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Beste certificaathouder, 

 
Inspectie SZW ontvangt steeds vaker meldingen van fraude met certificaten. Het 
gaat dan specifiek om ‘valsheid in geschriften’ bij het afgegeven bewijs van toetsing. 
Certificaathouders worden geconfronteerd met bewijzen van toetsing, voorzien van 
hun naam en certificaatnummer terwijl de toetsing niet door hen is verricht. 
 
Een dergelijke situatie kan mogelijk grote consequenties hebben voor diegene 
wiens naam en certificaatnummer op het bewijs van toetsing staat. U dus.  
 
Hieronder zijn in de bijlage, ter illustratie, twee voorbeelden bijgevoegd van fraude 
met bewijs van toetsing.  
 
Graag vragen we aandacht voor deze zorgelijke ontwikkeling en informeren wij u 
over wat u kunt doen als het u treft.  
 
Mocht u constateren dat uw naam en/of certificaatnummer is gebruikt onder een 
bewijs van toetsing en heeft u hier geen toestemming voor gegeven, dan kunt u het 
volgende doen: 

1. Aangifte doen bij de politie en melden bij inspectie SZW via deze link 
(www.inspectieszw.nl/melden). Hierbij stuurt u dan ook uw bewijs van 
aangifte mee; 

2. Mocht u geen aangifte bij de politie willen doen, meldt u het dan in ieder 
geval wel bij Inspectie SZW via deze link (www.inspectieszw.nl/melden). De 
persoon die uw naam en/of certificaatnummer heeft gebruik heeft dat 
mogelijk vaker gedaan en doet dat mogelijk niet alleen met uw gegevens 
maar ook met die van anderen.  
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Inspectie SZW ziet streng toe op fraude met wettelijke certificaten. Naar een  
melding van fraude wordt, door team Opsporing van Inspectie SZW, een 
strafrechtelijk onderzoek ingesteld. 
 
Fraude met certificaten ondermijnt het vertrouwen dat iemand mag hebben in de 
werking van dat certificaat. Als dat vertrouwen er niet meer is, dan verliest een 
certificaat zijn toegevoegde waarde. Een groot gemis als het gaat om veiligheid en 
gezondheid van werknemers. Daarnaast verdient iemand op onrechtmatige wijze 
zijn geld, ten koste van diegene die wel volgens de regels werkt. Zoals u.  
Goede redenen om dergelijk onrechtmatig handelen een halt toe te roepen en dit 
te melden bij Inspectie SZW. 
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze mailing, neemt u dan gerust contact op met één van de in 
de aanhef genoemde personen.   
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
Ing. W.M. Vos  MSc. 
Specialist certificatie Inspectie SZW 
 

 

Bijlage(n):  Voorbeelden ‘valsheid in geschriften’ bewijs van toetsing 
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1 Bijlage 1: Voorbeelden valsheid in geschriften bewijs van 

toetsing 

 
 
 
 
Voorbeeld 1 
Situatie waarin een onbevoegd toetser vermeld dat hij/zij ‘in opdracht’ toetst 
namens de vermelde certificaathouder. Echter, de handtekening is van de 
onbevoegd toetser.  
Dit is natuurlijk niet toegestaan. De handtekening moet zijn van de bevoegd toetser. 
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Voorbeeld 2 
Situatie waarbij het lettertype van de naam en het certificaatnummer ‘anders’ zijn 
dan die van de tekst erboven. Ook is de handtekening op het bewijs ‘wazig’. Bij 
navraag bleek de vermelde toetser niet betrokken bij deze toetsing en is zijn/haar 
naam zonder toestemming gebruikt.  
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