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1  INLEIDING 

Dit hoofdstuk geeft duiding en enkele specifieke regels aangaande de certificatiereglementen.  

1.1 TERMINOLOGIE 

In dit artikel wordt de definitie gegeven van enkele specifieke termen, gevolgd door een verklaring 
van de in dit Algemeen Certificatiereglement CRC 03 gebruikte afkortingen. 

1.1.1  Definities 
 
Voor de toepassing van dit document zijn de termen en definities uit EN ISO/IEC 17021 en de 
volgende van toepassing. 
 

Aanvrager Leverancier die een certificaat aan de certificatie-instelling vraagt. 

Afwijking Niet-overeenkomstigheid van iets (apparatuur, materieel, proces, 
product, dienst, …) met de regels van referentie-documenten die 
er betrekking op hebben of met de regels van dit Algemeen 
Certificatiereglement. 

Algemeen 
Certificatiereglement CRC 03 

Het certificatiesysteem, beschreven in het reglement waarvan 
COPRO vzw de titularis en beheerder is.  

Audit Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces tot het 
verkrijgen van bewijzen en de evaluatie ervan om te bepalen in 
welke mate aan de eisen voldaan is. 

Auditor Persoon die sommige of alle handelingen van een audit uitvoert. 

Certificaat Document uitgereikt door de certificatie-instelling aan een 
leverancier en uitgegeven volgens de regels van een 
certificatiesysteem, dat verklaart dat het in het certificaat 
vermelde managementsysteem gecertificeerd is op basis van dit 
Algemeen Certificatiereglement. 

Certificaatnummer 
 

Uniek nummer (bestaande uit letters en cijfers) dat door de 
certificatie-instelling wordt gebruikt voor de identificatie van het 
certificaat en dat door de leverancier kan gebruikt worden. 

Certificaathouder 
 

Leverancier aan wie de certificatie-instelling een certificaat heeft 
uitgereikt. 

Een certificaathouder heeft deze hoedanigheid tot de intrekking 
of stopzetting van zijn laatste certificaat of zijn laatste 
gecertificeerde managementsysteem. 

Certificatie  Activiteit waarbij de certificatie-instelling als onafhankelijke derde 
partij door middel van een certificaat verklaart dat er een 
voldoende graad van vertrouwen bestaat dat het 
managementsysteem toegepast wordt door een leverancier die in 
staat is om doorlopend de overeenstemming van zijn 
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managementsysteem met de in dit Algemeen 
Certificatiereglement vermelde eisen te waarborgen. 

Certificatie-instelling Instelling die certificatie verricht en geaccrediteerd is volgens 
ISO/IEC 17021. 

Certificatiereglement Document dat de regels van het certificatiesysteem vastlegt. 

 

Certificatiesysteem Systeem dat zijn eigen regels heeft voor het uitvoeren van 
certificatie. 

Conformiteit Overeenkomstigheid van iets (apparatuur, materieel, proces, 
product, dienst, …) met de regels van referentiedocumenten die 
er betrekking op hebben en met de regels van dit Algemeen 
Certificatiereglement. 

Entiteit Hetgeen afzonderlijk kan worden beschreven en beschouwd. 

Kwaliteitssysteem Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die 
nodig zijn voor de implementatie van de kwaliteitszorg. 

Meer informatie over de term kwaliteitssysteem is terug te vinden 
in EN ISO 9000. 

Leverancier De partij die het certificaat heeft aangevraagd, heeft verkregen of 
het niet meer heeft en waar ten behoeve van certificatie een audit 
van het managementsysteem wordt uitgevoerd. Deze partij heeft 
de verantwoordelijkheid te zorgen dat het managementsysteem 
beantwoordt aan de certificatie-eisen.  

Managementsysteem Het patroon van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
verhoudingen, de procedures en de middelen voor het coördineren 
en leiden van een organisatie voor kwaliteit, milieu of andere. 

Organisme  Instantie van publiek of privaat recht die een bepaalde opdracht 
en samenstelling heeft. 

Referentiedocument Document dat de kenmerken waaraan het product, dienst of 
proces moeten voldoen, specificeert. 

Sanctie Dwingende maatregel die door de certificatie-instelling wordt 
opgelegd aan de leverancier, wanneer wordt vastgesteld dat de 
leverancier de regels van dit Algemeen Certificatiereglement of 
de toepasselijke referentiedocumenten niet respecteert, 
waardoor er een daling optreedt in het vermogen van de 
leverancier om doorlopend de conformiteit van het 
managementsysteem te waarborgen.  

Systeemaudit Audit uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling, onafhankelijk 
van de leverancier, met het doel het managementsysteem van de 
leverancier te certificeren. 

Toepassingsgebied (van 
certificatie) 

Technische gebieden die op het certificaat worden gedefinieerd. 
Deze kunnen zijn : processen, activiteiten, technologieën,… 
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Vestiging Aan een geografische plaats gebonden inrichting(en), 
contractueel verbonden met een leverancier, waar een 
managementsysteem toegepast wordt en een audit uitgevoerd 
wordt. 

1.1.2 Afkortingen 
 

BELAC Belgisch Accreditatiesysteem  

CEPANI Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie 

1.1.3 Referenties 
 

NBN EN ISO 9000 Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en 
verklarende woordenlijst 

NBN EN ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 

NBN EN 14001 Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik 

NBN EN ISO/IEC 17000 Overeenkomstigheidsbeoordeling - Verklarende woordenlijst en 
algemene principes 

NBN EN ISO/IEC 17021 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en 
certificatie van managementsystemen uitvoeren 

NTMB-zorgsysteem De voorschriften van het NTMB-zorgsysteem van producenten en 
leveranciers van natuurtechnische milieubouwmaterialen 

 
Dit Algemeen Certificatiereglement vermeldt gedateerde en ongedateerde referentiedocumenten. 
Voor gedateerde referenties is alleen de geciteerde versie van toepassing. Voor ongedateerde 
referenties is altijd de laatste versie van toepassing, inclusief eventuele errata, addenda en 
amendementen. 
 
Van alle EN-normen die in dit reglement worden vermeld, is altijd de overeenkomstige Belgische 
publicatie NBN EN van toepassing. De certificatie-instelling kan het gebruik van een andere dan de 
Belgische publicatie toestaan, op voorwaarde dat die inhoudelijk identiek is aan de Belgische publicatie. 
 

1.2  BESCHIKBAARHEID VAN CERTIFICATIEREGLEMENTEN 

Dit artikel omschrijft op welke wijze de certificatiereglementen beschikbaar worden gesteld. 

 De actuele versie van de certificatiereglementen is gratis beschikbaar op de website 
van de certificatie-instelling.  

 Een papieren versie van de certificatiereglementen kan worden besteld bij de 
certificatie-instelling. De certificatie-instelling heeft het recht daar kosten voor aan te 
rekenen. 

  Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele, door de Raad van 
Bestuur van COPRO bekrachtigde certificatiereglementen. 
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1.3 STATUS VAN DE CERTIFICATIEREGLEMENTEN 

In dit artikel worden de gegevens vermeld in verband met versie, goedkeuring en bekrachtiging van 
de certificatiereglementen. 

1.3.1  Status van dit Algemeen Certificatiereglement 

 Dit Algemeen Certificatiereglement betreft versie 3.0. 

 Dit Algemeen Certificatiereglement werd door COPRO goedgekeurd op 2019-08-13. 

 Dit Algemeen Certificatiereglement werd door de Raad van Bestuur van COPRO 
bekrachtigd op 2019-09-02. 

 

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN REFERENTIEDOCUMENTEN 

Dit artikel beschrijft de hiërarchische volgorde van de verschillende regels en documenten. Sommige 
hebben - bij tegenstrijdigheid - voorrang op andere. 

1.4.1 Wetgeving 

 Als bepaalde regels van de certificatiereglementen strijdig zijn met de toepasselijke 
wetgeving, dan zijn de regels die voortvloeien uit de wetgeving bepalend. Het is de 
verantwoordelijkheid van de leverancier om daarop toe te zien en eventuele 
tegenstrijdigheden vooraf te melden aan de certificatie-instelling. 

1.4.2 Richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid 

 Als bepaalde regels van de certificatiereglementen strijdig zijn met de richtlijnen 
betreffende veiligheid en gezondheid, dan zijn deze richtlijnen bepalend. Het is de 
verantwoordelijkheid van de leverancier om daarop toe te zien en eventuele 
tegenstrijdigheden vooraf te melden aan de certificatie-instelling. 

1.4.3 Beheerder 

 Als bepaalde regels van de certificatiereglementen strijdig zijn met de richtlijnen van de 
beheerder, dan zijn deze richtlijnen bepalend.  

 

1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN 

 Vragen of opmerkingen over de certificatiereglementen worden gericht aan de 
certificatie-instelling.  



Algemeen Certificatiereglement CRC 03 
Blz. 8/59 Versie 3.0 van 2019-03-19 

2  SITUERING VAN CERTIFICATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN 

Dit hoofdstuk geeft aan wie verantwoordelijk is voor de opmaak van de certificatiereglementen. De 
doelstellingen en de scope van de certificatie van managementsystemen worden omschreven.  

2.1 OPMAAK CERTIFICATIEREGLEMENTEN 

Dit artikel geeft aan wie verantwoordelijk is voor de opmaak van de verschillende 
certificatiereglementen. 

2.1.1  Opmaak van dit Algemeen Certificatiereglement 

 Dit Algemeen Certificatiereglement voor certificatie van managementsystemen werd 
opgesteld door COPRO.  
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2.2 DOELSTELLINGEN 

In dit artikel worden de doelstellingen van de certificatiereglementen en van de certificatie van 
managementsystemen omschreven. 

2.2.1  Doel van dit Algemeen Certificatiereglement 

 Het Algemeen Certificatiereglement is altijd van toepassing en zal door de certificatie-
instellingen worden gebruikt bij het uitvoeren van hun taken, onder andere bij de 
certificatieaanvraag en bij het externe toezicht. 

2.2.2 Doel van de certificatie van managementsystemen 

 De certificatie van een managementsysteem, zoals een kwaliteits- of milieu-
managementsysteem, is een middel om zekerheid te geven dat een leverancier een 
systeem heeft ingevoerd waarmee de relevante aspecten van zijn activiteiten worden 
beheerd, in overeenstemming met zijn beleid. 

 De certificatie van een managementsysteem biedt onafhankelijk bewijs dat het 
managementsysteem van een leverancier: 

- aan de voorgeschreven eisen voldoet, 

- in staat is om op consistente wijze zijn gestelde beleid en doelstellingen te 
verwezenlijken, 

- op doeltreffende wijze is ingevoerd. 

 Een conformiteitsbeoordeling, zoals de certificatie van een managementsysteem, 
schept zo een meerwaarde voor de leverancier, zijn klanten en belanghebbenden. 
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2.3 SCOPE 

In dit artikel wordt de scope van de certificatie van managementsystemen omschreven. Er wordt 
aangegeven wat er onder de certificatie van managementsystemen valt en wat niet. De verschillende 
soorten certificatiereglementen en referentiedocumenten worden opgesomd.  

2.3.1 Onderwerp van de certificatie van managementsystemen 

 Het onderwerp van de certificatie van managementsystemen beschrijft het 
certificatieproces van een leverancier en bevat acties die dienen gevolgd te worden. 

 Om de certificatie te verkrijgen en om het behoud ervan te waarborgen, moet de 
leverancier voldoen aan dit Algemeen Certificatiereglement en haar 
managementsysteem op bevredigende wijze onderhouden. 

2.3.2 Algemeen Certificatiereglement voor certificatie van managementsystemen 

 Dit Algemeen Certificatiereglement is van toepassing op het uitreiken van het COPRO-
certificaat volgens minstens een van de volgende referentiedocumenten:  

-  een norm; 

-  een voorschrift; 

- een overeenkomst tussen een leverancier en de certificatie-instelling. 

 De toepasselijke referentiedocumenten worden weergegeven in artikel 2.3.4. 

2.3.3 Aanvullende reglementen en rondzendbrieven 

2.3.3.1 De certificatie-instelling kan het Algemeen Certificatiereglement aanvullen met een of 
meerdere bijkomende reglementen, die integraal deel uitmaken van dit Algemeen 
Certificatiereglement. 

2.3.3.2 De certificatie-instelling kan het Algemeen Certificatiereglement aanvullen met een of 
meerdere rondzendbrieven, die integraal deel uitmaken van dit Algemeen 
Certificatiereglement. 

2.3.3.3 De tarieven die gelden in het kader van de certificatie van managementsystemen zijn 
opgenomen in de certificatieaanvraag. 

2.3.4 Referentiedocumenten 

 De toepasselijke referentiedocumenten kunnen zijn:  

-  EN ISO 9001; 

-  EN ISO 14001; 

-  NTMB-zorgsysteem van producten en leveranciers van natuurtechnische 
milieubouwmaterialen. 
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2.3.5 Wijziging van de referentiedocumenten 

 De certificatie-instelling COPRO stelt de certificaathouder onmiddellijk in kennis van 
elke wijziging van de referentiedocumenten en waarvan zijzelf in kennis werd gesteld 
en die betrekking hebben op de certificatie van het managementsysteem, met 
vermelding van de periode waarover de certificaathouder beschikt om zich aan de 
gewijzigde voorschriften aan te passen. Dat neemt niet weg dat de leverancier 
verantwoordelijk blijft voor het gebruik van juiste en actuele referentiedocumenten. 
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2.4 CERTIFICAAT 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het certificaat. 

2.4.1 Voorwaarden voor het uitreiken van het certificaat 

 De certificatie-instelling reikt het certificaat uit van zodra: 

- op basis van de auditverslagen van de initiële certificatieaudit is gebleken dat het 
managementsysteem van de leverancier in overeenstemming is met de eisen van de 
referentiedocumenten en dit Algemeen Certificatiereglement; 

- aan alle eisen van administratieve en financiële aard werd voldaan. 

 De regels in verband met het aanvragen van een certificaat en de aanvraagperiode zijn 
terug te vinden in artikel 5. 

2.4.2 Draagwijdte van het certificaat 

2.4.2.1 Ieder certificaat wordt uitgereikt per leverancier en per referentiedocument.  

2.4.2.2 Door het uitreiken van het certificaat verklaart de certificatie-instelling COPRO, dat de 
maatregelen die door de leverancier worden genomen met het oog op het in 
overeenstemming blijven van het managementsysteem, regelmatig worden nagegaan 
op basis van het periodieke toezicht van de certificaathouder door een derde partij. 

2.4.2.3 De certificatie-instelling COPRO is, behalve ingeval van opzet of grove fouten door de 
instelling zelf, niet aansprakelijk voor gevallen van schade of afwijking van materieel, 
grondstoffen, producten, diensten of processen, ook niet wanneer deze ontstaan zijn 
door toepassing van de certificatieregels. 

2.4.3 Het certificaat 

2.4.3.1 Het certificaat vermeldt minstens: 

- het certificaatnummer; 

- de identiteit van de certificatie-instelling; 

- de identiteit en de maatschappelijke zetel van de certificaathouder; 

- de identiteit en het adres van elke vestiging van de certificaathouder waarvan het 
managementsysteem is gecertificeerd; 

- de referentiedocumenten, inclusief uitgavenummer; 

- de datum van toekenning, uitbreiding of vernieuwing van het certificaat; 

- de vervaldatum of termijn voor hercertificatie; 

- een verwijzing naar de website van de certificatie-instelling, in verband met de 
geldigheid van het certificaat; 

- de draagwijdte van het certificaat: dat is een duidelijke omschrijving van het product, 
dienst of proces; 

- alle verdere informatie die vereist wordt door de referentiedocumenten. 
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2.4.3.2 De certificaathouder mag slechts kopieën van het volledige certificaat verspreiden. 

2.4.3.3 De certificaathouder is verplicht de klant op diens eenvoudig verzoek gratis een 
volledige kopie te bezorgen van het certificaat. 

2.4.4 Certificaatnummer 

 Elk certificaat heeft een uniek nummer dat is samengesteld als volgt: 

 107-XXXX(X)-AAA(A)/BB 

 en is opgebouwd uit de volgende elementen: 

- 107: het nummer van COPRO als certificatie-instelling; 

- XXXX(X): een verwijzing naar het referentiedocument; 

- AAA(A): het uniek nummer dat wordt toegekend aan de leverancier; 

- BB: het nummer van het product, dienst of proces. 

2.4.5 Geldigheid van het certificaat 

2.4.5.1 Het certificaat is geldig vanaf de dag van de uitreiking ervan, voor een periode van drie 
jaar. De periode kan aangepast worden, rekening houdend met de beperkingen van de 
geldigheidsperiode van het referentiedocument. 

2.4.5.2 Het certificaat blijft binnen deze periode geldig op voorwaarde dat de leverancier het 
gecertificeerd managementsysteem blijft handhaven. De geldigheid van een certificaat 
moet worden gecontroleerd op de website van de certificatie-instelling. 

2.4.5.3 De geldigheid van het certificaat kan worden geschorst: 

- op gemotiveerde aanvraag van de certificaathouder (Art. 2.4.7); 

- door de certificatie-instelling als gevolg van een sanctie (Art. 7.2). 

2.4.5.4 De geldigheid van het certificaat neemt voorts een einde door: 

- de intrekking van het certificaat door de certificatie-instelling bij stopzetting door de 
certificaathouder (Art. 2.4.8) of als gevolg van een sanctie (Art. 7.2); 

- de opheffing van het referentiedocument. 

2.4.5.5 De schorsing of het einde van de geldigheid van het certificaat wordt schriftelijk door 
de certificatie-instelling aan de certificaathouder betekend. 

2.4.6 Wijziging van het certificaat 

2.4.6.1 Elke belangrijke wijziging van het managementsysteem van de leverancier wordt 
meegedeeld aan COPRO binnen een periode van twee weken vanaf de datum van 
invoering ervan. 
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2.4.6.2 Belangrijke wijzigingen kunnen zijn: 

- verandering van identiteit en adres van de leverancier; 

- verandering in organisatie en het management; 

- verandering in het belangrijkste personeel (leidinggevende functies, 
beslissingsfuncties of op technisch niveau); 

- wijziging van de scope of de inhoud van het managementsysteem. 

2.4.6.3 Zodra aangetoond wordt dat de managementsysteem nog steeds in overeenstemming 
is met de referentiedocumenten en dit Algemeen Certificatiereglement, actualiseert de 
certificatie-instelling het certificaat. 

2.4.7 Schorsing door de certificaathouder 

2.4.7.1 De certificaathouder kan een schorsing vragen van zijn certificaat. 

2.4.7.2 De schorsing wordt schriftelijk en met motivatie aangevraagd, met opgave van de 
gewenste duur van de schorsing. Vanaf het moment van schorsing is het de 
certificaathouder (tijdelijk) verboden om het NTMB- en het BELAC-logo te gebruiken. 

 De maximale duur van een door de leverancier aangevraagde schorsing bedraagt in 
principe één jaar. Daarna vraagt de leverancier de opheffing van de schorsing of wordt 
het certificaat stopgezet door de leverancier of ingetrokken door de certificatie-
instelling. 

2.4.7.3 De certificatie-instelling kent de schorsing al dan niet toe vanaf een bepaalde datum en 
voor een welbepaalde duur, die wordt bepaald door het Certificatiecomité. 

 Het Certificatiecomité kan aan de leverancier de volgende voorwaarden opleggen (niet 
limitatieve lijst): 

 - zich onthouden van elke vorm van publiciteit rond zijn certificatie op zijn website en 
zijn commerciële documenten; 

 - op een proactieve en spontane manier zijn klanten inlichten over de duur van zijn 
opschorting; 

 - aan de certificatie-instelling het bewijs leveren van de goede uitvoering van zijn 
verplichtingen. 

2.4.7.4 De certificatie-instelling betekent schriftelijk aan de certificaathouder de gevraagde 
schorsing en de datum waarop deze van kracht wordt. 

2.4.8 Stopzetting door de certificaathouder 

2.4.8.1 De certificaathouder kan zijn certificaat stopzetten. 

2.4.8.2 De certificaathouder brengt de certificatie-instelling met een aangetekend schrijven op 
de hoogte van de stopzetting van het certificaat, mits een vooropzeg van tenminste drie 
maanden. 

2.4.8.3 De certificatie-instelling betekent schriftelijk aan de certificaathouder de gevraagde 
stopzetting en de datum waarop die van kracht wordt. 
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2.4.8.4 Als het certificaat stopgezet is, mag de leverancier geen misleidende verklaringen meer 
afleggen en het gebruik van reclame die een verwijzing naar de certificatie bevat moet 
stopgezet worden. Er mag op geen enkele manier meer verwezen worden naar de 
certificatie van zijn managementsysteem die doet veronderstellen dat de certificatie-
instelling een product, dienst of proces certificeert. 

2.4.9 Lijst van certificaathouders 

2.4.9.1 De certificatie-instelling publiceert een actueel gehouden lijst van de certificaathouders. 
Deze lijst is beschikbaar op de website van de certificatie-instelling. 

2.4.9.2 De lijst vermeldt ook de schorsingen van certificaten. De sanctionele (Art. 7.2) of 
vrijwillige (Art. 2.4.7) aard van de schorsingen wordt duidelijk aangegeven. 

2.4.9.3 Als een certificaat wordt ingetrokken (Art. 7.2) of stopgezet (Art. 2.4.8), wordt dat 
duidelijk aangegeven in de lijst. Na een periode, die wordt bepaald door het 
Certificatiecomité, wordt de betreffende certificaathouder uit de lijst geschrapt. 
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2.5 GEBRUIK VAN DE MERKEN, DE LOGO’S EN DE CERTIFICAATNUMMERS 

Dit artikel handelt over het gebruik van het COPRO-Merk, het NTMB-logo en de certificaatnummers. 

2.5.1 Algemene regels  

2.5.1.1 De leverancier mag geen oneigenlijk gebruik maken van het COPRO-Merk, het NTMB-
logo en het certificaat. 

2.5.1.2 Een leverancier mag nooit de indruk wekken dat hij gecertificeerd is, terwijl hij nog niet 
beschikt over een geldig certificaat. 

2.5.2 Algemene regels voor het gebruik van het COPRO-Merk  

2.5.2.1 De leverancier mag noch het COPRO-Merk, noch het certificaatnummer gebruiken op 
interne documenten als proefverslagen, kalibratieverslagen, auditverslagen, … noch 
op publicitaire documenten.  

2.5.2.2 De leverancier mag noch het COPRO-Merk, noch het certificaatnummer gebruiken op 
de producten en verpakkingen. 

2.5.3 Algemene regels voor het gebruik van het NTMB-logo en het certificaat 

 De leverancier mag het NTMB-logo en de verwijzing naar het certificaatnummer 
gebruiken overeenkomstig de voorschriften en het certificatiereglement voor het 
NTMB-zorgsysteem. 
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2.6 VERWIJZING NAAR ACCREDITATIE EN GEBRUIK VAN HET BELAC-LOGO 

Dit artikel handelt over het verwijzen naar accreditatie en het gebruik van het BELAC-logo. 

2.6.1 Algemene regels voor de verwijzing naar accreditatie en het gebruik van het BELAC-
logo 

2.6.1.1 Als de gecertificeerde activiteiten volledig gedekt zijn door de BELAC-accreditatie, zal 
de certificatie-instelling op het certificaat het BELAC-symbool toevoegen. 

 BELAC moedigt de certificaathouders van de certificatie-instelling aan melding te 
maken van deze accreditatie. 

2.6.1.2 De typografische beschrijving van het BELAC-symbool is als volgt: 

   
            107-QMS 

2.6.1.3 Het BELAC-symbool mag gebruikt worden op publicitaire documenten van de 
certificaathouder voor zover dat in direct verband staat met de activiteiten waarvoor het 
certificaat geldt. 

2.6.1.4 Het BELAC-symbool mag slechts gebruikt worden door de certificaathouder indien: 

 - het eigen logo en/of de identiteit van de certificaathouder ook voorkomt op het 
document; 

 - het gebruikt wordt samen met het logo en/of de naam van de geaccrediteerde 
certificatie-instelling; 

 - het nummer van het accreditatiecertificaat vermeld wordt onder het BELAC-symbool; 

 - de afmetingen van het BELAC-symbool kleiner zijn dan deze van het eigen logo en 
het logo van de certificatie-instelling. 

2.6.1.5 Het BELAC-symbool mag niet gebruikt worden: 

 -  op briefpapier met het briefhoofd van de certificaathouder en dat gebruikt wordt voor 
andere doeleinden; 

 - op documenten die verband houden met andere activiteiten dan deze die gedekt 
worden door het certificaat. 

2.6.1.6 De verwijzing naar accreditatie mag niet voorkomen op producten en verpakkingen, 
noch op proefverslagen, kalibratieverslagen, auditverslagen, certificaten,… die door de 
leverancier worden opgemaakt. 
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3 DE SPELERS 

Dit hoofdstuk handelt over de verschillende partijen die betrokken zijn bij de certificatie van 
managementsystemen.  

3.1 CERTIFICATIE-INSTELLING 

Dit artikel geeft informatie en regels rond de werking van de certificatie-instelling. 

3.1.1 Verantwoordelijkheid 

 In de hoedanigheid van certificatie-instelling is COPRO verantwoordelijk voor het 
beheer van en het toezicht op de certificatie van managementsystemen. Dit beheer 
omvat onder meer het opstellen van het Algemeen Certificatiereglement die het 
certificatieschema uitmaakt en de organisatie van de certificatie. Dit certificatieschema 
legt de wijze vast waarop het managementsysteem door de leverancier beheerst dient 
te worden. 

 COPRO, als certificatie-instelling, is gemachtigd op te treden om zich tegen elk 
misbruik te beschermen en onrechtmatige verwijzingen naar de referentiedocumenten 
waarvoor de certificatie van toepassing is, tegen te gaan. 

 Het Huishoudelijk Reglement en het kwaliteitshandboek van COPRO beschrijven de 
werking en structuur met betrekking tot certificatie en bepalen welke organen 
beslissingen nemen. De bevoegdheid voor certificatiebeslissingen is vastgelegd in het 
kwaliteitssysteem van COPRO en wordt, onder meer, toegekend aan een 
Certificatiecomité, dat in de schoot van de certificatie-instelling is opgericht. 

 De certificatie-instelling COPRO is geaccrediteerd door BELAC volgens  
NBN EN ISO/IEC 17021 voor de opdrachten die haar worden toevertrouwd. 

3.1.2 Onpartijdigheid 

 De algemene regels voor het beheer van en het toezicht op de certificatie van 
managementsystemen door de certificatie-instelling worden bepaald door het 
Algemene Certificatiereglement, waarvoor de bevoegdheid exclusief bij de certificatie-
instelling ligt. 

 Om de deskundigheid en onafhankelijkheid van haar certificatie-activiteiten te 
waarborgen, heeft de certificatie-instelling diverse commissies ingesteld, onder meer 
een toezichthoudend Adviescomité (Art. 3.1.3) en Certificatiecomité (Art. 3.1.4). 

3.1.3 Adviescomité 

 Het adviescomité heeft de taak de onpartijdigheid van de activiteiten van de certificatie-
instelling te verzekeren door onder andere: 

- advies te geven over de onpartijdigheid van de certificatie-activiteiten van de 
certificatie-instelling; 
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- advies te geven over de objectiviteit en betrouwbaarheid van de certificatie-
activiteiten van de certificatie-instelling; 

- advies te geven over de geïdentificeerde risico’s en de genomen maatregelen met 
betrekking tot de onpartijdigheid en de mogelijke belangenconflicten. 

 Het Adviescomité is samengesteld uit afgevaardigden van alle aantoonbaar 
belanghebbende en deskundige partijen die actief zijn in de sector. Dat zijn: 

-  bouwheren en opdrachtgevers; 

-  gebruikers; 

-  leveranciers / producenten; 

-  experten (certificatie-instelling, keuringsinstellingen, onderzoekscentra, universiteiten 
en hogescholen, wetenschappelijke instellingen). 

 De organisatie van het Adviescomité is in handen van de certificatie-instelling. De 
werking beantwoordt aan de regels van het kwaliteitshandboek van COPRO. 

3.1.4 Certificatiecomité 

 Alle belangrijke beslissingen in verband met individuele certificatiedossiers worden 
genomen door het Certificatiecomité van de certificatie-instelling. Belangrijke 
beslissingen zijn, onder meer: 

-  het (al dan niet) uitreiken van een certificaat (zie Art 5.2); 

-  het wijziging van een certificaat (zie Art. 2.4.6); 

-  het behandelen van problemen en het opleggen van sancties (zie Art. 7.2). 

 Het Certificatiecomité bestaat uit een of meer vertegenwoordigers van de certificatie-
instelling, eventueel aangevuld met deskundigen op het gebied van het betreffende 
product, dienst of proces, voor zover zij geen enkele binding hebben met de besproken 
leveranciers. 

3.1.5 Beroepscomité 

3.1.5.1 De certificaathouder die het oneens is met een beslissing van de certificatie-instelling 
COPRO met betrekking tot de sanctionele schorsing, inperking of intrekking van zijn 
certificaat of met de weigering om het certificaat uit te reiken, heeft het recht beroep 
aan te tekenen tegen deze beslissing bij het Beroepscomité opgericht in de schoot van 
de certificatie-instelling COPRO.  

3.1.5.2 De samenstelling en de werking van het Beroepscomité kan opgevraagd worden bij de 
certificatie-instelling COPRO. 
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3.1.6 Vertrouwelijkheid 

 Alle gegevens en resultaten die de certificatie-instelling in het kader van haar 
activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks bekomt, worden vertrouwelijk behandeld. 

 Er kan wel informatie verstrekt worden bij: 

-  de communicatie met andere certificatie-instellingen waarmee COPRO samenwerkt; 

- het bekend maken van de certificaatgegevens van de leverancier; 

-  besprekingen van het Certificatiecomité waarin personen van buiten de certificatie-
instelling vertegenwoordigd zijn; deze personen moeten op hun beurt wel een 
verklaring van vertrouwelijkheid ondertekenen; 

-  besprekingen van het Beroepscomité waarin personen van buiten de certificatie-
instellingen vertegenwoordigd zijn; deze personen moeten op hun beurt wel een 
verklaring van vertrouwelijkheid ondertekenen; 

-  het toezicht op de activiteiten van de certificatie-instelling door bevoegde instanties 
zoals het accreditatieorganisme; 

-  behandeling van klachten, waarbij de klant in kennis kan worden gesteld van alle 
relevante gegevens en resultaten; 

-  de vaststelling van afwijkingen met een aanzienlijke impact op de kwaliteit van het 
product, dienst of proces, en waarbij de certificatie-instelling de wettelijke plicht heeft 
de klant rechtstreeks in te lichten; 

-  het verstrekken van informatie aan de bevoegde instanties in het kader van 
gerechtelijke procedures; 

- het melden aan bevoegde instanties van onwettige praktijken. 

 In de laatste vier gevallen brengt de certificatie-instelling de leverancier op de hoogte 
van alle informatie die aan derden werd meegedeeld, tenzij dat bij wet verboden is.  

3.1.7 Maatschappelijke zetel en secretariaat 

 De maatschappelijke zetel van de certificatie-instelling COPRO is gevestigd in  
Z.1 Researchpark, Kranenberg 190 te 1731 ZELLIK. 

 Het secretariaat van COPRO is gevestigd op hetzelfde adres. 

 De website van COPRO is www.copro.eu. 

 Het algemene e-mailadres van COPRO is info@copro.eu. 

3.1.8 Correspondentie 

 Alle correspondentie die door de aanvrager of certificaathouder wordt gevoerd, wordt 
gericht aan het secretariaat van de certificatie-instelling, met uitzondering van de 
correspondentie die betrekking heeft op: 

- het hoger beroep tegen een beslissing van de certificatie-instelling, dat wordt 
betekend aan de bevoegde beroepsinstantie (Art. 7.3), met kopie aan de certificatie-
instelling. 
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3.1.9 Taal 

 De voertalen van de certificatie-instelling zijn het Nederlands, het Frans en het Engels. 

 Tenzij anders afgesproken met de leverancier, verlopen alle contacten en 
correspondentie met de certificatie-instellingen evenals de verslaggeving in een van 
deze voertalen. In principe geldt de taal waarin de certificatie-aanvraag werd ingediend. 
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3.2 LEVERANCIER 

Dit artikel handelt over de leverancier, de hoofdrolspeler bij de certificatie van 
managementsystemen. Een leverancier kan een producent, verdeler of invoerder zijn of kan 
diensten leveren. Hij is de speler die verantwoordelijk is voor het verzekeren dat zijn 
managementsysteem beantwoordt aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd en die dat 
garandeert aan de klant. 

3.2.1 Kruispuntbank van Ondernemingen 

3.2.1.1 Het certificaat kan worden aangevraagd door elke leverancier die beschikt over een 
managementsysteem, op voorwaarde dat de leverancier als dusdanig in de Belgische 
Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, of in een gelijkwaardig register in 
een ander land van de Europese Unie. 

3.2.1.2 Als uitzondering op artikel 3.3.1.1 kan het certificaat aangevraagd worden door een 
leverancier die gevestigd is buiten de Europese Unie en die niet ingeschreven is in de 
Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen of een gelijkwaardig register in een 
ander land van de Europese Unie, op voorwaarde dat hij in België of in een ander land 
van de Europese Unie beschikt over een zaakgelastigde die mede verantwoordelijk is 
en wel is ingeschreven in dergelijk register. 

3.2.2 Mogelijke leveranciers 

 In dit Algemeen Certificatiereglement wordt de term ‘leverancier’ gebruikt voor een 
aanvrager of certificaathouder. In de praktijk kan het gaan om een producent, een 
verdeler, een invoerder of organisme die diensten levert. 
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3.3 KLANTEN 

Dit artikel bevat informatie voor de klanten. 

3.3.1 Voordelen van de certificatie van managementsystemen 

 Het doel van de certificatie van managementsystemen is beschreven in artikel 2.2.2. 
Het onderwerp van de certificatie van managementsystemen is beschreven in 
artikel 2.3.1. 

 De certificatie van managementsystemen biedt de klanten enkele voordelen: 

-  het geeft hen in zekere mate de waarborg dat het systeem toegepast door de 
leverancier is overeenstemming is met de eisen van de referentiedocumenten; 

-  de maatregelen die door de leverancier worden genomen met het oog op het in 
overeenstemming blijven van het managementsysteem, worden nagekeken en 
opgevolgd door een onafhankelijke, derde partij. 
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4 BENODIGDHEDEN VOOR EEN GECERTIFICEERD MANAGEMENTSYSTEEM 

Dit hoofdstuk beschrijft wat er allemaal nodig is om tot een gecertificeerd managementsysteem te 
kunnen komen. In eerste instantie is dit bekwaam personeel. Met gepaste middelen maakt dit 
personeel een product, levert een dienst of volgt een proces op een bepaalde vestiging. De 
productie, het leveren van een dienst of volgen van een proces en alles wat daarbij komt kijken dient 
te gebeuren volgens een gedocumenteerd kwaliteitsplan. 

4.1 PERSONEEL 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het personeel.  

4.1.1 Algemeen 

4.1.1.1 Het personeel van de leverancier betrokken bij het managementsysteem moet voldoen 
aan de eisen vastgelegd in de referentiedocumenten. 

4.1.1.2 De leverancier zorgt ervoor dat hij voldoende en opgeleid personeel heeft om aan de 
regels van de referentiedocumenten te kunnen voldoen. 

4.1.1.3 De leverancier moet de interne verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
personeel per functie vastleggen in zijn procesbegeleidingsdocumenten (Art. 4.5). 

4.1.1.4 In het bijzonder worden de volgende functies beschreven: 

-  directie; 

-  lid van het management die verantwoordelijk is voor de bewaking van de kwaliteits-
doelstellingen. 

 Verder worden de verschillende functies van uitvoerend personeel beschreven.  

4.1.1.5 De leverancier maakt in zijn procesbegeleidingsdocumenten duidelijk welke taken 
worden uitbesteed aan derden. 

4.1.1.6 Elke wijziging bij het personeel wordt onmiddellijk opgenomen in de proces-
begeleidingsdocumenten (Art. 4.5). 

4.1.2 Opleiding en kwalificatie 

4.1.2.1 Elk persoon beschikt, in verhouding tot de hem toevertrouwde taken en 
verantwoordelijkheden, over een geschikte opleiding, kwalificatie, bekwaamheid en 
ervaring, die tevens in overeenstemming zijn met de eventuele regels van de 
referentiedocumenten. 

4.1.2.2 De opleiding en kwalificatie van het personeel moet traceerbaar en permanent worden 
bijgehouden.  

4.1.2.3 Indien de leverancier bepaalde taken uitbesteed aan derden, dan gelden de eisen voor 
opleiding, kwalificatie, bekwaamheid en ervaring en de registratie ervan eveneens voor 
het externe personeel. 
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4.2 MIDDELEN 

Dit artikel beschrijft de regels voor de middelen. Dat kan worden onderscheiden in materieel en 
grondstoffen voor een productie, middelen om diensten te kunnen leveren of een proces te kunnen 
toepassen. 

4.2.1 Middelen 

4.2.1.1 De middelen (materieel, grondstoffen,…) nodig bij het managementsysteem moeten 
voldoen aan de eisen vastgelegd in de referentiedocumenten. 

4.2.1.2 Het materieel wordt verondersteld te beantwoorden aan elke toepasselijke wetgeving 
betreffende milieu, exploitatie, economie, enzovoort. Het toezicht hierop maakt echter 
geen deel uit van de certificatie van managementsystemen en valt ook niet onder de 
verantwoordelijkheid van de certificatie-instellingen. 
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4.3 VESTIGINGEN 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met de vestigingen. 

4.3.1 Eisen voor de vestigingen 

4.3.1.1 De vestigingen waar het managementsysteem van toepassing is moeten voldoen aan 
de eisen vastgelegd in de referentiedocumenten. 

4.3.1.2 De vestigingen worden verondersteld te beantwoorden aan elke toepasselijke 
wetgeving betreffende milieu, exploitatie, economie,… Het toezicht hierop maakt echter 
geen deel uit van de certificatie van managementsystemen en valt ook niet onder de 
verantwoordelijkheid van de certificatie-instellingen. 

  



CRC 03 Algemeen Certificatiereglement 
Versie 3.0 van 2019-03-19 Blz. 27/59 

4.4 PRODUCT, DIENST OF PROCES 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het product, de dienst of het proces zelf. 

4.4.1 Eisen aan het product, de dienst of het proces zelf 

 Het product, de dienst of het proces waarvoor het managementsysteem van toepassing 
is, moeten voldoen aan de eisen vastgelegd in de referentiedocumenten. 
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4.5 PROCESBEGELEIDINGSDOCUMENTEN 

Dit artikel is louter informatief en kan een hulpmiddel zijn voor de leverancier bij het opstellen van 
zijn procesbegeleidingsdocumenten. De procesbegeleidingsdocumenten handelen over de 
organisatie van de leverancier en de verschillende procedures.  

4.5.1 Algemeen 

4.5.1.1 De procesbegeleidingsdocumenten kunnen in elke vorm of soort medium uitgewerkt 
en opgesteld zijn. 

4.5.1.2 De procesbegeleidingsdocumenten dienen door de directie van de leverancier te 
worden onderschreven en goedgekeurd. Vervolgens dient de directie, of een daartoe 
gemachtigde verantwoordelijke, schriftelijk aan de betrokken medewerkers opdracht te 
geven tot gebruik en toepassing van deze procesbegeleidingsdocumenten. 

4.5.1.3  De leverancier zorgt ervoor dat de procesbegeleidingsdocumenten voortdurend de 
werkelijke situatie weergeven en dat alle documenten duidelijk geïdentificeerd en 
gedateerd zijn. 

4.5.1.4 De leverancier zorgt ervoor dat het betrokken personeel op de hoogte is van de 
procesbegeleidingsdocumenten en elke wijziging hieraan. Hij past een correct 
documentenbeheer toe en zorgt er voor dat de geldige versies van de documenten 
beschikbaar zijn op de plaats van gebruik. 

4.5.1.5 In ieder geval moet de leverancier de certificatie-instelling op de hoogte brengen van 
elke aanpassing aan de procesbegeleidingsdocumenten, en dat voor de eerstvolgende 
audit na de aanpassing. 

4.5.2 Procesbegeleidingsdocumenten 

4.5.2.1 De leverancier stelt procesbegeleidingsdocumenten op, waarin de procedures en 
processen worden beschreven die er moeten voor zorgen dat het product, de dienst of 
het proces beantwoordt aan de referentiedocumenten. 

4.5.2.2 Specifiek voor het NTMB-zorgsysteem worden procesbegeleidingsdocumenten ter 
beschikking gesteld door de beheerder LNE via www.lne.be. 

4.5.2.3 De samenstelling van de procesbegeleidingsdocumenten kan als volgt zijn: 

- samenstelling: 

- inhoudsoverzicht;  

- identificatie van procedures en documenten; 

- terminologie; 

- organisatiestructuur: 

- organogram; 

- functiebeschrijvingen (zie ook Art. 4.1); 

- procedures in verband met het uitbesteden van controles of activiteiten; 
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- kwaliteitsopvolging: 

- procedures in verband met kwaliteitsopvolging, met in het bijzonder een 
procedure voor klachtenbehandeling; deze specifieke procedure vermeldt de 
wijze waarop een klacht wordt behandeld, wie daarvoor bevoegd is, de registratie 
in het register van de klachten, het onderzoek, de eventuele correctieve 
maatregelen en de informatie van alle betrokken partijen; 

- procedures in verband met behandeling van afwijkingen; deze procedure dekt 
minstens de volgende elementen af: 

- het onderzoeken van de oorzaken en gevolgen van de afwijking, met 
inbegrip van een risicoanalyse en -beoordeling; 

- het beslissen tot het nemen van correctieve acties en corrigerende 
maatregelen en de implementatie ervan; 

- het beoordelen van de efficiëntie van de correctieve acties en corrigerende 
maatregelen; 

- het onmiddellijk schriftelijk inlichten van de klant, en alle andere betrokken 
partijen; 

- documentenbeheersysteem; 

- beheersing van de productie of proces: 

- eventuele procedures in verband met bepaling, beoordeling en bekend maken 
van de eisen voor het materieel, de grondstoffen, de productie en het product; 

- procedures in verband met productie of proces; 

- procedures in verband met registratie en archivering; 

- procedures in verband met personeel en opleiding. 

4.5.2.4 Als de leverancier reeds beschikt een gecertificeerd managementsysteem voor een 
andere toepassingsgebied, dan onderzoekt de leverancier waar nog bijkomende 
maatregelen dienen geïmplementeerd te worden om te voldoen aan de 
referentiedocumenten (Art. 2.3.4). 
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5 EEN CERTIFICAAT VERKRIJGEN 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe een leverancier een certificaat kan aanvragen en uiteindelijk verkrijgen 
en de regels die daarbij dienen gevolgd te worden. 

5.1 CERTIFICATIEAANVRAAG 

Dit artikel handelt over de aanvraag door de leverancier bij de certificatie-instelling. 

5.1.1 Aanvrager 

 De aanvrager moet beantwoorden aan de regels van artikel 3.3. 

5.1.2 Informele aanvraag 

5.1.2.1 De leverancier die een certificaat wil en zich bij de certificatie-instelling heeft gemeld, 
wordt uitgenodigd een schriftelijke certificatieaanvraag (Art. 5.1.3) in te dienen. 

5.1.2.2 Het certificaat wordt per leverancier en referentiedocument aangevraagd. 

5.1.2.3 De certificatie-instelling stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de principes 
van de certificatie en bezorgt hem onder meer de volgende documenten: 

- een exemplaar van dit Algemeen Certificatiereglement; 

- een standaardformulier voor de certificatieaanvraag. 

5.1.3 Certificatieaanvraag 

5.1.3.1 De aanvrager stuurt de certificatie-instelling een aanvraagdossier op bestaande uit: 

- de certificatieaanvraag die volgende punten vermeldt: 

- de hoedanigheid van de aanvrager, waaruit blijkt dat hij het certificaat kan 
aanvragen; 

- de bedrijfsgegevens van de leverancier die het certificaat aanvraagt; 

- de bedrijfsgegevens van de vestigingen waarvoor het certificaat wordt 
aangevraagd; 

- de verwijzing naar de referentiedocumenten waarop de aanvraag betrekking heeft; 

- de naam van een persoon die instaat voor de contacten met de 
certificatie-instelling; 

- de door de aanvrager ondertekende verklaring van verbintenis; 

- een ontwerp van de procesbegeleidingsdocumenten (Art. 4.5); 

- bijkomende gegevens om het auditprogramma te kunnen vastleggen (aantal 
werknemers, gebruik van uitbesteding en consultancy, geïntegreerde systemen,…). 

 

5.1.3.2 Door het indienen van zijn certificatieaanvraag gaat de aanvrager de verbintenis aan: 
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- zich aan de regels van dit Algemeen Certificatiereglement te houden; 

- alle maatregelen te treffen, opdat de conformiteit van het managementsysteem 
gewaarborgd zou blijven. 

5.1.4 Ontvankelijkheid van de certificatieaanvraag 

5.1.4.1 De certificatie-instelling onderzoekt de ontvankelijkheid van de certificatieaanvraag van 
zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te beoordelen of de leverancier in 
aanmerking komt om een certificaat aan te vragen. Dit onderzoek kan een of meerdere 
informatieve bijeenkomsten omvatten en wordt geregistreerd in het verslag van de 
initiële certificatieaudit. 

5.1.4.2 Op basis van het onderzoek wordt de certificatieaanvraag al dan niet ontvankelijk 
verklaard. De aanvrager wordt daarover in beide gevallen schriftelijk ingelicht door de 
certificatie-instelling. Als de certificatieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, gebeurt 
dat door het ondertekend terugsturen van de certificatieaanvraag naar de aanvrager. 

5.1.4.3 Een ontvankelijk verklaarde certificatieaanvraag houdt vanwege de certificatie-
instelling geen enkele verbintenis in aangaande het verkrijgen van een certificaat. 

5.1.5 Aanvraag tot overdracht 

5.1.5.1 Als een leverancier van naam verandert (bij voorbeeld door overname of fusie), kan bij 
de certificatie-instelling een aanvraag worden ingediend om het certificaat over te 
nemen. Dat gebeurt door de geactualiseerde certificatieaanvraag opnieuw in te dienen 
bij de certificatie-instelling. Daarmee verplicht de nieuwe maatschappij er zich toe de 
verbintenissen die eerder door de oorspronkelijke certificaathouder werden genomen, 
na te leven. 

5.1.5.2 De certificatie-instelling zal de ontvankelijkheid van deze certificatieaanvraag 
onderzoeken en kan aanvullende eisen stellen van administratieve, financiële of 
andere aard alvorens de overdracht van het certificaat goed te keuren. 
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5.2 AANVRAAGPERIODE 

Dit artikel handelt over de periode tussen de ontvangst van de aanvraag en het eventueel uitreiken 
van het certificaat. Er wordt beschreven wat er in die periode kan, moet en niet mag. 

5.2.1 Duur van de aanvraagperiode 

5.2.1.1 De aanvraagperiode vangt aan op datum van ontvangst van de certificatieaanvraag bij 
de certificatie-instelling. 

5.2.1.2 In de aanvraagperiode kunnen er informatieve bijeenkomsten plaatsvinden, wordt de 
ontvankelijkheid van de certificatieaanvraag onderzocht en wordt er een initiële 
certificatieaudit uitgevoerd. 

5.2.2 Informatieve bijeenkomsten 

 Als de leverancier het nodig vindt, kan hij een of meerdere informatieve bijeenkomsten 
aanvragen die voorafgaan aan de initiële certificatieaudit. 

5.2.3 Initiële certificatieaudit 

 Op de datum overeengekomen tussen de aanvrager en de certificatie-instelling voert 
die een initiële certificatieaudit uit (Art. 6.3). 

 De initiële certificatieaudit dient te worden uitgevoerd binnen de twee maanden na de 
certificatieaanvraag. 

5.2.4 Afsluiting van het aanvraagdossier 

5.2.4.1 De aanvraagperiode wordt beëindigd door ofwel: 

- het uitreiken van het certificaat; 

- de weigering om een certificaat uit te reiken; 

- de afsluiting van het aanvraagdossier door de aanvrager of door de certificatie-
instelling. 

5.2.4.2 Als de aanvraagperiode niet met positief resultaat kan worden afgesloten, wordt de 
aanvrager schriftelijk door de certificatie-instelling ingelicht over de afsluiting van zijn 
aanvraagdossier. De aanvrager kan daarna desgewenst een nieuwe aanvraag 
indienen. 

5.2.4.3 De aanvrager kan op elk moment schriftelijk afzien van zijn aanvraag. De certificatie-
instelling bevestigt dan schriftelijk de afsluiting van zijn aanvraagdossier. De aanvrager 
is verplicht om de reeds gemaakte kosten te betalen aan de certificatie-instelling. 

5.2.5 Uitreiken van het certificaat 
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 De voorwaarden waaraan moet voldoen worden om het certificaat uit te reiken worden 
vermeld in artikel 2.4.1. 

5.2.6 Verslagen 

5.2.7.1 Van elke audit uitgevoerd tijdens de initiële certificatieaudit wordt een verslag 
opgemaakt. 

5.2.7.2 De regels rond de auditverslagen tijdens de aanvraagperiode zijn dezelfde als die 
beschreven in artikel 6.8. 
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6 EXTERN TOEZICHT 

Dit hoofdstuk beschrijft de regels in verband met het externe toezicht door de certificatie-instelling in 
het kader van de certificatie van managementsystemen. De certificatie-instelling voert audits uit, 
maakt bijhorende verslagen. Bij afwijkingen daarbij, dient de leverancier maatregelen te 
ondernemen. 

6.1 ALGEMEEN 

Dit artikel geeft een paar algemene regels in verband met het externe toezicht. 

6.1.1 Algemene regels 

 Het externe toezicht heeft tot doel het managementsysteem van de leverancier na te 
gaan en vertrouwen te geven in het beheersysteem dat hij bewerkstelligt om de 
conformiteit aan de regels de toepasselijke referentiedocumenten te verzekeren. 
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6.2 AUDITS 

Dit artikel handelt over de audits die door de certificatie-instelling worden uitgevoerd. De audits 
kunnen verschillen naargelang hun inhoud of de locatie waar ze plaatsvinden. 

6.2.1 Inhoud van de audits 

6.2.1.1 Tijdens de audits houdt de certificatie-instelling toezicht op alle representatieve 
onderdelen en functies binnen het toepassingsgebied van het managementsysteem. 
Binnen een cyclus moeten alle onderdelen en functies worden gemonitord. Daarbij 
moet rekening gehouden worden met veranderingen bij de certifcaathouder en zijn 
managementsysteem. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het gevolg dat 
wordt gegeven aan voorgaande audits. 

6.2.1.2 De audits worden onderscheiden in: 

- de standaard audits; 

- de bijkomende audits. 

6.2.1.3 De standaard audits bestaan uit: 

- de initiële certificatieaudit; 

- de toezichtsaudits; 

- de hercertificatieaudit; 

6.2.1.4 De bijkomende audits kunnen bestaan uit: 

- de uitbreidingsaudits; 

- de kortetermijnaudits. 

- de bijkomende audits op verzoek van de leverancier of COPRO. 

6.2.1.5 Tijdens de audit zorgt de leverancier er voor dat het op die vestigingen actief personeel 
in het kader van de audits zijn medewerking kan verlenen aan de certificatie-instelling. 

 Een lid van het management staat gedurende de audit ter beschikking van de 
certificatie-instelling. 

6.2.1.6 De leverancier stelt de auditor in kennis van de veiligheidsvoorschriften die op de 
vestiging van toepassing zijn. 

6.2.2 Locatie van de audits 

 De audits kunnen worden uitgevoerd: 

-  op de vestigingen van de leverancier zelf; 

-  in de kantoren, laboratoria, werkplaatsen en opslagplaatsen van de leverancier; 

-  bij een door de leverancier aangeduid bedrijf waaraan de leverancier bepaalde taken 
toevertrouwd; 
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-  op elke andere locatie indien de certificatie-instelling dit nodig acht in het kader van 
het externe toezicht; 

- in de kantoren van de certificatie-instelling voor een gedeelte van de initiële audit – 
fase 1. 

6.2.3 Planning en frequentie van de audit 

6.2.3.1 De data van de audit wordt overeengekomen met de leverancier. 

 De leverancier is er toe gehouden op de afgesproken datum en tijdens de werkuren de 
vrije toegang tot de vestigingen, en de werk- en opslagplaatsen te verlenen, evenals 
de inzage in documenten met betrekking tot het managementsysteem. 

6.2.3.2 Het auditprogramma bestaat uit een initiële certificatieaudit die 2 fasen omvat, een 
toezichtsaudit in het eerste en tweede jaar na de toekenning van het certificaat en een 
hercertificatieaudit in het derde jaar voordat het certificaat verloopt. De driejaarlijkse 
certificatiecylus begint met de certificatie- of hercertificatiebeslissing. 

6.2.4 Toezicht op de audit 

6.2.4.1 Een afgevaardigde van de certificatie-instellingen kan ten allen tijde deelnemen aan de 
audit. Een auditor van de instelling die de certificatie-instelling accrediteert of een 
beheerder, kan ten allen tijde de auditor vergezellen. 

6.2.4.2 De auditor kan altijd worden vergezeld van een auditor in opleiding. 

6.2.4.3 Het auditproces of het resultaat van de audit mag door de toezichthouders niet 
beïnvloed of verstoord worden. De audit blijft de bevoegdheid van de auditor. 
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6.3 INITIËLE CERTIFICATIEAUDIT 

Dit artikel bevat de regels in verband met de initiële certificatieaudit. 

6.3.1 Initiële certificatieaudit 

6.3.1.1 De initiële certificatieaudit van een managementsysteem wordt in twee fasen 
uitgevoerd: fase 1 en fase 2. 

6.3.1.2 Van elke fase wordt een verslag opgemaakt. De regels rond de auditverslagen zijn 
beschreven in artikel 6.8. Bij de initiële certificatieaudit – fase 1 worden in het bijzonder 
de zwakke punten geïdentificeerd die tijdens de initiële certificatieaudit – fase 2 zouden 
kunnen leiden tot afwijkingen. 

6.3.1.3 Tijdens de fase 1- en fase 2-audits wordt alle informatie en bewijsmateriaal verzameld 
om de auditbevindingen te kunnen beoordelen en in overleg de conclusies van de audit 
vast te stellen. 

6.3.2 Initiële certificatieaudit – fase 1 

6.3.2.1 De initiële certificatieaudit - fase 1 wordt uitgevoerd om: 

 - een audit uit te voeren op de documentatie van het managementsysteem van de 
aanvrager; 

 - de locatie en specifieke omstandigheden op de plaats van de aanvrager te 
beoordelen en gesprekken te voeren met het personeel van de aanvrager om te 
bepalen of de aanvrager klaar is voor de initiële certificatieaudit – fase 2; 

 - de status van de aanvrager te beoordelen en zijn begrip van de eisen van de 
referentiedocumenten, meer in het bijzonder met betrekking tot het identificeren van 
de voornaamste prestaties van het managementsysteem of van significante 
aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering ervan; 

 - de nodige informatie te verzamelen in verband met het toepassingsgebied van het 
managementsysteem, de processen en vestigingen van de aanvrager, de daarmee 
verband houdende wet- en regelgevingsaspecten en de naleving ervan; 

 - de toewijzing van middelen voor de initiële certificatieaudit – fase 2 te beoordelen en 
met de aanvrager de details van de initiële certificatieaudit – fase 2 overeen te komen; 

 - de initiële certificatieaudit – fase 2 gericht te plannen door voldoende inzicht te 
verkrijgen in het managementsysteem van de aanvrager en de activiteiten op de 
vestigingen, in relatie tot mogelijke significante aspecten; 

 - te beoordelen of de audits en de directiebeoordeling worden gepland en uitgevoerd 
en dat de mate van invoering van het managementsysteem aangeeft dat de 
aanvrager klaar is voor de initiële certificatieaudit – fase 2. 

6.3.2.2 Tenzij anders vermeld in de referentiedocumenten is aanbevolen om ten minste een 
gedeelte van de initiële certificatieaudit – fase 1 op de vestigingen van de aanvrager 
uit te voeren. 
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6.3.2.3 Na de initiële certificatieaudit – fase 1 verleent de certificatie-instelling aan de 
aanvrager de nodige tijd om zijn managementsysteem aan te passen en te 
implementeren. 

 Rekening houdend met de tijd die nodig is om het managementsysteem aan te passen 
wordt de initiële certificatieaudit – fase 1 gevolgd door de initiële certificatieaudit – 
fase 2. 

6.3.3 Initiële certificatieaudit – fase 2 

6.3.3.1 Het doel van de initiële certificatieaudit – fase 2 is het beoordelen van de invoering, 
inclusief de doeltreffendheid van het managementsysteem van de aanvrager.  

6.3.3.2 De initiële certificatieaudit – fase 2 wordt uitgevoerd op de vestigingen van de 
aanvrager en behandelt tenminste het nazicht van: 

 - informatie en bewijsstukken ten aanzien van het voldoen aan alle eisen in van 
toepassing zijnde referentiedocumenten; 

 - prestatiebewaking, meting, verslaggeving en beoordeling ten opzichte van de 
voornaamste doelen en taken; 

 - het managementsysteem van de aanvrager en de prestatie ervan met betrekking tot 
naleving van de wettelijke eisen; 

 - operationele beheersing van de processen van de aanvrager; 

 - directiebeoordelingen en eventuele audits; 

 - directieverantwoordelijkheid voor het beleid van de aanvrager; 

 - relaties tussen de eisen van de referentiedocumenten, het beleid, doelen en taken, 
alle van toepassing zijnde wettelijke eisen, verantwoordelijkheden, bekwaamheid van 
personeel, activiteiten, procedures, prestatiegegevens en bevindingen en conclusies 
van audits. 

6.3.4 Toekennen van de initiële certificatie 

 Aan de hand van de informatie die het auditteam aan het Certificatiecomité verstrekt 
wordt op basis van een beoordeling van de auditbevindingen en –conclusies en 
eventueel andere informatie (corrigerende maatregelen van de aanvrager, …) een 
certificatiebeslissing genomen (artikels 5.2.4 en 5.2.5). 
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6.4 TOEZICHTSAUDIT 

Dit artikel bevat de regels in verband met de toezichtsaudit.   

6.4.1 Algemeen 

6.4.1.1 Alle onderdelen en functies binnen het toepassingsgebied van het 
managementsysteem worden op regelmatige basis gemonitord. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met veranderingen bij de certificaathouder en zijn 
managementsysteem. 

6.4.1.2 De toezichtsaudit wordt op de vestigingen uitgevoerd. Daarbij wordt beoordeeld of het 
managementsysteem van de certificaathouder voldoet aan de eisen van de 
referentiedocumenten volgens welke de certificatie werd toegekend. 

6.4.2 Toezichtsaudit 

6.4.2.1 Tijdens een toezichtsaudit wordt niet noodzakelijk het volledige systeem geaudit, maar 
de certificatie-instelling moet het vertrouwen behouden dat het gecertificeerd 
managementsysteem in de periode tussen de hercertificatieaudits aan de eisen blijft 
voldoen. Alle elementen van het referentiedocument moeten geaudit worden in de loop 
van de geldigheidsperiode van het certificaat. 

6.4.2.2 De toezichtsaudit moet minstens de onderwerpen verreist in de referentiedocumenten 
behandelen. Andere onderwerpen kunnen zijn: 

 - directiebeoordeling en eventuele audits; 

 - ondernomen acties naar aanleiding van de afwijkingen vastgesteld bij vorige audit; 

 - behandeling van klachten; 

 - doeltreffendheid van het managementsysteem met betrekking tot het realiseren van 
de doelstellingen van de certificaathouder; 

 - voortgang van geplande activiteiten, gericht op continue verbetering; 

 - voortdurende operationele beheersing; 

 - beoordeling van eventuele veranderingen; 

 - gebruik van logo’s, merken en/of andere verwijzingen naar certificatie. 

6.4.2.3 Toezichtsaudits moeten ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd. De datum van 
de eerste toezichtsaudit na de initiële certificatie moet liggen binnen een termijn van 
12 maanden volgend op de datum van toekenning van het certificaat. 

6.4.3 Behoud van certificaat 

6.4.3.1 Indien aan de hand van het auditverslag van de toezichtsaudit aangetoond werd dat 
het managementsysteem van de certificaathouder blijft voldoen de eisen van de 
referentiedocumenten, wordt de certificatie voortgezet door de certificatie-instelling. 
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6.5 HERCERTIFICATIE 

Dit artikel bevat de regels in verband met de hercertificatie. 

6.5.1 De hercertificatieaudit 

6.5.1.1 De hercertificatieaudit wordt gepland en uitgevoerd om te beoordelen of het 
managementsysteem van de certificaathouder in overeenstemming blijft met de eisen 
van de referentiedocumenten. 

 Het doel van de hercertificatie is te bevestigen dat het managementsysteem als geheel 
voortdurend aan de eisen voldoet en doeltreffend is, en dat het voortdurend relevant 
en van toepassing blijft voor het toepassingsgebied van de certificatie. 

6.5.1.2 De hercertificatieaudit moet ook de prestaties van het managementsysteem gedurende 
de volledige periode van certificatie beoordelen en de beoordeling bevatten van de 
voorgaande toezichtsaudits. 

6.5.1.3 De hercertificatieaudit verloopt volgens dezelfde procedure als de initiële certificatie-
audit fase 2 (Art. 6.3.3). Een fase 1-audit kan noodzakelijk zijn in situaties waarbij er 
significante veranderingen zijn in het managementsysteem of de certificaathouder. 

6.5.1.4 De hercertificatieaudit wordt steeds op de vestigingen uitgevoerd.  

6.5.3 Toekenning van de hercertificatie 

6.5.3.1 Het certificatiecomité beslist over het vernieuwen van het certificaat en baseert zich op: 

 - de resultaten van de hercertificatieaudit; 

 - de resultaten van de beoordeling van het systeem gedurende de certificatieperiode; 

 - klachten van gebruikers van de certificatie ingediend bij de leverancier of bij de 
certificatie-instelling. 
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6.6 UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN CERTIFICATIE 

Dit artikel bevat de regels in verband met de uitbreiding van het toepassingsgebied van certificatie. 

6.6.1 Uitbreiding van het toepassingsgebied van certificatie 

6.6.1.1 Een certificaathouder kan vragen dat het toepassingsgebied van zijn 
managementsysteem uitgebreid wordt. Die vraag kan verwijzen naar nieuwe 
producten, diensten of processen of andere vestigingen. 

6.6.1.2 De uitbreiding van een certificatie gaat steeds gepaard met een audit. In de mate van 
het mogelijke wordt dat gecombineerd met een toezichts- of hercertificatieaudit. 

6.6.1.3 Bij het toekennen van een uitbreiding wordt een nieuw certificaat afgeleverd. Wanneer 
de uitbreiding gebeurt binnen de geldigheidsperiode van de certificatie, zal deze geen 
invloed hebben op de geldigheidsduur van de lopende certificatie. 
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6.7 KORTETERMIJNAUDITS 

Dit artikel bevat de regels in verband met de kortetermijnaudits. 

6.7.1 Kortetermijnaudits 

6.7.1.1 De certifcatie-instelling kan genoodzaakt zijn om een kortetermijnaudit uit te voeren in 
volgende gevallen (niet limitatieve lijst): 

 - om klachten te onderzoeken; 

 - als reactie op veranderingen in het managementsysteem of certificaathouder; 

 - de opvolging van een geschorste certificaathouder. 

6.7.1.2 De kortetermijnaudit zal in principe uitgevoerd worden door een auditor die al toezichts- 
en hercertificatieaudits uitgevoerd heeft op deze vestiging. 

6.7.1.3 De voorwaarden waaronder de kortetermijnaudits zullen plaatsvinden, zullen vooraf 
aan de certificaathouder meegedeeld worden. 
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6.8 VERSLAG 

Dit artikel bevat de regels in verband met de verslagen die de certificatie-instelling opmaakt. Bij een 
audit spreken we van een auditverslag.  

6.8.1 Auditverslag 

6.8.1.1 Van iedere audit wordt – bij voorkeur ter plaatse – door de auditor een auditverslag 
opgemaakt, dat volgende informatie bevat: 

- de identificatie van de leverancier (naam); 

- het certificaatnummer; 

- de plaats waar de audit werd uitgevoerd; 

- datum en duur van de audit; 

- auditbevindingen die de conformiteit samenvatten; 

- nauwkeurige beschrijving van de afwijkingen met de verwijzing naar de specifieke eis 
volgens de referentiedocumenten; 

- onopgeloste meningsverschillen tussen het auditoren en de leverancier; 

 en in voorkomend geval: 

- de door de leverancier genomen maatregelen om een afwijking op te lossen; 

- het aantal bijlagen. 

6.8.1.2 Op eenvoudig verzoek van de certificatie-instelling worden kopieën gemaakt van elk 
document van het managementsysteem, zodat die in bijlage aan het auditverslag 
kunnen worden gevoegd. 

 De certificatie-instelling heeft het recht beeldmateriaal te verzamelen dat de 
vaststellingen in het auditverslag kan documenteren of ondersteunen, met het oog op 
een beoordeling door de certificatie-instelling. 

6.8.1.3 Ieder auditverslag wordt door de auditor per e-mail overgemaakt aan de door de 
leverancier aangeduide contactpersonen. Die kunnen binnen de vijf werkdagen 
volgend op de ontvangst van het auditverslag hun reactie op het auditverslag 
overmaken aan de certificatie-instelling. Wanneer er binnen deze termijn geen 
opmerkingen werden geformuleerd, gaat de certificatie-instelling er van uit dat de 
leverancier akkoord is met de inhoud van het auditverslag. 
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6.9 FOLLOW-UP VAN AFWIJKINGEN 

Dit artikel beschrijft wat er van de leverancier wordt verwacht als er bij het externe toezicht 
afwijkingen worden vastgesteld. Daarnaast bevat dit artikel ook de regels aangaande inbreuken op 
het gebruik van het BELAC-logo en het NTMB-certificaat. 

6.9.1 Maatregelen bij afwijkingen 
 

6.9.1.1 Bij afwijkingen die werden vastgesteld door de certificatie-instelling tijdens een audit, 
neemt de leverancier de gepaste correctieve acties en corrigerende maatregelen. 

6.9.1.2 Kritische afwijkingen moeten binnen de 3 maanden verholpen worden. Vervolgens zal 
een verificatie of bijkomende (beperkte) audit uitgevoerd worden om conformiteit met 
de referentiedocumenten na te zien. Het auditverslag wordt aangevuld met deze 
nieuwe bevindingen. 

 Als bij de initiële certificatie de correctieve acties of corrigerende maatregelen 
onvoldoende geïmplementeerd werden, zal een nieuwe fase 2-audit uitgevoerd 
worden. Bij een toezichtsaudit zal een sanctie betekend worden (Art. 7.2). 

 Alleen niet-kritische afwijkingen wordt een plan van aanpak door de leverancier 
overgemaakt aan de certificatie-instelling en beoordeeld. De implementatie van het 
plan van aanpak wordt tijdens de volgende audit geëvalueerd. 

6.9.1.3 Als de leverancier niet akkoord gaat met de afwijkingen moet de volgende procedure 
gevolgd worden: 

 De leverancier meldt dit aangetekend, met de nodige motivatie en binnen de 14 dagen 
na de audit aan de certificatie-instelling. 

 De certificatie-instelling kan in dat geval de bevindingen van de audit nogmaals 
overwegen en de opmerkingen van de leverancier geheel of gedeeltelijk gegrond 
verklaren. De certificatie-instelling reageert aangetekend binnen de 14 dagen. 

 Als de leverancier schriftelijk akkoord gaat met deze heroverwogen bevindingen, wordt 
het auditverslag en de vastgestelde afwijkingen aangepast en opnieuw voorgelegd aan 
de leverancier om voor akkoord te ondertekenen. 

 Als de leverancier niet akkoord gaat met deze heroverwogen bevindingen of de 
certificatie-instelling haar bevindingen handhaaft, zal het certificatiecomité (Art. 3.4.1) 
afzien van het toekennen van het certificaat of een sanctie (Art. 7.2) betekenen. Dat 
wordt schriftelijk gemeld aan de leverancier. 

 De leverancier kan tegen deze beslissing binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij 
het Beroepscomité (Art. 7.3). 

6.9.2 Inbreuken op het gebruik van het BELAC-logo en het NTMB-certificaat 

6.9.2.1 Onder inbreuk op het gebruik van het BELAC-logo of het NTMB-certificaat door een 
certificaathouder wordt verstaan: onbevoegd gebruik (gebruik waartoe de 
certificaathouder niet gemachtigd is) of gebruik door de certificaathouder dat aanleiding 
kan geven tot verwarring, onduidelijkheid, onzekerheid of misleiding. 
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6.9.2.2 De certificatie-instelling is verplicht om bij de certificaathouder toe te zien op een 
bevoegd en correct gebruik van het BELAC-logo en het NTMB-certificaat. 

6.9.2.3 De certificatie-instelling is bevoegd om bij vaststelling van een inbreuk op het bevoegd 
en correct gebruik van het BELAC-logo en het NTMB-certificaat: 

- de certificaathouder op grond van de ernst van de inbreuk, de in artikel 7.2 
gepreciseerde sancties op te leggen; 

- de inbreuk onmiddellijk over te maken aan de betrokken merkhouder. 

 De certificatie-instelling consulteert de merkhouder over de op te leggen sanctie, als 
de inbreuk op het bevoegd en correct gebruik van het Merk naar het oordeel van de 
certificatie-instelling aanleiding dient te geven tot een zwaardere sanctie dan de 
waarschuwing. 

6.9.2.4 Bovenop de andere verplichtingen die voortvloeien uit de opgelegde sanctie, houdt elke 
sanctie voor de certificaathouder altijd de verplichting in om zijn producten, publicaties 
of andere documenten, waarin de inbreuk op het bevoegd en correct gebruik van het 
BELAC-logo of het NTMB-certificaat gelegen is, onmiddellijk en op eigen kosten aan 
te passen.             
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6.10 EVALUATIESYSTEEM 

Dit artikel beschrijft op welke wijze het externe toezicht wordt opgevolgd door de certificatie-
instelling. De door de certificatie-instelling eventueel opgelegde sancties worden besproken in 
hoofdstuk 7. 

6.10.1 Evaluatie door de certificatie-instelling 

 De evaluatie van het externe toezicht gebeurt door de certificatie-instelling op basis 
van de auditverslagen. 

6.10.2 Verwittiging en voorstel tot sanctie 

6.10.2.1 Een verwittiging heeft tot doel de aandacht van de leverancier te trekken op een 
afwijking die aanleiding zou kunnen geven tot een sanctie (Art. 7.2).  

6.10.2.2 De leverancier dient elke afwijking te verantwoorden en eventueel de nodige 
correctieve acties en corrigerende maatregelen voor te stellen en te implementeren om 
respectievelijk het behoud of de herhaling van de inbreuk of de afwijking te vermijden. 

6.10.2.3 Bij onvoldoende verantwoording of het behoud of herhaling van de inbreuk of de 
afwijking, kan het auditteam een voorstel tot sanctie richten aan de certificatie-instelling 
(Art. 7.2). 
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6.11 TRANSFER VAN CERTIFICATIE ONDER ACCREDITATIE 

Dit artikel beschrijft hoe er wordt omgegaan bij een transfer van een geaccrediteerd 
managementsysteem van een andere certificatie-instelling naar COPRO. 

6.11.1 Criteria 

6.11.1.1 Alleen leveranciers die in het bezit zijn van een geldig certificaat uitgegeven door een 
geaccrediteerde certificatie-instelling komen in aanmerking bij een transfer. Andere 
leveranciers worden behandeld als nieuwe klanten. 

6.11.1.2 De leveranciers die een transfer willen, moeten de laatste auditverslagen ter 
beschikking stellen van COPRO. Leveranciers die dat weigeren, worden behandeld als 
nieuwe klanten. 

6.11.1.3 De leverancier dient een certificatieaanvraag in overeenkomstig artikel 5.1. 

6.11.2 Transfer-audit 

6.11.2.1 COPRO zal een transfer-audit uitvoeren bij de leverancier. Deze transfer-audit bestaat 
uit een documentaire audit en een audit uitgevoerd bij de leverancier zelf. Tijdens deze 
audit zal onder andere: 

 - de laatste auditverslagen opgevraagd worden samen met de vastgestelde afwijkingen 
en de opvolging ervan; 

 - de ontvangen klachten met hun opvolging nagezien worden; 

 - de stand in het auditprogramma nagezien worden; 

 - de reden tot transfer nagegaan worden. 

6.11.2.2 Indien er na het uitvoeren van de transfer-audit nog te veel twijfels bestaan over het in 
overeenstemming zijn van het managementsysteem met de eisen van de 
referentiedocumenten en dit Algemeen Certificaatreglement, dan wordt: 

 - ofwel de leverancier als een nieuwe klant beschouwd; 

 - ofwel een bijkomende audit uitgevoerd. 

6.11.2.3 Indien de leverancier de gepaste maatregelen genomen heeft bij de vastgestelde 
afwijkingen en er aangetoond werd dat het managementsysteem in overeenstemming 
is met de eisen van de referentiedocumenten en dit Algemeen Certificaatreglement, 
gaat COPRO over tot het uitreiken van een certificaat volgens artikel 2.4. 
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6.12 AUDITS VAN GEÏNTEGREERDE MANAGEMENTSYSTEMEN 

Dit artikel beschrijft hoe er wordt omgegaan met een leverancier die beschikt over een 
managementsysteem die voor meerdere referentiedocumenten van toepassing is (vb. ISO 9001, 
ISO 14001, …). 

6.12.1 Werkwijze 

6.12.1.1 Op vraag van de leverancier kan COPRO tegelijkertijd een managementsysteem 
certificeren die het onderwerp uitmaakt van verschillende referentiedocumenten 
(Art. 2.3.4). 

6.12.1.2 COPRO zal nagaan welke aspecten van de verschillende referentiedocumenten 
identiek zijn en zal daarbij rekening houden bij het opmaken van het auditprogramma, 
het auditplan en de auditoren. 

6.12.1.3 Alleen de delen die specifiek zijn voor elk referentiedocument worden afzonderlijk 
bekeken volgens de eisen van de referentiedocumenten die van toepassing zijn. 

6.12.1.4 Per referentiedocument wordt er auditverslag (Art. 6.8) opgemaakt. 

6.12.1.5 Per referentiedocument wordt er een certificaat (Art. 2.4) opgemaakt. 

6.12.1.6 Bij schorsing, inperking of intrekking van een certificaat, wordt de invloed nagezien op 
de certificaten voor de andere referentiedocumenten. 
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6.13 AUDITS VAN CERTIFICATIE VOOR MEERDERE VESTIGINGEN 

Dit artikel beschrijft hoe er wordt omgegaan met een leverancier die beschikt over een management-
systeem die toegepast wordt op meerdere vestigingen. 

6.13.1 Werkwijze 

6.13.1.1 Op vraag van de leverancier kan COPRO een managementsysteem certificeren bij een 
leverancier die beschikt over een managementsysteem dat toegepast wordt op 
meerdere vestigingen. 

6.13.1.2 In principe wordt in elke vestiging afzonderlijk de initiële audit, de toezichtsaudits en 
een hercertificatieaudit uitgevoerd. Alleen als de activiteiten en processen in de 
verschillende vestigingen gelijkaardig zijn, kan COPRO van het principe afwijken. 

6.13.1.3 De eerste audit wordt uitgevoerd in de vestiging waar de meeste (kritische) processen 
plaatsvinden. Op de andere vestigingen wordt steeksproefgewijs het 
managementsysteem verder geaudit. Er wordt wel op gelet dat het volledige 
managementsysteem tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat aan bod komt. 

6.13.1.4 Bij een certificatie van meerdere vestigingen samen wordt slechts één certificaat 
afgeleverd voor alle vestigingen. 

6.13.1.5 De leverancier is zich bewust dat een certificaat niet kan afgeleverd worden zolang een 
afwijking in een vestiging niet is opgelost. 

6.13.1.6 De leverancier is zich bewust dat een certificaat geschorst, ingeperkt of ingetrokken 
kan worden bij een sanctie betekend voor een vestiging. 

6.13.1.7 De leverancier moet COPRO op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in de 
bestaande vestigingen of als er nieuwe vestigingen onder certificatie toegevoegd 
moeten worden. 

6.13.1.8 Per vestiging wordt er een auditverslag (Art. 6.8) opgemaakt. 
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7 KLACHTEN EN SANCTIES 

Dit hoofdstuk bevat de regels in verband met binnenkomende of uitgaande klachten en door de 
certificatie-instelling genomen sancties. 

7.1 KLACHTEN 

Dit artikel bevat de regels in verband met klachten, zowel vanwege derden, als vanwege de 
leverancier zelf. 

7.1.1 Klachten gericht aan de certificatie-instelling 

7.1.1.1 Elke klant, bouwheer of derde kan bij de certificatie-instelling een klacht indienen 
betreffende: 

- twijfels over de conformiteit van het managementsysteem van de leverancier met de 
referentiedocumenten; 

- twijfels over de conformiteit van het managementsysteem van de leverancier met dit 
Algemeen Certificatiereglement; 

- een inbreuk op het bevoegd en correct gebruik van het BELAC-logo of het NTMB-
certificaat; 

- de werking van de certificatie-instellingen. 

 Een klacht dient door de klager schriftelijk te worden bevestigd en gedocumenteerd 
met de nodige gegevens om onderzoek van de klacht door de certificatie-instellingen 
mogelijk te maken. 

7.1.1.2 Als bij de certificatie-instelling een schriftelijke klacht wordt ingediend, beoordeelt ze de 
ontvankelijkheid ervan. Een klacht is ontvankelijk als ze betrekking heeft op minstens 
één van de gevallen vermeld in artikel 7.1.1.1. De certificatie-instelling brengt de klager 
schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid van de klacht. 

7.1.1.3 Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de certificatie-instelling de gegrondheid van 
de klacht, eventueel nadat er afspraken werden gemaakt met de klager, de leverancier 
en/of derden aangaande het onderzoek dat zal worden gevoerd. 

 Los van deze afspraken kan de certificatie-instelling het onderzoek geheel of 
gedeeltelijk voeren zonder voorafgaandelijke inlichting of aanwezigheid van de klager 
en/of de leverancier. 

 De certificatie-instelling is gerechtigd een onderzoek te voeren of te laten voeren bij de 
leverancier, producent, de verdeler, de invoerder en/of de plaats van levering 
aangaande de gemelde afwijkingen of inbreuken. Dit onderzoek kan dus uitgebreid 
worden tot buiten de terreinen van de leverancier en de vestigingen, zo nodig na het 
verkrijgen van de nodige toelatingen van derden. 

7.1.1.4 Als bij het onderzoek een inbreuk tegen de reglementen wordt vastgesteld, verklaart 
de certificatie-instelling de klacht gegrond. 

 De certificatie-instelling stelt de indiener van de klacht en de certificaathouder 
schriftelijk in kennis van de gegrondheid van de klacht en stelt hen in kennis van de 
resultaten van het onderzoek.  
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7.1.1.5 De certificatie-instelling kan naar aanleiding van een gegronde klacht een sanctie 
betekenen aan de certificaathouder, vergezeld van diverse maatregelen, volgens de 
regels van artikel 7.2. 

7.1.1.6 Als blijkt dat een klacht gegrond is, kan de certificatie-instelling de kosten van de 
behandeling van de klacht verhalen op de certificaathouder. In het tegenovergestelde 
geval kan de certificatie-instelling de kosten verhalen op de indiener van de klacht. 

 De kosten van controles of onderzoeken die werden uitgevoerd door de klager of een 
derde zijn in geen geval ten laste van de certificatie-instelling. 

7.1.1.7 De certificatie-instelling komt niet tussen in de commerciële afspraken tussen de klager 
en de certificaathouder of derden. 

7.1.1.8 De procedure die de werkwijze aangeeft waarop COPRO externe klachten behandelt, 
is beschikbaar via de website www.copro.eu. 

7.1.2 Inbreuken op het gebruik van het BELAC-logo en het NTMB-certificaat door een 
derde  

7.1.2.1 Onder inbreuk op het gebruik van het BELAC-logo of het NTMB-certificaat door een 
derde wordt verstaan: onbevoegd gebruik of gebruik dat aanleiding kan geven tot 
verwarring, onduidelijkheid, onzekerheid of misleiding. 

7.1.2.2 Als bij de certificatie-instelling een schriftelijke klacht wordt ingediend die betrekking 
heeft op een niet bevoegd of correct gebruik van het BELAC-logo of het NTMB-
certificaat of op een onrechtmatige verwijzing naar de referentiedocumenten waarvoor 
de certificatie van toepassing is, stuurt de certificatie-instelling deze klacht onmiddellijk 
door naar de betrokken merkhouder. 

7.1.2.3 Een leverancier – al dan niet certificaathouder - mag de certificatie niet gebruiken op 
een manier die de certificatie-instelling zou kunnen schaden of verklaringen afleggen 
over de certificatie die de certificatie-instelling zou kunnen aanzien als misleidend of 
ongeoorloofd. 

7.1.3 Klachten over de certificatie gericht aan de leverancier 

7.1.3.1 Elke melding door derden van een mogelijk niet-conform product, dienst of proces, 
geleverd onder het certificaat, wordt als klacht geregistreerd. 

 De leverancier is verplicht een schriftelijk ingediende klacht in behandeling te nemen 
en daarop passend te reageren, ook wanneer de klacht ongegrond is. 

 De behandeling en follow-up van klachten aan de leverancier gebeurt volgens de 
procedure zoals beschreven in de procesbegeleidingsdocumenten van de leverancier. 

7.1.3.2 De leverancier houdt een beknopt en chronologisch overzicht van de ontvangen 
klachten bij, met vermelding van de herkomst van de klacht, de inhoud en het gegeven 
gevolg. 

 Het overzicht, samen met alle documenten rond de klacht (briefwisseling, …), wordt 
bewaard in het register van de klachten. 
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7.1.3.3 Indien een klant, bouwheer of derde niet tevreden is over de behandeling van een 
klacht gericht aan de leverancier, heeft hij de mogelijkheid om zijn klacht aan de 
certificatie-instelling over te maken (Art. 7.1.1).  

 

7.1.4 Klachten van de leverancier gericht aan onderaannemers  

7.1.4.1 Het indienen en de opvolging van klachten aan onderaannemers gebeurt volgens de 
procedure(s) zoals beschreven in de procesbegeleidingsdocumenten van de 
leverancier. 

7.1.4.2 De leverancier houdt een beknopt en chronologisch overzicht van de uitgaande 
klachten aan onderaannemers, met vermelding van de bestemmeling en de aard van 
de klacht. 

 Alle documenten omtrent de klacht (briefwisseling, …) worden traceerbaar bewaard. 
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7.2 SANCTIES 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met sancties. De soorten sancties worden uitgelegd. 

7.2.1 Algemene regels 

7.2.1.1 De certificatie-instelling mag alle nodige maatregelen nemen en sancties opleggen bij 
vaststelling van een inbreuk of afwijking op: 

- de regels van de referentiedocumenten; 

- de regels van dit Algemeen Certificatiereglement; 

- bijzondere schikkingen getroffen door de certificatie-instelling in het kader van de 
certificatie. 

7.2.1.2 Een sanctie kan betrekking hebben op het volledig toepassingsgebied of op een 
beperkt deel van het toepassingsgebied. 

7.2.1.3 Voor elke inbreuk of afwijking bepaalt de certificatie-instelling de vaststellingen, de 
verwittigingen en ook van de door haar opgebouwde jurisprudentie, de noodzaak om 
een sanctie te betekenen. 

7.2.1.4 Voor elke sanctie bepaalt de certificatie-instelling eventueel ook het niveau van de 
sanctie, de duur, de eventuele vergezellende maatregelen en de acties die vanwege 
de leverancier noodzakelijk zijn om de sanctie te kunnen beëindigen. 

7.2.1.5 Het negeren van een verplichting die voortvloeit uit een sanctie of de vaststelling, 
tijdens de looptijd van een sanctie, van dezelfde inbreuk of afwijking, of van een tweede 
inbreuk of afwijking die eveneens een sanctie tot gevolg heeft, kunnen aanleiding 
geven tot een verzwaring van de sanctie. 

7.2.2 Soorten sancties 

7.2.2.1 Op grond van de ernst van de inbreuk of de afwijking worden de volgende sancties 
onderscheiden: 

- WAARSCHUWING: de certificaathouder wordt er voor gewaarschuwd dat het 
voortduren of de herhaling van de afwijking gedurende een bepaalde periode twijfel 
doet ontstaan omtrent het vermogen van de certificaathouder de overeenkomstigheid 
van managementsysteem doorlopend te waarborgen en aanleiding kan geven tot een 
zwaardere sanctie. Het externe toezicht wordt onverminderd verder gezet; 

- BEPERKTE AUDIT OF EXTRA OPVOLGINGSAUDIT: een bijkomende audit wordt 
opgevolgd om na te gaan of de certificaathouder de nodige corrigerende maatregelen 
genomen heeft om de afwijkingen te verhelpen. Het externe toezicht wordt 
onverminderd verder gezet; 

- SCHORSING VAN EEN DEEL VAN HET CERTIFICAAT: de certificatie van het 
managementsysteem van de leverancier is tijdelijk niet meer geldig voor een deel van 
het certificaat. Het externe toezicht wordt onverminderd verder gezet; 

- SCHORSING VAN HET CERTIFICAAT: de certificatie van het managementsysteem 
van de leverancier is tijdelijk niet meer geldig. Het externe toezicht wordt 
onverminderd verder gezet; 
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- INPERKING VAN HET CERTIFICAAT: het toepassingsgebied van de certificatie 
wordt beperkt om delen uit te sluiten die niet meer voldoen aan de eisen. Het 
certificaat wordt aangepast. De inperking heeft geen invloed op de andere delen, die 
nog voorwerp uitmaken van de certificatie van het managementsysteem; 

- INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT: de leverancier mag op geen enkele manier 
nog verwijzen naar de gecertificeerde status. Het externe toezicht wordt gestaakt. 

 De leverancier mag in alle gevallen op geen enkele manier de status van certificatie 
misbruiken. 

7.2.2.2 Een schorsing van het certificaat wordt uitgesproken voor een onbepaalde tijd. Ze kan 
slechts worden opgeheven wanneer de certificaathouder overtuigend bewijs heeft 
voorgelegd alle nodige maatregelen te hebben genomen om de inbreuk of de afwijking 
definitief te stoppen en herhaling ervan te voorkomen. 

7.2.2.3 De maximale duur van een schorsing van het certificaat wordt bepaald door het 
Certificatiecomité. Wanneer deze duur wordt overschreden, gaat de certificatie-
instelling over tot het inperken van het certificaat of intrekken van het certificaat. 

7.2.2.4 Na een intrekking van het certificaat kan de leverancier pas een nieuwe 
certificatieaanvraag indienen nadat hij de certificatie-instelling heeft overtuigd dat hij 
structurele maatregelen heeft doorgevoerd om de inbreuk of de afwijking definitief te 
stoppen en herhaling ervan te voorkomen en mits de schade te hebben vergoed die de 
certificatie-instelling en de merkhouder(s) hebben geleden ingevolgde de inbreuk of 
afwijking. De aanvraagperiode zal onverkort worden toegepast, als voor een volledig 
nieuwe aanvraag. 

7.2.3 Publicatie van sancties 

7.2.3.1 De schorsing van het certificaat, de inperking van het certificaat en de intrekking van 
het certificaat zijn sancties met een openbaar karakter. Ze worden uitdrukkelijk vermeld 
in de lijst met certificaathouders beschikbaar via de website van COPRO.  

7.2.3.2 Deze sancties worden per aangetekend schrijven aan de certificaathouder betekend, 
na de certificaathouder op het door hem gelopen risico gewezen te hebben en niet 
zonder hem de kans te hebben gegeven de elementen te zijner verdediging kenbaar 
te maken. 

7.2.4 Aanleidingen tot een sanctie 

7.2.4.1 Kunnen aanleiding geven tot een schorsing van het certificaat (niet limitatieve lijst): 

- het managementsysteem van de leverancier blijft aanhoudend of wezenlijk niet 
voldoen aan de certificatie-eisen, met inbegrip van de eisen aan de doeltreffendheid 
van het managementsysteem; 

- de leverancier stemt er niet meer in dat het toezichts- of hercertificatieaudit met de 
vereiste frequentie wordt uitgevoerd; 

- het niet afdoende of niet binnen de gestelde termijn reageren op een vraag om 
maatregelen vanwege de certificatie-instelling. 

7.2.4.2 Kunnen aanleiding geven tot inperking van het certificaat (niet limitatieve lijst): 
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- een gedeelte van het toepassingsgebied van het certificaat voldoet niet meer aan de 
certificatie-eisen; 

- wanneer de problemen die tot de schorsing hebben geleid, niet worden opgelost 
binnen een door de certificatie-instelling vastgesteld tijd. 

7.2.4.3 Kunnen aanleiding geven tot intrekking van het certificaat (niet limitatieve lijst): 

- elke vrijwillige handeling uitgevoerd om de afwijking van het managementsysteem te 
verhelen; 

- wanneer de problemen die tot de schorsing hebben geleid, niet worden opgelost 
binnen een door de certificatie-instelling vastgesteld tijd; 

- het vervalsen van documenten; 

- het verwijzen naar een verkeerde status van certificatie op publieke documenten; 

- elke andere inbreuk op het bevoegd of correct gebruik van het BELAC-logo of het 
NTMB-certificaat; 

- elke vrijwillige handeling die het imago of de belangen van de certificatie-instelling 
ernstig schaadt; 

- herhaaldelijke of aanhoudende wanbetaling. 
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7.3 BEROEP EN GESCHILLEN 

Dit artikel beschrijft wat de mogelijkheden zijn als een leverancier niet akkoord is met een hem 
opgelegde sanctie. 

7.3.1 Het recht om gehoord te worden 

7.3.1.1 De certificaathouder die het oneens is met een beslissing genomen door of een sanctie 
betekend door de certificatie-instelling heeft het recht gehoord te worden door de 
certificatie-instelling. 

7.3.1.2 De vraag om gehoord te worden, wordt schriftelijk ingediend bij de certificatie-instelling. 

7.3.1.3 De door de certificatie-instelling genomen beslissingen en de betekende sancties 
worden door een vraag om gehoord te worden niet opgeschort. 

7.3.1.4 Het recht om gehoord te worden wordt verleend tijdens de eerstvolgende vergadering 
van het Certificatiecomité. 

7.3.2 Beroep in de schoot van de certificatie-instelling 

7.3.2.1 De certificaathouder die het oneens is met een beslissing van de certificatie-instelling 
met betrekking tot de sanctionele schorsing, inperking of intrekking van zijn certificaat 
of met de weigering om het certificaat uit te reiken, heeft het recht om beroep aan te 
tekenen tegen deze beslissing bij het Beroepscomité opgericht in de schoot van de 
certificatie-instelling. 

7.3.2.2 De aantekening van beroep gebeurt per aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na 
de betekening van de betreffende sanctie. 

7.3.2.3 Een sanctionele schorsing, inperking of intrekking van het certificaat wordt door een 
aantekening van beroep niet opgeschort. 

7.3.2.4 De procedure die de werkwijze aangeeft waarop COPRO een beroep behandelt, is 
beschikbaar via de website www.copro.eu. 

7.3.3 Geschillen 

 Elk geschil betreffende de interpretatie van dit reglement, de uitvoering en de 
interpretatie van de certificatie, tussen twee of meerdere van volgende partijen, de 
certificatieaanvrager, de certificaathouder en de certificatie-instelling, zal definitief 
worden beslecht door een institutioneel scheidsgerecht met één scheidsrechter. De 
procedure verloopt volgens het reglement van CEPANI. Het Belgisch recht is van 
toepassing. De plaats van het scheidsgerecht is Brussel. De voertaal voor het 
scheidsgerecht is het Nederlands of het Frans, naar keuze van de verzoekende partij. 
Het scheidsgerecht heeft plaats in eerste en laatste aanleg. 

 Voor alle duidelijkheid wordt uitdrukkelijk bepaald dat de (voormalige) certificaathouder 
die de sanctionele intrekking van zijn laatste certificaat aanvecht, voor de toepassing 
van dit artikel als een certificaathouder wordt aangemerkt.   
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8 TARIEVEN EN FACTURATIE 

Dit hoofdstuk bevat de financiële regels, tarieven en regels in verband met de facturatie. 

8.1 FINANCIELE REGELS  

8.1.1 Algemeen 

 Van zodra een leverancier een certificatieaanvraag heeft ingediend (Art. 5.1.3), zijn de 
financiële regels geldig. 

8.1.2 Kosten van een certificatieaanvraag 

 Na ontvangst van de certificatieaanvraag (Art. 5.1.3), int de certificatie-instelling bij de 
leverancier een vergoeding per certificatieaanvraag volgens artikel 8.2.1. 

8.1.3 Kosten tijdens de aanvraagperiode 

8.1.3.1 De kosten voor de leverancier tijdens de aanvraagperiode worden berekend op basis 
van artikel 8.2.4. 

8.1.3.2 De kosten van de informatieve bijeenkomsten worden aan de leverancier door de 
instelling die ze uitvoert aangerekend volgens artikel 8.2.3. 

8.1.3.3 Als het certificaat niet wordt uitgereikt, zijn de kosten voor de certificatieaanvraag, de 
kosten voor de informatieve bijeenkomsten en voor de initiële certificatieaudit en 
andere vergoedingen betaald in het kader van de aanvraagperiode, niet 
terugvorderbaar door de leverancier. 

8.1.4 Kosten tijdens de periode met certificaat 

 De door de certificaathouder verschuldigde bijdrage kan bestaan uit: 

- een certificatiebijdrage per periode volgens artikel 8.2.2; 

- een auditbijdrage volgens artikel 8.2.3. 

 De bijdrage wordt vereffend met de betrokken certificatie-instelling. 
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8.2 TARIEVEN 

8.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag 

 Het bedrag ter behandeling van een aanvraagdossier wordt aangegeven in de 
certificatie-aanvraag. 

8.2.2 Certificatiebijdrage 

 Zowel de bedragen, de berekening als de periode voor de certificatiebijdrage worden 
aangegeven in de certificatie-aanvraag. 

8.2.3 Informatieve bijeenkomsten 

 De bedragen voor informele bijeenkomsten, de verplaatsingsvergoeding, de 
vervoerskosten en de verblijfsvergoeding worden aangegeven in de certificatie-
aanvraag. 

8.2.4 Auditbijdrage 

 De bedragen voor de vaste vergoeding per audit, de prestatievergoeding, de 
verplaatsingsvergoeding, de vervoerskosten en de verblijfsvergoeding worden 
aangegeven in de certificatie-aanvraag. 

8.2.5 Nutteloze verplaatsing 

 De regels in verband met nutteloze verplaatsingen worden aangegeven in de 
certificatie-aanvraag. 

8.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren 

 De regels in verband met prestaties buiten de normale werkuren worden aangegeven 
in de certificatie-aanvraag. 

8.2.7 Heffingen 

 De heffingen zijn volgens de certificatie-aanvraag. 

8.2.8 Indexering van de tarieven 

 De indexering is volgens de certificatie-aanvraag. 
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8.3 FACTURATIE 

8.3.1 Mogelijke betalers 

 De kosten voor: 

- informatieve bijeenkomsten; 

- initiële certificatieaudit; 

- toezichtsaudits; 

- hercertificatieaudit; 

- bijkomende audits (kortetermijnaudit,…); 

-  nutteloze audits en wachturen; 

- verplaatsingen; 

worden door de leverancier rechtstreeks met de betrokken instelling vereffend. 

8.3.2 Betalingsvoorwaarden 

 De betaling van de facturen geschiedt door de leverancier binnen dertig dagen, einde 
maand van de facturatiedatum. 

 Laattijdige betalingen geven van rechtswege automatisch en zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een interest berekend aan de wettelijke 
intrestvoet, verhoogd met één punt. 

 Bij niet-betaling binnen de acht dagen na ontvangst van een aangetekende 
ingebrekestelling, zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15 % van het 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 125. 

 Bovendien behoudt de certificatie-instelling zich het recht voor de certificaathouder te 
sanctioneren. 

 

 
 

   

 


