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Certificatie managementsysteem 
 
Doelstellingen 
 
De doelstellingen voor deze audit zijn: 

a. Vaststellen of uw managementsysteem blijvend voldoet aan de van toepassing zijnde 
normen; 

b. Vaststellen of door het gebruik van het managementsysteem zeker gesteld is dat aan de 
van toepassing zijn de contractuele eisen en aan wet- en regelgeving voldaan wordt; 

c. Vaststellen of door het gebruik van het managementsysteem zeker gesteld is dat de 
gespecificeerde doelstellingen gerealiseerd worden; 

d. Waar van toepassing, het identificeren van mogelijkheden tot verbetering. 
 
Auditcriteria 
 
Als auditcriteria gelden de norm(en) waartegen het certificaat is verleend en de processen die in 
uw eigen managementsysteem gedocumenteerd zijn. Als er sprake is van een nieuwe uitgave 
van de norm kan, in overleg met de auditor, de audit plaatsvinden volgens de nieuwe uitgave. 
Hieraan kunnen extra kosten zijn verbonden. 
 
Reikwijdte 
 
De reikwijdte (scope) van de audit is bepaald door de procesmatrix (waarin alle 
bedrijfsonderdelen, locaties en processen zijn opgenomen). Deze procesmatrix heeft DEKRA 
tijdens de certificatieaudit (Fase 1) opgesteld en wordt tijdens elke audit geactualiseerd. Voor de 
certificatie-audit en de hercertificatie-audit worden alle processen geaudit, de vervolgaudits 
beperken zich tot een deel van deze processen. 
 
Wijzigingen 
 
Zoals bepaald in de overeengekomen voorwaarden, verzoeken wij u wijzigingen in uw 
organisatie direct aan ons door te geven. Deze verplichting komt voort uit de normen waar wij 
aan gehouden zijn. Wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op het auditprogramma of de 
samenstelling van het auditteam. Voorbeelden van wijzigingen zijn: 

- wijzigingen in de juridische, commerciële of organisatorische status van de organisatie; 
- wijzigingen in (de omvang van) de organisatie of haar management; 
- toepassingsgebied van het gecertificeerde managementsysteem; 
- grote veranderingen in het managementsysteem en/of processen. 

 
Mocht tijdens de audit blijken dat niet gecommuniceerde wijzigingen van invloed zijn op het 
auditprogramma of het auditteam, dan kan dit gevolgen hebben voor de voortgang van de audit, 
de omvang van het onderzoek en de certificatie. Daaraan verbonden kosten worden in rekening 
gebracht. 
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Taakverdeling 

 
In het geval er technisch deskundigen, waarnemers of auditoren in opleiding meekomen, wordt u 
daarover voorafgaande aan de audit geïnformeerd.  
Wij willen u erop wijzen dat het in overeenstemming met onze algemene voorwaarden (artikel 6.4) 
mogelijk is dat een externe waarnemer van een accreditatie-instantie de audit bijwoont. In 
dergelijke gevallen wordt u voorafgaand aan de audit eveneens geïnformeerd. 
 
De taakverdeling is als volgt: 
 
Audit Teamleider In geval de audit wordt uitgevoerd door meerdere auditoren, wordt 

het team geleid door de audit teamleider. 
Auditor Uitvoeren van de audit door middel van het houden van  

interviews in het kader van voornoemde doelstellingen. 
Technisch deskundige Een technische deskundige is lid van het auditteam en ondersteunt 

de auditor met zijn/haar technische kennis. Een technisch 
deskundige kan onder auspiciën van de auditor interviews 
afnemen. 

Auditor in opleiding Een auditor in opleiding is lid van het auditteam en kan onder 
auspiciën van de auditor interviews afnemen. 

Waarnemer  
(in- of extern) 

Zal beoordelen of de (hoofd) auditor voldoet aan de vereisten van 
de auditor. 
Externe audit-auditors zijn afkomstig van een accreditatie-instantie 
(bijvoorbeeld de RvA). Ze hebben geen rol in de audit 

 
Indien uw organisatie gebruik maakt van een adviseur mag deze de audit uiteraard bijwonen, 
echter alleen in de rol van waarnemer.  
 
Planning van Audits 
 
De planning van audits is door toepassing van de ISO 17021 aan strikte regels gebonden. 
 
Eerste Surveillance audit  De eerste surveillance audit vindt plaats negen maanden na afgifte 

van het certificaat.  
 
Hercertificatie audit   De hercertificatie audit dient minimaal 4 maanden voor de 

einddatum van het certificaat te worden uitgevoerd. Zo blijft er 
voldoende tijd over voor het uitvoeren van corrigerende 
maatregelen door de certificaathouder en het beoordelen van de 
corrigerende maatregelen door DEKRA. 

 
 
Procesuitleg managementsysteem- en procescertificatie 
 
Zie: Managementsysteem certificering | DEKRA Audit 

https://www.dekra.nl/nl/managementsystemen/

