingsonderzoek voor een certificaat;

Partijkeuringen op afnemerseisen.
1.2.2. Kiwa verstrekt in principe aan een ieder die daarom

		

- de leverancier op grond van geringe of onregelmatige
produktie niet onder certificaat kan leveren;

verzoekt, de nodige informatie over het Kiwa partijkeurings
		

systeem en de werkwijze.
1.2.3. Kiwa is alleen bereid ingevolge een schriftelijke opdracht

- er andere dwingende redenen zijn om een partijkeuring
uit te voeren, een en ander in overleg tussen Kiwa en
afnemer.

partijkeuringen te verrichten aan de hand van in de opdracht

3.1.4. Kiwa zal geen opdracht tot partijkeuring aanvaarden indien

duidelijk te vermelden afnemerseisen.
1.2.4. Kiwa zal produkten van een gekeurde partij, die voldoen aan

blijkt dat:

de afnemerseisen, ten bewijze daarvan voorzien van een

		

- de afnemerseisen strijdig zijn met publiekrechtelijk

		

- de onderzoeksmethode en/of steekproefgrootte geen

gestelde eisen;

partijkeuringsmerk, behoudens het gestelde in 4.3.1.

betrouwbaar beeld geven van de te keuren partij.
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3.2.

Volledigheid van opdrachten

4.1.3. Ten aanzien van partijkeuringen geldt dat de afnemer bij de

3.2.1. In een door Kiwa te aanvaarden opdracht dienen alle

leverancier moet bedingen dat het proefmateriaal en de

gegevens te worden vermeld, die voor de uitvoering van de

gekalibreerde meet- en beproevingsapparatuur, benodigd

keuring en het uitbrengen van de rapporten van belang zijn.

voor het uitvoeren van de partijkeuring, gratis aan Kiwa

Voor zover voor de keuring onmisbaar, dienen bestekken,

ter beschikking worden gesteld en dat medewerking

geautoriseerde tekeningen en/of andere relevante

wordt verleend aan door Kiwa nodig geachte handelingen

gegevens te zijn bijgevoegd.

waaronder o.a. monsterneming en monsteronderzoek zijn

3.2.2. Indien de onder 3.2.1 bedoelde gegevens onvolledig

begrepen, en zonodig ook medewerking wordt verleend aan

zijn zal Kiwa aan opdrachtverlener te kennen geven dat

de beoordeling van het produktieproces.

aanvullende gegevens nodig zijn.
3.2.3. Bij partijkeuring wordt in de opdrachtbevestiging de wijze

4.2.

Uitvoering

4.2.1. Bij de uitvoering van een partijkeuring wordt gekeurd of de

van merken vastgelegd.
3.2.4. Indien uit de opdracht niet of onvoldoende blijkt volgens

te leveren partij voldoet aan de gestelde afnemerseisen;

welke afnemerseisen gekeurd dient te worden, bericht

deze keuring kan onder meer inhouden monsterneming en

Kiwa de opdrachtverlener dat de opdracht op technische

monsteronderzoek, alsmede zonodig een beoordeling van

gronden niet ontvankelijk wordt verklaard.

het produktieproces.
4.2.2. De eventuele monsterneming geschiedt door Kiwa; het

3.3.

		

Tijdstip indienen opdracht

monsteronderzoek geschiedt door of in opdracht van Kiwa.

Opdrachten tot partijkeuring dienen tijdig te worden

De monsters blijven ter beschikking van Kiwa gedurende

verstrekt, waarbij aangegeven dient te worden:

een door Kiwa te bepalen termijn tenzij anders wordt over-

-g
 ewenste c.q. verwachte datum waarop of periode

eengekomen.

waarbinnen de keuring moet plaatsvinden;
		

4.3.

- of keuring van de partij in zijn geheel of in gedeelten moet

		

Partijkeuringsmerk

4.3.1. Indien de gekeurde partij van de te leveren produkten

of kan worden uitgevoerd;
- de plaats(en) waar de keuring moet plaatsvinden.

voldoet aan de gestelde afnemerseisen, wordt door Kiwa
op de produkten van die partij het partijkeuringsmerk

3.4.

Weigering van opdrachten

aangebracht, behoudens in bepaalde gevallen, waarin de

3.4.1. Naast het gestelde onder 3.1.3 en 3.1.4 behoudt Kiwa

partijkeuring als veldkeuring wordt uitgevoerd.

zich het recht voor om een opdracht tot partijkeuring niet
4.3.2. a. een zegel met als opdruk:

te aanvaarden.

afname

Kiwa zendt de opdrachtverlener hierover een gemotiveerde
mededeling.

b. het woordmerk: Afname Kiwa of afn. Kiwa afn (inslag,
geëtst, e.d.)

4. Uitvoering van opdrachten

c. het beeldmerk:
4.1.

(inslag, geëtst, e.d.).

Planning en faciliteiten

4.1.1. Nadat een opdracht tot partijkeuring door Kiwa is aanvaard,

d. een stempel met als aanduiding: KIWA-P

worden in overleg met de opdrachtverlener en/of
leverancier nadere afspraken gemaakt over het tijdstip en

e. een ander met Kiwa overeengekomen merk, dan wel

de plaats van de keuring.

gehanteerde wijze van merken, is mogelijk.

Opdrachtverlener draagt zorg dat eventuele wijzigingen in
deze afspraak door hemzelf of de leverancier tijdig aan Kiwa

4.4.

worden meegedeeld.

4.4.1. De resultaten van een partijkeuring worden door Kiwa

4.1.2. Ten aanzien van partijkeuringen geldt, dat indien de

Rapportering
vastgelegd in een partijkeuringsrapport. Van dit rapport

afnemer de partij, bedoeld in de opdracht tot partijkeuring

ontvangt de opdrachtverlener een exemplaar.

of een gedeelte daarvan door omstandigheden ongekeurd

4.4.2. Voor partijkeuringen geldt, dat indien dit is overeengekomen

heeft aanvaard, de opdrachtverlener Kiwa daarvan direct op

met de opdrachtverlener, de leverancier een afschrift

de hoogte dient te stellen en dit schriftelijk bevestigt.

van het in 4.4.1 genoemde rapport ontvangt, onder de
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uitdrukkelijke voorwaarde dat dit zonder voorafgaande
toestemming van zowel Kiwa als afnemer nimmer voor
commerciële doeleinden mag worden gebruikt.
4.5.

Kostenvergoeding

4.5.1. Kiwa brengt de kosten verband houdende met de partijkeuring aan de opdrachtverlener in rekening, met inachtneming van de daarvoor door Kiwa vastgestelde tarieven,
ongeacht of een partij wordt goedgekeurd of afgekeurd.
4.5.2. Een deel van de kosten kan Kiwa als voorschot in rekening
brengen.

5. Slotbepalingen
5.1.

Dit reglement vervangt het Kiwa Reglement voor
Partijkeuringen op afnemerseisen: 2010.

5.2.

Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam
Kiwa Reglement voor Partijkeuringen.

5.3.

Wijzigingen van dit reglement treden eerst in werking na
openbaarmelding door Kiwa onder vermelding van het
tijdstip van in werking treden.

5.4.

Dit reglement treedt in werking op 15 oktober 2017.
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