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Voorwoord 

Het certificatieschema is gericht op het certificeren van penetratietesten – hierna kortweg ‘pentesten’ 
genoemd - volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.  
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is de beheerder van het 
certificatieschema. De Commissie van Belanghebbenden Cybersecurity heeft positief geadviseerd over 
vaststelling van dit schema. 
 
Het certificatieschema is ingedeeld volgens het model dat het CCV gebruikt voor 
dienstcertificatieschema’s die onder accreditatie worden uitgevoerd. Alle voor uitvoering onder 
accreditatie noodzakelijke aspecten zijn geadresseerd. Op een in overleg met de Commissie van 
Belanghebbenden te bepalen tijdstip kan van certificatie-instellingen worden verlangd om de 
uitvoering van onderliggend certificatieschema onder accreditatie te brengen. 

 

© 2021. Alle rechten voorbehouden.  

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou 

kunnen voorkomen. 
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1. Inleiding 
Het beschermen en veilig houden van digitale systemen is voor elke onderneming belangrijk. Er hoeft 

slechts één kwetsbaarheid in het systeem te zitten en de schade voor een onderneming kan groot zijn. 

Het is aan de onderneming zelf om zich te beschermen tegen aanvallen, kwetsbaarheden of andere 

dreigingen. Cybersecuritydiensten zorgen voor een goede beveiliging van digitale systemen, die 

aansluiten op het risico van een cyberincident. Deze beveiliging bestaat uit een combinatie van 

digitale beveiliging en organisatorische maatregelen. Een onderneming die zich wil beschermen tegen 

cybercriminaliteit, wil dat dit goed gebeurt, met veilige producten en geïnstalleerd of uitgevoerd door 

een vakman. Voor de ondernemer is dit vaak moeilijk om zelf goed in te schatten. Certificatieschema’s 

van cybersecuritydiensten bieden hiervoor een goede oplossing. Dit certificatieschema richt zich op 

pentesten.  

1.1 Algemeen 

1.1.1 Doel  

Een pentest leidt tot maatregelen die de kwetsbaarheid van een digitaal systeem verminderen. De 

uitvoering van pentesten moet deskundig gebeuren. Overheid en private partijen hebben behoefte aan 

geborgde kwaliteit van pentesten. Deze borging is mogelijk met dienstcertificatie van pentesten. 

Doel van het certificeren van de pentest is: het verminderen van faal- en risicokosten bij afnemers die 

kunnen optreden als de vermeende kwaliteit van de pentest niet aanwezig is. Door certificatie kunnen 

afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat de geleverde pentest, voorzien van het 

certificatiemerk, voldoet aan de vooraf gestelde eisen. 

Het vastleggen van de eisen aan pentesten en het beschrijven van de uitvoering van certificatie heeft 

als doel: 

 geharmoniseerde uitvoering; 

 informeren van de markt hoe certificatie van pentesten is ingericht en wordt uitgevoerd. 

1.1.2 Verantwoordelijkheden 

De afnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging van digitale systemen en het nemen van de 

bijbehorende maatregelen. Daarbij hoort ook het periodiek (laten) uitvoeren van de pentest. 

De organisatie die de pentest levert – hierna ‘de dienstverlener’ – is verantwoordelijk dat de pentest 

waarbij het certificatiemerk wordt toegepast (zie paragraaf 5.1) aan de in het certificatieschema 

gestelde eisen voldoet. 

1.1.3 Leeswijzer 

Het certificatieschema bevat: 

 eisen waaraan de pentest moet voldoen, hoe dit wordt beoordeeld en wanneer er sprake is van 

(goed- en) afkeur op de pentest (hoofdstuk 2);  

 voorwaarden voor de dienstverlener voor het verkrijgen en in stand houden van het 

dienstcertificaat (hoofdstuk 3); 

 geharmoniseerde werkwijzen die de certificatie-instelling hanteert bij de behandeling van een 

certificatieaanvraag en de instandhouding van het dienstcertificaat (hoofdstuk 4); 

 beschrijving van het certificaat dat de certificatie-instelling afgeeft aan de dienstverlener, het 

testrapport met certificatiemerk dat de dienstverlener afgeeft aan de opdrachtgever (hoofdstuk 5). 
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1.2 Toepassingsgebied  

Het toepassingsgebied is het uitvoeren van de pentest, inclusief de testrapportage of het uitvoeren 

van een vulnerability assessment, inclusief testrapportage. Vulnerability scans worden uitgesloten. 

Voor definities zie hoofdstuk 6. 

1.3 Relatie met wet- en regelgeving 

Het certificatieschema wordt niet aangestuurd vanuit wet- en regelgeving. Het certificatieschema is 

privaatrechtelijk en bevat vooralsnog geen wettelijke eisen. 

1.4 Relatieschema 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Figuur 1 - Overzicht van betrokken partijen bij dienstcertificatie 

1.5 Overgangsregeling 

Er is geen overgangsregeling noodzakelijk, het certificatieschema is een nieuw schema en kent geen 

voorganger.  

  

Het CCV 

(Schemabeheerder) 

Certificatie-instelling 

Afnemer 

Licentieovereenkomst 

Dienstverlener richt 

kwaliteitssysteem in en vraagt 

certificatie aan. Certificatie-

instelling beoordeelt periodiek de 

dienstverlener en de geleverde 

pentest. 

Afhandeling van klachten die 

onvoldoende door de dienstverlener 

worden behandeld. 

Dienstverlener 

Opdracht voor 

uitvoeren pentest 

Dienstverlener levert een 

testrapportage met keurmerk 

Figuur 1 - Overzicht van betrokken partijen bij dienstcertificatie 
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2. Eisen aan de dienst 
Bij dienstcertificatie staan de eisen aan het onder certificaat geleverde dienst centraal.  

2.1 Algemeen 

Alle technische en administratieve eisen waaraan de onder certificaat geleverde pentest moet voldoen 

en de wijze waarop dit wordt beoordeeld, zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Als niet aan de eisen in dit 

hoofdstuk wordt voldaan is er sprake van afkeur. 

2.2 Beoordelingsmethoden, eisen, goed- en afkeur 

In deze paragraaf worden de in tabel 2.1 genoemde beoordelingsmethoden gebruikt. 

Tabel 2.1 - Beoordelingsmethoden 

Methodiek Omschrijving 

(A) Administratief Beoordeling van administratieve bescheiden zoals ontwerpdocumenten, certificaten en 

rapporten 

A-C: Beoordeling op compleetheid 

A-J: Beoordeling op juistheid 

OPMERKING 

De beoordeling A-C en A-J kan alleen worden uitgevoerd als de documenten aanwezig zijn 

(B) Beproeving Gedefinieerde methode om een systeem binnen te dringen 

2.2.1 Testplan  

Tabel 2.2 – Testplan 

Beoordelingsaspect Eis 
Wijze van 

beoordeling 
Afkeur indien 

Concrete technische 

begrenzing van het 

testobject 

Offerte en/of testplan beschrijft scope in 

termen van IP-adressen/hostnamen/ 

specifieke applicaties en dit stemt overeen 

met het rapport 

A-C De scope niet eenduidig 

vastgesteld is voor aanvang 

en/of niet overeenstemt met de 

scope-beschrijving in het 

rapport 

Scope De delen van de pentest, die onderdeel zijn 

van de scope worden benoemd 

A-C Er niet specifiek is gemaakt 

welke delen van de pentest wel 

of niet van toepassing zijn 

binnen de scope 
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Voorbereiding op 

mogelijke incidenten 

Er is afgesproken hoe met eventuele inci-

denten tijdens de pentest wordt omgegaan 

A-C Er geen testplan of andere 

schriftelijke afspraak is waarin 

contactinformatie wordt 

uitgewisseld voor direct 

technisch contact (bijvoorbeeld 

‘trusted contacts’) bij een 

incident 

 

Gedurende de pentest kan de scope wijzigen. Dit moet herleidbaar worden vastgelegd in het testplan 

en de opdrachtgever moet de scopewijziging schriftelijk bevestigen. 

2.2.2 Geautomatiseerde tests – tooling 

Voor de uitvoering van een pentest kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde tests: tooling. 

Tooling wordt uitsluitend ingezet als hulpmiddel en is niet leidend in de uitvoering van een pentest. 

Bevindingen worden niet uitsluitend gebaseerd op uitvoer van tooling, maar door een inhoudelijk 

vakdeskundig persoon (3.2.2 kwalificaties) geverifieerd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van tooling, 

wordt op basis van het testplan een selectie gemaakt van de te gebruiken tools voor het aantonen van 

mogelijke kwetsbaarheden. Van de te gebruiken tools moet worden aangetoond dat deze geschikt zijn 

voor het uitvoeren van de pentest of vulnerability assessment.  

Tabel 2.3 – Geautomatiseerde tests  

Beoordelingsaspect Eis 
Wijze van 

beoordeling 
Afkeur indien 

Geautomatiseerde 

tests 

Alle bevindingen uit de geautomatiseerde 

test zijn handmatig geverifieerd of 

beoordeeld door een gekwalificeerd 

pentester 

A-C Geautomatiseerde tests niet 

handmatig zijn geverifieerd of 

beoordeeld door een 

gekwalificeerd pentester 

2.2.3 Handmatige tests 

Tabel 2.4 – Handmatige tests 

Beoordelingsaspect Eis 
Wijze van 

beoordeling 
Afkeur indien 

Handmatige tests Er zijn handmatige tests uitgevoerd  A-C Er uitsluitend geautomatiseerde 

tests zijn uitgevoerd 
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2.2.4 Bevindingen en testrapportage 

Na afloop van de pentestwerkzaamheden levert de dienstverlener van de pentest een schriftelijk 

rapport op, de testrapportage. De gekwalificeerde pentester is eindverantwoordelijk voor de uitvoering 

van de pentest en rapportage aan de opdrachtgever.  

De testrapportage bevat ten minste de volgende onderdelen: 

Tabel 2.5 – Bevindingen en testrapportage 

Beoordelingsaspect Eis 
Wijze van 

beoordeling 
Afkeur indien 

Bevindingen pentest De bevindingen van de pentest moeten 

zo zijn beschreven dat de opdrachtgever 

of de verantwoordelijke IT-medewerker 

zelf (laten) kan herleiden dat een 

bevinding terecht is 

A-J De bevindingen niet 

herleidbaar zijn beschreven 

Testrapportage De testrapportage moet ten minste de 

volgende onderwerpen bevatten: 

Managementsamenvatting 

Weergave van de klant (wie) en de 

klantvraag 

Scope en uitgevoerde werkzaamheden, 

waarbij ten minste wordt aangegeven: 

welke beveiligingsmaatregelen door 

afnemer zijn uitgeschakeld om de 

pentest te kunnen uitvoeren, en 

wordt toegelicht welke acties zijn 

uitgevoerd op welke systemen 

IP-adressen die zijn gebruikt voor de 

uitvoer van de pentest 

Conclusies 

Aanbevelingen 

Lijst met technische bevindingen, met 

per bevinding een risico-inschatting op 

basis van gebruikte risico-methodiek 

met analyse van de impact en de kans 

van optreden, en een aanbeveling voor 

een oplossing 

A-C Er geen rapportage is 

opgeleverd, of het rapport is 

onvolledig opgeleverd 

Testrapportage De rapportage wordt opgesteld in de 

Nederlandse taal, tenzij de 

A-J De rapportage niet in de 

afgesproken taal is opgeleverd 
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opdrachtgever een andere taal heeft 

aangewezen 

Testrapportage Op de rapportage wordt het merk 

aangebracht als bedoeld in 5.1 van het 

schema, ten teken dat de pentest 

correct is uitgevoerd door gekwalificeerd 

personeel 

A-J Het merk niet is aangebracht, 

of  

De pentest niet correct is 

uitgevoerd, of 

De pentest is niet door 

gekwalificeerd personeel 

uitgevoerd 
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3. Voorwaarden voor certificatie 
In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven waaraan de organisatie die de gecertificeerde 

dienst levert (de dienstverlener), moet voldoen. 

3.1 Algemeen 

De dienstverlener moet continu aan de certificatie-instelling kunnen aantonen, (ongeacht reeds 
andere behaalde certificeringen zoals ISO), dat voldaan wordt aan de eisen van kwaliteitsborging 
(paragraaf 3.2) en de voorwaarden bij aanvraag en in stand houden van het dienstcertificaat (paragraaf 
3.3).  

De dienstverlener voorziet de certificatie-instelling van alle opgevraagde informatie en gegevens. Het 
niet nakomen hiervan kan leiden tot de sancties beschreven in paragraaf 4.9 (schorsing) en 4.10 
(intrekking). 

3.2 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

Bij dienstcertificatie gaat het primair om het voldoen aan de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
Het kwaliteitssysteem heeft hierbij een ondersteunend karakter, gericht op het continu borgen van de 
kwaliteit van de onder certificaat uitgevoerde pentest. In de volgende sub-paragrafen zijn de eisen aan 
het kwaliteitssysteem verder uitgewerkt. 
 

3.2.1 Organisatie en verantwoordelijkheden 
De dienstverlener beschikt over een overzicht van de medewerkers van wie het werk van invloed is op 
de kwaliteit van de te leveren pentest. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze 
medewerkers, hiërarchische verbanden, respectievelijk hun onderlinge verbanden, zijn vastgelegd. 

De medewerkers zijn op de hoogte van het kwaliteitssysteem, werken volgens het kwaliteitssysteem 
en worden geïnformeerd over wijzigingen. 

3.2.1.1 Werken onder toezicht 

Uitvoerende medewerkers die (nog) niet aantoonbaar beschikken over de vereiste kwalificaties mogen 

uitsluitend onder toezicht werken van gekwalificeerde medewerkers. De gekwalificeerde medewerker 

kan bij het leveren van de dienst pentest maximaal verantwoordelijk zijn voor twee niet 

gekwalificeerde medewerkers. De gekwalificeerde medewerker is eindverantwoordelijk voor het 

uitvoeren van dienst en de opgeleverde rapportages. 

3.2.1.2 Continuïteit 

Ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden moet vervanging van de deskundigen door de 

dienstverlener zijn georganiseerd. Hierbij mag gebruikt gemaakt worden van ingehuurd personeel (zie 

paragraaf 3.2.5). 

3.2.2 Kwalificaties 

De kwaliteit van het geleverde werk is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van het personeel: de 

juiste mensen moeten het juiste werk doen. De dienstverlener stelt van alle medewerkers betrokken bij 

taken aangegeven in het certificatieschema vast dat zij aan de kwalificatie-eisen voldoen. Voor de 

genoemde taken wordt uitsluitend gekwalificeerd personeel ingezet. Kwalificaties worden 

bijgehouden en geregistreerd. Jaarlijks wordt geëvalueerd of nog steeds aan de kwalificatie-eisen 

wordt voldaan. 
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Medewerkers worden gekwalificeerd door de verantwoordelijke medewerker op basis van 

praktijkcertificaten.  

 

Kwalificerende praktijkcertificaten zijn certificaten met een praktijkexamen in een lab-omgeving die 

door de sector als van voldoende kwalitatief niveau worden beschouwd. De “entry level”-certificaten 

zoals CEH en LPT worden hierbij buiten beschouwing gelaten. De lijst, (kwalificaties pentesten), met 

relevante certificaten wordt door het CCV gepubliceerd. (www.hetccv.nl) 

 

Verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 

Kwalificatie Door de directie 

Niveau HBO-werk- en denkniveau  

Kennis van en kunnen 

werken met 

Dit certificatieschema 

 

Pentester 

Kwalificatie Door verantwoordelijke voor kwalificaties van medewerkers 

Praktijkcertificaat Kwalificaties pentesten, zie website van het CCV 

Ervaring Ten minste 1 jaar ervaring in ICT-dienstverlening én de uitvoering van pentesten 

Kennis van en kunnen 

werken met 

 Dit certificatieschema  

 Voor de testrapportage: Nederlandse taal op niveau C1 en/of Engelse taal op niveau C1 

In stand houden 

kwalificatie 

Volgens opleidings- en scholings- en evaluatieplan van de dienstverlener 

 

Om het kennisniveau binnen het bedrijf op peil te houden voert de dienstverlener een aantoonbaar 

beleid ten aanzien van opleiding, ontwikkeling en kennisdeling.  

 

Alle medewerkers die betrokken zijn in het pentest-proces en/of over de informatie beschikken (vast of 

extern ingehuurd) zijn in het bezit van een relevante ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) zoals 

bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 28. De VOG mag niet ouder zijn dan 

drie jaar.  

 

3.2.3 Meetmiddelen en apparatuur  

De dienstverlener beschikt over een overzicht van tooling die wordt ingezet in het kader van het onder 

certificaat leveren van pentesten. 

3.2.4 Uitbesteden 

De dienstverlener mag werkzaamheden uitbesteden aan een andere dienstverlener van pentesten. 

Hierbij geldt: 
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De dienstverlener beoordeelt vooraf aan de hand van de eisen in paragraaf 3.2 en de eisen in hoofdstuk 

2 of de andere dienstverlener geschikt is voor het uitvoeren van het specifieke uit te besteden werk. 

Indien de beoordeling niet, niet tijdig of niet met positieve conclusie kan plaatsvinden, kan de 

dienstverlener het werk niet uitbesteden. 

 

 Bij positieve conclusie op de beoordeling is en blijft de dienstverlener zelf verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het uitbestede werk en voor de door hem geleverde gecertificeerde pentest. 

 Indien de dienstverlener aan wie de pentest wordt uitbesteed de werkzaamheden onder geldige 

dienstcertificatie conform het CCV-certificatieschema pentesten uitvoert, mag de dienstverlener 

aannemen dat de opdrachtnemer geschikt is voor het uitvoeren van het uitbestede werk. De 

omvang en diepgang van het onderzoek van de geschiktheid van de opdrachtnemer door de 

dienstverlener beperkt zich in dat geval tot verificatie van het dienstcertificaat van de 

opdrachtnemer. 

3.2.5 Inhuur 

De dienstverlener mag personeel inhuren om de werkzaamheden te verrichten. Hierbij zijn de eisen uit 

paragraaf 3.2 van toepassing. 

 

3.2.6 Primaire processen 

De dienstverlener maakt aantoonbaar dat de primaire bedrijfsprocessen in voldoende mate zijn 

geborgd en geïmplementeerd (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en werkinstructies), zodat de 

kwaliteit van geleverde pentest is geborgd.  

 

Beveiligingsbeleid 
De dienstverlener heeft een beveiligingsbeleid dat minimaal de systemen betreft die worden gebruikt 

bij pentesten, alsmede de data die van opdrachtgevers wordt verkregen in het kader van de uitvoering 

van pentesten. Dit beleid omvat ten minste: 

 

 concrete technische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van klantinformatie; 

 concrete termijnen voor bewaren en opschonen van gegevens die voortkomen uit een pentest, 

waarbij de minimale bewaartermijn één jaar is, zodat de certificatie-instelling kan toetsen; 

 beschrijving van middelen die de dienstverlener biedt om versleuteld vertrouwelijke gegevens – 

zoals de rapportage – uit te wisselen met opdrachtgever, zodat vertrouwelijke data nooit on-

versleuteld worden opgeslagen of via openbare netwerken worden verstuurd; 

 maatregelen voor het veilig verwijderen van data; 

 afspraken over een geheimhoudingsovereenkomst die wordt afgesloten met medewerkers die 

toegang hebben tot data en gegevens van de klant. 

Startinformatie en toestemming 
De dienstverlener moet procedures hebben voor het accepteren van een opdracht tot uitvoeren van 

een pentest. Daartoe moet ten minste de volgende startinformatie beschikbaar zijn: 

 

 de reikwijdte (scope) van de opdracht in termen van IP-adressen/hostnamen; 

 concrete technische begrenzing van het testobject; 

 projectdocumentatie. 

De startinformatie vormt de basis voor het testplan (zie 2.2.1). Naast de startinformatie is de 

toestemming van alle eigenaren van systemen in scope noodzakelijk. 

3.2.7 Documentbeheer, registraties en archivering 

De dienstverlener zorgt voor een overzichtelijke archivering van alle gegevens en documenten die 

betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in het certificatieschema. 
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De dienstverlener beschikt over de volgende documenten: 

 de documenten genoemd in paragraaf 6.2, inclusief de hierin genoemde documenten; 

 de schriftelijke procedures en werkinstructies volgend uit het certificatieschema; 

De dienstverlener houdt deze documenten actueel en informeert zijn medewerkers hierover. 

Registraties 
De dienstverlener beschikt over de volgende registraties: 

 

 overzicht van medewerkers1, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, hiërarchische 

verbanden (paragraaf 3.2.1); 

 kwalificaties van het personeel (paragraaf 3.2.2); 

 uitbesteed werk (paragraaf 3.2.4); 

 klachten (paragraaf 3.2.8); 

 herstel en corrigerende maatregelen (paragraaf 3.2.9); 

 resultaten van evaluaties (paragraaf 3.2.10); 

 documenten waarin de opdracht aan de dienstverlener is vastgelegd (bijvoorbeeld contract, 

opdrachtbevestiging, eigen registratie van een mondelinge opdracht, e-mail); 

 certificaten en verklaringen gekoppeld aan adresgegevens van uitgevoerde pentest. 

De gegevens moeten voor een periode van minimaal één jaar2 bewaard blijven.  

 
3.2.8 Klachten 

De dienstverlener heeft een schriftelijke procedure voor klachten, klachtanalyse, het oplossen van een 

klacht en het nemen van corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen. 

De dienstverlener bevestigt de ontvangst van een klacht binnen maximaal twee weken schriftelijk aan 

de klagende partij. De dienstverlener handelt de klacht binnen maximaal twee maanden af en stuurt 

hiervan een schriftelijk bericht aan de klagende partij. In het schriftelijke bericht vermeldt de 

dienstverlener of de klacht terecht is, zo nee waarom niet en zo ja, welke maatregelen de 

dienstverlener heeft genomen of gaat nemen. 

3.2.9 Herstel en corrigerende maatregelen 

De dienstverlener heeft een schriftelijke procedure voor herstel en corrigerende maatregelen. Bij 

geconstateerde fouten en afwijkingen zorgt de dienstverlener naast herstel ook voor corrigerende 

maatregelen. Corrigerende maatregelen zijn gericht op het voorkomen van het opnieuw optreden van 

de fout. Bij afwijkingen vastgesteld door de certificatie-instelling gelden specifieke condities, zie 

paragraaf 4.8.3 en paragraaf 4.8.7. 

 

3.2.10 Evaluatie 

De dienstverlener kan aantonen dat blijvend aan alle voorwaarden genoemd in dit hoofdstuk 

(voorwaarden voor certificatie) en hoofdstuk 2 (eisen aan dienst) wordt voldaan. Daartoe maakt de 

dienstverlener jaarlijks een analyse van: 

 

 de ontvangen klachten en de wijze van afhandeling; 

 het periodiek toetsen van werkzaamheden van uitvoerende medewerkers tegen de voorgeschreven 

werkwijzen; 

 het periodiek toetsen van het kwaliteitssysteem op een effectieve implementatie; 

 

1 Waarmee ook ingehuurd personeel wordt bedoeld (zie paragraaf 3.2.5) en personeel dat de verificatie uitvoert (paragraaf 3.2.10) 

2 In verband met wetgeving kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen gelden. 
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 bij een dienstverlener met slechts één personeelslid en geen ingehuurd personeel mag bij 

uitzondering de audit van de certificatie-instelling hiervoor worden gebruikt. 

3.3 Voorwaarden bij aanvraag en instandhouden 

3.3.1 Gegevens bij aanvraag 
De dienstverlener biedt de certificatie-instelling bij aanvraag de volgende gegevens aan: 

 een bewijs van wettelijke registratie3; 

 een verklaring van een hiertoe bevoegd persoon dat de dienstverlener zich zal houden aan de in het 

certificatieschema genoemde eisen, voorwaarden en verplichtingen; 

 de eventuele aanwezigheid van meerdere vestigingen, die pentesten leveren. 

De dienstverlener voorziet verder de certificatie-instelling op diens verzoek van alle nodige informatie 

en gegevens (zie paragraaf 4.3). 

 

3.3.2 Status gedurende de aanvraag 

Tot het moment dat de initiële beoordeling is afgesloten met een positief besluit (zie paragraaf 4.4), is 

het niet toegestaan enige verwijzing te publiceren naar de aanvraag voor certificatie. In individuele 

contacten en contracten mag hier wel naar worden verwezen. 

 

3.3.3 Toegang tot informatie 

De dienstverlener draagt zorg dat het personeel van of namens de certificatie-instelling toegang heeft 

tot alle relevante informatie en dat de uitvoering van de pentest bijgewoond kan worden. 

 

3.3.4 Planning 

De dienstverlener voorziet de certificatie-instelling van gegevens over te leveren pentesten en/of 

geleverde pentesten, zodat de certificatie-instelling haar eigen activiteiten kan inplannen. De mate van 

detaillering vindt plaats in onderling overleg. 

 

3.3.5 Wijzigingen 

De dienstverlener meldt relevante veranderingen in de organisatie tijdig bij de certificatie-instelling. 

Het gaat om veranderingen als: 

 

 fusies en overnames; 

 wijzigingen in de organisatiestructuur; 

 wijzigingen in het kwaliteitssysteem, die van invloed zijn op de: 

- kwaliteit van de pentest; 

- borging van de kwaliteit van de pentest; 

- uitvoering van het certificatieschema; 

 wijzigingen in de inhoud en de status van andere certificaten (voor zover van invloed op uitvoering 

van het certificatieschema). 

3.3.6 beperking scope 

< niet van toepassing in dit certificatieschema > 

 

3 In Nederland is dat inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Online raadpleging van het 
Handelsregister is toegestaan. 
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4. Uitvoering van certificatie 
In dit hoofdstuk zijn geharmoniseerde werkwijzen over de uitvoering van het certificatieschema door 

certificatie-instellingen vastgelegd. Deze zijn bindend voor de betrokken certificatie-instellingen. 

4.1 Eisen aan de certificatie-instelling 

4.1.1 Algemeen 

Certificatie-instellingen kunnen certificatiecontracten sluiten met dienstverleners als zij voor het 

certificatieschema een licentieovereenkomst4 hebben met het CCV. 

TOELICHTING: Dit certificatieschema wordt nog niet onder accreditatie uitgevoerd. 

Dit certificatieschema gaat uit van geharmoniseerde uitvoering onder NEN-EN–ISO/IEC 17065. Hierbij 

geldt dat vanuit de nationale accreditatie-instantie hieraan verbonden documenten en interpretaties 

op nationaal en internationaal niveau van toepassing zijn. 

Bij de uitvoering van dit certificatieschema hanteert de certificatie-instelling NEN-EN-ISO/IEC 17065 en 

implementeert deze volledig, aangevuld met de bepalingen uit dit certificatieschema. Waar dit schema 

geen detaillering geeft, moet de certificatie-instelling zelf de noodzakelijk detaillering implementeren. 

De certificatie-instelling stelt de schemabeheerder hiervan in kennis door het onderwerp voor 

harmonisatie in te dienen. 

Certificatie-instellingen kunnen, voor zover niet strijdig met dit certificatieschema, hun eigen 

reglementen en procedures voor dienstcertificatie toepassen. Indien er strijdigheid is met bepalingen 

uit dit certificatieschema, is dit certificatieschema bindend. In de situatie waarbij er strijdigheid is op 

uitvoering maar hetzelfde doel wordt nagestreefd is het certificatieschema niet bindend. Voorwaarde 

hierbij is dat dit schriftelijk tussen CCV en de certificatie-instelling wordt vastgelegd.  

4.1.2 Kwalificaties 

4.1.2.1 Algemeen 

Het personeel van de certificatie-instelling wordt gekwalificeerd op basis van de vereiste 

competenties. Competenties zijn gebaseerd op aantoonbaar “kennen” en “kunnen”.  

De certificatie-instelling kan voor het kwalificeren van het personeel betrokken bij de uitvoering van 

dit certificatieschema aanvullende eisen stellen met betrekking tot diploma’s, opleiding, werkervaring 

om hiermee meer zekerheid te krijgen dat aan de vereiste competenties kan worden voldaan. Het 

ontslaat de certificatie-instelling niet van de verplichting om op basis van eigen waarnemingen (o.a. 

waarnemen in het veld, interviews, beoordeling rapporten, collegiale toets) zelf het beeld te vormen 

dat aan de gestelde competenties wordt voldaan. 

De certificatie-instelling stelt voor nieuw te kwalificeren certificatiepersoneel een 

opleidingsprogramma vast, gericht op het voldoen aan de gestelde competenties. 

De certificatie-instelling stelt voor iedere gekwalificeerde medewerker een programma vast voor het 

monitoren en evalueren van de gestelde competenties. Dit programma wordt actueel gehouden. 

 

4 De modelovereenkomst voor certificatie-instellingen is gepubliceerd op de website van het CCV: www.hetccv.nl   
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Certificatiepersoneel dat direct betrokken is bij certificatiebeoordelingen (auditoren, inspecteurs) 

wordt minimaal eenmaal per drie jaar gemonitord. 

In het certificatieschema zijn de algemene competenties vastgelegd voor auditoren en het personeel 

dat de dienstgerichte beoordeling uitvoert. De certificatie-instelling moet de competenties in 

voldoende mate detailleren, passend bij de eigen organisatie om aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 

17065 en ISO 27001 te voldoen. Dit geldt voor al het certificatiepersoneel dat bij het certificatieproces is 

betrokken, inclusief het personeel dat de audit en de dienstgerichte beoordeling uitvoert en eventuele 

vakdeskundigen. Met het certificatieproces wordt onder meer bedoeld (maar niet beperkt tot): 

 behandelen van de aanvraag, offerte; 

 kwalificeren van het certificatiepersoneel; 

 monitoren van het certificatiepersoneel; 

 review van auditrapporten; 

 beslissing; 

 administratieve verwerking van certificaten; 

 behandelen van klachten. 

De certificatie-instelling legt het voldoen aan de vereiste competenties van het betrokken personeel 

vast, inclusief de onderbouwing hiervan. 

De certificatie-instelling stelt per betrokken medewerker vast voor welke activiteiten de medewerker 

ingezet kan worden. 

4.1.2.2 Competenties voor uitvoeren van de audit 

Voor het uitvoeren van: 

 de beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitsborgingsysteem (audit); 

 de beoordeling van de procedures voor gebruik van het certificatiemerk,  

zijn minimaal de volgende competenties van toepassing: 

 de eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 annex A (table of knowledge and skills); 

 kennis hebben van en kunnen werken met het certificatieschema; 

 het kunnen beoordelen en wegen wat de mogelijke effecten van een geconstateerde afwijking zijn; 

 bevindingen en afwijkingen kunnen toelichten en communiceren met de dienstverlener; 

 de bevindingen en afwijkingen en de weging hiervan eenduidig schriftelijke rapporteren. 

 

4.1.2.3 Competenties voor uitvoering van de dienstgerichte beoordeling 

Voor het uitvoeren van: 

 verificatie van projectdossiers, 

zijn minimaal de volgende competenties van toepassing: 

 het kunnen beoordelen van de opgeleverde pentest tegen de eisen gesteld in hoofdstuk 2 van het 

certificatieschema; 

 het kunnen beoordelen en wegen wat de mogelijke effecten van een geconstateerde afwijking zijn;  

 bevindingen en afwijkingen kunnen toelichten en communiceren met de dienstverlener;  

 de bevindingen en afwijkingen en de weging hiervan eenduidig schriftelijk kunnen rapporteren; 

 de kwalificatie-eisen voor het systeemdeel ISO 27001; 

 kennis hebben van en kunnen werken met het certificatieschema; 
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 kennis hebben van het uitvoeren van pentesten. 

4.1.2.4 Voorzieningen en uitrusting 

Voor het uitvoeren van dienstgerichte beoordelingen hoeft de certificatie-instelling geen eigen 

voorzieningen of uitrusting te hebben. De certificatie-instelling kan gebruik maken van de tooling van 

de dienstverlener als bedoeld in paragraaf 3.2.3 (meetmiddelen en apparatuur). 
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Figuur 2 - Processchema dienstcertificatie NEN-EN-ISO/IEC17065 
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4.3 Behandelen aanvraag 

De certificatie-instelling neemt elke aanvraag in behandeling, en controleert of alle gegevens bij 

aanvraag compleet en juist zijn. 

De certificatie-instelling vraagt aanvullende gegevens op die nodig zijn voor het behandelen van de 

aanvraag en het opstellen van een begroting en planning, zoals: 

 gegevens gevraagd in paragraaf 3.3.1; 

 gegevens gevraagd in paragraaf 3.3.4; 

 beschrijving hoe het kwaliteitssysteem ingericht is; 

 gegevens die mogelijk tot een reductie kunnen leiden in de omvang en diepgang van de initiële 

beoordeling, zoals andere aanwezige certificaten en beschikbare beoordelingsrapporten. De 

certificatie-instelling beoordeelt in welke mate aanwezige rapporten en certificaten bruikbaar zijn; 

 gegevens voor het correct kunnen beoordelen van een dienstverlener met meerdere vestigingen. 

Een dienstverlener met meerdere vestigingen kan zich op twee manieren laten beoordelen: 

- Elke vestiging apart, hierbij wordt elke vestiging als een aparte dienstverlener gezien met één 

dienstcertificaat per vestiging. 

- Als één dienstverlener met meerdere locaties/vestigingen. Hierbij is er sprake van één 

dienstverlener met één certificatiecontract en één dienstcertificaat (multi-site beoordeling).  

De voorwaarden voor multi-site certificatie zijn: 

◦ De dienstverlener heeft een hoofdkantoor en decentrale locaties die alle hetzelfde 

kwaliteitssysteem toepassen dat vanuit het hoofdkantoor wordt beheerd. 

◦ Vanuit het hoofdkantoor worden de decentrale locaties hiërarchisch aangestuurd (het is 

niet nodig dat alle locaties onder dezelfde juridische entiteit vallen). 

◦ De processen op alle locaties zijn substantieel vergelijkbaar en dezelfde methoden en 

procedures worden toegepast. 

◦ Het hoofdkantoor behandelt klachten (zie paragraaf 3.2.8). 

◦ Het hoofdkantoor ziet erop toe dat corrigerende maatregelen (zie paragraaf 3.2.9) ook 

worden geïmplementeerd op alle decentrale locaties, waar van toepassing. 

◦ Het hoofdkantoor betrekt bij het uitvoeren van evaluaties (zie paragraaf 3.2.10) ook de 

decentrale locaties. 

 mogelijk aanwezige schorsing (zie paragraaf 4.9) of intrekking (zie paragraaf 4.10). 

Aan de hand van de gedocumenteerde aanvraag voor certificatie stelt de certificatie-instelling een 

begroting en planning op voor het uitvoeren van de initiële beoordeling en voor het uitvoeren van 

periodieke beoordelingen. 

De certificatie-instelling hanteert hierbij de bepalingen in paragrafen 4.4.2 en 4.5.2. De berekende 

tijden zijn exclusief reis- en rapportagetijd en exclusief de benodigde tijd voor de beoordeling van 

tekortkomingen. 

Variabelen in de berekening kunnen zijn: de organisatievorm van de dienstverlener, het aantal 

medewerkers, geografische spreiding, variaties in projecten.  

De begroting wordt vastgelegd en geaccordeerd, inclusief de onderbouwing hiervan. 

De certificatie-instelling informeert de dienstverlener over ten minste: 

 een begroting van kosten en tijd;  

 de eisen en voorwaarden uit dit schema (waaronder het reglement certificatiemerk); 

 de contractuele/reglementaire voorwaarden van de certificatie-instelling zelf.  
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4.4 Initiële beoordeling 

4.4.1 Uitvoering 

De initiële beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Verificatie van de gegevens verstrekt bij de aanvraag. 

 Verificatie op geldigheid en reikwijdte van andere certificaten. 

 Beoordeling op implementatie van het kwaliteitssysteem, zie paragraaf 3.2 met de hierin 

genoemde onderwerpen (audit). 

 Beoordeling van het voldoen aan de voorwaarden van het certificatieschema, waaronder gebruik 

van het certificatiemerk. 

 Beoordeling van de primaire processen.  

 Beoordeling van technische voorzieningen (indien van toepassing). 

 Beoordeling van de geleverde/te leveren pentest tegen de eisen geformuleerd in paragraaf 2.2). 

 Beoordeling van corrigerende maatregelen en aantoonbaarheid hiervan (indien van toepassing). 

4.4.2 Tijdsbesteding en steekproef 

A. INITIËLE BEOORDELING - AUDIT 

Beoordeling 

kwaliteitssysteem 

De certificatie-instelling maakt op basis van de beschikbare gegevens een 

auditplan(ning) en een auditprogramma voor alle in paragraaf 3.2 genoemde 

elementen van het kwaliteitssysteem Als startpunt geldt hierbij de mandagentabel IAF-

MD5 voor het uitvoeren van audits, of de eigen mandagentabel voor vergelijkbare 

bedrijven. 

De certificatie-instelling kan hierbij kortingen en toeslagen berekenen op basis van 

(maar niet beperkt tot): 

 elementen uit ISO 9001 die niet in het schema voorkomen; 

 de aanwezigheid van een ISO 9001 certificaat of andere certificaten en het 

uitvoeren van de verificatie; 

 de aanwezigheid van een ISO 27001 certificaat; 

 het gecombineerd uitvoeren van audits voor andere schema’s (ISO 9001, andere 

CCV-schema’s, schema’s van andere schemabeheerders); 

 de organisatievorm; 

 de mate waarin en de wijze waarop het kwaliteitssysteem is gedocumenteerd; 

 de ervaringen bij het specifieke bedrijf; 

 wel/geen uitbesteding; 

 de wijze waarop de controleprocessen (proces – eindcontrole) georganiseerd zijn; 

 interne/externe kalibratie; 

 meerdere vestigingen; 

 geografische spreiding; 

 het aantal medewerkers in dezelfde functie. 

De certificatie-instelling zorgt na afloop van de audit voor een evaluatie van de 

tijdsbesteding ten opzichte van het gestelde doel en stelt waar nodig de auditplanning, 

het auditprogramma en de tijdsbesteding bij, inclusief (indien nodig) een aanvulling op 

de uitgevoerde audit. 

De certificatie-instelling zorgt voor een volledige gedocumenteerde onderbouwing van 

de auditplanning, het auditprogramma, de tijdsbesteding en de aanpassingen hierop 

ten behoeve van harmonisatieonderzoek door het CCV. 
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B  INITIËLE BEOORDELING – DIENSTGERICHTE BEOORDELING 

(Per vestiging) 

Technische voorzieningen Het gebruik van tooling wordt tijdens de dienstgerichte beoordeling beoordeeld 

Beoordeling pentest Bij minimaal twee verschillende projecten wordt de uitvoering van pentesten 

beoordeeld tegen alle eisen uit de betreffende paragraaf uit hoofdstuk 2. 

De beoordeling van de pentest bestaat uit: 

 het volgen van de uitvoering van de pentest en beoordeling of deze volgens 

hoofdstuk 2 wordt uitgevoerd, waarbij mogelijk om verduidelijking en uitleg 

gevraagd wordt; 

 verificatie van de rapportage. 

In geval van multi-sitebeoordeling geldt dit voor de hoofdvestiging en één project per 

nevenvestiging. 

Dossier  Van de beoordeelde projecten (zie hierboven) wordt het projectdossier beoordeeld, 

zodat een compleet en representatief beeld ontstaat over het gehele proces 

(beschikbare startinformatie, toestemming van alle eigenaren van systemen in scope, 

testplan, procedures, documentatie). 

4.4.3 Rapportage, beoordeling en besluitvorming 

Elke initiële beoordeling wordt voorzien van een rapportage met alle bevindingen op de punten 

genoemd in paragraaf 4.4.1. 

De certificatie-instelling reviewt de rapportage op in ieder geval de compleetheid van de beoordeling, 

de uitvoering door gekwalificeerd certificatiepersoneel en een correcte procesafloop. 

Op basis van deze review maakt de certificatie-instelling een schriftelijk advies ten behoeve van de 

besluitvorming door de certificatie-instelling. Alle afwijkingen, geconstateerd tijdens de initiële 

beoordeling, moeten aantoonbaar zijn opgeheven voordat de certificatie-instelling een positief besluit 

kan nemen. 

4.4.4 Publicatie 

Na een positief besluit publiceert de certificatie-instelling de gegevens van de dienstverlener bij het 

betreffende certificatieschema op www.hetccv.nl/vakman. Deze website is eigendom van en wordt 

beheerd door het CCV. 

4.5 Periodieke beoordeling 

4.5.1 Uitvoering 

De periodieke beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

 beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitssysteem, zie paragraaf 3.2 met de 

hierin genoemde onderwerpen (audit); 

 beoordeling van het blijvend voldoen aan de voorwaarden van dit certificatieschema, waaronder 

gebruik van het certificatiemerk; 

http://www.hetccv.nl/vakman
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 beoordeling primaire processen; 

 beoordeling van technische voorzieningen (indien van toepassing); 

 beoordeling van de geleverde/te leveren pentest tegen de eisen zoals geformuleerd in paragraaf 

2.2; 

 beoordeling van corrigerende maatregelen en aantoonbaarheid hiervan (indien van toepassing). 

4.5.2 Frequentie, tijdsbesteding en steekproef 

De periodieke beoordeling wordt minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd. 

Audits kunnen gecombineerd, maar ook gescheiden worden uitgevoerd. De steekproef moet bij 

voorkeur worden verdeeld over de gehele periode tot de volgende periodieke audit. 

A. PERIODIEKE BEOORDELING – AUDIT 

Beoordeling 

kwaliteitssysteem 

De certificatie-instelling voert de audit uit conform het opgestelde en bijgestelde 

auditplan(ning) en auditprogramma, zie paragraaf 4.4.2. 

De certificatie-instelling zorgt na afloop van de audit voor een evaluatie van de 

tijdsbesteding ten opzichte van het gestelde doel en stelt waar nodig de auditplanning, 

het auditprogramma en de tijdsbesteding bij, inclusief (indien nodig) een aanvulling op 

de uitgevoerde audit. 

De certificatie-instelling zorgt voor een volledige gedocumenteerde onderbouwing van 

de auditplanning, het auditprogramma, de tijdsbesteding en de aanpassingen hierop 

ten behoeve van het harmonisatieonderzoek door het CCV. 

 

B. PERIODIEKE BEOORDELING – DIENSTGERICHTE BEOORDELING  

(per vestiging) 

Technische voorzieningen Het gebruik van tooling wordt tijdens de dienstgerichte beoordeling beoordeeld 

Beoordeling pentest Leveringen van pentest in een periode van 12 maanden worden door de certificatie-

instelling gecontroleerd volgens de onderstaande tabel: 

Aantal pentesten Aantal controles 

0 - )a 

t/m 50  3 

51 t/m 100 5 

101 t/m 150 7 

151 en meer 9 

 

De certificatie-instelling bepaalt de steekproef.  
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De steekproef kan verdeeld, maar ook worden uitgebreid als dat voor het 

representatieve beeld noodzakelijk is. De controles worden, bij voorkeur en waar 

mogelijk, verspreid over het jaar, uitgevoerd waarbij een representatief beeld ontstaat 

m.b.t. de kwaliteit van de geleverde pentesten. 

De beoordeling van de pentest bestaat uit: 

 het volgen van de uitvoering van de pentest en beoordeling of deze volgens 

hoofdstuk 2 wordt uitgevoerd, waarbij mogelijk om verduidelijking en uitleg 

gevraagd wordt; 

 verificatie van de rapportage. 

In geval van multi-sitebeoordeling geldt dit voor de hoofdvestiging en één project per 

nevenvestiging. 

)a Indien per kalenderjaar minder dan één in hoofdstuk 2 genoemde pentest wordt 

geleverd, moet de certificatie-instelling nadere afspraken maken met de dienstverlener 

onder welke voorwaarde het door de certificatie-instelling afgegeven dienstcertificaat 

zijn geldigheid blijft behouden. Als de dienstverlener maximaal twee jaar achtereen 

geen gecertificeerde pentesten levert volgens dit certificatieschema moet de 

certificatie-instelling het certificaat schorsen. 

Dossier  

(tijdens audit) 

Van de beoordeelde pentesten (zie hierboven) wordt het projectdossier beoordeeld, 

zodat een representatief beeld ontstaat over het gehele proces (beschikbare 

startinformatie, toestemming van alle eigenaren van systemen in scope, testplan, 

procedures, documentatie). 

4.5.3 Rapportage, beoordeling en besluitvorming 

De rapportage van een periodieke beoordeling of een extra beoordeling moet alle bevindingen van de 

beoordeling bevatten, inclusief de beoordeling van de corrigerende maatregelen voor geconstateerde 

tekortkomingen. Als de tekortkomingen binnen de hiervoor gestelde termijnen worden opgeheven, 

moet het rapport een positieve conclusie bevatten over de geconstateerde conformiteit zodat de 

gecertificeerde status, zonder besluitvorming, gehandhaafd kan blijven. 

Wanneer tekortkomingen niet binnen de hiervoor gestelde termijnen worden opgeheven, wordt een 

tussentijdse rapportage opgesteld met hierin advies voor schorsing van (een deel) van de scope. 

Het rapport met advies tot schorsing wordt beoordeeld op onder andere volledigheid van de 

beoordeling, uitvoering door gekwalificeerd certificatiepersoneel en correcte procesafloop. 

4.6 Extra beoordeling 

De certificatie-instelling kan extra beoordelingen uitvoeren als hiertoe aanleiding is. Aanleidingen 

kunnen zijn: 

 de resultaten van andere beoordelingen; 

 klachten dat de dienst waarbij het certificatiemerk is toegepast niet aan de gestelde eisen voldoet; 

 klachten over misleidend of foutief gebruik van het certificatiemerk; 

 publicaties; 

 eigen waarnemingen door de certificatie-instelling; 

 informatie van belanghebbende partijen, zoals de overheid en/of verzekeraars. 
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Voor de uitvoering, rapportage, review, besluitvorming en eventuele sancties gelden de bepalingen 

zoals bij de periodieke beoordeling. 

4.7 Reductie van tijdsbesteding op basis van andere certificaten 

Niet van toepassing, zie tabel A in paragraaf 4.4.2 respectievelijk paragraaf 4.5.2. 

4.8 Afwijkingen 

Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen wordt beschouwd als een afwijking. 

Afwijkingen kunnen betrekking hebben op de onder certificaat geleverde pentest en/of op het 

kwaliteitssysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als major of minor. 

De certificatie-instelling communiceert afwijkingen aan de dienstverlener bij het afsluiten van de 

audit. 

Bij een dienstverlener met meerdere vestigingen die kiest voor multi-site beoordeling (zie paragraaf 

4.3) hebben afwijkingen en de consequenties hiervan betrekking op de gehele organisatie van de 

dienstverlener. 

4.8.1 Major – Kwaliteitsysteem 

 Eén of meerdere eisen uit het certificatieschema zijn niet geïmplementeerd, of er is sprake van een 

situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, significante twijfel doet rijzen of het 

kwaliteitssysteem voldoende ondersteuning biedt aan de dienstverlener om de pentest te leveren 

die aan de gestelde eisen voldoen, of 

 Bij de laatste beoordeling was dezelfde afwijking vastgesteld, of 

 Het niet registreren van klachten en/of het niet opvolgen van klachten, of 

 Misbruik van het certificatiemerk, of 

 Fraude, misleiding van de certificatie-instelling of het bewust verstrekken van foutieve of 

onvolledige informatie aan de certificatie-instelling. 

4.8.2 Major - Dienst 

De onder certificaat geleverde pentest voldoet niet aan de gestelde eisen waardoor: 

 gevaarlijke of onveilige situaties (kunnen) ontstaan, of 

 het digitale systeem waarop de pentest is uitgevoerd niet (meer) functioneert of er 

storingen/situaties zijn ontstaan waardoor het risico op kwetsbaarheden wordt vergroot. 

4.8.3 Major - Consequenties 

Bij major afwijkingen presenteert de dienstverlener een plan van aanpak binnen een door de 

certificatie-instelling vast te stellen periode van maximaal zeven werkdagen. 

Gemaakte fouten worden onmiddellijk hersteld. Het plan van aanpak bestaat ten minste uit:  

 een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. In deze analyse 

komen in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in het voortbrengingsproces van de 

pentest en de mogelijke oorzaken in het falen van controleprocessen naar voren; 

 de te nemen acties die onmiddellijk noodzakelijk zijn om te voorkomen dat meer pentesten die 

niet aan de eisen voldoen met certificatiemerk worden geleverd;  

 een analyse gericht op de geleverde pentest sinds de laatste beoordeling door de certificatie-

instelling die mogelijk niet aan de gestelde eisen voldoet en op de mate waarin de geanalyseerde 

grondoorzaken geleid hebben tot (niet eerder) geconstateerde afwijkingen; 
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 te nemen acties voor het herstellen of repareren van alle geleverde pentesten die niet aan de eisen 

voldoen;  

 oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 

 de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen (bijvoorbeeld 

met een interne audit). 

De dienstverlener documenteert de volgens het plan van aanpak uit te voeren corrigerende 

maatregelen volledig, zodat deze door de certificatie-instelling verifieerbaar zijn. De termijn voor het 

uitvoeren van het plan van aanpak bedraagt maximaal drie maanden. 

4.8.4 Major - Beoordeling door de certificatie-instelling 

De certificatie-instelling beoordeelt binnen een periode van ten hoogste zeven werkdagen na de 

afgesproken datum van ontvangst het plan van aanpak op doelmatigheid en doeltreffendheid in 

relatie tot de geconstateerde afwijking. 

De certificatie-instelling beoordeelt binnen vier maanden na vaststelling van de afwijking de 

uitvoering van de correcties en de implementatie van de corrigerende maatregelen5 om vast te stellen 

dat de afwijking is opgeheven. De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard van de afwijkingen, 

en is gebaseerd op de onderdelen genoemd in paragraaf 4.5.1. Zo nodig wordt een extra beoordeling 

uitgevoerd ter verificatie.  

De certificatie-instelling kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en 

corrigerende maatregelen verlengen met een periode van drie maanden. 

4.8.5 Minor – Kwaliteitsysteem 

 Een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de borging van de 

kwaliteit van het onder certificaat geleverde pentest, of 

 Het ontbreken van, het niet hebben geïmplementeerd of niet in stand hebben gehouden van één 

van de eisen uit het certificatieschema, hetgeen niet heeft geleid tot een major afwijking, of 

 Het niet in stand hebben gehouden van één of meerdere voorwaarden uit dit certificatieschema 

(waaronder financiële verplichtingen en het reglement voor gebruik van het certificatiemerk). 

4.8.6 Minor - Dienst 

 De onder certificaat geleverde pentest voldoet niet aan de gestelde eisen, hetgeen niet heeft geleid 

tot een major afwijking, of  

 Een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen twijfel doet rijzen over de kwaliteit van de 

onder certificaat geleverde pentest. 

4.8.7 Minor - Consequenties 

De dienstverlener krijgt drie maanden de tijd om corrigerende maatregelen te nemen. De corrigerende 

maatregen moeten ten minste bestaan uit: 

 een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. In deze analyse 

komen in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in het voortbrengingsproces van de 

pentest en de mogelijke oorzaken in het falen van controleprocessen naar voren; 

 een analyse gericht op de omvang van de geleverde pentest sinds de laatste beoordeling door de 

certificatie-instelling die mogelijk niet aan de gestelde eisen voldoen, en de mate waarin de 

geanalyseerde grondoorzaken geleid hebben tot (niet eerder) geconstateerde afwijkingen; 

 

5 Deze termijn van drie maanden is hetzelfde bij major afwijkingen als bij minor afwijkingen (zie paragraaf 4.8.6). 

Indien er sprake is van een schorsing is het aan te bevelen de beoordeling niet gelijktijdig uit te voeren maar te splitsen zodat de 
schorsing zo snel mogelijk opgeheven kan worden. 
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 te nemen actie voor het herstellen en/of repareren van alle geleverde pentesten die niet aan de 

eisen voldoen; 

 oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 

 de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen (bijvoorbeeld 

met een interne audit). 

De dienstverlener documenteert de uit te voeren corrigerende maatregelen volledig, zodat deze door 

de certificatie-instelling verifieerbaar zijn. 

4.8.8 Minor - Beoordeling door de certificatie-instelling 

Om vast te stellen dat de afwijking is opgeheven, beoordeelt de certificatie-instelling binnen vier 

maanden na vaststellen van de afwijking de uitvoering van de correcties en de implementatie van de 

corrigerende maatregelen. De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard van de afwijkingen en is 

gebaseerd op de onderdelen genoemd in paragraaf 4.5.1. Zo nodig wordt een extra beoordeling 

uitgevoerd ter verificatie. 

De certificatie-instelling kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en 

corrigerende maatregelen verlengen met een periode van drie maanden. 

4.9 Schorsing 

4.9.1 Schorsen 

De dienstverlener wordt geschorst: 

 bij het niet tijdig aanleveren van een plan van aanpak bij het vaststellen van een major afwijking 

(zie paragraaf 4.8.3), of; 

 bij een plan van aanpak dat onvoldoende borgt dat correcties worden uitgevoerd en/of dat 

onvoldoende borging biedt voor de uitvoering van de oorzaakanalyse en implementatie van 

corrigerende maatregelen (zie paragrafen 4.8.3 en 4.8.7), of; 

 als de corrigerende maatregelen voor zowel major als minor afwijkingen binnen de gestelde 

(verlengde) termijn niet hebben geleid tot het opheffen van de afwijking(en) (zie paragrafen 4.8.3 

en 4.8.7), of; 

 bij het niet voldoen aan de voorwaarden voor certificatie (waaronder de financiële verplichtingen 

en verplichtingen inzake het gebruik van het certificatiemerk) (zie paragraaf 3.1), of;  

 als de dienstverlener over een periode van maximaal drie jaar geen pentesten heeft geleverd, of; 

 als de dienstverlener de belangen en het imago van het certificatieschema, de certificatie-instelling 

en of het CCV schaadt. 

De certificatie-instelling documenteert het advies van de beoordelaar, de review en besluitvorming en 

de beslissing volledig, inclusief de onderbouwing. 

De certificatie-instelling informeert de dienstverlener over de schorsing per aangetekend schrijven of 

per e-mail met ontvangstbevestiging. 

4.9.2 Consequenties van schorsing 

De certificatie-instelling publiceert de schorsing op www.hetccv.nl/vakman. Vanaf het moment van 

schorsing mag de dienstverlener het certificatiemerk niet gebruiken. Ook mag de dienstverlener niet 

verwijzen naar de gecertificeerde status van de te leveren pentest. De dienstverlener blijft bij een 

schorsing verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken aan de pentest waarbij het 

certificatiemerk is toegepast. 

http://www.hetccv.nl/vakman
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4.9.3 Opheffen van de schorsing 

Als de certificatie-instelling vaststelt dat alle geconstateerde afwijkingen opgeheven zijn, wordt de 

schorsing opgeheven. De certificatie-instelling stelt de dienstverlener hiervan schriftelijk op de hoogte 

en maakt de publicatie over schorsing ongedaan. Vanaf de datum die door de certificatie-instelling 

schriftelijk is vermeld, is het gebruik van het certificatiemerk weer toegestaan.  

Een schorsing duurt maximaal zes maanden. 

4.10 Intrekking 

4.10.1 Intrekken 

Het certificaat wordt ingetrokken indien de dienstverlener niet in staat is de geconstateerde 

afwijkingen binnen de periode van schorsing op te heffen. 

De certificatie-instelling informeert de dienstverlener over de intrekking per aangetekend schrijven of 

per e-mail met ontvangstbevestiging. 

4.10.2 Consequenties van intrekking  

Vanaf het moment van intrekking mag de dienstverlener het certificatiemerk niet gebruiken of 

verwijzen naar de gecertificeerde status van de te leveren pentest. De certificatie-instelling verwijdert 

de gegevens van de dienstverlener bij het betreffende certificatieschema op www.hetccv.nl/vakman.  

De dienstverlener blijft bij intrekking verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken aan de pentest 

waarbij het certificatiemerk is toegepast. De certificatie-instelling heeft de bevoegdheid om – indien 

de dienstverlener hierin nalatig is – correctieve maatregelen te nemen, zoals het informeren van 

afnemers. De kosten hiervan kunnen bij de dienstverlener waarvan het dienstcertificaat is ingetrokken, 

in rekening worden gebracht. 

4.10.3 Nieuwe aanvraag 

Een dienstverlener waarvan het certificaat is ingetrokken, kan zich weer aanmelden voor een initiële 

beoordeling volgens het certificatieschema (zie paragraaf 4.4). 

  

http://www.hetccv.nl/vakman
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5. Certificaat en certificatiemerk 

5.1 Certificatiemerk 

Het certificatiemerk, verder te noemen ‘het merk’, is het bewijs voor afnemers dat de certificatie-

instelling een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de dienstverlener die een pentest levert voldoet 

aan de gestelde eisen in het certificatieschema (zoals beschreven in hoofdstuk 2) en waarbij aan de 

contractuele en reglementaire voorwaarden is voldaan. Het merk is uitgevoerd als beeldmerk, zie 

paragraaf 5.1.1. 

Uitsluitend het gebruik van het merk zoals beschreven in dit certificatieschema is toegestaan. 

5.1.1 Beeldmerk 

Aan dit certificatieschema is het onderstaand afgebeelde beeldmerk verbonden.  

 

Het beeldmerk aangebracht op het rapport pentesten duidt op gerechtvaardigd vertrouwen in de 

kwaliteit van de pentest. 

5.1.2 Gebruik van het merk  

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van het merk zijn: 

 De certificatie-instelling heeft een geldige licentie bij het CCV. 

 De dienstverlener heeft een geldig certificatiecontract, en is niet geschorst. 

 De dienstverlener heeft zich ervan vergewist dat de dienst aan de gestelde eisen voldoet. 

Het illustratief gebruik op briefpapier, website, folders en andere publiciteitsuitingen bij verwijzingen 

naar het certificatieschema door de certificatie-instelling is toegestaan onder voorwaarden. Het 

illustratief gebruik op briefpapier, website, folders en andere publiciteitsuitingen bij verwijzingen naar 

het certificatieschema door de dienstverlener is toegestaan onder voorwaarden. 

De dienstverlener plaatst het merk op het definitieve testrapport, zie paragraaf 5.3. Het gebruik van het 

merk is verplicht. 

5.2 Dienstcertificaat 

Het dienstcertificaat wordt opgesteld in de huisstijl van de certificatie-instelling. De dienstverlener 

mag zich profileren als “Geregistreerd voor het leveren van gecertificeerde pentesten”. 

Het dienstcertificaat bevat minimaal de volgende gegevens: 

 NAW-gegevens van de certificatie-instelling; 
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 NAW-gegevens van de certificaathouder (correspondentieadres); 

 de teksten en certificatiemerk 

“<certificatie-instelling> verklaart dat op grond van de beoordelingen door <certificatie-
instelling> het vertrouwen gerechtvaardigd is dat de door de dienstverlener uitgevoerde 
pentest voldoet aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema – Cybersecurity - 
Penstesten, versie <nummer>.” 

“<certificatie-instelling> geeft het hier afgebeelde certificatiemerk in licentie aan <de 
dienstverlener> voor de onder het certificatieschema geleverde pentest. 

 datum van uitgifte/vervanging; 

 eventueel de oorspronkelijke uitgiftedatum; 

 (digitale) handtekening (met naam en functie); 

 het bedrijfslogo van de certificatie-instelling; 

 een uniek certificatienummer; 

 de tekst: 

“Afnemers van pentesten en derden kunnen de status van een geldig dienstcertificaat 
nagaan bij <certificatie-instelling> of op <verwijzing naar vakman> 

Dit certificaat blijft eigendom van <certificatie-instelling>.” 

5.3 Testrapport met keurmerk 

De dienstverlener verstrekt bij levering van de pentest een testrapport met keurmerk. 

De dienstverlener plaatst het merk op de voor de opdrachtgever definitieve versie van het testrapport. 

De opmaak van het document is zodanig dat het duidelijk is dat het een testrapport - pentesten 

betreft.  
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6. Verwijzingen 

6.1 Begrippen en afkortingen 

Afnemer Persoon of organisatie die de pentest afneemt en de dienstverlener opdracht geeft voor 

het uitvoeren van de pentest. 

Audit Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van 

auditbewijs en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan 

overeengekomen auditcriteria is voldaan 

Beoordeling Uitvoering van dit certificatieschema door de certificatie-instelling bij de dienstverlener 

van de pentest 

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Certificaat Document dat de dienstverlener opstelt en een verklaring omvat betreffende de 

geleverde pentestdienst. 

Certificatiemerk Woord- of beeldmerk dat wordt gebruikt om conformiteit met de gestelde eisen aan te 

geven 

Certificatieschema Stelsel van regels, procedures en beheeraspecten voor het uitvoeren van certificatie 

beoordelingen. 

Commissie van 

Belanghebbenden 

De commissie binnen het CCV waar het draagvlak voor het schema wordt bepaald en die 

het CCV adviseert over (wijzigingen in) het certificatieschema. In deze commissie zijn 

belanghebbende en betrokken partijen vertegenwoordigd. 

Dienstcertificaat Document dat de certificatie-instelling opstelt, en waarop de dienstverlener wordt 

vermeld als leverancier van de gecertificeerde pentest. 

Dienstgerichte beoordeling Beoordeling van de pentest door de certificatie-instelling, inclusief het testrapport. 

Dienstverlener De organisatie die de pentest of het vulnerability assessment levert. 

EN Europese Norm, uitgegeven door CEN of CENELEC (European Committee for 

(Electrotechnical) Standardization) 

Initiële beoordeling Beoordeling die leidt tot besluitvorming over certificatie en – bij positief besluit - afgifte 

van het dienstcertificaat. 

ISO International Organization for Standardization. Een ISO-norm is een Internationale 

norm die wordt uitgegeven door ISO. 

NAW-gegevens Gegevens die betrekking hebben op naam, adres en woonplaats 
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NEN Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Het NEN geeft de Nederlandse 

normen uit. 

Norm Document waarin door betrokken partijen afspraken zijn vastgelegd met het doel zich 
daaraan te houden. 

Pentest* Een handmatige controle waarbij men zo diep mogelijk wil binnendringen in een 
systeem om zwakke plekken te vinden en de gevolgen hiervan te kennen. Men gebruikt 
de zwakke plekken om nog wat dieper in het systeem te komen. Doel van de test is niet 
om zoveel mogelijk zwakke plekken te vinden. Dat gebeurt wel bij een vulnerability 
scan. 

Periodieke beoordeling Beoordeling gericht op bevestiging dat nog steeds aan de eisen en voorwaarden wordt 

voldaan, waardoor certificatie in stand blijft.  

Tooling Tooling is een term die wordt gebruikt voor hulpprogramma's die bepaalde handelingen 

voor een gebruiker makkelijker maken of helemaal overnemen. Het is een hulpmiddel, 

een stuk gereedschap. Tooling is niet leidend in de uitvoering van een pentest. 

VOG Verklaring Omtrent Gedrag. 

Vulnerability assessment* De vulnerability assessment is een handmatige controle waarbij men zwakke plekken in 

een systeem opspoort. Men bepaalt vooraf hoe men dat doet. Bij een vulnerability 

assessment probeert men alle zwakke plekken te vinden in een klein gebied. Dat is 

anders dan bij een penetratietest waarbij men zo diep mogelijk in een systeem wil 

komen. 

Vulnerability scan* Een geautomatiseerde controle die zwakke plekken in een systeem opspoort. Alleen als 
het vals alarm is, haalt men die er handmatig 

uit. 

* Bron: Cybersecurity Woordenboek, Cyberveilig Nederland 

6.2 Normen en verwijzingen  

De normen en documenten genoemd in onderstaande tabel zijn van toepassing voor dit 
certificatieschema, inclusief interpretaties die het CCV heeft gepubliceerd. Het versienummer is 
bindend (statische verwijzing). Bij een dynamische verwijzing is de versie van toepassing, met de 
overgangstermijnen, zoals die door de beheerder van het document wordt aangegeven. Deze normen 
en documenten zijn normatief, tenzij in dit schema aangegeven is dat het indicatieve verwijzing 
betreft. Er kan ook normatief of indicatief naar delen van een norm of document worden verwezen, 
waarbij dan de overige delen van deze norm of dit document voor dit schema geen betekenis hebben. 
In deze normen en documenten genoemde andere normen of documenten zijn van toepassing, zoals 
hierin aangegeven. Een certificatie-instelling beschikt over alle normatieve normen en documenten. 
De dienstverlener beschikt ten minste over de normen en documenten die met een * zijn gemarkeerd. 

 

Norm Onderwerp Verkrijgbaar 

NEN-EN ISO/IEC 17065  Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie instellingen die 

certificaten toekennen aan producten, processen en diensten 

NEN, Delft  

NEN-EN-ISO 17021-1  Conformiteitbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en 

certificatie van managementsystemen uitvoeren  

NEN, Delft  
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NEN-EN ISO 9001 Eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen NEN, Delft 

NEN-EN ISO/IEC 27001 Eisen voor informatietechnologie, beveiligingstechnieken, 

managementsystemen voor informatiebeveiliging 

NEN, Delft 

 Reglement CCV Kwaliteitslogo * CCV, Utrecht 
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Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een organisatie 
die veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veilig en leefbaar te maken.  
 
Als deskundig en onafhankelijk partner ontwikkelt en beheert het CCV 
keurmerken en inspectieschema’s voor brandveiligheid, criminaliteitspreventie 
en maatschappelijke veiligheid. De afgelopen jaren heeft het CCV een 
vooraanstaande positie ontwikkeld binnen een groot netwerk van 
opdrachtgevers, brancheorganisaties, verzekeraars, leveranciers, installateurs en 
overheid.  
 
Het belangrijkste doel van de afdeling Keurmerken van het CCV is: 
opdrachtgevers, afnemers en gebruikers meer zekerheid geven dat het product 
of dienst aan alle kwaliteitseisen voldoet. Want veel bedrijven zijn slachtoffer 
van criminaliteit en brand ondanks dat zij preventiemaatregelen hebben 
getroffen.  
 
Keurmerken: zekerheid voor de afnemer  
Een afnemer herkent een vakman aan het bijbehorende keurmerk en ontvangt 
na levering een certificaat als kwaliteitsbewijs. Mocht de afnemer toch 
ontevreden zijn over de geleverde producten of diensten, dan kan hij een klacht 
indienen en eventueel laten onderzoeken door een onafhankelijke certificatie-
instelling. Dit geeft de afnemer zekerheid dat zijn belangen onafhankelijk 
worden behartigd.  
 
Inspectie: onafhankelijk deskundig oordeel  
Een onafhankelijke inspectie kan bevestigen dat de samenhang van 
verschillende (brand)beveiligingsmaatregelen doeltreffende beveiliging oplevert. 
De inspecteur oordeelt vanuit het veiligheidsbelang van de gebruiker. Het 
inspectierapport laat zien dat de beveiliging klopt – of is aanleiding om met 
verbeteringen aan de slag te gaan. Het onafhankelijke deskundige oordeel biedt 
duidelijkheid.  
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat 
samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de 
maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking 
tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te 
dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk. 
  
Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen 
ontwikkelde instrumenten, of op marktniveau al aanwezige (technische) 
instrumenten kan de behoefte aanwezig zijn dat de kwaliteit van de gehaalde 
prestatie aantoonbaar gemaakt wordt.  
 

Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema’s in beheer, waarvoor een structuur 

met inspraak van belanghebbende partijen ingericht is.  
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