
CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIEEE   VVVAAANNN   

MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSSYYYSSSTTTEEEMMMEEENNN   
 

Kwaliteit is een vereiste van iedere klant.  

Niet alleen wordt kwaliteit van het product 

vereist, de tegenwoordige klant vereist meer. 

Hij verlangt dat een bedrijf een systeem bezit 

dat de productie of de dienstverlening op een 

gestructureerde manier vastlegt met zichtbare en 

duidelijke stappen die leiden tot de 

vooropgestelde of overeengekomen kwaliteit 

van het product of de dienst.  

Dit kwaliteitsborgingssysteem volgens ISO 

9001 schept vertrouwen en toont aan de 

potentiële klant dat het bedrijf waar hij mee 

handelt op een degelijke manier georganiseerd 

is. 
 

Veiligheid van de medewerkers is in de huidige 

maatschappij een must. Deze veiligheid 

beheersen tijdens het uitvoeren van werken bij 

derden en/of in het eigen bedrijf kan aan de 

hand van VCA of OHSAS 18001/ISO 45001 die 

hierbij een nuttig instrument kunnen zijn.  
 

Ons milieu is een kostbaar goed. Om de impact 

van onze activiteiten op het milieu onder 

controle te brengen en het milieu zo goed als 

mogelijk te vrijwaren is een 

milieumanagementsysteem zoals ISO 14001 een 

gepast instrument dat tevens het bedrijf zelfs 

besparingen kan opleveren. 

 

In dezelfde geest is het veilig verwijderen van 

asbest belangrijk voor zowel de medewerkers 

van de verwijderaar als voor de omgeving 

waaruit het asbest verwijderd wordt. 

Deze managementsystemen zullen het bedrijf 

ondersteunen om continu te verbeteren. 
 

Teneinde de potentiële klant nog meer 

vertrouwen in te boezemen worden de meeste 

managementsystemen door onafhankelijke 

derde partijen geauditeerd en gecertificeerd. 
 

Het Belgisch Centrum voor Certificatie nv, 

kortweg BCC, is één van de maatschappijen die 

als onafhankelijk organisme management-

systemen kan auditeren en certificeren in alle 

landen van de Europese Unie. 
 

 

WWWIIIEEE   IIISSS   BBBCCCCCC??? 
 

BCC is een certificatie-organisme dat werd 

opgericht om managementsystemen te auditeren 

en te certificeren.  
 

BCC is een organisatie die als partner meedenkt 

met de klant om het systeem te stabiliseren en 

permanent te verbeteren. 
 

BCC werkt samen met experten die een 

jarenlange ervaring hebben in het ontwikkelen, 

invoeren, auditeren en consolideren van 

managementsystemen. Hierdoor zijn zij goed 

geplaatst om tijdens de vereiste audits zowel 

interne als externe borgingselementen van 

managementsystemen te evalueren. 
 

 

HHHOOOEEE   WWWEEERRRKKKTTT   BBBCCCCCC??? 
 

De weg naar certificatie die BCC volgt: 
 

 Aan de potentiële klant wordt gevraagd 
om het informatieblad van BCC in te 
vullen Dit kan eventueel tijdens een 
bezoek aan het bedrijf gebeuren. Hierbij 
kunnen dan ook de processen overlopen 
worden en de normvereisten besproken 
worden. 

 De verkregen informatie wordt 
geëvalueerd om een correcte offerte op 
maat van het bedrijf op te maken. 

 Na bevestiging van het bedrijf wordt een 
contract opgemaakt. 

 De auditdata worden in onderling 
overleg bepaald. 

 De auditplanning wordt doorgestuurd 
aan het bedrijf. 

 De documentenaudit (stage 1) wordt 
uitgevoerd. 

 De implementatieaudit (stage 2) wordt 
uitgevoerd. 

 Na goedkeuring van het auditrapport door 
het certificatiecomité wordt het certificaat 
uitgegeven. 

 

Het gecertificeerde bedrijf kan dan het 
toegekende logo op zijn publicatiemateriaal en 
andere documenten vermelden voor zover deze 
documenten betrekking hebben op het 
gecertificeerde toepassingsgebied. 
 

De geldigheidsduur van het certificaat is drie 
jaar (5 jaar voor asbestverwijdering). De verdere 
toepassing van het managementsysteem wordt 
op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door 
middel van opvolgingsbezoeken. 
 

Op ieder ogenblik van het traject kan u bij BCC 
terecht met uw vragen over uw certificaat of 
aanverwante zaken. 



WWWIIIEEE   HHHOOOUUUDDDTTT   TTTOOOEEEZZZIIICCCHHHTTT   OOOPPP   BBBCCCCCC???   
 

BCC beschikt zelf over een kwaliteitssysteem 

dat zijn acties en werking controleert en 

bijstuurt en dat onder controle staat van de 

Belgische accreditatie-instelling BELAC die een 

onderdeel is van de FOD Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie. 

 

   
 

BCC is door BELAC geaccrediteerd voor het 

uitvoeren van audits van managementsystemen 

volgens ISO 9001, VCA/VCU, ISO 14001 en 

BELAC 7-05 (asbestverwijdering). 

Detailinformatie over deze accreditatie vindt u 

op de website van BELAC 

(economie.fgov.be/belac).  

 

Tevens zijn de vereiste klachtenprocedures en 

beroepprocedures voorzien in geval van 

gecontesteerde beslissingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORM 52 rev 05 

AAANNNDDDEEERRREEE   DDDIIIEEENNNSSSTTTEEENNN   VVVAAANNN   BBBCCCCCC   
 

 Introductie van het 'QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM' (QMS) voor 

het management: 
 

Deze introductie laat het management 

toe kennis te nemen van de ISO 9000-

reeks en geeft hen de noodzakelijke 

informatie over de vereisten en de 

weerslag op het bedrijf in de 

verscheidene deelgebieden. Een 

noodzakelijke aanloop bij het opstarten 

van een kwaliteitsborgingssysteem. 
 

 Pre-audit: 
 

Algemeen nazicht van handboeken, 

representatieve procedures en 

werkvoorschriften als een aanloop naar 

de certificatie-audit. 
 

 Cursus interne auditor: 
 

Ieder bedrijf dient zelf het bestaande 

managementsysteem te controleren 

door middel van interne audits. Deze 

cursus geeft de noodzakelijke 

theoretische en praktische, technische 

en tactische opleiding voor deze taak. 
 

 Audit: 
 

In overleg kunnen audits naar diverse 

normen en richtlijnen uitgevoerd 

worden bvb HACCP, ISO 22001, … 
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