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Erkenningsdocument Raad van Toezicht 

Indien een keurmerk geregistreerd wil worden bij het Keurmerkregister, zal het keurmerk door de 

Raad van Toezicht getoetst worden op een aantal zaken. In dit document staan deze toetsingscriteria 

beschreven.  

Thema 1:  Opzet & Organisatie Aan te leveren bronnen / 
documenten 
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1.1 Wie is de huidige keurmerkeigenaar? Gewaarmerkt uittreksel KvK, 
niet ouder dan 3 maanden. 
Document kan ook voor 3.2 
worden gebruikt. 

1.2 Welke informatie is er over het keurmerkinitiatief?  
1.3 Wat is het doel van het keurmerk? Doelbeschrijving 
1.4 Wat is de doelgroep van het keurmerk? Doelgroepbepaling 
1.5 Wat zijn de stakeholders van het keurmerk? Stakeholder analyse 
1.6 Wie zijn de concurrenten? Concurrentie analyse 
1.7 Wie zijn de huidige keurmerkhouders (minimaal 

2)? 
 

Thema 2:  Inhoud & Vormgeving Documenten 
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2.1 Welke onafhankelijke, externe normen, waaronder 
wet- en regelgeving, zijn vastgesteld? 

Niet van toepassing 

2.2 Hoe is/wordt de doelgroep betrokken bij het 
ontwikkelen van het keurmerk? 

 

2.3 Is er een checklist waarop keurmerkhouders 
getoetst kunnen worden? 

Checklist 

Thema 3:  Juridische aspecten Documenten 
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3.1 Is er een klachtencommissie en een eigen 
klachtensystematiek? 

Klachtenprotocol / 
klachtenprocedure 

3.2 Wat is de juridische vorm van de organisatie van 
het keurmerk? 

Uittreksel KvK (zie 1.1), 
beschrijving organisatie 
structuur 

3.3 Zijn de vereiste vergunningen verkregen, en de 
vereiste meldingen binnen (indien van 
toepassing)? 

Niet van toepassing 

3.4 Is de organisatie financieel gezond? Meest recente jaarcijfers 
3.5 Hoe is de financiële administratie vormgegeven? Inzicht in boekhoudsysteem 
3.6 Is het mogelijk om keurmerkhouders te schorsen? Sanctiebeleid / 

schorsingsbeleid 

Thema 4:  Toetsing en bewaking Documenten 
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4.1 Welke organisatie-inrichtingseisen worden gesteld 
aan potentiële keurmerkhouders? 

 

4.2 Zijn er opleidingseisen of andere eisen aan de 
personeelsleden van de keurmerkhouders? 

 

4.3 Door wie (bijvoorbeeld geregistreerde inspecteurs) 
wordt de toetsing van keurmerkhouders gedaan? 

 

4.4 Hoe is deze toetsing vormgegeven?  
4.5 Wat is de frequentie van toetsing bij 

keurmerkhouders? 
 

Thema 5:  Marktintroductie & Sales Documenten 
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 5.1 Hoe wordt het keurmerk momenteel onder de 
aandacht gebracht? 

 

5.2 Beschikt het keurmerk over een eigen website? URL 
5.3 Er is een budgetplan voor het uitrollen van het 

keurmerk? 
Budgetplan 
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Uitsluiting 

Het keurmerk mag geen keurmerkhouders uitsluiten indien is voldaan aan de keurmerkeisen. Dit 

dient opgenomen te worden in de algemene voorwaarden. 

Toetsing keurmerkeigenaar 

De keurmerkeigenaar wordt ieder jaar bezocht door een vertegenwoordiger van Keurmerkregister, 
ten einde zeker te stellen dat het keurmerk actueel is en voldoende ontwikkeling doormaakt. Dit 
wordt contractueel overeengekomen. 
 

Verlenging, schorsing, verwijdering en opzegging  

Een keurmerk wordt voor een bepaalde periode toegekend aan de keurmerkeigenaar, na elke 
keurmerkinspectie met gewenst resultaat wordt de keurmerktoekenning in principe verlengd. 
Een keurmerk, keurmerkeigenaar of een keurmerkhouder kan geschorst wordt uit het register na 
klachten, onvolkomenheden en dergelijke, dit ter beoordeling aan de Raad van Toezicht.  
De Raad van Toezicht beslist over definitieve toekenning, schorsing en intrekking.  
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