Commissie Kwaliteitsverklaringen
De Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) is een onafhankelijke commissie die controleert of de resultaten
van de onderzoeken van KWH op een betrouwbare manier tot stand zijn gekomen. Op basis van dit oordeel en
aan de hand van richtlijnen is uitsluitend de CKV bevoegd om de KWH-labels toe te kennen, te verlengen, te
onthouden of in te trekken. Daarnaast is de CKV bevoegd om onderzoeksresultaten ten behoeve van het
huurdersoordeel in de Aedes-benchmark te valideren.
Samenstelling CKV
De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die niet werkzaam zijn bij KWH of een woningcorporatie. Zij
zijn daardoor in staat om objectief te oordelen over de resultaten. Leden van de CKV beschikken over ruime
kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting en onderzoek. De commissie bestaat uit een oneven
aantal personen met stemrecht. Dit om besluitvorming bij ‘staken van stemmen’ te voorkomen. Daarnaast heeft
de directeur-bestuurder van KWH zitting in de CKV als secretaris. De secretaris heeft geen stemrecht.
Leden CKV
De CKV bestaat dd. september 2015 uit de volgende leden:


De heer prof. dr. ing. Teun Hardjono (voorzitter)



De heer dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS



De heer drs. Arend Oosterhoorn

Bevoegdheden CKV
De CKV:


controleert of onderzoeksresultaten geldig zijn verkregen en een betrouwbaar beeld geven van de kwaliteit
van het betreffende onderzoeksonderwerp van de corporatie;



doet uitspraken over voorgelegde onderzoeksresultaten op basis van de vastgestelde kwaliteitseisen en
meetsystematiek van het betreffende onderzoek;



kan de status van labelhouder aan KWH-leden toekennen, verlengen, onthouden of intrekken;



valideert onderzoeksresultaten ten behoeve van het huurdersoordeel in de Aedes-benchmark.

Werkwijze CKV
Ten minste twee keer per jaar vindt een plenaire CKV-vergadering plaats. Daarnaast wordt een aantal keer per
jaar de resultaten van onderzoeken schriftelijk voorgelegd aan de CKV. Het aantal plenaire bijeenkomsten en
schriftelijke rondes is afhankelijk van het aantal onderzoeken. KWH stelt jaarlijks een planning op voor de CKVvergaderingen en schriftelijke rondes en stemt deze af met de CKV-leden.
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