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Middels dit schrijven informeren wij u graag inzake de werkwijze voor procescertificatie.
Alvorens tot een beslissing tot het al dan niet verlenen van een certificaat wordt overgegaan worden
er een aantal onderwerpen onderzocht. Om te beginnen verzoeken wij u vriendelijk uw
medewerking te verlenen inzake het verschaffen van inzicht in uw juridische structuur conform art 9.
Bijlage XIIIE.
Bij een positieve uitkomst zullen wij als CI uw aanvraag initieel beoordelen. Hiervoor ondernemen wij
de volgende acties:
1) Een audit ter verificatie of uw kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van art 12
respectievelijk art 32 van bijlage XIIIa (handboekbeoordeling);
2) Een audit ter verificatie of al uw te certificeren vestigingen voldoen aan de eisen van
paragraaf 4 respectievelijk paragraaf 5 van bijlage XIIIa (kantooraudit);
3) 2x een audit op projectlocatie ter verificatie of de werkzaamheden voldoen aan de eisen van
art 11 respectievelijk 12 van bijlage XIIIe (Werkplek Inspecties).
Noot: voor stap 3) dient u een schriftelijke aanvraag bij ons in te dienen conform art 11 respectievelijk art 12 bijlage XIIIe.

Na afronding van alle bovenstaande audits volgt de certificatiebeslissing, waarbij wij rekening
houden met een verplichte termijn van maximaal 16 weken vanaf de eerste beoordeling op
projectlocatie tot aan het nemen van de beslissing inzake het al dan niet verlenen van het certificaat.
Bij een positieve beslissing wordt het procescertificaat binnen 4 weken aan u verleend, dit certificaat
heeft een geldigheidstermijn van 3 jaar. Uiterlijk 12 weken voor de vervaldatum van uw certificaat
zullen wij als CI, u informeren omtrent de mogelijkheden van hercertificatie.
Na verlening van uw certificaat zullen wij de jaarlijkse audits op de vestiging(en) en locaties uitvoeren
conform paragraaf 4 van bijlage XIIIe. Tijdens deze audits kunnen afwijkingen worden geconstateerd
welke van invloed kunnen zijn op de geldigheid van uw certificaat. De sanctieregeling en procedure
bij afwijkingen zijn opgenomen in paragraaf 7 van bijlage XIIIe.
Uw certificaat zal door ons binnen 2 werkdagen geregistreerd worden bij de beheersstichting,
eventuele wijzigingen in de status van uw certificaat zullen eveneens worden doorgegeven aan de
beheersinstantie.
Door middel van het tekenen van de certificatieovereenkomst geeft u aan bekend en akkoord te zijn
met bovenstaande alsmede te bevestigen dat u;
-

gedurende de looptijd van het procescertificaat blijft voldoen aan de relevante eisen uit
bijlage XIIIa;
medewerking zal verlenen aan beoordelingen door ons als CI;
een ongeldig geworden procescertificaat retour zal zenden aan ons binnen 14 dagen na een
verzoek hiertoe; en
wijzigingen door te geven als bedoeld in art 4 tweede lid van bijlage XIIIa

