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Werkgeversverklaring / Eigenverklaring / Opdrachtgeversverklaring SKK 
 

1. Algemeen 
Voor werknemers is een werkgeversverklaring vereist en voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn een 
eigenverklaring en opdrachtgeversverklaring(en) vereist. Hieruit moet blijken dat de 
(kandidaat)certificaathouder gedurende de periode waarop de verklaring(en) betrekking heeft (hebben), 
regelmatig en in voldoende mate inspectiewerkzaamheden heeft verricht. 
De verklaring(en) moeten betrekking hebben op het betreffende niveau. 
 
2. Algemene eisen 
 
2.1 Periode 
De werkgeversverklaring c.q. de eigenverklaring moet betrekking hebben op de periode waarover informatie 
moet worden verstrekt: 

 bij initiële certificatie: 
over de 36 (niveau 2), respectievelijk 48 (niveau 3) maanden direct voorafgaand aan de aanmelding; 

 bij hercertificatie: 
over de jongste certificatieperiode; 

 bij re-certificatie: 
over de 12 maanden direct voorafgaand aan de aanmelding. 

 
2.2 Verandering van werkgever 
Bij verandering van werkgever in de hiervoor, onder 1, bedoelde periode, moet ook van elk van de vorige 
werkgevers een werkgeversverklaring worden overgelegd waarin tevens zowel de begin- als einddatum van 
het dienstverband zijn vermeld. 
 
2.3 Detachering 
Voor zover de (kandidaat)certificaathouder één of meer aaneengesloten perioden van meer dan vier 
maanden als Inspectiedeskundige bij een opdrachtgever was gedetacheerd c.q. door hem was ingeleend, 
moet over de betreffende periode(n) ook een verklaring van elk van de betrokken opdrachtgevers worden 
overgelegd. 
 
2.4 Model 
Een model voor de werkgeversverklaring c.q. de eigenverklaring is te downloaden van de website van 
Hobéon. Deze verklaring moet op officieel (brief)papier van de werkgever zijn gesteld, zijn gedateerd en door 
of namens de werkgever door het uitvoerend management, zijn ondertekend, onder vermelding van de naam 
en functie van de ondertekenaar. 
Bovenstaande voorwaarden gelden op overeenkomstige wijze voor de opdrachtgeversverklaring(en). 
 
Tenzij met Hobéon SKO anders overeengekomen moet de verklaring in de Nederlandse taal zijn gesteld. 
 
Alleen originele verklaringen zijn aanvaardbaar. Bij een verzoek om indiening in meervoud kan naast het 
origineel met kopieën worden volstaan. 
 
3. Verklaringen 
 
3.1 De verklaring van de werkgever van de (kandidaat)certificaathouder moet de volgende informatie 
bevatten: 

 Naam, correspondentieadres en overige contactgegevens van de werkgever. 
 (Optioneel) Heersend kwaliteitsmanagementsysteem. 
 Naam en geboortedatum van de (kandidaat)certificaathouder. 
 Datum van indiensttreding van de (kandidaat)certificaathouder bij de werkgever en, vanaf welke datum 

hij/zij daar als Inspectiedeskundige functioneert. 
 Plaats en functie van de (kandidaat)certificaathouder in de organisatie van de werkgever. 
 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (kandidaat)certificaathouder binnen de organisatie van 

de werkgever (desgewenst onder verwijzing naar zijn/haar functiebeschrijving in een aangehechte 
bijlage). 

 Aard van de inspectiewerkzaamheden waarmee de (kandidaat)certificaathouder is belast en van 
hetgeen, in algemene termen, door hem/haar is geïnspecteerd. 

 (Optioneel) Relatie met overheden c.q. erkende inspectie-instellingen. 
 Per jaar, hoeveel tijd, uitgedrukt in een globaal percentage van de reguliere werktijd, de 

(kandidaat)certificaathouder als Inspectiedeskundige werkzaam is geweest. 
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 Verklaring dat er over het functioneren van de (kandidaat)certificaathouder als Inspectiedeskundige 
geen klachten zijn ingediend, dan wel een vermelding van de aard van dergelijke klachten en de 
resultaten van de behandeling ervan. 

 (Alleen bij hercertificatie) Verklaring dat de (kandidaat)certificaathouder zijn/haar werkzaamheden als 
Inspectiedeskundige niet gedurende een aanzienlijke periode (zie Handleiding SKK algemeen, Termen 
en definities) heeft onderbroken. 

 
3.2 Zelfstandige beroepsbeoefenaren 
Een (kandidaat)certificaathouder die niet in dienstverband werkzaam is, wordt in het kader van de 
bepalingen in deze bijlage als zijn/haar eigen werkgever beschouwd. 
Naast een door hem/haar zelf af te geven werkgeversverklaring, in dit geval een zogeheten eigenverklaring, 
moeten tevens de volgende stukken worden overgelegd: 

 een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de 
(kandidaat)certificaathouder er gedurende het betrokken tijdvak als zelfstandige was ingeschreven; 

 opdrachtgeversverklaringen waarin de opdrachtgevers bevestigen dat de (kandidaat) certificaathouder 
in het betrokken tijdvak voor hen werkzaamheden als Inspectiedeskundige heeft verricht. 

 
3.3 Een opdrachtgeversverklaring moet de volgende informatie bevatten: 

 Naam, correspondentieadres en overige contactgegevens van de opdrachtgever. 
 (Optioneel) Heersend kwaliteitsmanagementsysteem. 
 Naam en geboortedatum van de (kandidaat)certificaathouder. 
 Begin- en einddatum van de periode(n) waarin de (kandidaat)certificaathouder bij de opdrachtgever als 

Inspectiedeskundige werkzaam was. 
 Plaats en functie van de (kandidaat)certificaathouder binnen de organisatie van de opdrachtgever. 
 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (kandidaat)certificaathouder (desgewenst onder 

verwijzing naar zijn/haar functieomschrijving in een aangehechte bijlage). 
 Aard van de inspectiewerkzaamheden waarmee de (kandidaat)certificaathouder is belast en van 

hetgeen, in algemene termen, door hem/haar is geïnspecteerd. 
 (Optioneel) Relatie met overheden c.q. erkende inspectie-instellingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


