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Oude
versie
datum +
revisie
No.

NL versie
Datum
verwerkt
+ revisie
no.

ENG
versie
Datum
verwerkt
+ revisie
no.
7 februari 7 februari 7 februari
2013
2013 rev.1 2013 rev.1

Plaats in
schema

Tekst oud

Bijlage 3, tabel 1,
regel EA code
29,31

Bij Transport is 2
kolom leeg

7 februari 7 februari 7 februari Bijlage 3, tabel 1,
2013
2013 rev.1 2013 rev.1 regel EA code 38
health and social
work

e

Deze Nace-code had
een aparte rij in de
tabel gekregen, maar
deze hoort bij Trade
and services.

Tekst nieuw

Toelichting

Overgangstermijn
(maanden) en
communicatie aan
cert.houder (zie
toelichting)

49, 50, 51, 52

Cijfers waren weggevallen. In ENG 3 - Nee
versie was ook woord ‘transport’
e
weggevallen in 3 kolom

Zelfde, maar verplaatst
naar trade and services

Het is uit de verslagen van de
overleggen niet duidelijk waarom
code 38 een aparte rij had
gekregen in de tabel. In overleg
met de CI’s en het CCvD is deze
code verplaatst onder trade and
services.

3 - Nee

Toelichting overgangstermijn
De overgangstermijn is gericht op de implementatie van de wijziging in de systemen/werkwijze van de certificatie-instelling. De overgangstermijn geeft aan wanneer de wijziging uiterlijk
moet zijn geïmplementeerd, het mag eerder. De standaard overgangstermijn die voor wijzigingen wordt gehanteerd is drie maanden na de datum van publicatie (zie titel). Wanneer het
CCvD besluit hier van af te wijken wordt het aantal maanden in de laatste kolom aangegeven. Wanneer wijzigingen van tekstuele aard zijn is een overgangstermijn niet aan de orde, dit
wordt aangegeven met NVT.
Wanneer een wijziging consequenties heeft voor de werkwijze van de certificatie-instelling bij reeds gecertificeerde organisaties is dit bij de eerst volgende controle en/of herbeoordeling
na de implementatie bij de certificatie-instelling van toepassing. Wanneer het CCvD besluit hiervan af te wijken wordt dit aangegeven.
Toelichting communicatie van wijzigingen richting certificaathouders
De certificatie-instellingen dienen op basis van de ISO 17021-norm wijzigingen in het certificatieschema bekend te maken aan certificaathouders. Dit geldt alleen wanneer deze
wijzigingen ook directe consequenties voor de certificaathouder hebben. Voor de overige wijzigingen kan de certificatie-instelling zelf beslissen of zij hierover wil communiceren. Wanneer
een wijziging verplicht gecommuniceerd moet worden, wordt dit in het schema aangegeven met ‘JA’.
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