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Multi-site certificering 
 
Wilt u meerdere vestigingen certificeren met een multi-sitecertificering? Dan gelden een aantal 

voorwaarden. Tijdens de audit(s) toetsen wij of uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet: 

1. Er is één contractpartner waarmee we een certificatie-overeenkomst afsluiten. Deze 

contractpartner:  

1.1. is >50% eigenaar van de vestigingen, of; 

1.2. een partij die in een overeenkomst met de vestigingen vast heeft gelegd contractpartner 

te zijn.  

2. Is 1.2 het geval? Zorg er dan voor dat in de overeenkomst in ieder geval twee punten zijn 

opgenomen. Ten eerste dat de vestigingen de contractpartner machtigen om namens hen 

alle rechten en verplichtingen met DEKRA aan te gaan voor de certificatie van het 

managementsysteem. Ten tweede dat onderstaande voorwaarden worden toegepast. 

3. De contractpartner fungeert als centrale functie zoals gedefinieerd in IAF MD1. Deze centrale 

functie mag niet worden uitbesteed.  

4. Er is sprake van één organisatie en één gezamenlijk managementsysteem. Dat geldt voor 

zowel de contractpartner als alle vestigingen die onder het certificaat vallen. 

5. De contractpartner is verantwoordelijk voor het beheer van het managementsysteem. De 

contractpartner houdt toezicht op het gebruik van het managementsysteem, onder andere via 

interne audits. 

6. De contractpartner voert de directiebeoordeling uit. Hiervoor verzamelt en analyseert de 

contractpartner onder andere van alle vestigingen vastgestelde gegevens. Daarnaast doet de 

contractpartner verbetervoorstellen en implementeert deze. 

7. De contractpartner zorgt ervoor dat de organisatie werkt volgens de norm en wet- en 

regelgeving. De contractpartner heeft de bevoegdheid om corrigerende acties of maatregelen 

formeel te bepalen en af te dwingen bij de vestigingen. 

8. De bevoegdheid van de contractpartner gaat verder dan het beheer van het 

managementsysteem. De bevoegdheid gaat ook over de manier waarop werkzaamheden of 

diensten worden uitgevoerd. 

9. We stellen het certificaat op naam van de contractpartner en benoemen daarbij de 

vestigingen waarvoor het certificaat geldt. 

10. Wilt u de vestigingen op het certificaat aanpassen of vestigingen toevoegen? Laat het ons 

dan weten. Pas na onze goedkeuring kan de toevoeging of aanpassing worden doorgevoerd. 

Deze kan namelijk gevolgen hebben voor de auditduur. 

 

 


