Procedure overstappen
van al gecertificeerde bedrijven naar CIBV
Schets van de problematiek
Er bestaat de wens bij al gecertificeerde bedrijven om in de loop van een certificatiecyclus over te stappen
naar CIBV. Er is veelal recent nog een audit namens de vorige certificatie-instelling uitgevoerd. Bedrijven
willen graag op eenvoudige wijze overstappen, zonder op korte termijn opnieuw een audit te ondergaan.
Twee mogelijkheden
Indien een gecertificeerd bedrijf wil overstappen naar CIBV zijn er twee mogelijkheden:
- een volledig toelatingsonderzoek;
- overstappen conform de “Procedure Overstappen”.
Volledig Toelatingsonderzoek
Als een volledig toelatingsonderzoek door CIBV wordt uitgevoerd gelden geen bijzondere voorwaarden.
Certificatie door CIBV wordt dan verleend vanaf het moment dat het toelatingsonderzoek door CIBV positief
is afgerond. Het toelatingsonderzoek zal doorgaans binnen enkele weken kunnen worden uitgevoerd.
Het is een onderneming niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat
f-gassen voor ondernemingen voor dezelfde werkzaamheid.
Overstappen conform “Procedure Overstappen”
Als de wens van de klant is om zonder toelatingsonderzoek de certificatie voort te zetten bij CIBV, dan moet
daarvoor de overstapregeling worden aangehouden. De audit zal dan niet meteen worden uitgevoerd maar
plaats vinden in de normale periodiciteit gerekend vanaf de laatste audit namens de vorige certificatieinstelling. De overstap moet plaatsvinden binnen één jaar (of bij BRL 100 twee jaar) na certificatiebesluit of
de laatste audit. De certificatie wordt op de datum van beëindiging van het contract met de vorige certificatieinstelling overgenomen.
Geldig certificaat (geen schorsing o.i.d.)
Dit kan CIBV op de website www.hetccv.nl/vakman verifiëren, zodat het bedrijf in principe geen actie hoeft te
ondernemen. Bij BRL 100 moet een geldig certificaat als bijlage worden meegezonden.
Schriftelijk bewijs bevestiging opzegging van CI.
Deze bevestiging (bevestiging door de vorige CI, met vermelding van de datum van beëindiging) moet door
het gecertificeerde bedrijf aan CIBV worden toegezonden.
Schriftelijk reden overstap
De reden van overstap dient door het gecertificeerde bedrijf te worden aangegeven (zie het bijgevoegde
overstapformulier).
Kopie beoordelingsrapporten laatste jaar
Een kopie van het beoordelingsrapport van het laatste jaar dient aan CIBV te worden gezonden.
Geen openstaande Major afwijkingen
Dit zal blijken uit het laatste beoordelingsrapport. Als er Major afwijkingen waren tijdens de beoordeling,
moet de correspondentie over de afhandeling van de corrigerende maatregelen aan CIBV worden
gezonden. Minor afwijkingen kunnen door het toesturen van de corrigerende maatregelen door CIBV
behandeld worden.
Onderzoek klachten en genomen maatregelen
Een opgave van de door het gecertificeerde bedrijf ontvangen klachten sinds de laatste audit, samen met
een omschrijving van de genomen maatregelen dient aan CIBV te worden gezonden (zie het bijgevoegde
overstapformulier).
Continuering fase certificatiecyclus
Hiervoor zal CIBV zorgen. Geen verdere actie nodig.
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