Weergave van de procedure van de aanvraag
9.1
Toelatingsonderzoek

9.1.1: Het betreft hier in hoofdzaak het kwaliteitshandboek en de
hierin beschreven procedures en werkwijzen.

•

•
9.1.1
Documentatieonderzoek
Kritieke /
niet-kritieke
afwijking

Van het documentatieonderzoek wordt binnen vier weken na de
uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de
benodigde corrigerende maatregelen naar aanleiding van kritieke
afwijkingen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling
geoordeeld heeft dat de documentatie voldoet kan de volgende
fase in gang gezet worden.

Akkoord

•

9.1.2
Algemeen/
organisatorisch

Bij dit onderzoek, op het kantoor van de aanvrager, beoordeelt
de CI of de aanvrager van het certificaat (verder de aanvrager)
voldoet aan de eisen zoals gesteld in de hoofdstukken 4 tot en
met 8.

A

B

.
Toetsingsplan

Kritieke /
niet-kritieke
afwijking

B
A

Kritieke /
niet-kritieke
afwijking

Ter besluitvorming over de verlening van het certificaat wordt de
definitieve rapportage voorgelegd aan de beslisser van de
certificerende instelling. Bij een positief besluit wordt het
certificaat uitgereikt.

Kritieke afwijkingen (van de beoordelingsnorm 5019
afwijkende of ontbrekende beschrijvingen die tot onjuiste
resultaten leiden).
Niet-kritieke afwijkingen (afwijkingen van de
beoordelingsnorm 5019 die nog wel tot juiste c.q. goede
resultaten leiden).

9.1.3
Deskundigheid

Onderzoek op
kantoor
aanvrager

Akkoord

•

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het
toelatingsonderzoek in de weg en dienen derhalve binnen
drie maanden te zijn opgelost voordat het
toelatingsonderzoek wordt voortgezet.
Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het
toelatingsonderzoek niet in de weg en dienen binnen drie
maanden na uitvoering van het toelatingsonderzoek opgelost
te zijn.

Akkoord

Bindend
advies BC

De aanvrager ontvangt van de CI een door de BC vastgesteld
toelatingsplan. Bij dit plan worden per scope 10 vragen gesteld.
Bij 8, 9 of 10 juiste antwoorden voldoet de aanvrager aan de
deskundigheid voor de betreffende scope.
Bij 5, 6 of 7 juiste antwoorden ontvangt de aanvrager 5
aanvullende vragen voor de betreffende scope, waarvan binnen 6
weken minimaal 4 vragen juist moeten worden beantwoord.
Bij minder dan 5 juiste antwoorden (of minder dan 4 van de
aanvullende vragen) kan de aanvrager niet voor de betreffende
scope gecertificeerd worden.

9.1.4
Afsluiting toelatingsonderzoek
beslisser CI

Akkoord
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