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Dit document is bedoeld als schema specifieke aanvulling(en) op het Certificatieregelement Bureau 

Veritas Industrial Services (CER-F02). 

 

 

1. Lijst te beoordelen documenten fase 1 ( aanvulling stap 6) 

 

Alle informatie die Bureau Veritas Industrial Services een goed en algemeen beeld geeft over 

aard en omvang van de te produceren drukapparatuur: 

 

 de complete (digitale) documentatie van het kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001; 

 een algemene beschrijving in de technische documentatie over het: 

 Goedgekeurde type (productietype); (voor module D & E) 

 Goedgekeurd type (ontwerptype en ontwerpgoedkeur); (voor module D en H1) 

 technische documentatie over het goedgekeurde type met een afschrift van het Certificaat 

van EU-typeonderzoek (productie- of ontwerptype). 

 aanvullende informatie voor zover die nodig is voor de oordeelsvorming van Bureau Veritas 

Industrial Services; 

 relevante informatie over de certificatie van dat kwaliteitssysteem; 

 technische documentatie over het goedgekeurde type met een afschrift van het Certificaat 

van EU-typeonderzoek (productie- of ontwerptype). 

 de fabrikant verstrekt Bureau Veritas Industrial Services naast een kopie van het certificaat* 

en bijbehorende documenten de rapportage van de certificatie-instelling die het 

kwaliteitssysteem heeft gecertificeerd voor zover deze betrekking heeft op de laatste 

complete beoordelingscyclus, inclusief het laatste herbeoordelingsrapport dan wel, indien 

nog geen herbeoordeling heeft plaatsgevonden, het initiële beoordelingsrapport. Indien nog 

geen complete beoordelingscyclus is doorlopen verstrekt de fabrikant de rapportage sinds 

en inclusief het initiële beoordelingsrapport. 

 

*Uitgegeven door een daartoe geaccrediteerde Certificatie-Instelling. De scope van het ISO9001 

certificaat dient de PED activiteiten af te deken. 

 

2. Certificatiebesluit (indien oordeel negatief) (aanvulling stap 8) 

 

Als gevolg van de in het PED Richtlijn vereiste informatieplicht, zal Bureau Veritas Industrial 

Services onderstaande instellingen onverwijld op de hoogte brengen van de intrekking: 

 

Ten overstaande van Lidstaten: 

 de Lidstaten worden in kennis gesteld betreffende door Bureau Veritas Industrial 

Services ingetrokken kwaliteitssysteemcertificaten; 

 op verzoek wordt aan een Lidstaat informatie verstrekt over de door Bureau Veritas 

Industrial Services afgegeven kwaliteitssysteemcertificaten. 
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Ten overstaande van aangemelde Instanties / EU-CBI’s: 

 de andere aangemelde instanties worden in kennis gesteld betreffende ingetrokken of 

geweigerde kwaliteitssysteemcertificaten; 

 op verzoek wordt aan een aangemelde Instantie informatie verstrekt over de door 

Bureau Veritas Industrial Services afgegeven of ingetrokken kwaliteitssysteem-

certificaten. 

 

 

3. Afwijkingen en corrigerende maatregelen (aanvulling stap 3) 

 

Major afwijkingen 

Op basis van de aard van de afwijking, zal de auditteamleider bepalen binnen welke termijn 

corrigerende maatregelen ontvangen dient te zijn. Deze termijn mag maximaal 20 werkdagen 

zijn.  

 

 

4. Certificatiecyclus (aanvulling stap 5) 

 

De certificatie is gedurende 3 jaar geldig, gerekend vanaf de datum waarop het 

certificatiebesluit is genomen. Binnen die 3 jaar zullen gelijkelijk verdeeld, een tweetal 

periodieke beoordelingen en een eerstvolgende herbeoordeling worden uitgevoerd door 

Bureau Veritas Industrial Services. 

 

De periodieke beoordelingen betreffen een deel van alle certificatie-eisen, maar zullen tezamen 

alle eisen moeten afdekken.  

 

Voor de herbeoordeling geldt dat gelijk aan de initiële beoordeling, op alle eisen beoordeeld 

wordt. Voorafgaand aan de herbeoordeling zal Bureau Veritas Industrial Services een past 

performance review (trend analyse) uitvoeren over de voorgaande certificatiecyclus. 

 

Tussentijds zullen de voorgeschreven onaangekondigde audits plaatsvinden. De frequentie van 

de onaangekondigde audits is als volgt: 

- eerste jaar, van de certificatiecyclus, 1 of meerdere onaangekondigde audits; 

- erop volgende jaren, frequentie onaangekondigde audits afhankelijk van auditresultaten 

(zie Module D (4.4), D1 (6.4), E (4.4), E1 (6.4), H (4.4) en H1 (5.4), bijlage III van de 

richtlijn drukapparatuur) 

 

Bureau Veritas Industrial Services is vrij op basis van haar bevindingen de frequentie van de 

onaangekondigde bezoeken desgewenst te intensiveren. 

 

De onaangekondigde audit betreft slechts een klein deel van de eisen. Om een 

onaangekondigde audit te kunnen plannen, is het noodzakelijk dat beschikt wordt over een 

actuele planning van de productie activiteiten. De certificaathouder dient de productieplanning 

per kwartaal aan Bureau Veritas Industrial Services te beschikking te stellen of te allen tijde 

opvraagbaar te houden. 
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5. Gebruik beeldmerk & identificatienummer (aanvulling stap 6) 

 

Het is niet toegestaan gebruik te maken van het Bureau Veritas Industrial Services beeldmerk. 

 

Als gevolg van een positief certificatiebesluit in het kader van de PED Richtlijn, is het 

gecertificeerde bedrijf gerechtigd om het CE1117 identificatienummer van Bureau Veritas 

Industrial Services aan te brengen op de door haar te leveren producten, mits deze zijn 

voortgebracht conform het in de certificatie inbegrepen productieproces. 

 

Bureau Veritas Industrial Services is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het 

identificatienummer (op welke wijze dan ook) te verifiëren. Het gecertificeerde bedrijf dient 

hieraan zijn medewerking te verlenen. 

 

 

6. Intrekking van certificatie (aanvulling stap 10) 

 

Het is nadat het certificaat door Bureau Veritas Industrial Services is ingevorderd en de 

certificatieovereenkomst is afgebroken de fabrikant niet meer toegestaan om producten te 

voorzien van het identificatienummer, onder licentie van BV. 

 

Eveneens mag de fabrikant vanaf het moment van intrekking op geen enkele wijze meer 

refereren naar de gecertificeerde status (o.a. bedrijfsuitingen, website etc.). 

 

 

7. Publiek toegankelijke informatie 

 

Bureau Veritas is gerechtigd de status (geldig, schorsing, intrekking) van certificering te 

publiceren (website en op aanvraag).  

 

 

 

 


