
 

 Wijzigingsblad    
 

 1) 13 Wijzigingen 
13.1 Wijzigingen bij de leverancier 
13.1.1 De leverancier zal geen wijzigingen, die direct verband (kunnen) hebben met de kwaliteit van zijn 
producten16, doorvoeren voordat Kiwa akkoord is gegaan met deze wijzigingen. 
13.1.2 Kiwa stelt nadat de leverancier de wijziging schriftelijk heeft gemeld vast of aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is en stelt de leverancier daarvan op de hoogte. 
13.1.3 Indien aanvullend onderzoek nodig is kan Kiwa de leverancier verbieden om gedurende de duur 
van het aanvullend onderzoek producten, die onder de gewijzigde omstandigheden zijn vervaardigd, 
onder het certificaat te leveren. Dit verbod eindigt zodra Kiwa de leverancier van het positieve resultaat 
van het aanvullend onderzoek op de hoogte heeft gesteld. 
 
16Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op wijziging van de productspecificatie of wijziging van eigenaarschap, structuur of leiding van het bedrijf van de 

leverancier 
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Aanleiding 

Tijdens een audit van de Raad van Accreditatie (4-12-2012 – 18-12-2012) is een afwijking 

geconstateerd. De afwijking betreft het niet registreren van de software versie van het getoetste type. 

Besloten is om met ingang van 11 februari 2013 bij: 

- de initiële beoordeling; 

- de beoordeling van wijzigingen; 

- en de productcontrole, 

de software versie van het getoetste type te registreren. 

Bij wijzigingen in de software in producten met een Gaskeurlabel moeten de producten (op de 

relevante aspecten) opnieuw worden gemeten. 

 

Conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie, van 1 april 2008, artikel 13
1)

 hoeven wijzigingen 

alleen beoordeeld te worden indien deze direct verband (kunnen) hebben met de kwaliteit van het 

product. Bij producten met één of meerdere Gaskeur labels gaat het hierbij uitsluitend om de 

prestaties van het product waar het label eisen aan stelt. 

 

De TC Gaskeur verzoekt om in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn(en) te vermelden dat de 

fabrikant de softwareversie mag wijzigen zonder dat hiervan een registratie door Kiwa hoeft plaats te 

vinden, indien deze wijziging geen invloed heeft op de prestaties van het toestel voor de Gaskeur 

labels waar het label eisen aan stelt. 
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Wijziging 
 

Voeg 4.11 toe: 

 

4.11 Registratie software versie 

 

Bij het toelatingsonderzoek en bij toezicht door Kiwa na certificaatverlening moet de software versie 

van het toestel door Kiwa worden geregistreerd. 

 

Bij een wijziging van de software dient de leverancier de software versie in zijn eigen 

kwaliteitssysteem te registreren. Tevens dient de leverancier te onderzoeken of deze software 

wijziging van invloed kan zijn op de prestaties van het toestel waar het Gaskeur label eisen aan stelt. 

Indien de software wijziging invloed heeft op deze prestaties dan is artikel 13 van het Kiwa Reglement 

voor Productcertificatie, van 1 april 2008 van toepassing.  

Indien de softwarewijziging geen invloed heeft op deze prestaties dan hoeft de wijziging niet als een 

wijziging in de zin van artikel 13 van het  Kiwa Reglement voor Productcertificatie, van 1 april 2008 te 

worden behandeld. 

 

Voeg grijs gearcheerde tekst toe aan de onderzoeksmatrix in artikel 9.1: 

 

Omschrijving eis Artikel 

BRL 

Onderzoek in kader van 

 Toelatings 

onderzoek 

Toezicht door Kiwa na 

certificaatverlening 

   Controle Frequentie 

Algemene en constructieve eisen 

Registratie softwareversie 4.11 x x 1 x per 24 mnd 

 

Voeg onderstaande zin toe aan artikel 9.3:  

 

De beoordeling en de registratie van de software dient onderdeel te zijn van het kwaliteitssysteem van 

de leverancier (zie ook artikel 4.11). 


