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Rapportage periode over geheel 2022 
 

 

1. Aantal certificaathouders 
 

CI 2021 2022 

ABOMA 43 41 

KIWA 64 61 

Bureau Veritas 18 19 

Totaal 125 121 

 
 

2. Aantal CI’s  
 

2021 2022 

3 3 

 
 

3. Aantal nieuwe toetreders en afhakers met een mogelijke verklaring 
 

 Aboma 
Certificering 

Kiwa  Bureau Veritas 

Toetreders          2022 3 0 3 

Afhakers             2022 5 3 0 

Toetreders          2021 5 0 0 

Afhakers             2021 1 0 2 

Totaal Certificaathouders    

 
Belangrijkste reden van afhaken 
 
➢ Klant heeft onvoldoende CKB werkzaamheden, vrijwillig gestopt 
➢ Samenvoeging in de eigen organisatiestructuur  
➢ Afwijkingen niet afgehandeld 
➢ Certificaat verlopen 

 
Ontwikkeling in de markt 

 
➢ Vraag om een CKB certificaat vanuit de markt neemt toe, mede door nieuwe kleine toetreders. 
➢ Veel vragen over de nieuwe CKB: 2023 mbt processen en sub-processen. 
➢ Vraag in uitbreiding scopes op gelijk niveau als in 2021. 
➢ Er blijft een vraag naar nieuwe certificaathouders.  
➢ Bedrijven vragen relatief veel processen aan vanwege one-stop shopping gedrag opdrachtgevers, 

die lijken zich niet bewust van wat zij vragen van partijen. Hierdoor is er in aanbestedingen al snel 
een wildgroei aan gevraagde processen te vinden. 

➢ Met de ontwikkeling van CKB 2023 lijkt er een nieuwe vraag naar CKB te zijn ontstaan. 
Toetreders en bedrijven die de wens uitspreken te willen toetreden. Dit zien we door een 
(beperkte) toename in het aantal offerte aanvragen. Maar gegadigden wachten ook nog even af 
wat de markt daarin gaat brengen. 

 
 

4 Aantal schorsingen certificaathouders 
 
➢ Geen certificaathouders geschorst. Wel is er een certificaat ingetrokken. Vermeld onder afhakers. 
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5 Aantal gesignaleerde klachten 
 

Gesignaleerde klachten 0 

Klachten over CI 1 

Klachten over Stichting 0 

Klachten over certificaathouders 0 

 
➢ Naar aanleiding van een interpretatieverschil van het interpretatiedocument (behorende bij de 

regeling 2014 en 2019) onder de CKB-auditoren over inzet eigen mensen en eigen middelen is er 
een klacht ingediend bij de stichting CKB. Certificaathouder heeft door dit interpretatieverschil een 
procescode niet toegekend gekregen. In januari 2023 is er een harmonisatiebesluit hierover 
genomen. Dit harmonisatiebesluit (nummer 2023-01) is gepubliceerd op de website van de 
stichting CKB. 

 

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

bevindingen) 
 
Belangrijkste ontwikkelingen in de sector 
 
➢ Krapte op de arbeidsmarkt neemt alleen maar toe – men kan moeilijk aan medewerkers komen 

met de juiste vakopleidingen. 

➢ Vaak een probleem om de (herhalings)cursussen op tijd rond te krijgen, omdat de opleiders pas 

met de opleidingen starten als er voldoende kandidaten zijn aangemeld. Hierdoor worden 

cursussen vaak doorgeschoven. Dit speelt met name bij gestuurd boren. 

➢ Werkzaamheden met COAX / Koper komen steeds minder voor. De certificaathouder kan dit 

daarom ten tijde van de audit niet altijd tonen. 

➢ Met het ontwikkelen van CKB 2023, is er een nieuwe interesse ontstaan in CKB. We merken dat 

vooral bedrijven die nu als onderaannemer werken en zelf ook projecten willen gaan aannemen, 

de stap naar CKB wagen, vooral kleine toetreders. 

➢ 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.  

➢ CI-en hebben moeite om auditoren te vinden die te kwalificeren zijn voor CKB. Met name het 

projectendeel is hierbij lastig. 

Meest voorkomende afwijkingen / observaties 
 
➢ Het niet toepassen van de juiste hygiëne maatregelen bij werken in vervuilde grond, bovendien 

ontbreken dan vaak de diverse registraties waaronder de registratie van voorlichting over het 

VGM plan. 

➢ Kalibratie van meetmiddelen niet in orde. 

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

➢ Project-documentatie incompleet; 

➢ Materieel niet gekeurd. 

➢ Niet voor alles is een kwaliteitsplan beschikbaar. 

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

➢ Werkzaamheden worden niet altijd veilig uitgevoerd. 

➢ Aandachtspunt is de ondersteuning van bestaande K&L die zijn ontgraven. 

➢ Niet alle benodigde functies zijn beschreven. 
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7 Bespreekpunten CCvD 
 
➢  

 

8 Beoordeling door CCvD 
 
➢  

 

9 Bespreekpunten Bestuur 
 
➢  

 

9 Beoordeling Bestuur 
 
➢  


