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Jaarrapportage CKB 
 

Rapportage periode over geheel 2021 
 

1. Aantal certificaathouders 
 

CI 2020 2021 

ABOMA 39 43 

KIWA 64 64 

Bureau Veritas 20 18 

Totaal 123 125 
 

2. Aantal CI’s  
 

2020 2021 

3 3 

 

3. Aantal nieuwe toetreders en afhakers met een mogelijke verklaring 
 

 Aboma 
Certificering 

Kiwa  Bureau Veritas 

Toetreders          2021 5 0 0 

Afhakers             2021 1 0 2 

Toetreders          2020 9 2 0 

Afhakers             2020 0 6 0 

Totaal Certificaathouders    

 
Belangrijkste reden van afhaken 
 
➢ Klant heeft onvoldoende CKB werkzaamheden / gestopt met CKB 

 
Ontwikkeling in de markt 

 
➢ Onrust in de markt door de ontwikkelingen binnen CKB naar CKB regeling 2021 en de 

onduidelijkheid over processen en te certificeren processen; 
➢ Nog altijd toetreders en bedrijven die de wens uitspreken te willen toetreden; 
➢ Vraag in uitbreiding scopes op gelijk niveau als in 2020 
➢ Er blijft een vraag naar nieuwe certificaathouders; 
➢ Vooral kleine toetreders; 
➢ Bedrijven vragen relatief veel processen aan 
➢ Veel opdrachtgevers lijken zich niet bewust van wat zij vragen van partijen. Hierdoor is er in 

aanbestedingen al snel een wildgroei aan gevraagde processen te vinden.  
➢ Certificaathouders vragen steeds vaker of ze in het buitenland ge-audit kunnen worden voor CKB. 

 

4 Aantal schorsingen certificaathouders 
 
➢ Geen. 
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5 Aantal gesignaleerde klachten 
 (mogelijk een uitsplitsing nodig naar klachten over CI, klachten over Stichting 

CKB, klachten over Certificaathouder, overige klachten)  
 

Gesignaleerde klachten 0 

Klachten over CI 0 

Klachten over Stichting 0 

Klachten over certificaathouders 0 

 

6 Top 5 belangrijkste opmerkingen vanuit het auditveld 
 (trends, belangrijkste ontwikkelingen in de sector, meest voorkomende 

bevindingen) 
 
 
Belangrijkste ontwikkelingen in de sector 
 
➢ In de ontwikkeling naar CKB 2021 is een sterke mate van ruis ontstaan. Deze ruis zien we bij de 

ontwikkeling van meerdere schema’s en lijkt zich bij bedrijven te vormen doordat zij zich in 

onvoldoende mate geïnformeerd voelen over de wijziging. De kennis over de wijziging is voor een 

aantal belanghebbenden dan ook beperkt. Het is aan te bevelen de ingezette weg in het kader 

van voorlichting (duurzaam) voort te zetten. 

➢ Krapte op de arbeidsmarkt, men kan moeilijk aan medewerkers komen met de juiste 

vakopleidingen. 

Meest voorkomende afwijkingen / observaties 
 
➢ Niet voor alles is een kwaliteitsplan beschikbaar. 

➢ Documenten zoals werkplannen / VGM plannen niet compleet of bevatten tegenstrijdigheden. 

➢ Diploma’s van lastig te kwalificeren functies zijn niet altijd voorhanden, dan wel te behalen, 

doordat opleidingen niet starten door Covid en te weinig deelnemers. 

➢ Functionarissen die niet aantoonbaar beschikken over de juiste (vak) opleidingen. 

➢ COVID heeft in 2021 een beperkte invloed gehad op de audits, want er worden buiten nog altijd 

veel werkzaamheden verricht. 

➢ Werkzaamheden worden niet altijd veilig uitgevoerd. 

➢ Meetmiddelen niet tijdig gekalibreerd. 

 

 

7 Bespreekpunten CCvD 
 
➢ Geen. 
 

8 Beoordeling door CCvD 
 
➢  
 

9 Bespreekpunten Bestuur 
 
➢ Audit in het buitenland. Indien er geen werkzaamheden in Nederland zijn, kan bij wijze van 

uitzondering en in overleg met de auditor, een audit in het buitenland een mogelijkheid zijn.  

 

9 Beoordeling Bestuur 
 
➢ Tevreden over de kwaliteit bij de certificaathouders.  


