
  

 

 

 

 

Certificatieafspraak UPD 

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema UPD heeft de CvB Brand ingestemd met 

de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-

instelling en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 

4.1.1 van het schema. 

 

Onderwerp Gebruik van het certificatiemerk volgens paragraaf 5.3 

Geharmoniseerde 

beoordeling 

Certificaathouders maken gebruik van het certificatiemerk bij alle versies van 

het UPD en/of de specificatie, en zorgen door middel van versiebeheer voor 

duidelijkheid over de jongste versie en de status van het product.  

Onderbouwing Bij productcertificatie is het gebruikelijk dat het gereed product dat aan de eisen 

voldoet, wordt voorzien van het certificatiemerk.  

UPD’s en specificaties kennen, voordat ze het stadium van gereed product 

bereiken, een aantal conceptversies. Deze versies zijn inhoudelijk van voldoende 

kwaliteit, ten teken waarvan ze door de opsteller worden ondertekend.  

Als er nog geen akkoord is van de opdrachtgever en/of andere belanghebbende 

partijen, bevindt het document zich in een concept-stadium. In het concept-

stadium kunnen zich nog nieuwe of andere inzichten voordoen waardoor eerder 

gemaakte keuzes of aannames moeten worden herzien. Deze veranderingen doen 

op zich niet af aan de kwaliteit van het concept, maar maken wel dat een 

volgende versie van het UPD en/of de specificatie noodzakelijk is. 

Het zou onjuist zijn om een UPD en/of specificatie dat/die volgens de 

kwaliteitseisen uit het CCV-certificatieschema UPD is opgesteld niet te voorzien 

van het certificatiemerk, enkel omdat dit document nog het stempel ‘concept’ 

draagt omdat het nog niet het eindstadium van ‘definitief’ heeft bereikt.  

Certificaathouders moeten middels versiebeheer aantekening houden van de 

versie en de status van het document waarop het certificatiemerk is 

aangebracht. Van concept-documenten moet duidelijk kenbaar zijn dat het om 

een concept gaat. 
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