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Van toepassing bij

Norm (en)
Toepassingsgebied
Reglementen(en)

Organisatie (NAW gegevens, productrange,
ALL
X
etc)
Documentatiebeoordeling bij toelating
ALL
X
Eisen aan het kwaliteitssysteem - H4*
ALL
X
X
Interne kwaliteitsbewaking – H4 + IKBALL
X
X
schema **
Onderzoek en toetsing emissie- en
ALL
X
samenstellingseisen (BRL 5070)
Beoordeling samenstelling ikv Besluit
ALL
X
X
bodemkwaliteit (BRL 5070)
*
Wanneer een bedrijf ISO 9001 gecertificeerd is, vervalt deze activiteit;
Wanneer een bedrijf tevens beschikt over een kwaliteitsverklaring op basis van de Criteria 73, kan deze
activiteit worden gecombineerd met de controle van het kwaliteitssysteem in dat kader.
** Alle relevante aspecten dienen gecontroleerd te worden, behalve de aspecten waarvoor een
controlefrequentie geldt die lager ligt dan de bezoekfrequentie.

Auditdoelstellingen
Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of:
o het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde
reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope
o het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de
eisen uit de van toepassing zijnde eisen;
o de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn
geïmplementeerd;
o het kwaliteitssysteem systeem doeltreffend functioneert;
o de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het
kwaliteitssysteem;

Controle frequentie
De SAS dient alle aspecten van het IKB-schema ieder bezoek te controleren en te rapporteren, met uitzondering van de
aspecten waarbij de keuringsfrequentie lager is dan de bezoekfrequentie..
Voor die aspecten waarbij de keuringsfrequentie lager is dan de bezoekfrequentie geldt de keuringsfrequentie zoals
vermeldt in het IKB-schema met een minimum van eenmaal per jaar.
De eisen zoals verwoord in hoofdstuk 6 dienen minimaal 1 x per jaar beoordeeld te worden..
Het kan gebeuren dat een inspecteur tijd tekortkomt voor het controleren van alle aspecten. Dit mag echter nooit voor één
aspect twee bezoeken achter elkaar gebeuren.
Wanneer dit voor een bepaalde certificaathouder structureel gebeurt dan dienen er met de betreffende certificaathouder
aanvullende afspraken gemaakt worden om toch alle aspecten volgens de voorgeschreven frequentie te kunnen
controleren.
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