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1.1 Inleiding 

TÜV Nederland voert een aantal van haar activiteiten uit als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). TÜV Nederland valt 

onder de Archiefwet voor zover zij taken uitoefent die samenhangen met de uitoefening van openbaar gezag. Voor dat 

deel van het archief moet een selectielijst worden opgesteld. Voor het overige archief geldt de Archiefwet niet. 

Uiteraard moet het beheer van deze archiefbescheiden wèl voldoen aan andere wet- en regelgeving, waaronder het 

Burgerlijk Wetboek, fiscale wetgeving en de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Deze selectielijst is een overzicht voor de actor TÜV Nederland QA B.V. Vanaf 2000 is TÜV Nederland aangewezen 

door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) resp. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als Certificerende instelling op een 

aantal specifieke werkterreinen. TÜV Nederland heeft daarbij de rol van Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en 

zorgdrager voor alle documentaire neerslag op deze werkterreinen. 

 

1.2 Lijst van Afkortingen en Begrippen 

Afkortingen 

BSD  Basis Selectie Document 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CCvD  Centraal College van Deskundigen 

FPC Factory Production Control 

ITT Initial Type Test 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

OCE Opsporen Conventionele Explosieven 

RvA  Raad voor Accreditatie 

SBCL Stichting Beheer Certificatie Liften 

SZW  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TCVT Stichting Toezicht Verticaal Transport 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ZBO  Zelfstandig Bestuursorgaan 

 
 

Begrippen 

Certificatieschema 

Een vastgelegde methodiek, toegepast door een certificerende instelling met als doel: 

a. vaststellen of voldaan wordt aan de eisen, die aan het product, proces en of systeem worden gesteld. 

b. een zodanig toezicht uit te oefenen op de producent, processen en of systeem, dat wordt bewerkstelligd, dat na 

verlening van het certificaat en of certificatiemerk bij voortduring wordt voldaan aan de geldende eisen. 

 

Certificatie-overeenkomst 
Een rechtens afdwingbare overeenkomst met een organisatie die een audit aanvraagt voor het leveren van 
certificatieactiviteiten overeenkomstig de relevante eisen van het betreffende schema. 

 

1.3 Doel en werking van de Selectielijst 

De selectielijst is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van het Nationaal Archief. Waardering, 
selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor 
individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het 

1. Inleiding en verantwoording 
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verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen die archieven of onderdelen 
van archieven veilig gesteld te worden die:  

- Representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;  

- Representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving;  

- Door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en 
unieke maatschappelijke ontwikkelingen, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.”  

 

1.4 Totstandkoming 

Deze selectielijst is tot stand gekomen door eigen onderzoek binnen de TÜV Nederland organisatie. Door de 

werkterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het beheer van de eigen organisatie van de 

zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, etc.) niet aan bod. 

Bij het opstellen van deze Selectielijst heeft geen institutioneel onderzoek plaats gevonden. 

 

1.5 Vaststellingsprocedure 

Begin 2014 is de conceptselectielijst ingediend bij het Nationaal Archief met het verzoek om de selectielijst vast te 
stellen. In 2017 is de conceptselectielijst voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, 
sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995. Van het gevoerde overleg over de selectielijst is een 
verslag gemaakt, dat met de selectielijst ter inzage is gelegd.  
Vanaf 1 februari 2018 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de 
studiezaal en op de website van het Nationaal Archief, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van 
(historische) organisaties of individuele burgers is [ wel / geen ] commentaar ontvangen.  

Daarop werd de selectielijst op [datum nog in te vullen] door de algemene rijksarchivaris namens de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant ([gegevens stcrt en 

datum nog in te vullen]). 
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2.1 Inleiding 

TÜV Nederland, opgericht in 1988, is een privaatrechtelijke ZBO en omvat een aantal werkterreinen. Certificering en 

Inspecties handelen over de beoordeling, inspectie en keuringen, evenals de afgifte van certificaten. Het traject start 

altijd met een aanvraag door een klant. Na het beoordelen van de aanvraag kan dit resulteren in een certificatie-

overeenkomst, waarna het beoordelingstraject begint (productbeoordeling, audit of inspectie). De bevindingen van 

deze beoordeling worden vastgelegd in een rapport en indien aan alle eisen wordt voldaan wordt een certificaat 

verstrekt. De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van Internationale (bijvoorbeeld ISO), Europese (EN) of 

nationale (bijvoorbeeld NEN) normen of (certificatie-) schema’s. Deze schema’s zijn opgesteld door externe Colleges 

van Deskundigen en worden beheerd door Beheerstichtingen. Met deze Beheerstichtingen heeft TÜV Nederland 

contracten die het gebruik en uitvoering van het schema, communcatie en overleg tussen schemabeheerder en TÜV 

Nederland en gebruik van het merk van de schemabeheerder worden geregeld. Voor veel van deze 

certificatieschema’s is TÜV Nederland betrokken bij de afstemming van het beleid bij totstandkoming van het schema, 

zie ook hoofdstuk 6. 

 

De werkterreinen waarvoor TÜV Nederland haar wettelijke taken uitvoert, worden per aanwijzing in de volgende 

paragrafen nader toegelicht.  

 

Deze selectielijst is gebaseerd op de taken die TÜV Nederland als ZBO voor de overheid uitvoert en waarvoor zij 

formeel door de Minister is aangewezen of gemandateerd is.  

 

Rapportages vinden periodiek plaats aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op aanvraag 

naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) respectievelijk het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

 

2.2 Het certificeren van Asbestverwijdering en -inventarisatiebedrijven 

TÜV Nederland is aangewezen als certificerende instelling voor de procescertificatie asbestinventarisatie en 

asbestverwijdering op basis van de Arbeidsomstandighedenregeling. De belangrijkste documenten die hierbij een rol 

spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, auditrapporten, afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het 

Centraal College van Deskundigen (CCvD). Archivering vindt digitaal plaats. 

 

2.3 Het keuren en certificeren van Liften 

TÜV Nederland is aangewezen als aangewezen aangemelde keuringsinstelling en aangewezen keuringsinstelling voor 

het keuren van liften en als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie in het kader van het Warenwetbesluit liften 2016. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, inspectierapporten en 

afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt zowel fysiek, als digitaal plaats.  

 

2.4 Het keuren en certificeren van Machines 

TÜV Nederland is aangewezen als keuringsinstelling op basis van de Europese Richtlijn 2006/42/EC Machines. 

TÜV Nederland voert keuringen uit op het gebied van Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van 

personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 m bestaat. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, aangeleverde TCD (TF) en 

inspectierapporten van TCD (TF) en eerste machine(deel) en afgegeven certificaten. Archivering vindt zowel fysiek op 

papier, als digitaal plaats.  

 

2. Werkterrein 
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2.5 Het keuren en certificeren van Hijskranen 

TÜV Nederland is aangewezen als keuringsinstelling op basis van het Warenwetbesluit Machines. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, inspectierapporten en 

afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal 

plaats.  

 

2.6 Het certificeren van Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) 

TÜV Nederland is aangewezen als certificerende instelling voor de procescertificatie Opsporing Conventionele 

Explosievenop basis van de Arbeidsomstandighedenregeling. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, auditrapporten en 

afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt digitaal plaats.  

 

2.7 Het keuren en certificeren van Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig 

personenvervoer 

TÜV Nederland is aangewezen als keuringsinstelling op basis van het Warenwetbesluit Machines. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, inspectierapporten en 

afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal 

plaats.  

 

2.8 Het certificeren van Bouwproducten 

TÜV Nederland is aangewezen als certificerende instelling op basis van de Europese Verordening Bouwproducten 

305/2011. 

TÜV Nederland voert productcertificeringen uit op het gebied van Glas, ramen en deuren en op het gebied van Staal- 

en Aluminiumconstructies. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, ITT (indien van 

toepassing), inspectielijst FPC, auditrapporten en afgegeven certificaten. Archivering vindt digitaal plaats.  

 

2.9 Het certificeren van Speel- en Attractietoestellen 

TÜV Nederland is aangewezen als keuringsinstelling op basis van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie-overeenkomst, inspectierapporten en 

afgegeven certificaten. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal plaats.  

 

2.10 Het certificeren van Speelgoed 

TÜV Nederland was aangewezen als keuringsinstelling op basis van Europese Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG. 

De belangrijkste documenten welke hierbij een rol speelden waren: de certificatie overeenkomst, inspectierapporten en 

afgegeven certificaten. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal plaats.  

De aanwijzing is in 2015 op verzoek van TÜV Nederland ingetrokken. 
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Deze Selectielijst heeft betrekking op TÜV Nederland QA B.V. 

 

 

 

 

 

4.    Selectie 
 

4.1 Doelstelling van de selectie 

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de 
werking van de Archiefwet 1995. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven 
procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 
tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671. De doelstelling bij de selectie is het bijeenbrengen en veiligstellen 
van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis 
te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren.  

In deze Selectielijst worden de handelingen van TÜV Nederland geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van 

de selectiedoelstelling. De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.  

 
Op basis van het gewijzigde Archiefbesluit moet de ‘systematische opsomming van categorieën archiefbescheiden’ (de 
beschreven handelingen) in overeenstemming zijn met de voor het archief geldende ordeningsstructuur. Met andere 
woorden: hoe een handeling beschreven is moet overeenkomen met hoe een dossier (papier of digitaal) is 
opgebouwd. 
Met deze eis uit het gewijzigde Archiefbesluit is rekening gehouden; de dossiers zijn als volgt opgebouwd:  

- Certificatiedossiers: dossiers waarin alle documenten behorend bij het afgeven en beheren van certificaten 
(per opdracht) worden gearchiveerd; 

- Schemadossiers: dossiers waarin alle documenten met betrekking tot het afstemmen van het beleid bij 
totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen TÜV 
Nederland. Archivering geschiedt per certificatieschema; 

- Rapportages aan ministeries: archivering van de rapportages aan de betreffende ministeries; deze 
rapportages zijn per jaar en per ministerie geclusterd; 

- Klachten, bezwaren en beroepen-dossiers: dossiers waarin alle documenten per klacht, bezwaar of beroep 
worden gearchiveerd. Deze dossiers zijn per jaar geclusterd; 

- Dossier overeenkomsten met Schemabeheerders: dossier waarin de overeenkomsten met Schemabeheerders 
zijn gearchiveerd. 

 

 

4.2 Selectiecriteria 

In dit selectiedocument worden de criteria gebruikt, zoals die in 1997 zijn vastgesteld door het Convent van 

Rijksarchivarissen. De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de 

handelingen (werkprocessen) aan die met een B gewaardeerd worden en waarvan de neerslag dus overgebracht dient 

te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden wordt niet overgebracht en kan op 

termijn worden vernietigd.  

 
De selcetiecriteria zijn toegepast op de handelingen die TÜV Nederland uitvoert als Zelfstandig Bestuursorgaan. 
 

Naast de documenten die betrekking hebben op de handelingen zoals hiervoor beschreven die in deze selectielijst 

worden besproken zijn er andere documenten, noodzakelijk voor de opbouw of voor het onderhouden van een 

3. Actoren  
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activiteit, die worden gearchiveerd. Voorbeelden zijn onderliggende procedures en voorschriften of 

kwalificatiedocumenten die op basis van schema’s, (accreditatie-) normen of aanwijzingscriteria zijn opgesteld.  

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zoals 

bijvoorbeeld asbestvezels. Zoals is aangegeven in paragraaf 5, artikel 4.10c, sub 4 en 5, van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit worden gegevens m.b.t. arbeidsgezondheids-kundige onderzoeken van medewerkers 

en blootstellings-gegevens 40 jaar na het beëindigen van deze werkzaamheden bewaard.  

 

Deze aanvullende documenten vallen niet onder de handelingen die TÜV Nederland uitvoert als Zelfstandig 

Bestuursorgaan en worden daarom in hoofdstuk 6 van deze Selectielijst niet verder genoemd. 

 

De volgende algemene selectiecriteria worden door het Nationaal Archief gehanteerd om permanent te bewaren 

handelingen te selecteren: 

 

Algemene selectie criteria 

Handelingen die worden gewaardeerd met B (Bewaren) 

Algemeen selectiecriterium Toelichting 

1. Handelingen die betrekking hebben 
op voorbereiding en bepaling van 
beleid op hoofdlijnen 

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van 

informatie, het formuleren van adviezen met het oog op 

toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van 

dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud 

van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en 

specificeren van de doeleinden en de instrumenten. 

2. Handelingen die betrekking hebben 
op evaluatie van beleid op 
hoofdlijnen 

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de 

inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet 

per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van 

beleid. 

3. Handelingen die betrekking hebben 
op verantwoording van beleid op 
hoofdlijnen aan andere actoren 

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op 

hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie. 

4. Handelingen die betrekking hebben 
op (her)inrichting van organisaties 
belast met beleid op hoofdlijnen 

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van 

organen, organisaties of onderdelen daarvan. 

5. Handelingen die bepalend zijn voor 
de wijze waarop beleidsuitvoering 
op hoofdlijnen plaatsvindt 

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van 

instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken. 

6. Handelingen die betrekking hebben 
op beleidsuitvoering op hoofdlijnen 
en direct zijn gerelateerd aan of 
direct voortvloeien uit voor het 
Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandigheden 

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is 

opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, 

staat van beleg of toepassing van noodwetgeving. 

 

Deze algemene criteria gelden in de meest voorkomende gevallen. 

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde 

handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van 
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vernietiging worden uitgezonderd. TÜV Nederland zal specifieke dossiers in elk geval uitzonderen van vernietiging als 

er sprake is van incidenten rond de certificering van een (specifiek) product. 

 
De handelingen zijn getoetst aan de hiervoor aangegeven bewaarcriteria. Hieruit is geconcludeerd dat er geen 
handelingen zijn die op basis van de criteria als blijvend te bewaren moeten worden gewaardeerd. 

 

Er is gekozen voor een algemene bewaartermijn van 10 jaar aangezien daarmee voor het overgrote deel van de 

handelingen aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van de bewaartermijn wordt voldaan. Waar nodig op basis van 

regelgeving is deze bewaartermijn voor specifieke handelingen verlengd, zoals aangegeven in hoofdstuk 6. 

 

Voor klachten, bezwaren, beroepen en Wob verzoeken is een bewaartermijn van 15 jaar gekozen aangezien hiermee 

de maximale bewaartermijn (eis in de Machinerichtlijn, zie par. 6.3) wordt gerealiseerd en vroegtijdige vernietiging 

wordt voorkomen. 
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In deze Selectielijst worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is vastgelegd in een gegevensblok met 

zeven velden. Op deze wijze: 

 

(..) 

Handeling 

Grondslag 

Periode 

Product 

Opmerking 

Waardering 

 

Iedere handeling is voorzien van een uniek volgnummer (..). 

 

Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht 

ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een 

werkterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie. 

Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten verrichten. De handelingen zijn 

in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een handeling als ‘het vaststellen van een Certificatieschema’ 

ook ‘het intrekken van een Certificatieschema’ inbegrepen wordt geacht. 

 

De grondslag of bron geeft de wet of het certificatieschema krachtens de wet waarop een handeling is gebaseerd. De 

aanwijzingsbesluiten respectievelijk –beschikkingen zijn hier steeds aangegeven. Voor de meeste gebieden zijn er 

reeds eerder aanwijzingen geweest die steeds zijn verlengd zonder grote wijzigingen in de inhoud hiervan. Derhalve 

zijn uitsluitend de actuele aanwijzingsbesluiten respectievelijk -beschikkingen aangegeven. 

 

De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd.  

Als een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 2003-…). 

Deze handelingen waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal 

eventuele eindjaren moeten achterhalen. 

 

Het product vormt het resultaat van de handeling. 

 

De velden in de gegevensblokken zijn verduidelijkt met een korte opmerking of toelichting. 

 

De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag van de 

handeling.  

 
  

5. Leeswijzer van de handelingen 
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6. Selectielijst 

6.1 Het certificeren van Asbestverwijdering en -inventarisatiebedrijven 

(1a) 

Handeling: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het 

certificatieschema binnen TÜV Nederland. 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2014, 2014-
0000016105, tot aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling voor de procescertificatie 
asbestinventarisatie en asbestverwijdering. 
Periode: 2006 - ... 

Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, kwartaalrapportage, adviezen en besluiten van de totstandkoming 

van het certificatie schema. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
- het kennisnemen van de verslagen van het CCvD; 
- het overleggen met andere aangewezen instellingen en het CCvD; 
- kwartaalrapportage aan de schemabeheerder. 

 

Waardering: V na 10 jaar  

 

(1b) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Asbestverwijdering / -inventarisatie 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2014, 2014-
0000016105, tot aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling voor de procescertificatie 
asbestinventarisatie en asbestverwijdering. 
Periode: 2006 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, zienswijzen, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 
- het afgeven en intrekken van het certificaat Asbestverwijdering / -inventarisatie; 
- het behandelen en beoordelen van binnengekomen zienswijzen op geconstateerde afwijkingen; 
- het houden van verplichte reguliere en onaangekondigde controles op grond van het certificatieschema. 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 

 

(1c) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van SZW 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2014, 2014-
0000016105, tot aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling voor de procescertificatie 
asbestinventarisatie en asbestverwijdering. 
Periode: 2006 - ... 

Product: Rapport 

Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. 

De rapportage omvat o.a.: 

- aantal geldige, afgegeven, ingetrokken en geweigerde certificaten; 

- aard van veel voorkomende tekortkomingen; 

- financiële gegevens; 

- belangrijke wijzigingen ten aanzien van organisatie, procedures, reglementen; 

- ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van techniek en markt; 

- knelpunten. 

 

Waardering: V na 10 jaar  
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6.2 Het keuren en certificeren van Liften 

(2a) 

Handeling: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het 

certificatieschema binnen TÜV Nederland. 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-
0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2005 - ... 

Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van de 

keuringsschema’s. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het kennisnemen van de verslagen van het CCvD; 

- het overleggen met andere aangewezen instellingen, Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL) en het CCvD. 

 

Waardering: V na 10 jaar  

 

(2b) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Liften (handelsfase) 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-
0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2005 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 

- het afgeven en intrekken van het certificaat Liften; 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 

Grondslag waardering: Warenwetregeling Liften 

 

(2c) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Liften (gebruiksfase) 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-
0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2005 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 

- het afgeven en intrekken van het certificaat Liften; 

- en het houden van 18-maandelijkse controles op grond van de Warenwet. 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 

Grondslag waardering: Warenwetregeling Liften 

 

(2d) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van SZW 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-
0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 
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Periode: 2005 - ... 

Product: Rapport 

Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. 

De rapportage omvat o.a.: 

- aantal geldige, afgegeven, ingetrokken en geweigerde certificaten; 

- aard van veel voorkomende tekortkomingen; 

- financiële gegevens; 

- belangrijke wijzigingen ten aanzien van organisatie, procedures, reglementen; 

- ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van techniek en markt; 

- knelpunten. 

 

Waardering: V na 10 jaar  
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6.3 Het keuren en certificeren van Machines 

(3a) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Machines 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-
0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 
Periode: 2002 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 

- het afgeven en intrekken van het certificaat conform Machinerichtlijn. 

 

Waardering: V 15 jaar na verstrekken of vernieuwen van het certificaat. 

Grondslag waardering: Machinerichtlijn 2006-42-EG 

 

(3b) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van SZW 

Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-

0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 

Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2002 - ... 

Product: Rapport 

Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. 

De rapportage omvat o.a.: 

- aantal geldige, afgegeven, ingetrokken en geweigerde certificaten; 

- aard van veel voorkomende tekortkomingen; 

- financiële gegevens; 

- belangrijke wijzigingen ten aanzien van organisatie, procedures, reglementen; 

- ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van techniek en markt; 

- knelpunten. 

 

Waardering: V na 10 jaar  

 

6.4 Het keuren en certificeren van Hijskranen 

(4a) 

Handeling: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het 

certificatieschema binnen TÜV Nederland. 

Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-

0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2000 - ... 

Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie 

schema. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het kennisnemen van de verslagen van het CCvD; 

- het overleggen met andere aangewezen instellingen, Stichting Toezicht Verticaal Transport (TCVT) en het CCvD. 

 

Waardering: V na 10 jaar  
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(4b) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Hijskranen 

Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-

0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2000 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 

- het afgeven en intrekken van het certificaat; 

- en het houden van tweejaarlijkse controles op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 

 

(4c) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van SZW 

Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-

0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2000 - ... 

Product: Rapport 

Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. 

De rapportage omvat o.a.: 

- aantal geldige, afgegeven, ingetrokken en geweigerde certificaten; 

- aard van veel voorkomende tekortkomingen; 

- financiële gegevens; 

- belangrijke wijzigingen ten aanzien van organisatie, procedures, reglementen; 

- ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van techniek en markt; 

- knelpunten. 

 

Waardering: V na 10 jaar  

 

6.5 Het certificeren van Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) 

(5a) 

Handeling: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het 

certificatieschema binnen TÜV Nederland. 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2014, 2014-0000086668, tot 
aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling voor de procescertificatie Opsporing Conventionele 
Explosieven. 
Periode: 2006 - ... 

Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie 

schema. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het kennisnemen van de verslagen van het CCvD; 

- het overleggen met andere aangewezen instellingen en het CCvD. 

 

Waardering: V na 10 jaar  
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(5b) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat  
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2014, 2014-0000086668, tot 
aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling voor de procescertificatie Opsporing Conventionele 
Explosieven. 
Periode: 2006 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 

- het afgeven en intrekken van het certificaat OCE; 

- en het houden van jaarlijkse (reguliere en onaangekondigde) controles op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 

 

 (5c) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van SZW 
Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2014, 2014-0000086668, tot 
aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling voor de procescertificatie Opsporing Conventionele 
Explosieven. 
Periode: 2006 - ... 

Product: Rapport 

Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. 

De rapportage omvat o.a.: 

- aantal geldige, afgegeven, ingetrokken en geweigerde certificaten; 

- aard van veel voorkomende tekortkomingen; 

- financiële gegevens; 

- belangrijke wijzigingen ten aanzien van organisatie, procedures, reglementen; 

- ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van techniek en markt; 

- knelpunten. 

 

Waardering: V na 10 jaar  

 

6.6 Het keuren en certificeren van Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig 

personenvervoer 

(6a) 

Handeling: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het 

certificatieschema binnen TÜV Nederland. 

Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-

0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2000 - ... 

Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie 

schema. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het kennisnemen van de verslagen van het CCvD; 

- het overleggen met andere aangewezen instellingen en het CCvD; 

- en het productmanagement van het certificatieschema binnen TÜV Nederland. 

 

Waardering: V na 10 jaar  
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(6b) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Bouwliften respectievelijk Transportsteiger Personenvervoer 

Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-

0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2000 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 

- het afgeven en intrekken van het certificaat; 

- en het houden van jaarlijkse controles op grond van de Warenwet. 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 

 

(6c) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van SZW 

Grondslag: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, 2017-

0000172028, tot aanwijzing van TUV Nederland QA B.V. inzake het Warenwetbesluit liften 2016 en het 
Warenwetbesluit machines. 

Periode: 2000 - ... 

Product: Rapport 

Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. 

De rapportage omvat o.a.: 

- aantal geldige, afgegeven, ingetrokken en geweigerde certificaten; 

- aard van veel voorkomende tekortkomingen; 

- financiële gegevens; 

- belangrijke wijzigingen ten aanzien van organisatie, procedures, reglementen; 

- ontwikkelingen in het werkveld ten aanzien van techniek en markt; 

- knelpunten. 

 

Waardering: V na 10 jaar  

 

6.7 Het certificeren van Bouwproducten 

(7a) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Bouwproducten 

Grondslag: Aanwijzing door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), juli 2013  

Periode: 2012 - ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 

- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 

- het afgeven en intrekken van het certificaat Bouwproducten; 

- en het houden van periodieke controles op grond van de uitgewerkte normen onder de Verordening Bouwproducten 

305/2011. 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 
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(7b) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van BZK 

Grondslag: Aanwijzing door Minister van BZK, juli 2013  

Periode: 2012 - ... 

Product: Rapport  

Opmerking: Deze rapportage vindt plaats op aanvraag van het ministerie 

 

Waardering: V na 10 jaar 

 

 

6.8 Speel- en Attractietoestellen 

(8a) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het certificaat Speel- en Attractietoestellen  
Grondslag: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 april 2017, 1117114-162663-VGP, 
houdende aanwijzing TÜV Nederland QA BV als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen. 

Periode: 2007 – ... 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 
- het afgeven en intrekken van het certificaat Speel- en Attractietoestellen. 

 

Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst of na weigering of intrekking van het certificaat. 

 

(8b) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van VWS 
Grondslag: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 april 2017, 1117114-162663-VGP, 
houdende aanwijzing TÜV Nederland QA BV als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen. 

Periode: 2007 – ... 

Product: Rapport  

Opmerking: Deze rapportage vindt plaats op aanvraag van het ministerie 

 

Waardering: V na 10 jaar 

 

 

6.9 Speelgoed 

(9a) 

Handeling: Het afgeven en het beheren van het Certificaat Speelgoed 
Grondslag: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2013, VGP 3160204, houdende 
aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit Speelgoed 2011 

Periode: 2013 – 2015; de aanwijzing is in 2015 op verzoek van TÜV Nederland ingetrokken. 

Product: Certificatiedossier, bestaande uit de overeenkomst, de 

Rapportages, besluiten en het certificaat. 

Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: 
- het behandelen en onderzoeken van aanvragen; 
- het afgeven en intrekken van het Certificaat Speelgoed; 
- het houden van jaarlijkse controles op grond van de Warenwet. 
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Waardering: De dossiers zijn zonder uitzondering in 2015 overgedragen aan de NVWA. 

 

(9b) 

Handeling: Het rapporteren aan het Ministerie van VWS 
Grondslag: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2013, VGP 3160204, houdende 
aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit Speelgoed 2011 

Periode: 2013 – 2015; de aanwijzing is in 2015 op verzoek van TÜV Nederland ingetrokken. 

Product: Rapport  

Opmerking: Deze rapportage vindt plaats op aanvraag van het ministerie 

 

Waardering: n.v.t. er zijn geen separate rapportages naar het ministerie verzonden. 

 

 

6.10 Het registreren van klachten, bezwaren, beroepen en Wob verzoeken 

(10a) 

Handeling: Het registreren en behandelen van klachten, bezwaren, beroepen en Wob verzoeken 
Grondslag: de diverse aanwijzingen door de ministeries, zoals hiervoor aangegeven in de pragrafen 6.1 t/m 6.8  

Periode: 2000 - ... 

Product: Klachten-, bezwaren-, beroepen- en Wob-dossiers voor zover betrekking hebbend op de aanwijzingen zoals 

hiervoor aangegeven in de paragrafen 6.1 t-m 6.9. 

Opmerking: Registratie en archivering van klachten, bezwaren, beroepen en WOB-verzoeken vindt centraal plaats 

 

Waardering: V na 15 jaar 

 

6.11 Het archiveren van overeenkomsten met schemabeheerders 

(11a) 

Handeling: Het archiveren van overeenkomsten met schemabeheerders 
Grondslag: de diverse aanwijzingen door de ministeries, zoals hiervoor aangegeven in de pragrafen 6.1 t/m 6.8  

Periode: 2000 - ... 

Product: Overeenkomsten met schemabeheerders voor zover betrekking hebbend op de aanwijzingen zoals hiervoor 

aangegeven in de paragrafen 6.1 t-m 6.9. 

Opmerking: Archivering van alle overeenkomsten met schemabeheerders vindt centraal plaats 

 

Waardering: V 10 jaar jaar na beëindiging overeenkomst 
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