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1

Algemeen

Om het proces voor certificering / conformiteitsbeoordeling op een gestructureerde wijze uit te voeren, zijn de
processen vastgelegd in een eenduidige Procedure hoe binnen HHC/DRS BV hieraan invulling wordt gegeven, in
lijn met de eisen van ISO/IEC17020.
De procedure beschrijft het algemene proces.
Specifieke bepalingen voor de specifieke uitvoeringsgebieden staan beschreven in de van toepassing zijnde
methoden.
De volgende specifieke methoden worden onderscheiden en in QI/methode 17020:
Railinframachines volgens :
•
NEN EN 14033-1 / -2 / -3
•
NEN EN 15746-1 /-2
•
NEN EN 15954-1 /-2
•
NEN EN 15955-1 /-2

Gevaarlijke machine catergorie A16 : Hoogwerkers met een valgevaar > 3m. volgens MR
2006/42/EG.
AsBo werkzaamheden in samenhang met de Uitvoeringsverordeningen (EU)
402/2013 en 1136/2015.
HHC/DRS neemt actief deel aan de overleg structuren rondom de MachineRichtlijn.
Hiervoor vaardigt zij een representatieve deelnemer af welke tenminste gekwalificeerd is als reviewer,
technical manager of desicion maker. Verslagen zijn inzichtelijk in QI.
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2

Dit document

2.1

Revisiebeheer

Versie

Datum

Sectie nummer

1

03-03-2020

All

2

18-05-2020

Hoofdstuk 3

Aanpassing
Revisie complete document teneinde een gelijkgestemde
werkwijze te hanteren als certificatie onder 17065. Hierdoor
wordt verwarring voorkomen en kan een transitie van
werkvelden van 17020 naar 17065 worden bewerkstelligt naar
de toekomst.
Duidelijk identificatie van opdrachtgever in relatie tot
MR2006/42/EG.
Duidelijke beschrijving harde tot standkoming
certificatieovereenkomst.

2.2

Afkortingen en definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
o
o
o

in Europese wettelijke documentatie (vanaf de datum van inwerkingtreding);
in nationale regelgevingsdocumenten die Europese regelgeving omzetten en / of aanvullen;
bij Europese normalisatie en met name serie EN ISO 17000 betreffende conformiteitsbeoordeling.

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke definities hebben voorrang op alle andere
contractuele specificaties die in de overeenkomst kunnen worden opgenomen.
In de context van de toepassing van deze algemene voorwaarden voor dienstverlening op activiteiten van
aangemelde instantie, aangewezen instantie, wordt onder aanvrager verstaan elke fabrikant, aanbestedende
entiteit, hoofdaannemer of vertegenwoordiger die de volledige en eindverantwoordelijkheid op zich neemt
voor de conformiteit van het gecertificeerde product en / of voor het onderhoud van het
kwaliteitsmanagementsysteem dat het onderwerp van de certificering is.
De definities van "fabrikant", "aanbestedende entiteit", "vertegenwoordiger", "hoofdaannemer" zijn die te
vinden in de toepasselijke technische specificaties voor interoperabiliteit en in de interoperabiliteitsrichtlijn.
QI
Aanvrager
MR
Blue Guide

Quality Insight
Fabrikant, diens gevolmachtigde binnen de EU, houder/eigenaar of diens representatieve
Machinery Directive 2006/42/EC
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
Edition 2.2 – October 2019 (Update of 2nd Edition)
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3

AANVRAAG OFFERTE, OPMAAK OFFERTE, EN TOT STAND KOMING CERTIFICATIEOVEREENKOMST.

3.1
Doel
Het eenduidig vastleggen van de wijze waarop een certificatie opdracht tot stand komt en een duidelijke
beschrijving van de voorwaarden waaronder de opdracht tot stand komt.
Hierbij geldt dat een offerte de basis vormt voor een certificatie-overeenkomst
3.2
Toepassingsgebied/ frequentie
Bij iedere opdracht aanvraag.
3.3
Gebruikers van de instructie.
Iedere medewerker.

3.4
Binnenkomst aanvraag:
Bij een telefonische, schriftelijke of mondelinge aanvraag dient door de certificatiemanager gecontroleerd te
worden of alle onderstaande minimale gegevens bekend zijn:
o Naam en telefoonnummer van de aanvrager;
o Identificatie object; (merk/type/fabrieksnummer).
o Type dienst die wordt aangevraagd; scope beschrijving, inzetgebied, inzetvoorwaarden etc.
o Datum geplande inzet;
o Bijzonderheden relevant voor een geslaagde opdracht.
Indien er gegevens ontbreken, dient er contact te worden opgenomen met de aanvrager voor het opvragen
van deze gegevens.
In het geval dat het bij nader onderzoek gaat om een aanvraag certificering van
o
een type product, of
o
een normatief document, of
o
een certificatieschema
waarmee de certificatie-instelling geen eerdere ervaring heeft, zal HHC/DRS:
o
in deze gevallen ervoor zorgen dat over de competentie en capaciteit beschikt wordt voor alle
certificeringsactiviteiten die zij moet uitvoeren, en houdt zij een verantwoording bij van de beslissing om
certificering te nemen.
o
weigeren een specifieke certificatie uit te voeren als deze enige competentie of bekwaamheid mist
voor de certificeringsactiviteiten die zij moet uitvoeren.
3.5
Uitbrengen en acceptatie van de offerte
Aan de hand van de verkregen gegevens (3.4) gaat de certificatie manager na of de aanvraag uitgevoerd kan
worden en of deze binnen de scope van activiteiten past.
Indien de aanvraag niet uitgevoerd kan worden dient de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht te worden
door de manager.

Iedere offerte krijgt een identificatienummer (jaar / week / volgnummer)revisies worden aangegeven met
versienummer V1.0 / 2.0 etc
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In de offerte staan tenminste de volgende punten vermeld:
o Naam van de aanvrager (zie hiervoor ook de opmerking onder).
o Tariefvermelding / omschrijving van de kosten
o Voorwaarden voor de betreffende dienstverlening
o Naam en handtekening ondertekenaar.
o Mogelijkheid voor ondertekening van de offerte voor de aanvrager op grond waarvan er een
overeenkomst is gesloten.
o Identificatie van het te certificeren product
o De te hanteren regelgeving, normen etc.
o algemene informatie over de klant, relevant voor het gebied van certificering waarvoor de aanvraag
wordt ingediend, zoals de activiteiten van de klant, zijn menselijke en technische middelen, inclusief
laboratoria en / of inspectiefaciliteiten, en zijn functies en relatie in een groter bedrijf, als ieder;
o informatie over alle door de klant gebruikte uitbestede processen die van invloed zijn op de
conformiteit met vereisten; als de klant een juridische entiteit / entiteiten voor het produceren van de
gecertificeerde product (en) heeft geïdentificeerd die verschilt van de klant, kan de certificatieinstelling passende contractuele controles op de betrokken juridische entiteit / entiteiten instellen,
indien nodig voor effectief toezicht; als dergelijke contractuele controles nodig zijn, kunnen deze
worden vastgesteld voordat formele certificatiedocumentatie wordt verstrekt;
o alle andere informatie die nodig is in overeenstemming met de relevante certificeringsvereisten, zoals
informatie voor initiële evaluatie- en bewakingsactiviteiten, b.v. de locaties waar de gecertificeerde
producten worden geproduceerd en contactpersoneel op deze locaties.
o De keuze van de module of modules voor beoordeling;
o De schriftelijke verklaring met de verklaring“ dat dezelfde aanvraag niet is geweest ondergebracht bij
een andere aangemelde instantie ”;
o Elk nuttig EG-certificaat, technisch dossier, technische documentatie;
o toepassingsgebied en interfaces moeten nauwkeurig worden gedefinieerd
OPMERKING: Een verscheidenheid aan media en mechanismen kan worden gebruikt om deze informatie op
verschillende tijdstippen te verzamelen, waaronder een aanvraagformulier. Het verzamelen van dergelijke
informatie kan in samenhang zijn met of losstaan van de voltooiing van de wettelijk bindende overeenkomst
(de certificatieovereenkomst).
OPMERKING: Een aanvraag voor een uitbreiding van het certificeringsbereik zou vergelijkbare producten,
verschillende locaties, enz. kunnen omvatten.
De betreffende offerte wordt opgemaakt met in achtneming van de volgende uitgangspunten:
o de informatie over de klant en het product is voldoende voor het uitvoeren van het certificatieproces;
o elk bekend verschil in begrip tussen de certificatie-instelling en de klant wordt opgelost, inclusief
overeenstemming over normen of andere normatieve documenten;
o de reikwijdte van de gevraagde certificering
o alle middelen beschikbaar zijn om alle evaluatieactiviteiten uit te voeren;
o de certificatie-instelling heeft de competentie en het vermogen om de certificatie-activiteit uit te
voeren.
Acceptatie van de offerte vindt plaats door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever bij de
daarvoor in de offerte gereserveerde ruimte t.b.v. ondertekening. Met het tekenen van de offerte en de hierbij
behorende documenten zijnde: leveringsvoorwaarden en procesbeschrijving certificatie onder ISO/IEC17020 is
er een certificatie overeenkomst tussen HHC/DRS en de “opdrachtgever” tot stand gekomen.
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OPMERKING:
Onder een opdrachtgever in relatie tot de MR wordt verstaan:
• een „fabrikant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onder deze richtlijn
vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk
is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn
teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of
voor eigen gebruik. Bij gebreke van een fabrikant die aan deze definitie voldoet, wordt elke
natuurlijke of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine
in de handel brengt of in bedrijf stelt, als fabrikant beschouwd; of
• een „gemachtigde”: elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon
die schriftelijk door de fabrikant is gemachtigd om namens hem alle of een deel van de
in deze richtlijn bedoelde verplichtingen en formaliteiten te vervullen;

3.6
Aanmaken intern dossier nummer EXACT:
De overeengekomen dienstverlening wordt ingericht binnen “EXACT Online” en resulteert in een intern
opdrachtnummer. Met dit opdrachtnummer wordt het project geïdentificeerd.
Dit nummer wordt tevens gebruikt in alle correspondentie, certificatie file en in de certificaten die worden
uitgegeven.

3.7

Bijlagen
Documentnaam:
Algemene leveringsvoorwaarden
Opdrachtbevestiging
D27 Kwalificatiematrix en plaatsvervanging proces 17020

3.8

Afkortingen/termen:
QI:
Quality Insight: https://hhc-drs.quality-insight.nl/
Around:
https://www.around.nl/hhcdrs/
Exact online:
https://start.exactonline.nl/docs/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdocs%2fMenuPortal.aspx
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4

OPMAAK CERTIFICATIEPLAN, EVALUATIE, REVIEW EN DECISION.

4.1
Doel
Het eenduidig vastleggen van de wijze waarop een certificatie opdracht worden uitgevoerd, bevindingen
worden vastgelegd/geregistreerd door de daartoe gekwalificeerde engineer(s), de bevindingen worden gereviewed, een certificatiebesluit wordt genomen en een certificaat wordt uitgegeven.
4.2
Toepassingsgebied/ frequentie
Iedere certificatie opdracht.
4.3
Gebruikers van de instructie.
Iedere medewerker certificering.
4.4

Voorbereiden en uitwerken opdracht in een certificatieplan, rol certificatiemanager.

Rol Certificatiemanager
De certificatie manager organiseert alle werkzaamheden zoals beschreven in dit hoofdstuk.
De certificatie manager mag nooit de certificatiebeslisser zijn.
De cert. Man. kan ook engineer of reviewer zijn, nooit beiden (engineer EN reviewer)
Voor iedere opdracht wordt door de certification manager eerst een certificatieplan gemaakt waarin tenminste
wordt vastgelegd:
o Scope opdracht (als dan niet op basis van de offerte/certificatie-overeenkomst)
o Welke engineers erbij betrokken zijn;
o Wie de review uitvoert;
o Wie optreedt als certificatie manager / decision maker;
o Mogelijke uitbesteding van toepassing is of niet;
o Welke input er van de opdrachtgever wordt verwacht;
o Welke inspectie-, test en auditwerkzaamheden aan het object worden uitgevoerd;
o Of deze werkzaamheden intern of extern worden verkregen.
o Vastlegging project onafhankelijkheid
o Tijdlijn met relevante datums (minimum: aanvang / kick-off afsluiting)
Standaard certificatieplan (bijlage C) dient als leidraad voor de opdracht en wordt bij iedere verandering
bijgewerkt middels het revisieraster. Het CP wordt opgeslagen in de klantfile en wordt gedeeld met de klant,
ook na iedere wijziging.
De certificatie manager organiseert de “KICK-OFF” meeting met betrokkene(n).
4.5

Evaluatiewerkzaamheden engineer(s)

Rol engineer is het uitvoeren van de evaluatie van de aangeleverde bewijslasten van de klanten tegen de
afgesproken set eisen vastgelegd in de overeenkomst of het certificatieplan.
Engineer neemt kennis van het certificatieplan en stemt af met de certificatie manager (Kick off).
De engineer selecteert op basis van de opdracht (Exact) de betreffende certificatie
templates uit de van toepassing zijnde procedure (QI).
Templates van de certificaten en certification files zijn beschikbaar in QI onder de betreffende TSI.
Van hieruit treedt hij in contact met de opdrachtgever voor het verkrijgen van mogelijk aanvullende benodigde
bewijslast in de vorm van een technisch dossier* ten einde het certificatie dossier te kunnen opstellen.
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4.5.1

Gebruik interne en resources

Resources welke intern worden gebruikt voor evaluatieactiviteiten moeten voldoen aan de toepasselijke eisen
van de relevante internationale normen en, zoals gespecificeerd door het certificatieschema, van andere
documenten.
o Voor het testen moet het voldoen aan de toepasselijke eisen van ISO / IEC 17025;
o voor inspectie moet het voldoen aan de toepasselijke eisen van ISO / IEC 17020;
De onpartijdigheidseisen van het evaluatiepersoneel zoals vastgelegd in de relevante norm zijn altijd van
toepassing.
OPMERKING Voorbeelden van redenen waarom sommige vereisten niet van toepassing zijn, zijn onder meer:
o expertise is beschikbaar binnen de certificatie-instelling wanneer de resultaten van de
evaluatieactiviteit worden gebruikt;
o de mate van controle die de certificatie-instelling heeft over testen (inclusief het bijwonen van de
testen), inspectie (bijvoorbeeld specificeren van inspectiemethoden of parameters) of
managementsysteembeoordeling (bijvoorbeeld vereisen van specifieke details van een
managementsysteem);
o een specifieke eis wordt op vergelijkbare wijze behandeld door deze internationale norm of is niet
nodig om vertrouwen in de certificeringsbeslissing te geven.

4.5.2
Gebruik van externe resources
De certificatie-instelling zal evaluatieactiviteiten alleen uitbesteden aan instanties die voldoen aan de
toepasselijke eisen van de relevante internationale normen en, zoals gespecificeerd door het ERA
certificatieschema.
Voor het testen moet het voldoen aan de toepasselijke eisen van ISO / IEC 17025; voor inspectie moet het
voldoen aan de toepasselijke eisen van ISO / IEC 17020.
De onpartijdigheidseisen van het evaluatiepersoneel zoals vastgelegd in de relevante norm zijn altijd van
toepassing.
In aanvulling op bovenstaande geldt tevens ook:
HHC/DRS legt in de certification file vast onder welke argumenten een uitbestede diensten/instanties voldoen
aan de vereisten voor inspectie en testen.
In het geval dat de HHC/DRS inspectie-en testactiviteiten uitbesteedt onder haar verantwoordelijkheid als
NoBo, volgens voor de module of modules die door de klant zijn gekozen, worden de uitbestede instanties
geaccrediteerd volgens:
o ISO / IEC 17020 type A voor inspecties
o ISO / IEC 17025 indien testen worden uitgevoerd.
HHC/DRS kan ook evaluatieactiviteiten uitbesteden aan een andere CAB die is aangemeld onder MR
2006/42/EG met hetzelfde scope van werkzaamheden.
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4.6
Gebruiksaanwijzing templates.
Het certificatie template is een afgeleide van de binnen NB Rail (beschreven in de RFU’s) gehanteerde
model(len). Dit template bevat alle informatie en proces om tot een gestructureerde certificatie doorloop te
komen.
De engineer stelt voor ieder certificatiepunt de mogelijke conformiteit vast aan de hand van de verkregen
technical file informatie van de opdrachtgever. Hij hanteert hierbij de standaard uitgangspunten in de
certification file te weten:
Item

Requirement

Translation

DeBo
Observation

DeBo
Evaluation

Status

xx
Item:
Requirement:
Translation:
Observation:
Evaluation:
Status:

referentie naar de Regelgeving / Richtlijn / TSI etc.
tekst van de referentie (eis)
vertaling van de requirement naar NL of E / D
beschrijving hoe de bewijslast zich verhoud tot de eis
de mate waarin conformiteit van de eis met de bewijslast is aangetroffen
open / closed >> is er conformiteit vastgesteld >> closed, is er niet
voldoende conformiteit vastgesteld >> open.

De engineer doorloopt het volledige sjabloon en stelt hierbij vast of alle items gesloten konden worden. Hij
vraagt hierbij mogelijk aanvullende bewijslasten op om open punten alsnog te kunnen sluiten. Hij maakt hierbij
gebruik van het revisieraster, zie onder.
HHC/DRS stelt de aanvrager altijd in kennis van de non-conformities (NC’s) middels het toesturen van het
assessment template. Dit kan in verschillende stadia v1.0, v2.0 etc. Daarnaast levert HHC/DRS ook informatie
over hoe deze NC’s procesmatig op te lossen. Hierbij worden geen adviezen verstrekt.
Na afstemming van de non-conformities (NC’s) en ontvangen van aanvullende bewijslasten ten behoeve van
opheffen van de non-conformities (NC’s) vindt een nieuw evaluatieproces plaats zoals beschreven onder hfdst.
3 en/of 4 van deze procesbeschrijving.
Ook bij mogelijk meerwerk als gevolg van NC’s worden hoofdstuk 3 en 4 weer toegepast.
4.7

Versiebeheer:

Bij het opstellen van een dossier wordt op de volgende manier versiebeheer toegepast:
o

o
o

Bij het aanmaken van een document pak je de datum (vandaag 191206) en versienummer 0.1. Zolang het
versienummer niet gewijzigd hoeft te worden, mag de datum ook niet veranderen. Zodra er een goede
reden is voor het ophogen van het versienummer (Het wordt nu ook getoetst voor een ander land, wat het
toetskader veranderd) wordt er een versie met de datum van die dag + versienummer 0.2 aangemaakt.
Zodra de auteur klaar is, maakt hoogt hij het versienummer op (0.3 in dit geval), met opnieuw de datum
van die dag. In het Amendment record staat deze versie 0.3 dan als peer review.
De versie 0.3 voor review gaat naar de collega die de collegiale check (review) uitvoert. Deze maakt
comments en/of veranderingen met Track Changes aan.

HHC/DRS B.V. | Werkwijze proces certificatie 17020 | 200518

Pagina 10 van 19

o

o

Het document met track changes gaat terug naar auteur(engineer). Auteur voert de nodige wijzigingen uit,
slaat het document op met de datum + V1.0. Deze versie is compleet, behalve de handtekening van de
manager voor vrijgave. Het dossier blijft in Word. Ook de certificaten worden hier afgerond als versie 1.0,
in PDF.
De decision maker controleert deze V1.0 certificaten + dossier in combinatie van de review commentaren
versie (0.3). Bij akkoord plaatst hij zijn handtekening in het document en maakt hier een PDF van. Bij grote
problemen/fouten slaat hij het document op onder een hoger versienummer als de review, in dit geval 0.4.
De 0.4 versie gaat terug naar de auteur. 0.5 wordt opnieuw review. 0.5 met track changes terug naar
auteur. 1.0 opnieuw naar Manager.

Versie nummers eindigend op .0 zijn de enige certificaten die naar buiten/klanten gaan. Alles met .X is voor
intern gebruik.
Voorbeeld - Amendment record
Version

Date

Section number Modification/description

0.1

19-11-2019

ALL

First draft

0.2

27-11-2019

ALL

Assessment for Denmark added to project scope

0.3

01-12-2019

ALL

Peer review

0.4

04-12-2019

ALL

Changes after comments from manager

0.5

06-12-2019

ALL

Peer review

1.0

06-12-2019

ALL

Approval of the decision with the following actions:
• Are all identified assessment criteria closed;
• Is the content of the Technical Dossier complete;
• Have the correct versions of the TSI’s, standards and
guidelines been applied;
• Are the assessments against these TSI’s, standards and
guidelines fully implemented.

4.8
Taal
De dossiers en briefwisseling met betrekking tot de EG-keuringsprocedures worden gesteld in een officiële taal
van de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd, dan wel in een door de aanvrager aanvaarde taal.
4.9
Conformiteit met het object
Voor de beoordeling van conformiteit van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten met
het te certificeren object wordt in overleg met de opdrachtgever/certificatiemanager een afspraak gemaakt om
deze conformiteit vast te stellen. De engineer laat zich hierbij assisteren door een (of meerdere) deskundige
inspecteur(s) en legt zijn bevindingen vast in het sjabloon.
Deze inspecties kunnen kort of zeer uitgebreid zijn en worden door de engineers voorbereid zodat de
beoordelaar met een gerichte opdracht op pad gaat. De certificatiemanager bepaald of hiervoor een aparte
(interne) opdracht voor moet worden verstrekt.
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4.10 Collegiale toets / Review
Indien de evaluatie fase is afgesloten door de engineer en het certificatie template volledig is ingevuld legt de
engineer de certification file voor aan een gekwalificeerde collega, de reviewer. Hij controleert de certification
file op correcte referenties, mate van conformiteit, taalfouten en proces doorloop.
Deze fase wordt tevens vastgelegd in het revisieraster en aangetekend op het voorblad van de certification file
zoals beschreven in 4.7 versiebeheer.

4.11 Certificatiebeslissing / decision.
Uitgevoerd door de decision maker.
De decision maker kan ook functioneren in de rol als reviewer, technical manager indien hij ook beschikt over
de voor deze functies benodigde competenties.
Als op alle punten conformiteit is vastgesteld, collegiale toetsing heeft plaats gevonden legt de
engineer/certificatie manager het certificatie dossier (de review versie incl commentaar) voor aan de decision
maker voor een certificatiebeslissing.

HHC/DRS stelt de klant altijd in kennis van een beslissing, ook indien geen certificaat wordt verstrekt en
identificeert de redenen voor deze beslissing indien van toepasing.
Verdere handelingen die de decision maker nog faciliteert zijn:
o Archiveren;
o Afsluiten certificatieplan;
o Check op de financiële afwikkeling.

4.12 Opstellen conformiteitsverklaring / certificaat / tussentijdse keuringsverklaring
Indien op alle punten conformiteit is aangetoond stelt de engineer een concept conformiteitscertificaat op. (op
basis van het gekozen sjabloon kan de naamgeving van de verklaring anders zijn: certificate of verification /
compatibiliteitsverklaring / keuringsverklaring, tussentijdse keuringsverklaring etc.).
Unieke identificatie van een certificaat vindt plaats volgens de methode zoals beschreven in hoofdstuk 7.
Templates van de certificaten en certification files zijn beschikbaar in QI onder de betreffende TSI.
Op het certificaat staat duidelijk vermeld wat de scope is van het onderzoek. Indien slechts een deel van een
richtlijn / TSI of norm is onderzocht wordt dit duidelijk vermeld.
Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van de richtlijn / TSI of norm wordt dit duidelijk vermeld onder het kopje
“afwijkingen” of “deviations”.
Over alle stadia van het certificatieproces vindt er communicatie plaats met de opdrachtgever. Ook wanneer
er wordt besloten tot opschorting, uitstel, intrekking of beëindiging. Afhankelijk van de “zwaarte” van de
communicatie zal dit gebeuren door de engineer of technisch manager.
Indien hiervoor een release van de technical file wordt gebruik zal dit altijd met een heel versie nummer
gebeuren. (zie ook 4.7).
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4.13 Registratie en archivering
Alle opdracht gebonden documenten worden geregistreerd in het unieke klantdossier door de engineer. Alle
verkregen ruwe data behorende bij een inspectie/audit wordt vastgelegd in het klantdossier.

4.14 Bijlagen
Documentcode Documentnaam
D06
Opdrachtbevestiging (digitaal beschikbaar)
D37
Uitgifte certificaten.
Standaard certificatieplan
4.15
QI:
Exact:

Afkortingen of systemen
Quality Insight: https://hhc-drs.quality-insight.nl/
https://start.exactonline.nl/docs/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdocs%2fMenuPortal.aspx
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5

AFRONDEN OPDRACHT

5.1
Doel
Het eenduidig vastleggen van de wijze waarop opdrachten worden afgerond door de engineer en manager.

5.2
Toepassingsgebied/ frequentie
Iedere opdracht.

5.3
Gebruikers van de instructie.
De engineer is verantwoordelijk voor het verwerken van zijn rapportages, bewijslasten en overige relevante
documenten in het klantdossier (digitaal)
De administratie is verantwoordelijk voor het opmaken, en verzenden van de factuur.
De certificatie manager is verantwoordelijk voor controle van de factuur.

5.4
Verstrekken van documenten aan de opdrachtgever.
Indien de certificatie manager zijn goedkeuring geeft aan de certification file wordt deze file bestaande uit
ingevuld sjabloon, certificaat en conformiteitbewijslast verstrekt aan de opdrachtgever.
Ondertekening van de file en certifica(a)at(en) vindt digitaal plaats.
Alle documenten worden verstrekt in PDF.

5.5
Vastleggen uren.
Engineers leggen hun inspanningen voor opdrachten vast in EXACT.
Deze inspanningen worden door de manager gecontroleerd en door de administratie geregistreerd op de
betreffende opdracht teneinde de uren te kunnen facturen.

5.6
Facturering.
Op het moment dat er een digitale opdrachtbevestiging beschikbaar is in het systeem wordt er automatisch
een proforma factuur opgemaakt. Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de opdrachtgever wordt er
periodiek gefactureerd.
Na afwikkeling van de opdracht wordt de (eind)factuur door de administratie opgemaakt en door de certificatie
manager gecontroleerd.

5.7
Registratie en archivering
Alle werkorder gebonden documenten worden geregistreerd in het unieke klantdossier door de engineer die
deze opdracht heeft uitgevoerd. Afgesloten dossiers worden vertrouwelijk en voor de duur van tenminste 10
jaar digitaal gearchiveerd.

5.8
Bijlagen
Documentcode:
GEEN

Documentnaam:

5.9
Afkortingen of systemen
QI:
Quality Insight: https://hhc-drs.quality-insight.nl/
Exact:
https://start.exactonline.nl/docs/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdocs%2fMenuPortal.aspx
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6

CERTIFICAAT VOORWAARDEN

6.1

Gebruik NoBo nummer , Certificaat en TYPE goedkeuringsnummer

Onderstaande dient als instructie voor HHC/DRS en haar klanten en geeft de voorwaarden weer, die door de
HHC/DRS en haar klanten in acht genomen dienen te worden bij het gebruik van het aan HHC/DRS
gerelateerde NoBo nummer, Certificaatnummer en TYPE-Goedkeuring nummer.
Begrippen:

6.2

o

Verklaring van Overeenstemming: Wanneer in dit reglement wordt gesproken over een certificaat,
wordt daarmee bedoeld een door een fabrikant uitgegeven Verklaring van overeenstemming of een
rapport van overeenstemming waarin mogelijk een relatie gelegd wordt met een aan HHC/DRS
gerelateerd NoBo nummer, Certificaatnummer of nummer van EG TYPE goedkeuring.

o

Certificaat: Wanneer in dit reglement wordt gesproken over een certificaat, wordt daarmee bedoeld
een door een HHC/DRS uitgegeven certificaat van overeenstemming of een Verklaring van EG TYPE
goedkeuring waarin NoBo nummer, Certificaatnummer of nummer van EG TYPE goedkeuring wordt
genoemd.

o

Certificaathouder: Het bedrijf of particulier die het recht heeft verkregen om het door HHC/DRS
afgegeven certificaat te gebruiken en weer te geven dat HHC/DRS heeft verklaard dat het product in
overeenstemming met de minimum eisen is.

o

HHC/DRS NoBo registratie nummer: Het aan HHC/DRS verstrekt Europese registratienummer te weten
NB 1869.
Geldigheid van het certificaat of Verklaring van EG TYPE goedkeuring

Een certificaat is alleen geldig in zijn originele vorm en tegen de geldigheidscondities zoals weergegeven op het
certificaat.
De certificaathouder heeft een certificaat of verklaring van HHC/DRS ontvangen voor het door HHC/DRS
gecertificeerde object. HHC/DRS is geautoriseerd om de overeenstemming te controleren op elk moment en
met alle mogelijke legaal ter beschikking staande middelen.
HHC/DRS draagt de permanente verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verklaring van EGtypeonderzoek geldig blijft. Zij brengt de fabrikant op de hoogte van elke belangrijke wijziging die gevolgen kan
hebben voor de geldigheid van de verklaring. De aangemelde instantie trekt verklaringen die niet meer geldig
zijn in.
De fabrikant van het object draagt de permanente verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het object
aan de uitgangspunten waar tegen het certificaat is verstrekt voldoet en blijft voldoen.
Met betrekking tot de geldigheid van ieder certificaat wordt verwezen naar de NB Rail RFU-STR-060 voor zover
van toepassing. Geldigheid staat ook in de certificate templates in QI.
Voor MR geldt aanvullende het volgende:
Geldigheid van de verklaring van EG-typeonderzoek
HHC/DRS draagt de permanente verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verklaring van
EG-typeonderzoek geldig blijft. Zij brengt de fabrikant op de hoogte van elke belangrijke wijziging die gevolgen
kan hebben voor de geldigheid van de verklaring. De aangemelde instantie trekt verklaringen die niet meer
geldig zijn in.
De fabrikant van de machine in kwestie draagt de permanente verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
de betrokken machine aan de desbetreffende stand van de techniek voldoet.
De fabrikant verzoekt de aangemelde instantie om de geldigheid van de verklaring van EG-typeonderzoek elke
vijf jaar te evalueren.
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Indien de aangemelde instantie oordeelt dat, rekening houdend met de stand van de techniek, de verklaring
geldig blijft, verlengt zij de geldigheidsduur van de verklaring voor een nieuwe periode van vijf jaar.
De fabrikant en de aangemelde instantie bewaren een afschrift van deze verklaring, van het technische dossier
en van alle desbetreffende documenten voor een periode van 15 jaar na de datum waarop de verklaring is
afgegeven. Indien de geldigheid van een verklaring van EG-typeonderzoek niet wordt verlengd, stopt de
fabrikant het in de handel brengen van de betrokken machine.
Het HHC/DRS certificaat blijft altijd eigendom van HHC/DRS en kan door HHC/DRS als daar gegronde aanleiding
toe bestaat op elk moment worden ingetrokken. (zie 6.7).
De aanvrager stelt de aangemelde instantie die het technische dossier betreffende de verklaring van EGtypeonderzoek in bezit heeft, in kennis van alle aan het goedgekeurde type aangebrachte wijzigingen. De
aangemelde instantie onderzoekt deze wijzigingen en bevestigt dan de geldigheid van de bestaande verklaring
van EG-typeonderzoek, of stelt een nieuwe verklaring op indien de overeenstemming met de essentiële
gezondheids- en veiligheidseisen of met de bedoelde gebruiksvoorwaarden van het type door deze wijzigingen
in het geding kan komen.
De Commissie, de lidstaten en de overige aangemelde instanties kunnen desgewenst een afschrift van de
verklaringen van EG-typeonderzoek krijgen. Als zij hiertoe een met redenen omkleed verzoek indienen, kunnen
de Commissie en de lidstaten ook een afschrift van het technische dossier en van de resultaten van door de
aangemelde instantie uitgevoerde onderzoeken krijgen.
De dossiers en de briefwisseling betreffende de EG-typeonderzoeksprocedures worden opgesteld in de officiële
Gemeenschapstaal/talen van de lidstaat waar de aangemelde instantie gevestigd is, dan wel in een door deze
instantie geaccepteerde officiële Gemeenschapstaal.

6.3

Wijzigingen die van invloed zijn op de certificering door klant of toetskader

Wanneer het IOD2016, TSI’s of ERA schema nieuwe of herziene vereisten introduceert die gevolgen hebben
voor de klant, zorgt de HHC/DRS ervoor dat deze wijzigingen aan alle klanten worden gecommuniceerd. De
certificatie-instelling verifieert de implementatie van de wijzigingen door haar klanten en neemt de door het
schema vereiste maatregelen.
Wanneer de klant wijzigingen aan het product introduceert die mogelijk gevolgen hebben voor de conformiteit
van het product met het toetskader, worden door de decision maker. Afhankelijk hiervan worden de acties in
hfdst. 3 en 4 weer doorlopen.
6.4

Incorrect gebruik of misbruik van het HHC/DRS certificaat of verklaring

Het HHC/DRS certificaat mag niet gebruikt worden op een manier die kan suggereren dat het
producten/machines omvat die zijn goedgekeurd door HHC/DRS, of die onder een ander certificaat van
HHC/DRS of andere NoBo vallen.
Elke aanvulling of correctie op het certificaat maken het certificaat ongeldig. Als het HHC/DRS certificaat niet
correct wordt gebruikt of wordt misbruikt mag HHC/DRS actie ondernemen doormiddel van alle legaal
beschikbare middelen. Bij vaststelling van incorrect gebruik is HHC/DRS verplicht dit te melden bij de daarvoor
aangewezen autoriteiten.
6.5

Klachten over certificaat, verklaring of gecertificeerd product.

Indien de certificaathouder klachten over het certificaat, verklaring of het gecertificeerde product bereiken,
dient de certificaathouder hiervan binnen 10 werkdagen melding te maken bij HHC/DRS.
De HHC/DRS is verplicht om gepaste actie te ondernemen indien haar klachten over het certificaat of verklaring
bereiken. Informatie over de cliënt/certificaathouder verkregen van andere bronnen dan de cliënt
(bijvoorbeeld van de klager of van toezichthouders) zal als vertrouwelijk worden behandeld.
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6.6
Intrekken, beperken of schorsen van het certificaat, door HHC/DRS
HHC/DRS kan een certificaat van rechtswege intrekken of opschorten als niet langer wordt voldaan aan de
voorwaarden die tot certificering hebben geleid. Hoewel intrekking definitief is, is opschorting een tijdelijke
nietigverklaring van het certificaat voor de gehele of een deel van de gespecificeerde scope van de certificering.
Het soort beslissing dat HHC/DRS neemt, hangt af van de geconstateerde ernst van de tekortkomingen.
Als voorbeelden kunnen de hieronder beschreven situaties leiden tot intrekking of opschorting:
o de aanvrager houdt zich niet aan deze algemene voorwaarden voor dienstverlening en aan zijn
verplichtingen uit hoofde van het contract tegenover HHC/DRS;
o bij een nieuwe gebeurtenis kan worden aangetoond dat de informatie die de aanvrager tijdens de
beoordeling heeft verstrekt, niet correct en / of volledig was en dat het oordeel kan hebben vertekend en
dus het eindresultaat. Indien een intrekkingsbesluit wordt overwogen naar aanleiding van een externe
klacht, wordt de aanvrager uitgenodigd om commentaar te geven op de redenen voor de klacht voordat
een beslissing van HHC/DRS wordt genomen;
o de herhaling van niet-naleving van de toepasselijke normen blijft bestaan;
o in geval van een wijziging of wijziging van de toepasselijke normen, kan de aanvrager zijn product of
managementsysteem niet of niet aanpassen aan de nieuwe wettelijke specificaties binnen de vastgestelde
termijnen;
o het doel van de certificering wordt gewijzigd in opdracht van HHC/DRS en de aanvrager weigert een
aanvullende beoordeling te aanvaarden die noodzakelijk wordt geacht;
o de aanvrager heeft om een opschorting verzocht.
Alle acties rondom intrekken of schorsen van een certificaat worden genomen door de decision makers.
Redenen voor elke beslissing van HHC/DRS moeten worden meegedeeld en aan de betrokken aanvrager
worden meegedeeld per aangetekende brief, ondertekend door een decision makers.
Als de certificering wordt opgeschort, worden door HHC/DRS (decision makers) de volgende zaken te
formuleren en te communiceren aan de klant:
o acties die nodig zijn om de opschorting te beëindigen en de certificering voor het product of de
producten te herstellen in overeenstemming met het certificatieschema;
o alle andere acties vereist door het ERA certificatieschema.
Iedere beoordelingshandeling wordt uitgevoerd volgens het in hfdst. 3 en 4 beschreven proces.
Als de certificering na opschorting wordt hersteld, worden alle benodigde handelen zoals beschreven in hfdst 3
en 4 weer herhaald.

6.7

HHC/DRS NoBo nummer.

Het door de officiële instanties aan HHC/DRS verstrekte NoBo registratienummer te weten NB 1869 mag alleen
aangebracht worden in die gevallen welke in de richtlijn Machines of andere richtlijnen vermeld staan. Volgens
verschillende richtlijnen is het vereist dat bij gebruik van bepaalde modules het HHC/DRS NoBo nummer NB
1869 samen met het CE teken wordt aangebracht.
Het onterecht of op oneigenlijke wijze gebruik van het HHC/DRS NoBo registratie nummer te weten NB 1869 al
of niet in combinatie met het CE teken is niet toegestaan. Het is niet toegestaan dat het HHC/DRS NoBo
nummer NB 1869 op het product wordt aangebracht indien zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van
HHC/DRS. In deze toestemming worden de specifieke voorwaarden worden aangegeven waarin het wel is
toegestaan het NoBo nummer NB1869 te gebruiken in die specifieke gevallen.
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6.8

Instandhouding en beëindigen certificaat

Indien binnen de periode van geldigheid van een certificaat op welke wijze dan ook non-conformiteit wordt
vastgesteld zal HHC/DRS direct in contact treden met de certificaat eigenaar / -houder. Mogelijk worden dan
weer alle stappen zoals beschreven in hoofdstuk 4 doorlopen die noodzakelijk zijn om conformiteit met de
eisen vast te stellen.
Op verzoek van de fabrikant kan het certificaat worden beëindigd voor het verstrijken van de
geldigheidsperiode.
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7

OPBOUW CERTIFICAAT NUMMERING

De certificaatnummering binnen HHCDRS is gebaseerd op een RFU van NB Rail, waarbij een uitbreiding is
gedaan om ook voor andere werkvakken toepasbaar te zijn.
De opbouw is als volgt:
1869 / T / M / YEAR / SSS / C1C2 / KLANT / NR
Waarbij:
1869: Dit is ons NoBo nummer en is de identificatie dat het certificaat door ons uitgegeven is.
T:
Type certificaat in nummer 1, 5, 6 of 8, waarbij:
1. Type Examination Certificate (B, CB, SB)
5. Certificate of Conformity (A1, CA1, CA2, CF, F,)
6. Certificate of Verification (SD, SF, SG, SH1, SH2)
8. Intermediate Statement of Verification (SB, SD, SF, SG, SH1, SH2)
M:

Year:
SSS:

C1C2:

Dit is de toegepaste module zoals bij de beschrijving hier boven tussen haakjes achter het type
certificaat staat.
(dus SB, SD, SF, SG)
Jaar waarin het certificaat uitgegeven is
het subsysteem of norm waarvoor het certificaat uitgegeven is,
waarbij de volgende mogelijkheden zijn:
- MR (MachineRichtlijn)
- EN280
- 14033
- 15746
- 15954
- 15955
Dit zijn de talen die gebruikt zijn binnen het certificaat en de bijbehorende technical file
C1: NL of EN (of andere taal die gebruikt word)
C2: Indien van toepassing een 2e taal, bij rolling stock moet dit EN zijn als C1 een andere taal
is

KLANT: Klantnaam (afgekort)
NR

opdracht/projectnummer, waar een vervolg/versienummer aangehangen kan worden indien
noodzakelijk

HHC/DRS B.V. | Werkwijze proces certificatie 17020 | 200518

Pagina 19 van 19

