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N i e uw e S C G M Ce r t i f i c a t i e vo o r w a a r d e n va n k r a c h t
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer certificatie-thema’s bijgekomen, met elk hun
eigen specifieke certificatievoorwaarden. Vanuit de SCGM en de klant bestond echter
behoefte aan meer harmonisatie in de certificatievoorwaarden. Vandaar dat de SCGM in
de afgelopen maanden actief aan de slag is gegaan met het samenstellen van een
overzichtelijke lijst met certificatievoorwaarden (zie de bijlage bij deze mail). De nieuwe
voorwaarden vervangen alle oude voorwaarden en zijn terug te vinden op de website
van de SCGM (www.scgm.nl).
SCGM adviseert u om de gewijzigde voorwaarden goed door te nemen. Hieronder vind u in
ieder geval een opsomming van de belangrijkste voorwaarden:

Uw bent pas certificeerbaar als u voldoet aan de certificatievoorwaarden: u moet zich
hebben ingeschreven voor het verplichte controletraject en u moet uw rekeningen
hebben betaald. U hoeft zich overigens in geen geval zorgen te maken dat u nu over
meerdere jaren een verplichting bent aangegaan; u kunt te allen tijde uw certificaat
schriftelijk (een mailtje is al voldoende) kosteloos opzeggen (mits u dit uiterlijk 1
maand voor het verlopen van uw certificatiedatum doet);

Het behaalde certificaat, met logo, eventueel muurbordje en kunstwerk, heeft u niet in
eigendom. Deze zijn u ter bruikleen overhandigd en dienen na beëindiging van het
certificaat in goede staat te worden teruggegeven aan de SCGM;

Indien u tijdens een auditmoment (certificatieaudit, documentenonderzoek op afstand,
controlebezoek of hercertificatie-audit) één of meerdere MAJORs krijgt, betekent dit
dat u deze binnen 3 maanden na vaststelling moet hebben weggewerkt. Doet u dit
niet of niet tijdig, dan komt uw certificaat direct in gevaar. Indien u een MINOR heeft,
heeft u (meestal) een jaar de tijd om dit op te lossen. Tijdens het volgende
controlemoment kan de auditor dan beoordelen of u op een adequate wijze heeft
gehandeld en de MINOR kan worden gesloten (= opgelost). Aan de beoordeling van
MAJORs zijn wel enige kosten vanuit de SCGM of SCCI verbonden, aan de
beoordeling van MINORs niet.

Afhankelijk van het type certificaat heeft u de mogelijkheid om gedurende de
auditperiode ( = periode tussen 2 certificatieaudits in) een controlebezoek om te
zetten tot een documentenonderzoek op afstand. Dit mag alleen indien de auditor
geen MINORs of MAJORs heeft geconstateerd. Het grote voordeel van deze optie is
dat u minder certificatiekosten maakt.
Indien u vragen heeft over deze nieuwe certificatievoorwaarden, dan kunt u ons even bellen
(020-5435665) of mailen: info@scgm.nl.
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