Interpretatiedocument bij Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en
Buizenlegbedrijven (CKB), versie oktober 2009

Betreft: Paragraaf 1.2, eis tot het volledig met eigen mensen en middelen (materieel) kunnen
uitvoeren van een CKB-proces.
Achtergrond
De CKB-regeling ziet toe op de kwaliteit en eenduidigheid van het voortbrengingsproces van de
uitvoering van aanleg, montage, herstel en / of verwijdering van ondergrondse kabels en leidingen.
Om voldoende vertrouwen te hebben in de kwaliteit van het voortbrengingsproces alsmede in de
borging van die kwaliteit is in de CKB-regeling de eis opgenomen dat een bedrijf een proces waarvoor
zij is gecertificeerd, moet kunnen uitvoeren met eigen mensen en met eigen middelen (par 1.2)
Ontwikkelingen in de markt en in de (financierings)structuren van de bedrijven leiden ertoe dat een
rechtlijnige handhaving van de eis uit par 1.2. ongewenste effecten kan krijgen. Dit komt vooral tot
uiting bij het al dan niet in eigendom hebben van kostbaar materieel of zeer veel materieel.
In het licht van deze ontwikkelingen geeft het Centraal College van Deskundigen CKB de volgende
nuancering aan de eis in paragraaf 1.2.
Een Certificaathouder dient elk gecertificeerd proces met eigen mensen en middelen (materieel)
volledig uit te kunnen voeren. Dit dient als volgt geïnterpreteerd te worden:
- Certificaathouder moet elk gecertificeerd proces kunnen uitvoeren met mensen die in
loondienst bij de Certificaathouder zijn.
- Certificaathouder moet elk gecertificeerd proces kunnen uitvoeren met middelen die in
eigendom zijn van Certificaathouder danwel langdurig ter beschikking staan aan
Certificaathouder middels een overeenkomst of raamovereenkomst van minimaal één jaar.
- Bij materieel dat langdurig ter beschikking staat, kan de ter beschikking stellende partij eisen
dat bediening van het materieel door zijn personeel geschiedt. Indien dit het geval is, dient
Certificaathouder:
o deze eis aantoonbaar te maken voor de Certificeerder.
o het werk / de werken waar het ter beschikking gestelde materieel wordt ingezet, aan
te laten sturen door een projectleider met minimaal vier jaar ervaring met de
betreffende werkzaamheden om zo over voldoende kennis en deskundigheid te
beschikken om het ter beschikking gestelde materieel, inclusief het bedienend
personeel op verantwoorde wijze in het werk in te zetten.
- Voor alle op het werk in te zetten mensen en middelen geldt dat zij moeten voldoen aan de
eisen die de CKB-regeling daaraan stelt.
Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen CKB op 6 oktober 2010.

