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Over minder dan 2 maanden eindigen de ISO 9001:2008 en de ISO
14001:2004!

Een 3-jarige overgangsperiode is best lang. Maar aan de andere kant vliegt de tijd voorbij. En
dan is het opeens 1 september 2018 en vervallen de normen ISO 9001:2008 voor
kwaliteitsmanagement en de ISO 14001:2004 voor milieumanagement. Op dat moment wordt
van elk gecertificeerd bedrijf verwacht dat zij hun managementsystemen hebben omgebouwd
naar de nieuwe standaarden ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Welke consequenties heeft deze ommezwaai?
 De opzet van de systemen is helemaal vernieuwd. U zult opnieuw naar de tekentafel

moeten om uw systeem vorm te geven.
 Het zal u waarschijnlijk eerst extra werk kosten, maar daarna zal het gebruik en

onderhoud van het systeem er aanzienlijk eenvoudiger op worden: de systemen kennen
namelijk dezelfde paragraafindeling.

 U moet uw nieuwe systeem voor 1 september 2018 hebben gecertificeerd, omdat na die
datum uw oude certificaten komen te vervallen. En hier zit een valkuil. Er zijn namelijk
nog veel bedrijven die erg laat aan de slag zijn gegaan met het ombouwen van hun
systemen en daarom hun systeem nog steeds volgens de oude norm laten beoordelen.

 Op moment van certificatie volgens de nieuwe norm, krijgt het bedrijf een nieuw
certificaat, waarbij de ingangsdatum van dat certificaat overeenkomst met het reguliere
certificatietraject waar het bedrijf toch al in zat. Uw historie komt dus niet te vervallen.

REMINDER: SCGM-offertes zijn vanaf 1 september 2017
vernieuwd en transparant.

Af en toe stellen onze klanten wel eens een vraag over de opbouw van hun certificatietraject en
kosten. Voorheen hadden we hiervoor een Excel-overzicht van de certificaatplanning. Vanaf 1
september 2017 veranderd dit voor iedereen via onze nieuwe SCGM- en SCCI-contracten. We
willen de contracten multifunctioneel inzetten, waardoor u hierin de volgende gegevens
terugvindt:
 Algemene bedrijfsgegevens
 Overzicht van de certificaten die u bij de SCGM en de SCCI heeft lopen
 Per certificaat specifieke gegevens over dat certificaat (w.o. de vaste maand van

beoordeling en scope)
 De prijsstellingen (inclusief een toelichting op uw kortingspercentages) per certificaat en

per type bezoek (AU, CB of HER)

Het is de bedoeling dat u periodiek een geactualiseerd overzicht krijgt met uw certificatiepakket
en de daaraan verbonden kosten en kortingsregelingen. Hierin worden ook eventuele mutaties
verwerkt. Een voorbeeld:
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U zult in de aankomende maanden uw bedrijfseigen inschrijfformulier ontvangen (indien u die
al niet heeft gehad), met de daaraan gekoppelde prijzen vanaf 2018. U zult merken dat als u
bijvoorbeeld een extra certificaat in de loop van 2018 wilt behalen, u op al uw lopende
certificaten 1% extra korting gaat ontvangen (tot een max. van 5%, vanaf 6 certificaten). Dat is
het resultaat van de oplopende pakketkorting. Wat uw korting wordt, wordt dus bepaald op
basis van uw bedrijfssituatie.
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