BELGISCH CENTRUM VOOR CERTIFICATIE
CERTIFICATIEVERLOOP

STAPPEN IN DE CERTIFICATIE

- nazicht kwaliteitshandboek
- nazicht van de systeemprocedures
- nazicht van de bijhorende werkinstructies
- nazicht van de te certificeren activiteit
- bepalen van het auditprogramma
- bepalen van de toepasbare normen

Fase 1: Nazicht
kwaliteitsdocumenten
(*1)

Fase 2:
Certificatie-audit
(*2)

Openingsvergadering

Briefing van het
auditteam

- voorstelling van het certificatie-organisme
- voorstelling van het auditteam
- informatie aan de directie
- informatie over de methode van auditeren
- bevestiging van het auditprogramma
- informatie over de practische uitvoering
- confidentialiteitsverklaring
- question time

- verdeling van de taken van het auditteam
- bepalen van de strategie
- vastleggen teamvergaderingen/briefings

Audit volgens
het
auditprogramma

Dagelijkse
routine (*3)
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- dagelijkse briefing
- uitvoering van het dagprogramma
- observaties / niet-conformiteiten
- dagelijkse bespreking in
teamverband
- dagelijks briefing mat de klant
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Eindbespreking

- bespreking van de audit
- bespreking van de niet-conformiteiten (*5)
- aanbeveling aan het certificatie-comité
- opstellen van het programma van de
opvolging
- bespreken van het eindrapport

Eindrapport

- opstellen van het definitieve eindrapport
- kopie van het eindrapport naar het bedrijf

Certificering

- eindrapport naar het certificatiecomité
- uitgifte van het certificaat

Opvolgingsbezoeken
(*6)

- audit volgens programma
(*4) (*5)

Driejaarlijkse
hercertificatie

- verloop zoals certificatie-audit

OPMERKINGEN
(*1) Een fase 1 audit wordt uitgevoerd bij een initiële audit of bij belangrijke wijzigingen
(*2) De periode tussen de audit van de kwaliteitsdocumenten en de certificatie-audit bedraagt ongeveer 2 à 3 weken, dit
laat toe mogelijke opmerkingen reeds aan te passen vóór de aanvang van de certificatie-audit.
(*3) De dagelijkse routine is een belangrijk aspect van de audit. Het is van het grootste belang dat er overeenstemming
bestaat tussen de auditor en de geauditeerde met betrekking tot de opmerkingen. Dit gebeurt beter dagelijks ten einde de
feiten nog fris in het geheugen te hebben en tevens geeft dit de mogelijkheid aan het bedrijf om kleine opmerkingen reeds
aan te passen.
(*4) Het programma van de opvolgingsbezoeken wordt op een formulier ingevuld. De belangrijkste factor in dit
programma is de monitoring van de interne audits die het bedrijf zelf uitvoert. Dit is de barometer van het kwaliteitsbeleid
van het bedrijf en is de spiegel van de geloofwaardigheid van het systeem.
(*5) Niet-conformiteiten die tijdens de audit vastgesteld werden dienen door de klant behandeld te worden volgens
§2.3.1.4. van het certificatiereglement. Deze kunnen aanleiding geven tot het niet toekennen, schorsen of intrekken van
het certificaat of het beperken van het toepassingsgebied van het certificaat.
(*6) Wanneer het bedrijf een uitbreiding of beperking wenst van zijn toepassingsgebied, wordt dit behandeld volgens §7
van het certificatiereglement.

FORM 53 rev 04.

Pagina 2 van 2

