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Certificatie-eenheid
Een Certificatie-eenheid is de door een certificatie-instelling te certificeren organisatorische entiteit,
waarvoor één certificaat wordt afgegeven. Een Certificatie-eenheid dient aan het organisatorisch
en het topografisch uitgangspunt te voldoen.
Organisatorische entiteit
Het initiatief tot het certificeren van een Certificatie-eenheid gaat uit van de organisatorische
entiteit. Een organisatorische entiteit kan zijn:
a één volledig zelfstandige organisatie of
b een bundeling van organisaties, zoals een beheersorganisatie met één of meerdere
(werk)organisaties, waarbij de beheersorganisatie de volledige zeggenschap heeft over de,
in het kader van certificatie, samenwerkende organisaties; het kenmerk van deze vorm is
dat de beheersorganisatie als certificaathouder wordt aangewezen.
Topografische entiteit
De Certificatie-eenheid is actief in de installatiesector.
Dit houdt in dat een beheersorganisatie die actief is in meerdere marktsectoren, uitsluitend die
organisaties tot de Certificatie-eenheid mogen rekenen die aantoonbaar actief zijn in de installatiesector. Bijvoorbeeld, de (werk)organisatie in situatie “a” kan tot een beheersorganisatie behoren,
maar zij is, binnen die beheersorganisatie, als enige organisatie actief in de installatiesector.

Certificatiebeleid Certificatie-eenheid
De organisatorische entiteit van een Certificatie-eenheid neemt contact op met een certificatieinstelling met het verzoek zich te laten certificeren op basis van één of meerdere certificatieregelingen, respectievelijk deelgebieden van een certificatieregeling, in beheer bij stichting KvINL.
Ad 1
In geval de Certificatie-eenheid bestaat uit één, zelfstandig opererende organisatie dan vindt
certificatie voor één of meer certificatieregelingen plaats overeenkomstig de daartoe geldende
regels van KvINL en RvA.
Ad 2
In geval de Certificatie-eenheid bestaat uit een beheersorganisatie en één of meer deelnemingen
die actief zijn in de installatiesector en waarover de beheersorganisatie de volledige zeggenschap
heeft, dan wordt de hierna volgende procedure gehanteerd.
Door de Certificatie-eenheid wordt vastgelegd welke organisaties binnen de eenheid moeten
worden gecertificeerd en voor welke certificatieregelingen, respectievelijk de deelgebieden van een
certificatieregeling.
De Certificatie-eenheid is de gecertificeerde organisatie en draagt daarmede de volledige
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de, door de tot de Certificatie-eenheid behorende
organisaties, geleverde producten en onderliggende procedures en processen.
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De Certificatie-eenheid dient er op toe te zien dat de tot de eenheid behorende organisaties
voldoen aan de in de betrokken certificatieregelingen gestelde eisen. In het Kwaliteitshandboek
dienen de daartoe passende procedures en richtlijnen te zijn opgenomen Voor de tot de
Certificatie-eenheid te rekenen organisaties wordt één certificaat afgegeven.

Vermelding op het certificaat
Op het door de certificatie-instelling voor een Certificatie-eenheid afgegeven certificaat dient:
a
de naam te worden opgenomen van de Certificatie-eenheid en
b
de namen te worden opgenomen van alle organisaties die onderdeel vormen van de
Certificatie-eenheid;
c
opgesomd te worden voor welke certificatieregelingen/deelgebieden de organisaties van
de Certificatie-eenheid zijn gecertificeerd.

Te besteden mensdagen voor toelatingsonderzoek en vervolgonderzoeken
concerns, conglomeraten, e.d.
Het minimum aantal mensdagen voor audit/inspecties van een CE voor een toelatingsonderzoek
en voor de organisatiegerichte en projectgerichte vervolgonderzoeken (audits) wordt bepaald op
basis van de tabellen in hoofdstukken 3 en 8 van BRL 6000-AB van 1 mei 2015 of BRL6000-00
van 30 april 2013 inclusief Wijzigingsblad van 30 september 2013
Afhankelijk van de grootte van de vestiging en het aantal deelgebieden moet voor het
toelatingsonderzoek en het jaarlijkse vervolgonderzoek op de hoofdvestiging minimaal een 0,5
mensdag organisatiegerichte inspectie en 0,5 mensdag inspectie in het werk worden besteed. Voor
iedere nevenvestiging onder certificatie moet minimaal 0,5 mensdag voor de organisatiegerichte
inspectie en inspectie in het werk worden besteed.
De CE komt in aanmerking voor de hierboven beschreven te besteden minimale mensdagen voor
organisatiegerichte en projectgerichte controles als deze een uniform kwaliteitssysteem heeft voor
zowel de hoofdvestiging en de nevenvestingen.
Verder zal de CE een systeem van interne audits moeten opzetten en implementeren om de
effectiviteit van het kwaliteitssysteem in de vestigingen te toetsen en indien nodig corrigerende
maatregelen te treffen. Resultaten van de interne audits en de getroffen corrigerende maatregelen
moeten worden geregistreerd en op verzoek van de CI te worden getoond.
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