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Hfdst. Titel 
Rev. 

datum 
Rev. 
no. 

Manual 
Inspecteurs 

A Deel 1 - Algemeen    

A.01a Matrix Normitems/ documentatie 17-2-2021 7 � 

A.02 
Algemene gegevens Stichting Nederlands Bureau Keuringen 
Binnenvaart (NBKB) 

19-6-2019 10 � 

A.03 Introductie 13-7-2016 7 � 

A.04 Beleid, doelstellingen, middelen en betrokkenheid 8-4-2021 12 � 

A.05 Processen 20-2-2012 2 � 

A.06 Structuur kwaliteitssysteem en leeswijzer 28-8-2013 5 � 

A.07 Algemene inspectie structuur NBKB 13-7-2016 3 � 

A.08 Organisatiestructuur NBKB 16-7-2019 5 � 

A.09 Overleg- communicatiestructuur NBKB  07-1-2020 2 � 

     

MO Deel 2 - Management en Organisatie    

MO.01 Bestuur: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 1-10-2019 5 � 

MO.02 
Technische Commissie: Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

1-10-2019 
10 � 

MO.03 
Commissie van Beroep: Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

1-10-2019 
4 � 

MO.04 Directeur: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 30-1-2019 6 � 

MO.05 
Hoofd Afdeling Inspecties: Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

2-6-2020 
7 

� 

MO.06 
Kwaliteitsmanager: Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

2-6-2020 
7 

� 

MO.07 
Managementassistent -Administratief Medewerker Afdeling 
Inspectie Taken verantwoordelijk- en bevoegdheden 

30-1-2019 
5 � 

MO.09 
Administratief Medewerker Afdeling Inspectie Taken en 
verantwoordelijk- en bevoegdheden 

30-1-2019 
4 � 

MO.10 
Financieel- Administratief Medewerker Afdeling Inspectie Taken 
verantwoordelijk- en bevoegdheden 

30-1-2019 
4 � 

MO.11 
Management Team: Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

1-10-2019 
4 � 

MO.12 
NBKB Inspecteur:  Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

1-10-2019 
8 � 

MO.13 
Geautoriseerde monitor:  Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 

1-10-2019 
10 � 

MO.14 
Tekening- en schemakeurder: Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 

1-10-2019 
4 � 

MO.15 
Manager Afdeling Inspectie Taken verantwoordelijk- en 
bevoegdheden 

11-10-2019 
2 � 
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PMO Deel 3 - Procedures Management en Organisatie.    

PMO.01 Definities en afkortingen 8-4-2021 6 � 

PMO.02 Verklaring symbolen stroomschema’s. 8-10-2003 0 � 

PMO.03 Beheer kwaliteitssysteem. 19-6-2019 6 � 

PMO.04 Procedure wijzigen organisatie. 19-6-2019 3  

PMO.05 Aanstellen nieuwe medewerkers kantoororganisatie. 19-6-2019 6  

PMO.06 Beoordeling en Opleiding NBKB kantoormedewerkers. 19-6-2019 3  

PMO.07 Benoeming NBKB inspecteur. 19-6-2019 9 � 

PMO.08 Bevorderen vaktechnische kennis NBKB inspecteurs. 13-7-2016 5 � 

PMO.09 Correspondentie.  19-6-2019 4  

PMO.10 Procedure jaarlijkse rapportage voor ILenT en NBKB intern. 19-6-2019 4  

PMO.11 Ontwikkeling, beproeving en onderhoud hard- en software. 8-4-2021 5  

PMO.11a Beheer website content 19-6-2019 1 � 

PMO.12 Procedure beheer Normen en Richtlijnen 13-7-2016 5 � 

PMO.13 Facturatie 19-6-2019 8 � 

     

PU Deel 4 - Procedures/Omschrijvingen Uitvoering    

PU.01 Procedure aanvraag en plannen inspectie 20-9-2012 5 � 

PU.02 Procedure uitvoering inspectie 9-8-2018 11 � 

PU.04 Functionele en analytische testen 23-6-2016 5 � 

PU.05 Procedure 2-jaarlijkse controle materiaaldikte meetapparatuur 
NBKB inspecteur. 

20-7-2016 5 � 

PU.05a Procedure controle geluidmeet apparatuur NBKB inspecteur 10-9-2019 2 � 

PU.06 Procedure algemeen gebruik en reparatie materiaaldiktemeet-
apparatuur 

20-7-2016 4 � 

PU.06a Procedure algemeen gebruik en reparatie 
geluidmeetapparatuur. 

20-7-2016 1 � 

PU.07    Procedure veilig werken tijdens de inspecties 23-6-2016 5 � 

PU.09 Behandeling Tekeningen en/of Schema keur 23-6-2016 4 � 

PU.10 Procedure onbekend vaartuig in WIOB 28-8-2013 0 � 

PU.11 Procedure Wijzigingsformulier certificaatgegevens in WIOB 28-8-2013 0 � 

PU.12 Procedure aanvraag ontheffing- aanbeveling- Aanspraak op 
Hardheidsclausule of afwijking en bezwaar 

23-8-2018 0 � 

PU.13 PU.13 Procedure voorlopige certificaten van dossier ná 1-9-
2018 i.v.m. ItRO nr. 3 

18-9-2018 0  

PU.14 
Procedure uitvoering inspectie van mast en of tuigage op 
zeilende passagiersschepen  

07-1-2020 0 � 

     

PV Deel 5 - Procedures Verbetertraject    

PV.01 Beoordeling Kwaliteitssysteem (KS) 19-10-2012 4 � 

PV.02 Procedure interne audits  13-7-2020 2 � 

PV.03 Procedure 2-jaarlijkse monitoring Inspecteur-keurder 17-12-2019 11 � 

PV.04 Procedure evaluatie leveranciers  1-10-2019 4 � 

PV.05 Procedure VAKBT  
(Verbetering, Afwijking, Klacht, Preventie, Tevredenheid) 

18-06-2018 4 � 

PV.07 Procedure beroep 1-10-2019 5 � 

PV.08 Procedure schorsing NBKB inspecteurs 1-10-2019 5 � 

PV.09 Procedure  2-jaarlijkse kantoor audit NBKB inspecteur-keurder 07-1-2020 0 � 

PV.10 2-jaarlijkse dossieraudit  07-1-2020 0 � 
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NEN-EN-ISO/IEC 
17020:2012

Criterium / Omschrijving Uitgebreidere omschrijving van een normelement KMS (Procedure / 
onderliggende document)

4
4.1
4.1.1 Onafhankelijke uitvoering activiteiten / Onpartijdigheid 

van de Inspecties
4.1.1          De keuringen worden onpartijdig uitgevoerd. A.04, OPMO.04

4.1.2 Oneigenlijke druk  / Verantwoordelijkheid van de 
Onpartijdigheid

4.1.2          De keuringsinstelling is verantwoordelijk voor de onpartijdigheid van zijn 
activiteiten en staat geen commerciële, financiële of andere druk toe die de 
onpartijdigheid in het gedrang brengt.

A.04, hfst MO en specifiek 
MO.12

4.1.3 Risico’s identificeren / Risico analyse 4.1.3          De instelling identificeert voortdurend de risico’s die de onpartijdigheid 
kunnen beïnvloeden. Deze identificatie omvat de risico’s voortvloeiend uit zijn 
activiteiten of die van zijn werkrelaties, of de betrekkingen van het personeel.

4.1.4 Risico’s elimineren of minimaliseren / Risico analyse 
naleving 

4.1.4          Indien een risico voor de onpartijdigheid wordt geïdentificeerd, toont de 
keuringsinstelling aan hoe dit risico geëlimineerd of geminimaliseerd wordt.

4.1.5 Top management commitment / Bestuur draagt 
onpartijdigheid

4.1.5          De directie van de keuringsinstelling verbindt zich ertoe om zijn 
keuringsactiviteiten in volledige onpartijdigheid uit te voeren.

In de statuten art. 2.2.c,  A.04, 
MO.01, OPMO.04

4.1.6a Onafhankelijkheidseisen (type A) / Onafhankelijkheid 
(annex A)

4.1.6          De keuringsinstelling is onafhankelijk in de mate die nodig is, rekening 
houdend met de voorwaarden die gelden in zijn vakgebied.
a)       Een keuringsinstelling die keuringen uitvoert voor derden voldoet aan de eisen 
van type A uit clausule A.1 (keuringsinstelling voor derden)

OPMO.04/ OPMO.08/ A.03 / 
hfst MO, PU, PV

4.1.6b b)      Een keuringsinstelling die keuringen uitvoert voor de eerste partij, de tweede 
partij of voor beide, die een apart en identificeerbaar onderdeel vormt van een 
organisatie handelend in het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het 
gebruik of het onderhoud van de gekeurde voorwerpen, en die exclusief keuringen 
uitvoert in het moederbedrijf (interne keuringsinstelling), voldoet aan de eisen van 
type B uit clausule A.2.

4.1.6c c)       Een keuringsinstelling die keuringen uitvoert voor de eerste partij, de tweede 
partij of voor beide, die een identificeerbaar maar niet noodzakelijk een apart 
onderdeel vormt van een organisatie betrokken in het ontwerp, de productie, de 
levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de gekeurde voorwerpen, en 
die keuringen uitvoert in het moederbedrijf, andere bedrijven of beide, voldoet aan de 
eisen van type C uit clausule A.3

4.2
4.2.1 Management van informatie / Geheimhouding van 

inspectieresultaten
4.2.1          De keuringsinstelling is, in het kader van wettelijke afdwingbare 
verplichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van alle informatie verworven of 
voortgekomen uit de keuringsactiviteiten. De keuringsinstelling moet op voorhand de 
cliënt op de hoogte brengen welke informatie publiek bekend gemaakt wordt. Alle 
informatie wordt als confidentieel beschouwd, behalve de informatie die de cliënt 
publiek beschikbaar maakt, of die werd afgesproken tussen de keuringsinstelling en 
de cliënt (bv. om te kunnen reageren op klachten).

A.04/ PMO.05/ OPMO.04, 
Algemene-website-
voorwaarden-en-privacy-
verklaring

4.2.2 Klanten informeren over verstrekte informatie / 
Vrijgeven van inspectiedocumentatie

4.2.2          Indien de keuringsinstelling wettelijk verplicht of contractueel gemachtigd 
is om confidentiële informatie vrij te geven, wordt de cliënt of de betrokken persoon 
geïnformeerd over de vrijgegeven informatie, tenzij de wet dit verbiedt.

A.04/ PMO.05/ OPMO.04/ 
PMO.10/ Contract ILenT, 
Algemene-website-
voorwaarden-en-privacy-
verklaring

4.2.3 Informatie afkomstig van andere bronnen / 
Geheimhouding van overig verkregen documentatie 
m.b.t. dossiers

4.2.3          Informatie over de cliënt die bekomen is via andere bronnen dan de cliënt 
zelf (bv. eisers, toezichthouders), wordt beschouwd als confidentieel.

A.04/ PMO.05/ OPMO.04, 
Algemene-website-
voorwaarden-en-privacy-

5
5.1
5.1.1 Juridische entiteit / Juridisch identificeerbaar 5.1.1          De keuringsinstelling is een rechtspersoon of een bepaald deel van een 

rechtspersoon, zodanig dat de keuringsinstelling wettelijk verantwoordelijk is voor al 
zijn keuringsactiviteiten.

A.02/ Statuten/ Inschrijving 
KVK

5.1.2 Identificeerbaar binnen juridische entiteit / Inspectie 
identificeerbaar indien onderdeel van grotere 
organisatie

5.1.2          Een keuringsinstelling die onderdeel is van een rechtspersoon actief op 
andere vlakken dan inspectie, is identificeerbaar binnen die entiteit.

N.v.t.

5.1.3 Activiteiten beschreven / Competentie van organisatie 
(SAP)

5.1.3          De keuringsinstelling beschikt over documentatie die de activiteiten waar 
het verantwoordelijk voor is beschrijft.

A.04, MO.12, SAP, OPMO.04, 
A.03

5.1.4 Aansprakelijkheid / Aansprakelijkheidsverzekering 5.1.4          De keuringsinstelling beschikt over een verzekering met voldoende 
aansprakelijkheid of over voldoende financiële reserves om de aansprakelijkheid voor 
de activiteiten te dekken.

MO.12 en 
Samenwerkingsovereenkomst 
NBKB Inspecteur - keurder

5.1.5 Zakelijke voorwaarden beschreven 5.1.5          De keuringsinstelling beschikt over documenten waarin de contractuele 
voorwaarden waaronder het keuringsactiviteiten uitvoert, beschreven worden, 
behalve wanneer het keuringen uitvoert voor de rechtspersoon waar het deel van 
uitmaakt.

OPU.05 Opdrachtbevestiging 
incl. algemene voorwaarden

5.2
5.2.1 Onafhankelijkheid geborgd / Structuur en 

management dienen onpartijdigheid te waarborgen
5.2.1          De keuringsinstelling is gestructureerd en wordt beheerd op een wijze die 
de onpartijdigheid waarborgt.

A.08/ Hfst.MO/ PU.02

5.2.2 Blijvend in staat werk uit te voeren / Organisatie en 
management dient te waarborgen dat de 
inspectiewerkzaamheden uitgevoerd kunnen blijven

5.2.2          De keuringsinstelling is gestructureerd en wordt beheerd op een wijze die 
het toelaat om de keuringsactiviteiten uit te voeren.

MO.13/ MO.05/ MO.06/ A.08 
en PMO.07

5.2.3 Verantwoordelijkheden en rapportagestructuren / 
Verantwoordelijkheden en rapportage structuur

5.2.3          De keuringsinstelling heeft de verantwoordelijkheden en de structuur van 
de organisatie die verantwoordelijk is voor de afgifte van rapporten gedefinieerd en 
gedocumenteerd.

A.08/ Hfst.MO/ PU.02

5.2.4 Relatie tussen inspectie- en andere activiteiten / 
Relaties tussen overige activiteiten dan 
inspectiewerkzaamheden te beschrijven

5.2.4          Indien de keuringsinstelling een deel vormt van een rechtspersoon die ook 
andere activiteiten uitvoert, wordt de wisselwerking tussen deze activiteiten en de 
keuringsactiviteiten gedefinieerd.

N.v.t.
NBKB vormt niet een deel van 
een rechtspersoon die ook

5.2.5 Technisch manager / Hoofd afdeling Inspecties, 
verantwoordelijkheden beschreven

5.2.5          De keuringsinstelling heeft één of meerdere technisch verantwoordelijken 
beschikbaar die de volledige verantwoordelijkheid hebben over de uitvoering van 
keuringsactiviteiten volgens de internationale norm.

MO.05/ MO.06/A.08 en 
TAKEN NBKB administratie

5.2.6 Plaatsvervanging / Vervanger van de HAI aangesteld. 5.2.6          De keuringsinstelling heeft één of meerdere genoemde personen die, in 
geval van afwezigheid van de technisch verantwoordelijke, de continuïteit van de 
keuringsactiviteiten waarborgen.

MO.05/ MO.06/A.08 en 
TAKEN NBKB administratie

5.2.7 Functiebeschrijvingen / Taken bevoegdheden 
beschreven voor alle medewerkers betrokken bij de 
inspectiewerkzaamheden

5.2.7          De keuringsinstelling beschikt over een jobbeschrijving of andere 
documentatie voor elke functiecategorie binnen de organisatie die kadert in de 
keuringsactiviteiten.

Hfdst MO, NBKB uitwerking 
Competentiematrix

A.04 en RISICOANALYSE 
Onpartijdigheid 
onafhankelijkheid en integriteit 
ISO-IEC 17020:2012, waarin 
aangegeven is de locatie 

N.v.t.
Binnen NBKB zijn 
verschillende soorten 
onafhankelijkheid (Type A, B 
of C). NBKB is uitsluitend 
Type A inspectie-instelling

Kruisverwijzingslijst NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 - KMS NBKB

Algemene eisen
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

Vertrouwelijkheid

Structurele eisen
Administratieve eisen 

Organisatie en management

NBKB\Handboek\Algemeen\A.01a Matrix Normitems / documentatie
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6
6.1
6.1.1 Competentie-eisen / Competenties omschreven 

personeel Opleiding, training, ervaring, kwalificaties
6.1.1          De keuringsinstelling heeft de vereiste competenties gedefinieerd en 
gedocumenteerd voor alle personeelsleden die betrokken zijn in keuringsactiviteiten, 
met inbegrip van de vereisten op gebied van opleiding, training, technische kennis, 
vaardigheden en ervaring.

Hfdst MO

6.1.2 Voldoende aantal competent personeel / Contractueel 
voldoende personeel om ALLE werkzaamheden uit te 
kunnen voeren.

6.1.2          De keuringsinstelling stelt een voldoende aantal personen tewerk, of 
contracteert ze, die beschikken over de vereiste competenties, waaronder, indien 
nodig, de vaardigheid om professionele oordelen te vellen, om het type, de aard en 
het volume van de keuringsactiviteiten uit te voeren.

A.08, A.09, Hfdst MO, 
Competentiematrix 

6.1.3 Voldoende kwalificaties, training, ervaring en kennis / 
Inspecteurs voldoende kennis, ervaring, kwalificaties 
voor de uitvoering van de inspecties

6.1.3          Het personeel verantwoordelijk voor de keuringen beschikt over de nodige 
kwalificaties, opleiding, ervaring en voldoende kennis over de vereisten van de uit te 
voeren keuringen. Ze hebben tevens voldoende kennis over:
-            de gebruikte technologie bij de fabricatie van de gekeurde producten, de 
werking van processen en het leveren van diensten;
-            de wijze waarop de producten gebruikt worden, de processen uitgevoerd 
worden en de diensten geleverd worden;
-            alle mogelijke defecten die kunnen optreden tijdens het gebruik van het 
product, alle fouten in de werking van het proces en alle gebreken tijdens het leveren 
van diensten. 
Het personeel begrijpt het belang van de verschillen waargenomen tijdens het 
normale gebruik van de producten, de werking van de processen en het leveren van 
de diensten

MO, NBKB uitwerking 
Competentiematrix 

6.1.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden / 
Bekendmaking naar personeel van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden

6.1.4          De keuringsinstelling maakt aan elke persoon zijn/haar verplichtingen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk.

MO, OPMO.08, OPMO.02, 
samenwerkingsovereenkomst

6.1.5 Procedures voor selectie, training, kwalificatie en 
monitoring / Procedure voor aannemen, monitoren, 
trainen personeel

6.1.5          De keuringsinstelling beschikt over documentatie betreffende de 
procedures voor het selecteren, opleiden, officieel aanstellen en controleren van 
inspecteurs en andere personeelsleden betrokken bij keuringsactiviteiten.

PMO.06, PMO.08, PV.02, 
PV.03, OPV.01, OPV.02

6.1.6a Procedures voor training / Training procedure 6.1.6          De documentatie over de opleidingsprocedures (zie 6.1.5) behandelt de 
volgende punten:
-          initiatieperiode;

PMO.06/ PMO.07/PMO.08 
OPMO.05/OPMO.08

6.1.6b Procedures voor training / Training procedure  -          werkperiode onder begeleiding van een ervaren inspecteur; PMO.06/ PMO.07/PMO.08 
OPMO.05/OPMO.08

6.1.6c Procedures voor training / Training procedure -          permanente vorming om op de hoogte te blijven van de technologische 
ontwikkelingen en de keuringsmethoden.

PMO.06/ PMO.07/PMO.08 
OPMO.05/OPMO.08

6.1.7 Training afhankelijk van bekwaamheid, kwalificaties 
en ervaring / Training afhankelijk van bestaande 
kennis, kwalificaties, ervaring en monitoring van elke 
inspecteur 

6.1.7          De vereiste opleiding is afhankelijk van de bekwaamheid, kwalificaties en 
ervaring van elke inspecteur en andere personeelsleden betrokken bij 
keuringsactiviteiten, alsook van de monitoringsresultaten (zie 6.1.8).

PMO.06/PMO.08 
OPMO.05/OPMO.08

6.1.8 Monitoring / Monitoring door personeel bekend met de 
inspecties en procedures

6.1.8          De personeelsleden die over een degelijke kennis van de 
inspectiemethoden-en procedures beschikken, staan in voor de opvolging van alle 
inspecteurs en andere personeelsleden die betrokken zijn bij keuringsactiviteiten, en 
dit met het oog op het bekomen van kwaliteitsvolle prestaties. De 
monitoringsresultaten worden gebruikt om de opleidingsnoden te identificeren (zie 
6.1.7).

MO. 13  Geautoriseerde 
monitor, PV.02, PV.03, 
OPV.01, OPV.02, OPMO.06, 
OPMO.08

6.1.9 On-site observaties / Monitoring tijdens het werk. 6.1.9          Elke inspecteur wordt ter plaatse geobserveerd, behalve indien er 
voldoende bewijs is van werkbekwaamheid.

PV.02, PV.03, OPV.01, 
OPV.02, OPMO.06, OPMO.08

6.1.10 Registraties monitoring, training, ervaring en 
kwalificaties / Dossiervorming van monitoren, 
opleiding, training, kennis, competenties, ervaring en 
bevoegdheden.

6.1.10      De keuringsinstelling houdt voor ieder personeelslid betrokken bij 
keuringsactiviteiten een dossier bij over monitoring, opleiding, training, technische 
kennis, vaardigheden, ervaring en bevoegdheden.

PMO.06/PMO.07/PMO.08 
OPMO.05/OPMO.08

6.1.11 Beloning / Beloning onafhankelijk van 
keuringsresultaten

6.1.11      De personeelsleden betrokken bij keuringsactiviteiten worden niet betaald 
op zulke wijze dat het een invloed heeft op hun inspectieresultaten.

MO.12

6.1.12 Onpartijdig optreden / Onpartijdigheid van zowel de 
Inspecteurs als kantoorpersoneel

6.1.12      Het voltallige personeel van de keuringsinstelling (zowel intern als extern), 
dat een invloed kan hebben op de keuringsactiviteiten, handelt op een onpartijdige 
wijze.

OPMO.04/ OPMO.08/ A.03/ 
hfst MO, PU, PV

6.1.13 Informatie vertrouwelijk houden / Geheimhouding van 
de inspectieresultaten door alle personen betrokken 
bij de inspectiewerkzaamheden 

6.1.13      Het voltallige personeel van de keuringsinstelling, evenals de 
onderaannemingen, het personeel van externe instellingen en de externen handelend 
in naam van de keuringsinstelling, houden alle informatie voortkomend uit de 
keuringsactiviteiten confidentieel, behalve indien door de wet anders bepaald.

A.04/ PMO.05/ OPMO.04

6.2
6.2.1 Geschikte voorzieningen en uitrusting / Verzorgen van 

adequate inspectie meetinstrumenten.
6.2.1          De keuringsinstelling kan beschikken over installaties en uitrusting om alle 
keuringsactiviteiten op een competente en veilige manier uit te voeren.

A.04 2.1/ A.04 2.2/ MO.12 
3.11/ PU.02 3/ PU.05/ PU.06

6.2.2 Regels voor toegang en gebruik / Omschrijving 
werkzaamheden meetinstrumenten

6.2.2          De keuringsinstelling heeft een reglement inzake toegang en gebruik van 
installaties en uitrusting die nodig zijn om de keuringsactiviteiten uit te voeren.

PU.05 en PU.05a / PU.06 en 
PU.06a en PU.07

6.2.3 Blijvende geschiktheid / Verzorgen gebruiksklaar 
gebruik van de meetinstrumenten.

6.2.3          De keuringsinstelling zorgt ervoor dat de installaties en uitrusting, vermeld 
onder 6.2.1, zich continu in een staat van geschiktheid bevinden voor het beoogde 
gebruik.

PU.05 / PU.06

6.2.4 Unieke identificatie / Uitrusting identificeren en 
documenteren

6.2.4          Alle uitrusting die een invloed kan hebben op de keuringsresultaten zijn 
gedefinieerd en, indien toepasselijk, uniek geïdentificeerd.

A.04 2.2/ PU.05 1

6.2.5 Onderhoud / Procedure voor calibratie 
meetinstrumenten

6.2.5          Alle uitrusting (zie 6.2.4) wordt, volgens de gedocumenteerde procedures 
en instructies, in goede staat onderhouden.

A.04 2.2/ PU.05/ PU.06

6.2.6 Kalibratie van meetmiddelen / (tussentijdse) calibratie 
meetinstrumenten

6.2.6          Indien van toepassing, wordt alle meetuitrusting die een invloed kan 
hebben op de keuringsresultaten gekalibreerd voor een eerste ingebruikname en 
vervolgens gekalibreerd volgens een vaststaand programma.

PU.06 1/ PU.02 4/ OPMO.06

6.2.7 Meetmiddelen herleidbaar naar (inter)nationale 
standaarden / Calibratie van de meetinstrumenten 
volgens (inter)nationale standaarden

6.2.7          Het kalibratieprogramma voor apparatuur is ontworpen en wordt op zulke 
wijze gebruikt dat, indien van toepassing, metingen door keuringsinstellingen worden 
herleid tot nationale of internationale metingsnormen, indien deze beschikbaar zijn. 
Indien de herleidbaarheid naar nationale of internationale metingsnormen niet van 
toepassing is, levert de keuringsinstelling voldoende bewijsmateriaal voor de 
correlatie of nauwkeurigheid van de keuringsresultaten.

A.04 2.2/ PU.05/ PU.06

6.2.8 Referentiestandaarden / Referentiestandaarden 
herleidbaar naar (inter) nationale standaarden

6.2.8          De referentiestandaarden van de meting gehouden door de 
keuringsinstelling worden enkel gebruikt voor kalibratie. De kalibratie van 
referentiestandaarden gebeurt volgens een nationale of internationale norm. 

PU.06

6.2.9 Tussentijdse controles / Periodieke keuring 
meetapparatuur

6.2.9          Indien nodig wordt het materiaal onderworpen aan controles, tussen de 
regelmatige herkalibraties door.

PU.05

6.2.10 Referentiestandaarden herleidbaar naar 
(inter)nationale standaarden / Herleidbaarheid naar 
(inter)nationale materialen van de 
referentiematerialen

6.2.10      Referentiematerialen worden, indien mogelijk, herleid tot nationale of 
internationale referentiematerialen, indien deze bestaan.

PU.05

Eisen aan middelen 
Personeel

Voorziening en uitrusting
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6.2.11 (Procedures voor) inkoop 6.2.11      Indien de resultaten van keuringsactiviteiten dit vereisen, beschikt de 
keuringsinstelling over procedures voor de selectie en goedkeuring van leveranciers, 
de controle van inkomende goederen en diensten, en de garantie van geschikte 
opslagfaciliteiten.

a) Procedure m.b.t. leveranciersbeoordeling

OPV.03/ PV.04/A.04 1.3

b) Procedure m.b.t. verificatie inkomende goederen PU.05 / PU.05a PU.06 / 
PU.06a PV.04

c) Procedure m.b.t. verzorgen van opslagruimte PU.05 / PU.05a PU.06 / 
PU.06a PV.04

6.2.12 Condities van opgeslagen objecten / Opgeslagen 
items periodiek beoordelen.

6.2.12      Indien van toepassing, wordt op gepaste tijden de staat gecontroleerd 
waarin de opslagfaciliteiten zich bevinden, om zo eventuele schade op te sporen.

N.v.t.

6.2.13 Computers of geautomatiseerde uitrusting 6.2.13      Indien de keuringsinstelling computers of ander geautomatiseerd materiaal 
gebruikt voor keuringen, zorgt deze ervoor dat: de software aangepast is aan het 
gebruik;

a) Verzorgen adequate computer software (-berekening validatie, - beoordeling hard- 
en software, - beoordeling na vervanging hard - en software, software updaten)

procedures opgesteld en uitgevoerd zijn voor het beschermen van de integriteit en 
veiligheid van gegevens;

b) Beschermen/ beveiligen computer data
de computers en ander geautomatiseerd materiaal zich in goede staat van werking 
bevinden.

c) Onderhoud van hard- en software
6.2.14 Uitrusting met gebreken / Procedure defecte 

instrumenten
6.2.14      De keuringsinstelling beschikt over gedocumenteerde procedures inzake 
defect materiaal. Het defect materiaal wordt uit dienst genomen door verwijdering of 
duidelijke markering. De keuringsinstelling bestudeert de gevolgen van het defect op 
voorgaande keuringen en neemt, indien nodig, passende corrigerende maatregelen. 

6.2.15 Relevante informatie vastleggen / Dossiervorming 
meetinstrumenten, identificatie en onderhoud

6.2.15      Relevante informatie betreffende materiaal, met inbegrip van software, 
wordt geregistreerd. Dit geldt ook voor de identificatie en, indien van toepassing, voor 
de informatie inzake kalibratie en het onderhoud.

6.3
6.3.1 Competentie en voldoen aan relevante vereisten / 

Uitbestedingsprocedure
6.3.1          De keuringsinstelling voert zelf de inspectie uit, dat bij contract aanvaard 
is. Wanneer een keuringsinstelling een deel van de inspectie uitbesteedt, dan 
verifieert en toont de keuringsinstelling aan dat de onderaannemer bevoegd is om de 
betreffende activiteiten uit te voeren, en, indien van toepassing, dat aan de relevante 
voorwaarden uit de internationale norm of andere beoordelingsnormen wordt voldaan.

A.04, PU.04

6.3.2 Klant informeren over intentie tot uitbesteding / 
Informeren van de klant bij uitbesteding

6.3.2          De keuringsinstelling informeert de cliënt over het voornemen om een deel 
van de inspectie uit te besteden.

A.04, PU.02, PU.04

6.3.3 Verantwoordelijkheid voor vaststellen conformiteit / 
Verantwoordelijkheid na uitbesteding blijft bij 
inspecterende organisatie

6.3.3          De keuringsinstelling is verantwoordelijk voor het vaststellen van de 
conformiteit van het geïnspecteerde object met de normen, zelfs wanneer een deel 
van de inspectie uitbesteed is.

OPU.05, OPU.06

6.3.4 Register van onderaannemers / Dossiervorming 
uitbesteding (lijst organisaties)

6.3.4          De keuringsinstelling registreert en bewaart gegevens over de 
competentie van de onderaannemers, alsook de bewijzen van hun conformiteit met 
de internationale normen of andere beoordelingsnormen. De keuringsinstelling houdt 
een register bij van alle onderaannemers.

PV.03

7
7.1
7.1.1 Gebruik van methoden en procedures als beschreven 

in vereisten / Gebruik van (wettelijke) 
inspectiemethoden en procedures 

7.1.1          De keuringsinstelling gebruikt de keuringsmethodes- en procedures die 
gedefinieerd zijn in de voorwaarden waaraan de conformiteit moet voldoen. Indien 
deze methodes en procedures niet gedefinieerd zijn, ontwikkelt en gebruikt de 
keuringsinstelling specifieke methodes en procedures (zie 7.1.3). De 
keuringsinstelling informeert de cliënt indien de door de cliënt voorgestelde 
keuringsmethode ongeschikt is.

A.06 Structuur 
kwaliteitssysteem / Hfdst 
OPU/ PU.01/ PU.02

7.1.2 Gedocumenteerde instructies voor planning, 
monstername en technieken / Documenteren van 
instructies mbt planning en inspectietechnieken

7.1.2          De keuringsinstelling heeft en gebruikt gedocumenteerde instructies voor 
de planning van inspecties en voor de inspectie- en bemonsteringtechnieken. Het 
ontbreken van dergelijke instructies kan immers de effectiviteit van het 
keuringsproces in gevaar brengen. In voorkomend  geval beschikt de 
keuringsinstelling over voldoende kennis van statistische technieken om te 
garanderen dat de bemonsteringsprocedures statistisch correct zijn en dat de 
verwerking en interpretatie van de resultaten bevredigend zijn.

PU.02 

7.1.3 Passende en gedocumenteerde eigen methoden / 
Indien geen standaard inspectie mogelijkheden 
bestaan, beschijven van gehanteerde inspectie 
technieken

7.1.3          Wanneer de keuringsinstelling gebruik moet maken van niet-
gestandaardiseerde keuringsmethodes- en procedures, zijn deze methodes en 
procedures passend en volledig gedocumenteerd.

Hfdst OPU/ PU.01/ PU.02

7.1.4 Actuele en beschikbare instructies, procedures etc. / 
Geupdate instructies beschikbaar voor al het 
personeel

7.1.4          Alle instructies, normen of procedures, rekenbladen, controlelijsten en 
referentiegegevens die relevant zijn voor het werk van de keuringsinstelling, zijn up-to-
date en beschikbaar voor het personeel.

Hfdst OPU/ PU.02/ PMO.03

7.1.5a Beheersing van contracten en werkopdrachten / 
Dossier volgingssysteem

7.1.5          De keuringsinstelling heeft een controlesysteem van contracten en 
werkorders dat ervoor zorgt dat:
-            de uit te voeren werken binnen het expertisedomein vallen en er voldoende 
middelen zijn om aan de voorwaarden te voldoen;

7.1.5b -            de eisen van de personen of instellingen die een beroep doen op de diensten 
van de keuringsinstelling naar behoren gedefinieerd zijn, en dat bijzondere 
voorwaarden zo begrepen worden dat er eenduidige instructies gegeven kunnen 
worden aan het personeel;

7.1.5c -            het uitgevoerde werk regelmatig wordt gecontroleerd en eventueel 
gecorrigeerd;

Hfdst OPU/ TAKEN NBKB 
administratie

7.1.5d -            aan de eisen van het contract of werkorder wordt voldaan. Hfdst OPU/ PU.05

Inspectiemethodes en -procedures

PMO.11

PU.05, PU.05a, PU.06, 
PU.06a

Hfdst OPU/ PU.05

Uitbesteding

Procesvereisten 
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7.1.6 Integriteit van informatie van derden / Verkrijgen 
informatie van andere partij verifieren

7.1.6          De keuringsinstelling controleert de informatie, verkregen door andere 
partijen, wanneer die gebruikt wordt in het kader van het keuringsproces.

Hfdst OPU/ OPU.01  /PU.02

7.1.7 Tijdig vastleggen van waarnemingen en gegevens / 
Notities maken tijdens de uitvoering van de inspectie

7.1.7          De waarnemingen of gegevens die verkregen zijn tijdens een keuring 
worden zo vlug mogelijk geregistreerd, om verlies van belangrijke informatie te 
vermijden.

Hfdst OPU/ PU.02

7.1.8 Calculaties en gegevensoverdrachten controleren / 
Controleren van verzonden data

7.1.8          Berekeningen en gegevensoverdracht zijn onderworpen aan een gepaste 
controle.

PU.02

7.1.9 Gedocumenteerde veiligheidsinstructies / Instructies 
veilig uitvoeren van de werkzaamheden 

7.1.9          De keuringsinstelling beschikt over gedocumenteerde instructies om de 
inspectie in alle veiligheid uit te voeren.

A.04 2.2/ A.04 1.4/ PU.02 3, 
PU.07

7.2
7.2.1 Unieke identificatie van objecten en monsters / 

Markeren te inspecteren materiaal
7.2.1          De keuringsinstelling zorgt ervoor dat de te keuren stalen en objecten een 
unieke identificatie hebben, om verwarring over de identiteit te vermijden.

PU.02

7.2.2 Voorbereiden van objecten / Nagaan of te inspecteren 
materiaal gereed is voor inspectie

7.2.2          De keuringsinstelling controleert of het te keuren object de nodige 
voorbereiding ter controle gekregen heeft.

PU.02

7.2.3 Afwijkingen / geschiktheid van objecten / Afwijkingen 
dienen door de inspecteur genoteerd en gemeld te 
worden.

7.2.3          Elke schijnbare afwijking die aan de inspecteur wordt gemeld of die hij/zij 
zelf vaststelt, wordt opgenomen vóór het begin van de keuring. In geval van twijfel 
over de geschiktheid van het object voor de voorziene keuring, of indien het object 
niet voldoet aan de verstrekte omschrijving, neemt de keuringsinstelling contact op 
met de cliënt voor aanvang van de keuring.

PU.02

7.2.4 Verval / beschadiging van objecten voorkomen / 
Procedures en opslag voor het tegengaan van schade 
van te onderzoeken materialen onder de 
verantwoordlijkheid van de inspecterende organisatie.

7.2.4          De keuringsinstelling beschikt over gedocumenteerde procedures en 
geschikte installaties om verlies van kwaliteit en beschadiging van de gekeurde 
objecten te vermijden, wanneer die onder de verantwoordelijkheid van de 
keuringsinstelling vallen.

N.v.t.

7.3
7.3.1 Registratiesysteem / Dossiervorming inspectie 7.3.1          De keuringsinstelling houdt een registratiesysteem (zie 8.4) up-to-date om 

de correcte uitvoering van de keuringsprocedures aan te tonen en om de evaluatie 
hiervan toe te laten.

PU.02, hfdst OPU

7.3.2 Herleidbaarheid naar inspecteur / Inspecteur (intern) 
herleidbaar naar inspectie

7.3.2          Wie de keuring uitgevoerd heeft, is intern traceerbaar via het certificaat of 
het keuringsrapport.

PU.01,PU.02, hfdst OPU

7.4
7.4.1 Inspectie resulteert in rapport/certificaat / Inspectie 

rapportage op te maken
7.4.1          Het werk uitgevoerd door de keuringsinstelling wordt beschreven in een 
keuringsrapport- of certificaat.

PU.02, hfdst OPU

7.4.2 Onderdelen van inspectierapporten en -certificaten / 
Inspectierapportage bestaat uit: identiteit van de 
inspectieoraganisatie, datum inspectie, identificatie 
geinspecteerde materiaal, datum afgifte, markering 
van goedkeur, inspectieresultaten, akkoordverklaring

7.4.2          Elk keuringsrapport- en certificaat bevat volgende elementen:
-            identificatie van de uitgevende instelling;
-            unieke identificatie en uitgiftedatum;
-            datum of data van keuring;
-            identificatie van het gekeurde object of de objecten;
-            handtekening of andere indicatie van goedkeuring door het bevoegde 
personeel;
-            een conformiteitsverklaring, indien van toepassing;
-            de keuringsresultaten, behalve wanneer beschreven zoals in 
overeenstemming met 7.4.3.

Hfdst OPU

7.4.3 Verwijzing naar inspectieresultaten / 
Certificaatverstrekking met inspectieresultaten, alleen 
als er tevens een rapportage met resultaten bestaat.

7.4.3          Een keuringsinstelling geeft enkel een keuringscertificaat uit dat geen 
keuringsresultaten bevat (zie laatste punt 7.4.2), indien het een keuringsrapport kan 
opstellen dat de keuringsresultaten bevat en dat gelinkt is aan het keuringscertificaat.

PU.02

7.4.4 Correct, accuraat en helder rapporteren / Rapportage 
dient correct, accuraat en overzichtelijk opgemaakt te 
zijn

7.4.4          Alle informatie (zie 7.4.2) is correct, nauwkeurig en duidelijk weergegeven. 
Indien het keuringsrapport- of certificaat resultaten door onderaannemers bevat, 
worden deze resultaten duidelijk aangeduid.

PU.02

7.4.5 Correcties en aanvullingen / Correcties op de 
rapportage dienen overzichtelijk te worden genoteerd.

7.4.5          Correcties of toevoegingen aan een reeds ingediend keuringsrapport-of 
certificaat worden opgenomen in overeenstemming met de relevante voorschriften uit 
deze clausule (7.4). Een gewijzigd rapport of certificaat identificeert het rapport of 
certificaat dat het vervangt.

PU.02 11 / PV.05

7.5
7.5.1 Gedocumenteerd proces / Procedure voor ontvangst, 

evaluatie en behandeling van klachten en beroepen.
7.5.1          De keuringsinstelling beschikt over een gedocumenteerde werkwijze om 
klachten en bezwaren te registreren, analyseren en behandelen.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.5.2 Beschrijving afhandelingsproces beschikbaar / 
Procedure dient bekend te worden gemaakt voor alle 
partijen

7.5.2          Een beschrijving van de werkwijze bij klachten en bezwaren is 
beschikbaar op vraag van elke belanghebbende.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.5.3 Bevestiging / Na ontvangt dient bekend te worden 
gemaakt of de klacht in behandeling wordt genomen 
en de klacht behandelen.

7.5.3          Na ontvangst van een klacht, bevestigt de keuringsinstelling of de klacht 
betrekking heeft op keuringsactiviteiten waarvoor het verantwoordelijk is, en indien dit 
het geval is, behandelt het de klacht.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.5.4  7.5.4          De keuringsinstelling is verantwoordelijk voor alle beslissingen, op wat 
voor niveau dan ook, over de werkwijze waarop klachten en bezwaren worden 
behandeld.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.5.5 Geen discriminerende maatregelen / Geen 
discriminerende acties mogen uit de klachten en of 
beroepen voortkomen

7.5.5          Resultaten en beslissingen inzake bezwaren leiden niet tot 
discriminerende acties.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.6

7.6.1a Elementen en methoden / Procedure voor klachte en 
beroepen moet bevatten: proces van ontvangst, 
onderzoek valideren, en beslissing, dossiervorming 
klachten en beroepen, zekerstellen dat adequate 
maatregellen genomen worden.

7.6.1          De werkwijze om klachten en bezwaren te behandelen, bevat minstens 
volgende elementen en methoden:
-            een beschrijving van het proces van ontvangst, validatie en onderzoek van 
de klacht of het bezwaar en de beslissing welke acties ondernomen moeten worden;

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.6.1b -            de opvolging en registratie van klachten en bezwaren, met inbegrip van de 
acties ondernomen om ze op te lossen;

7.6.1c -            de garantie dat elke gepaste actie werd ondernomen.
7.6.2 Validatie / Verantwoordelijk voor verzamelen 

informatie betreffende de klacht of beroep
7.6.2          De keuringsinstelling die een klacht of bezwaar ontvangt, is 
verantwoordelijk voor het verzamelen en verifiëren van alle nodige informatie nodig 
om die klacht of dat bezwaar te valideren.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.6.3 Informeren klager / Indien mogelijk bevestigen 
ontvangst klacht of beroep incl informeren voortgang 
afhandeling klacht

7.6.3          In de mate van het mogelijke bevestigt de keuringsinstelling de ontvangst 
van de klacht of van het bezwaar. De keuringsinstelling houdt in ieder geval degene 
die de klacht of bezwaar heeft neergelegd op de hoogte van de vooruitgang en de 
resultaten.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.6.4 Onafhankelijke besluitneming / Communicatie mag 
niet gemaakt worden door personeel betrokken bij de 
inspectiewerkzaamheden.

7.6.4          De beslissing die wordt meegedeeld aan degene die de klacht of het 
bezwaar heeft neergelegd, is genomen, of onderzocht en goedgekeurd, door één of 
meerdere personen die niet betrokken waren bij de desbetreffende 
keuringsactiviteiten.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

7.6.5 Formeel bericht afronding / De einde van de klacht 
wordt bekend gemaakt bij de klager.

7.6.5          In de mate van het mogelijke laat de keuringsinstelling formeel weten aan 
degene die de klacht of het bezwaar heeft neergelegd, dat de klacht of het bezwaar is 
afgehandeld.

A.04 1.3/ PV.05/ OPV.04

Behandeling van inspectieobjecten en monsters

Inspectie registraties

Inspectierapporten en -certificaten 

Klachten en beroepen

Proces klachten en beroepen
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8
8.1
8.1.1 Algemeen / Managementsysteem op te zetten 8.1.1          Algemeen 

De keuringsinstelling maakt en onderhoudt een managementsysteem dat in staat is 
om de consequente naleving van de eisen van deze internationale norm te bereiken, 
in overeenstemming met Optie A of Optie B.

8.1.2 Optie A / Zelf managementsysteem op te zetten of 
volgens iso 9001 systeem op te zetten

8.1.2          Optie A (specifiek managementsysteem)
Het managementsysteem van de keuringsinstelling omvat de volgende punten:
-            documentatie over het managementsysteem (bv. handleiding, beleid, 
omschrijving van verantwoordelijkheden) (zie 8.2);
-            documentenbeheer (zie 8.3);
-            registratiebeheer (zie 8.4);
-            nazicht management (zie 8.5);

 -            interne audit (zie 8.6);
 -            corrigerende maatregelen (zie 8.7);

 -            voorzorgsmaatregelen (zie 8.8);
- klachten en bezwaren (zie 7.5 en 7.6).

8.1.3 Optie B / Zelf managementsysteem op te zetten of 
volgens iso 9001 systeem op te zetten

8.1.3          Optie B (managementsysteem ISO 9001) 
De keuringsinstelling heeft en onderhoudt een managementsysteem dat voldoet aan 
de ISO 9001-eisen, en kan daarmee de goede uitvoering van de eisen van de ISO 
17020:2012 ondersteunen en aantonen (cfr. Optie A: 8.2 – 8.8).

8.2
8.2.1 Beleid en doelstellingen / Beleid, doelstellingen en 

missies door bestuur op te zetten.
8.2.1          De directie van de keuringsinstelling heeft een beleid en doelstellingen om 
te voldoen aan de internationale norm gedefinieerd, gedocumenteerd en geüpdatet. 
De directie zorgt ervoor dat dit beleid en deze doelstellingen gekend zijn en 
uitgevoerd worden op alle niveaus van de keuringsinstelling.

A.04, MO.01 

8.2.2 Top management commitment / Bewijsvoering door de 
leidinghebbende dient geleverd te worden mbt de 
betrokkenheid tot ontwikkeling en implementatie van 
de norm

8.2.2          De directie bewijst de inzet inzake de ontwikkeling en de werking van het 
managementsysteem en de doeltreffendheid ervan voor het bereiken van een goede 
uitvoering van de internationale norm.

A.04 Beleid, doelstellingen, 
middelen en rev.10

8.2.3a ‘Kwaliteitsmanager’ / Kwaliteitsmanager aan te stellen 
door inspecterende organisatie

8.2.3          De directie van de keuringsinstelling heeft een directielid benoemd dat, 
ongeacht andere verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid en bevoegdheid 
heeft om:
-            ervoor te zorgen dat processen en procedures die nodig zijn voor het beheer 
van het managementsysteem worden gedefinieerd, in werking worden gesteld en 
worden onderhouden; en

A.02,A.04,A.06,A.08,MO.06,P
MO.03

8.2.3b -            verantwoording af te leggen aan de directie over de uitvoering van het 
managementsysteem en de eventuele nodige verbeteringen ervan.

PV

8.2.4 Documentatie / Handboek dient alle verplichte 
procedures te bevatten

8.2.4          In het managementsysteem is opgenomen, of wordt verwezen naar of is 
gelinkt aan alle documentatie, processen, systemen, registraties, enz. inzake het 
voldoen aan de vereisten van de internationale norm.

A.01a MTX

8.2.5 Toegankelijkheid / Handboek toegankelijk zijn voor 
allen

8.2.5          Alle personeelsleden betrokken bij keuringsactiviteiten hebben toegang tot 
de documentatie van het managementsysteem en tot gerelateerde informatie die 
betrekking heeft op hun verantwoordelijkheden.

BCS systeem, NBKB Website, 
PMO.03

8.3
8.3.1 Procedures / normen en richtlijnen / Procedure voor 

beheer documenten
8.3.1          De keuringsinstelling stelt procedures op om de (interne en externe) 
documenten inzake de vereisten aan de internationale norm te beheren.

PMO.03, PMO.12, BCS 
systeem

8.3.2a Beheersingsmechanismen / Procedure beheer 
handboek, revisises

8.3.2          De procedures beschrijven de nodige maatregelen om:
-            geschikt bevonden documenten goed te keuren alvorens de uitgifte ervan;

8.3.2b -            documenten te herzien, en indien nodig te updaten, en opnieuw goed te 
keuren;

8.3.2c -            ervoor te zorgen dat de wijzigingen en de actuele revisiestatus van de 
documenten geïdentificeerd zijn;

8.3.2d -            ervoor te zorgen dat de relevante versies van de toepasselijke documenten 
beschikbaar zijn op de plaats van gebruik;

8.3.2e -            ervoor te zorgen dat de documenten leesbaar blijven en gemakkelijk 
herkenbaar;

8.3.2f -            ervoor te zorgen dat externe documenten worden geïdentificeerd en de 
verspreiding ervan wordt gecontroleerd;

8.3.2g -            te voorkomen dat verouderde documenten onbedoeld gebruikt worden en 
deze gepast te benoemen indien ze, voor welk doel dan ook, bewaard worden.

8.4 Beheer van registraties 
8.4.1 Identificatie, opslag etc. van registraties / Procedure 

dossiervorming inspecties
8.4.1          De keuringsinstelling heeft procedures opgesteld om de nodige 
maatregelen te definiëren in verband met identificatie, opslaan, bescherming, 
toegankelijkheid, houdbaarheid en eliminatie van registraties betreffende de realisatie 
van de vereisten van de internationale norm.

BCS systeem en SharePoint

8.4.2 Archivering van registraties / Procedure mbt 
houdbaarheid dossiers

8.4.2          De keuringsinstelling heeft procedures opgesteld om de bewaringstermijn 
voor registraties vast te leggen volgens de contractuele en wettelijke verplichtingen. 
Toegang tot deze gegevens is conform de geheimhoudingsbepalingen.

PMO.03, BCS systeem

8.5 Management review 
8.5.1.1 Algemeen 8.5.1.1    De directie van de keuringsinstelling beschikt over procedures om op 

regelmatige tijdstippen het managementsysteem te controleren, met het oog op de 
continue geschiktheid, adequaatheid en effectiviteit, met inbegrip van het 
vastgestelde beleid en doelstellingen inzake het vervullen van de eisen van de 
internationale norm.

1) procedure managementreview
8.5.1.2 Algemeen 8.5.1.2    Deze controles worden één keer per jaar uitgevoerd. Desgewenst kan een 

volledig nazicht worden opgesplitst in verschillende segmenten, die uitgevoerd 
worden binnen 12 maanden (permanente controle).

2) managementreview minimaal eens per jaar
8.5.1.3 Algemeen 8.5.1.3    De gegevens van het nazicht worden bewaard.

3) verslag managementreview op te stellen
8.5.2 Input / Agendapunten input managementreview De inputgegevens voor de directiebeoordeling bevatten volgende informatie:

-            resultaten van de interne en externe audit;
-            feedback van cliënten en andere geïnteresseerden inzake de uitvoering van 
de internationale norm;
-            status van voorzorgs- en corrigerende maatregelen;
-            opvolging van acties ondernomen na vorige directiebeoordelingen
-            realisatie van doelstellingen;
-            aanpassingen die het managementsysteem kunnen beïnvloeden;
- klachten en bezwaren.

PV.01, agenda MR, notulen 
MR

Handboek

Managementsysteemdocumentatie 

Beheer van documenten 

PMO.03, BCS systeem

PV.01 / Directiebeoordeling

Managementsysteemvereisten
Opties
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8.5.3 Output / Agendapunten output managementreview De outputgegevens voor de directiebeoordeling bevatten beslissingen en acties 
 inzake:

 -            verbetering van de effectiviteit van het managementsysteem- en processen
-            verbetering van de keuringsinstelling inzake de vervulling van de eisen van 

 de internationale norm;
-            vereiste middelen.

PV.01, agenda MR, notulen 
MR

8.6 Interne audits 
8.6.1 Procedures / Procedure interne audit 8.6.1          De keuringsinstelling beschikt over procedures inzake interne audits om 

na te gaan of het voldoet aan de internationale norm en of het managementsysteem 
effectief in werking is gesteld en wordt uitgevoerd.

PV.02, PV.03

8.6.2 Auditprogramma / Planning interne audit 8.6.2          Een auditprogramma is gepland, rekening houdend met het belang van de 
processen en de sectoren van de audits, evenals met de resultaten van vorige audits.

PV.02, PV.03

8.6.3 Interne audits periodiek uitvoeren / Alle procedures te 
auditten om implementatie norm te auditten

8.6.3          De keuringsinstelling verricht periodieke interne audits, op een geplande 
en systematische manier, die alle procedures omvatten teneinde na te gaan of het 
managementsysteem efficiënt in werking gesteld is.

PV.01, PV.02

8.6.4 Frequentie / Zonodig en naar behoefte minste elke 12 
maanden de interne audit uit te voeren

8.6.4          De interne audits worden minstens één keer per jaar uitgevoerd. PV.01, PV.02

8.6.5a Kwalificaties, rapportage, follow-up / Uitvoering 
interne audit beslaat:
gekwalificeerde personeel, geen auditting van eigen 
werk, bekendmaking aan audittee van de audit, 
auditresultaten op korte termijn verhelpen, kansen 
komend uit de interne audit identificeren, resultaten 
interne audit verslagleggen

8.6.5          De keuringsinstelling garandeert dat:
-            interne audits worden uitgevoerd door gekwalificeerd en deskundig 
personeel op gebied van inspectie, audit en de vereisten van de internationale norm;

8.6.5b -            auditoren verrichten geen audit op hun eigen werk;
8.6.5c -            personeel verantwoordelijk voor de geauditeerde sector wordt op de hoogte 

gebracht van de resultaten van de audit;
8.6.5d -            alle acties volgend op een interne audit worden tijdig en op een gepaste wijze 

uitgevoerd;
8.6.5e -            alle eventuele verbeteringen worden aangeduid;
8.6.5f -            de resultaten van de audit worden gedocumenteerd.
8.7
8.7.1 Procedures m.b.t. afwijkingen / Procedure voor 

identificeren en managen non confirmities vastleggen
8.7.1          De keuringsinstelling beschikt over procedures om afwijkingen in de 
activiteiten te identificeren en te beheren.

PV.05

8.7.2 Maatregelen om oorzaken te elimineren / herhaling te 
voorkomen / Non conformities verhelpen en de 
oorzaak trachten te verhelpen

8.7.2          De keuringsinstelling onderneemt tevens, indien nodig, acties om de 
oorzaken van afwijkingen te verwijderen, om herhaling te voorkomen.

8.7.3 Passende maatregelen / Omvang achterhalen en 
verhelpen

8.7.3          Corrigerende maatregelen zijn afgestemd op de gevolgen van de reeds 
ervaren afwijkingen.

8.7.4a Inhoud procedures / De procedure omvat: 
identificeren non-conformities, oorzaak achterhalen 
van de non-conformities, corrigeren van de non-
conformities, non-conformitiesevalueren om te 
achterhalen of deze niet terugkomt, acties inplannen 
en implementeren, de resultaten van de acties 
vastleggen, effectiviteit van de corrigirende acties 
reviewen

8.7.4          De procedures definiëren eisen inzake:
-            identificatie van de afwijkingen;

8.7.4b -            bepaling van de oorzaken van de afwijkingen;
8.7.4c -            correctie van de afwijkingen;
8.7.4d -            beoordeling van de noodzaak om acties te ondernemen teneinde herhaling 

van de afwijkingen te voorkomen;
8.7.4e -            bepaling en tijdige uitvoering van de nodige acties;
8.7.4f -            vastlegging van de resultaten van de ondernomen acties;
8.7.4g -            beoordeling van de effectiviteit van de ondernomen corrigerende acties.
8.8
8.8.1 Procedures / Procedure voor preventieve acties 

vastleggen
8.8.1          De keuringsinstelling beschikt over procedures inzake het nemen van 
voorzorgsmaatregelen om de oorzaken van mogelijke afwijkingen te elimineren.

8.8.2 Passende maatregelen / Potentiele problemen 
voorkomen door de omvang van het mogelijke 
probleem te achterhalen en weg te nemen

8.8.2          De voorzorgsmaatregelen zijn aangepast aan de waarschijnlijke gevolgen 
van mogelijke problemen.

8.8.3a Inhoud procedures / De procedure omvat: 
identificeren potentiele non-conformitie, evalueren van 
de noodzaak tot actie om de non-conformitie voor te 
zijn, acties inplannen en implementeren, de resultaten 
van de acties vastleggen, effectiviteit van de 
preventieve actie reviewen

8.8.3          De procedures voor voorzorgsmaatregelen omschrijven volgende 
vereisten:
-            het identificeren van de mogelijke afwijkingen en de gevolgen ervan;

8.8.3b -            het beoordelen van de noodzaak om maatregelen te ondernemen om 
afwijkingen te voorkomen;

8.8.3c -            het bepalen en uitvoeren van de nodige maatregelen;
8.8.3d -            het vastleggen van de resultaten van de ondernomen maatregelen;
8.8.3e -            het beoordelen van de effectiviteit van de ondernomen 

voorzorgsmaatregelen.

Corrigerende maatregelen 

PV.05
Preventieve maatregelen 

PV.05,PV.07,PV.08

PV.02, MO.06
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           Stichting Nederlands Bureau Keuringen 
           Binnenvaart  (NBKB) 

 

 

1. Bezoekadres  
 Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart  
 Vasteland 78  
 3011 BN Rotterdam  
   
   
   

2. Telefoon  

 +31 (0)10 30 220 50  
   

3. Fax.  
 +31 (0)10 30 220 55  
   

4. E-mail: Mobiele telefoon na 
kantooruren 

 Directeur:                  Ing. H.J.G.J. Arntz        h.arntz@nbkb.nl +31 (0)6 220 383 60 
 Hoofd Afdeling Inspecties:         Ing. J. Schot    j.schot@nbkb.nl   +31 (0)6 204 893 76 
 Kwaliteitsmanager:                     Ing. H. Abdulkadir             h.abdulkadir@nbkb.nl    
   

5. Internet website  
  www.nbkb.nl     

   
 6. Scope van de werkzaamheden van de Stichting NBKB  

  Het als door ILT aangewezen keuringsinstantie uitvoeren van keurende 
werkzaamheden van de pakketten scheepstypen 1 b, 2, 3 en 4  

 

   
7. Copyright:  
 Het is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van de NBKB de 

inhoud of delen van de inhoud van het Kwaliteitshandboek NBKB of andere 
handboeken van het NBKB te kopiëren en/of aan derden ter inzage te verstrekken 
of te overhandigen.  

 

   

http://www.nbkb.nl/
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Introductie 
 
Stichting Nederlands Bureau Inspecties Binnenvaart (NBKB) 
 
1. Algemeen 
Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een nieuw beleid ingevoerd ten aanzien van de 
aanwijzing van particuliere instellingen of natuurlijke personen voor het verrichten van bepaalde 
werkzaamheden die samenhangen met het onderzoek van binnenvaartschepen en de uiteindelijke 
certificering van binnenschepen op basis van de geldende wet- en regelgeving. Met het nieuwe beleid streeft 
ILT naar een verhoging van de kwaliteit van de inspecties.  
 
Om van ILT gemandateerd te worden moet worden voldaan aan een aantal eisen. Daartoe behoort o.m. een 
accreditatie op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012, keuringsinstelling van Type A.  
De Stichting NBKB heeft de rol en taak om als onafhankelijke en neutrale organisatie de invoering van alle 
eisen ter verkrijging van een officieel mandaat te realiseren en een hoog kwaliteitsniveau te bewaken.  
 
NBKB certificeert vaartuigen binnen de taakoverdracht gespecificeerde pakketten 1B ,2 3 en 4. Nadere 

specificatie van de binnen deze pakketten behorende type vaartuigen is neergelegd in het SAP-I004 van de 

RvA.   
  
 
2. Redenen voor de invoering van een centraal kwaliteitssysteem door het Nederlands Bureau  
       Inspecties Binnenvaart (NBKB)  

• Door de centrale ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem op basis van  de 
algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die inspecties 
verrichten op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 ten behoeve van de reeds eerder door ILT 
erkende experts wordt uit een oogpunt van risicomanagement optimaal uitwerking gegeven aan de 
eisen die aan inspecties voor binnenvaartschepen worden gesteld en de juiste toepassing van de 
betreffende eisen.   

• De reeds eerder door ILT erkende experts, die beschikken over de benodigde ervaring in het 
inspecteren van binnenvaartschepen, zullen door middel van dit centraal ingevoerd en beheerd 
systeem aan de nieuwe voorwaarden van ILT kunnen voldoen en in staat zijn de inspecties voor 
binnenvaartschepen uit te blijven voeren.  

• De expertise en ervaring van de binnenvaartexperts blijven beschikbaar. Deze factoren leveren een 
substantiële bijdrage aan de eisen die in het kader van risicomanagement aan de kwaliteit van 
binnenvaartschepen worden gesteld en blijven op deze wijze voor de binnenvaartondernemers 
beschikbaar. 

• De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de expert en de kwaliteit van de inspectie worden door 
centraal toezicht gewaarborgd.  

• Door het geven van aanbevelingen aan de overheid kunnen veiligheid en kwaliteit van de 
binnenscheepvaart actief worden bevorderd. 
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1. Missie, doelstelling en beleid. 
 
1.1 De stichting heeft ten doel de kwaliteit en veiligheid van de binnenvaart te bevorderen middels het 

uitvoeren van centraal gecoördineerde inspecties namens de Nederlands overheid. Het namens de 
overheid uit te voeren takenpakket bestaat uit de pakketten 1b (tankschepen, vervoer van gevaarlijke 
stoffen zonder klasse), pakket 2 (schepen voor droge lading) en pakket 3 en 4 (passagiersschepen, 
sleep- en duwboten en patrouillevaartuigen).  
Zij streeft daarbij naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de opdrachtgevers, de eigenaren 
van binnenschepen, door uniform uitgevoerde en bewaakte inspecties binnen de genoemde 
takenpakketten zoals gedefinieerd in het aanwijzingsbesluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport 
van het Ministerie van ILenT.  

 
1.2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

 
- de centrale ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem op basis van de algemene 

criteria voor het functioneren van verschillende soorten  instellingen die inspecties 
verrichten op basis van NEN-EN-ISO/IEC17020 Type A 

 
- de permanente toetsing van de effectiviteit van haar dienstverlening en waar nodig treffen van 

corrigerende maatregelen ter verbetering van haar dienstverlening 
 

- de expertise en ervaring van de binnenvaartinspecteurs beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
binnenvaartmarkt en de inspecties van binnenvaartschepen uit te voeren tegen de achtergrond van 
de eisen die in het kader van risicomanagement aan de kwaliteit van schepen worden gesteld. 
 

- de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen. 
 
1.3. Haar beleid is erop gericht om met de beschikbare expertise kwalitatief hoogstaande dienstverlening 
aan de binnenvaartmarkt aan te bieden. Dit beleid wordt gerealiseerd door een:  
 - kwaliteitssysteem 
 - een opleidingssysteem met evaluaties en feedback sessies  

- een bewaking en beheersing van de risico’s van de betrokken partijen op basis van een risico 
  analyse.  

 
1.3.1. Kwaliteitssysteem 

 
De implementatie van het kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17020 draagt ertoe bij de 
uitoefening van de gemandateerde taken te optimaliseren, waar nodig te verbeteren en optimaal af stemmen 
op de eisen aan en wensen van de te inspecteren binnenvaartschepen. Ter ondersteuning van dit proces 
worden verbeteringen, afwijkingen, klachten, preventie en klanttevredenheid geregistreerd, geanalyseerd en 
waar vereist preventieve en/of correctieve maatregelen getroffen. Dit teneinde bij te dragen tot een efficiënter 
en effectiever systeem en verbetering van de dienstverlening aan de sector.  
Door middel van een specifiek ontwikkeld IT-systeem (Binnenvaart Certificatie Systeem BCS) tracht de 
stichting haar bedrijfsprocessen inzichtelijk en beheersbaar te maken en de processen te optimaliseren . Met 
behulp van het BCS wordt het inspectieproces geborgd en de verschillende stappen aantoonbaar gemaakt. 
 
Voortdurend wordt geanalyseerd of en op welke wijze verbeteringen, kwaliteit en efficiency kan worden 
bereikt a.d.h.v. audits, praktijkervaringen, bevindingen e.d. 

 
De Directie heeft een kwaliteitsmanager aangewezen, die ongeacht zijn andere taken een duidelijke 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid is toegekend om de kwaliteitsborging binnen de organisatie  te 
handhaven. Deze heeft te allen tijde directe toegang tot het hoogste management van de organisatie. 
       
In het kader van het leer- en verbeterproces zal NBKB op passende wijze deelnemen aan de uitwisseling 
van ervaringen met andere inspecterende instanties en aan normalisatiewerkzaamheden.  
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Bestuur en directie stellen jaarlijks het beleid vast. Ten aanzien van technische aspecten worden zij daarbij 
ondersteund door het advies van de Technische Commissie. 
  
1.3.2. opleidingssysteem met evaluaties en feedback sessies 
  
De betrokken inspecteurs worden onderworpen aan een intern door het bestuur op advies van de 
Technische Commissie vastgesteld opleidingssysteem. Er vindt een twee of meer jaarlijkse feedbacksessie 
plaats, waarbij de ervaringen uit de daar voorliggende periodes worden geëvalueerd en aanbevelingen voor 
de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan.  
 
1.3.3. Onafhankelijkheid, Onpartijdigheid en integriteit van de risico’s van de betrokken partijen 
     
Bestuur en directie dragen zorg dat het beleid gericht is op onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit 
van alle  functionarissen en medewerkers. Daarbij zal met name erop worden toegezien dat de uitvoerende 
inspecteurs vrij zijn van commerciële, financiële en andere druk die hun oordeel ten aanzien van  hun 
uitvoerende werkzaamheden zouden kunnen beïnvloeden.  
 
De onafhankelijkheid wordt op vier niveaus gewaarborgd, daar NBKB van mening is dat alleen het afdekken 
op inspectieniveau de onafhankelijkheid en integriteit niet voldoende waarborgt. De niveaus waar de 
waarborging op gestoeld zijn, zijn als volgt ingedeeld: 
  
A. Inspectieniveau  
Het “inspectie” personeel dient schriftelijk te verklaren onpartijdig te zijn en onafhankelijk van de organisaties 
die worden beoordeeld en alle hierbij ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het Management 
van NBKB zet alleen inspectiepersoneel dat volledig aan deze eisen voldoet. Daar waar geldt voor alle bij de 
inspectie betrokken medewerkers verklaren o.a. dat: 

 Zij geen (in)directe financiële belangen bezitten (c.q. hierin handelen) in de opdrachtgever of een 
hiermee verbonden partij; 

 Hun naaste familieleden eveneens geen dergelijke financiële belangen bezitten; 

 Voor zover zij hiervan op de hoogte zijn eveneens geen sprake is van dergelijke financiële belangen 
bij nauwe persoonlijke relaties;  

 Zij geen belangrijke functies vervullen bij een opdrachtgever, dat dergelijke functies ook niet worden 
vervuld door een collega’s in zijn/haar netwerk en dat – voor zover zij hiervan op de hoogte zijn – er 
eveneens geen sprake is van het vervullen van dergelijke functies door naaste familieleden en/of 
nauwe persoonlijke relaties; 

 Het hen niet is toegestaan personen of organisaties van buiten NBKB invloed te laten uitoefenen op 
de resultaten van uitgevoerde inspecties. Wanneer dit zich zou voordoen, dient dit terstond te 
worden gemeld aan de directie. 

 
B. Managementniveau  
Het top management dient schriftelijk te verklaren onpartijdig te zijn en onafhankelijk van de organisaties die 
worden beoordeeld en alle hierbij ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen.  

 Zij geen (in)directe financiële belangen bezitten (c.q. hierin handelen) in de opdrachtgever of een 
hiermee verbonden partij; 

 Hun naaste familieleden eveneens geen dergelijke financiële belangen bezitten; 

 Voor zover zij hiervan op de hoogte zijn eveneens geen sprake is van dergelijke financiële belangen 
bij nauwe persoonlijke relaties;  

 Zij geen belangrijke functies vervullen bij een opdrachtgever, dat dergelijke functies ook niet worden 
vervuld door een collega’s in zijn/haar netwerk en dat – voor zover zij hiervan op de hoogte zijn – er 
eveneens geen sprake is van het vervullen van dergelijke functies door naaste familieleden en/of 
nauwe persoonlijke relaties; 
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 Het hen niet is toegestaan personen of organisaties van buiten NBKB invloed te laten uitoefenen op 
de resultaten van uitgevoerde inspecties. Wanneer dit zich zou voordoen, dient dit terstond te 
worden gemeld aan de directie. 
 

C. Organisatieniveau  

 NBKB  heeft op geen enkele wijze belangen in haar Expertise bureaus, ook mag zij geen belangen 
hebben in andere Inspectie Instellingen die inspecties uitvoert; 

 Expertise bureaus dan wel organisaties die getoetst kunnen worden op basis van het 17020 mogen 
op geen enkele wijze belangen hebben in NBKB, ook mag een andere Inspectie Instelling die 
inspecties uitvoert niet belangen hebben in NBKB.  

 
D. Procesniveau  

 NBKB dient ieder jaar een risico analyse van haar inspectie en kantoorpersoneel te maken evenals 
van het topmanagement. Aan de hand van de risico analyse kan besloten worden nadere 
maatregelen te nemen om het risico te beperken dan wel uit te sluiten;  

 NBKB dient ieder jaar een risico analyse te maken van haar overige werkzaamheden. Aan de hand 
van de risico analyse kan besloten worden nadere maatregelen te nemen om het risico te beperken 
dan wel uit te sluiten;  

 NBKB dient ieder jaar een algehele bedrijfsrisico analyse te maken waarin is opgenomen risico 
analyse personeel en overige werkzaamheden evenals alle andere aspecten waarin eventuele 
risico’s worden benoemd en geanalyseerd. NBKB  is verplicht eventuele nadere maatregelen te 
nemen op risico’s te beperken dan wel uit te sluiten. 

 
Iedere vorm van druk, commerciële, financieel of anderszins, die de inspecties kunnen beïnvloeden, dient te 
worden voorkomen en waar dit wél optreedt, dient dit direct gesignaleerd te worden opdat maatregelen 
kunnen worden getroffen. Risico’s t.a.v. het onpartijdig optreden van NBKB worden in kaart gebracht en 
geanalyseerd. Het management toont in deze risicoanalyse aan, dat deze risico’s worden geminimaliseerd of 
geheel worden weggenomen.  
 
De risico’s die binnen deze analyse worden meegewogen omvatten tenminste: 

 de risico’s van de relaties met afdelingen binnen NBKB en NBKB expertise bureaus die bij inspecties 
betrokken kunnen zijn; 

 de risico’s t.a.v. gerelateerde bedrijven of organisaties; 

 de risico’s t.a.v. klanten/eigenaren van NBKB; 

 de risico’s van relaties van medewerkers van NBKB; 

 de risico’s t.a.v. organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie, de levering, de 
installatie, de aanschaf, het eigendom, het gebruik of het onderhoud van de items/objecten die door 
NBKB worden geïnspecteerd.  

 
Verder worden voortdurend de risico’s t.a.v. de financiële positie van NBKB en de wijze waarop 
klanten/eigenaren hun financiële verplichtingen nakomen, de risico’s die in contractteksten aanwezig zijn en 
de risico’s die binnen marketing en sales ontstaan bij het werven van nieuwe klanten/eigenaren binnen de 
risicoanalyse meegewogen. 
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1.3.4. De borging (de bewaking en beheersing) van de risico’s van de betrokken partijen 
 

Jaarlijks wordt een analyse van de geïdentificeerde potentiële risico’s plaats teneinde te bezien of deze 
aanpassingen behoeven, op basis waarvan tevens jaarlijks risicoanalyses worden uitgevoerd van 
inspecteurs, commissieleden en bestuursleden. 
Interne en externe (b.v. RvA en IL&T) auditprocedures maken deel uit van het controlesysteem. Een 
competentiematrix, gekoppeld aan het BCS-systeem maakt deel uit van het beheersingsproces. Verder: 
 

 schenkt NBKB specifieke aandacht aan een conflict of interest bewaking en controle. 

 dienen alle inspecteurs de verklaring “Erecodex NBKB inspecteur” te ondertekenen, waarin 

clausules t.a.v. onder andere onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn opgenomen; 

 worden er per medewerker (inspecteurs, bestuurders, kantoorpersoneel) individuele risicoanalyses 

onpartijdigheid (belangenconflicten) opgesteld, waarin ook beheersmaatregelen kunnen zijn 

opgenomen; 

 worden er door NBKB elke twee jaar “kantooraudits” uitgevoerd op o.a. het aspect 

conflicterende activiteiten; 

 worden de websites van de expertisebureau’s regelmatig gecontroleerd op het aanbieden 

van conflicterende diensten; 

 hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend (“Geheimhouding-onpartijdigheid 

en privacy verklaring”; 

 werkt NBKB o.a. met papieren dossiers. Iedereen die toegang heeft tot de kantooromgeving, dient 

daarom een geheimhoudingsverklaring te hebben ondertekend (b.v. schoonmakers). 

1.3.5. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
 
NBKB hecht veel waarde aan de AVG en daarmee bescherming van, verantwoord en transparant omgang 
met persoonsgegevens. De nadere uitwerking van deze bewaking vindt zijn weerslag in de betreffende 
hoofdstukken van het handboek, de algemene voorwaarden, geheimhoudings- en 
onpartijdigheidsverklaringen en de samenwerkingsovereenkomst alsmede een risico beoordeling.  
 

Verder hanteert NBKB een strikt protocol met betrekking tot bescherming van eventuele persoonsgegevens 
die onder haar beheer zijn. NBKB is verantwoordelijk voor alle informatie die verkregen en gecreëerd wordt 
tijdens de uitvoering van inspectiewerkzaamheden. Al deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
Dit protocol is gepubliceerd op haar website. Het top managent van NBKB  onderschrijft de uitgangspunten 
van onpartijdigheid en onafhankelijkheid en conformeert zich doormiddel van ondertekening hieraan. Deze 
uitgangspunten zijn ook openbaar gepubliceerd op de website van NBKB  www.nbkb.nl. 

   
Er vindt geen uitbesteding van inspectiewerkzaamheden aan andere inspecterende instanties plaats.  
 
Klanten/eigenaren worden vooraf geïnformeerd over de wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan, 
middels de Algemene voorwaarden van NBKB of, indien van toepassing, via het contract dat met de 
klant/eigenaar wordt aangegaan. Indien van toepassing, wordt hierin ook duidelijk aangegeven welke 
informatie mogelijk beschikbaar wordt gesteld aan het publieke domein.  
 
Indien NBKB door een wettelijke plicht of door verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst met de 
desbetreffende klant/eigenaar, tijdens inspectie verkregen informatie aan derden dient te verstrekken, wordt 
de klant/eigenaar daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld, tenzij dit bij wet verboden is. 
 
Alle informatie die door NBKB over een klant/eigenaar wordt verkregen buiten de inspectiewerkzaamheden 
om, wordt tevens vertrouwelijk behandeld. 
 
Het kwaliteitssysteem zoals vastgelegd in het handboek is telkens in de laatste versie beschikbaar op de 
voor NBKB personeel en inspecteurs afgeschermde wiki-omgeving en of op de SharePoint van de stichting.  
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Alle medewerkers van NBKB dragen ervoor zorg dat alle registraties gedurende een vastgelegde periode 
veilig worden opgeslagen en conform de daarvoor gestelde eisen worden bewaard.  
 
1.4 Arbo- en veiligheidsbeleid 
 

Er is een systematisch arbobeleid voor de medewerkers van de kantoororganisatie van kracht. De 
inspecteurs dragen hun eigen verantwoordelijkheid m.b.t. Arbo wetgeving, (o.a. beschermende kleding, 
persoonlijke uitrusting/beschermingsmiddelen), en het veilig en verantwoord  uitvoeren van inspecties. Zij 
worden daarbij geacht de algemene en specifieke   veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.  

 
2.   Evaluatie doelstellingen. 
 
2.1 Directiebeoordeling 

De directie beoordeelt jaarlijks het kwaliteitssysteem (management review), waarbij het systeem, indien 
vereist, aangestuurd wordt middels correctieve en/of preventieve maatregelen.  
De directie en het managementteam evalueren de kwaliteitsdoelstellingen i.o.m. het MT en stellen 
nieuwe kwaliteitsdoelstellingen voor, die door het bestuur worden vastgesteld. 
De Directie draagt zorg dat medewerkers hun werkzaamheden kunnen verrichten met voldoende 
middelen en materialen.   

 
2.2 Bestuur  

Het bestuur stelt op voorstel van de directie de algemene en specifieke doelstellingen vast waarop de 
jaarlijkse budgetten zijn gebaseerd. Het bewaakt samen met de directie de realisatie van de 
doelstellingen en besluit indien nodig tot corrigerende maatregelen. De doelstellingen zijn SMART 
geformuleerd. Deze zijn opgenomen in het management review verslag. 

 
2.3  Financiële middelen 

De stichting NBKB is onafhankelijk en verwerft haar financiële middelen door o.a. vergoedingen voor 
verrichte prestaties van de opdrachtgevers. Haar activiteiten zijn niet winstgericht.  

 
 
 
 
 
 
 
Rotterdam,  10-3-2020 
 
 
 
 
 
                             
 
 
Dhr. Ing. H.J.G.J. Arntz 
Directeur 
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Inkoop (PMO) 

 

Uitvoering (PU) 

 

Verbetertraject (PV) 

 

Verkoop  (o.a. Opdrachtbevestiging incl. Alg. Voorwaarden etc.) 

 

Management  &  Organisatie (ALG, MO) 
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1. Kwaliteitssysteem 
Het kwaliteitssysteem van het NBKB is mede gebaseerd op de norm voor algemene   
criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren t.w.: 
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en aanvullende eisen gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), telkens in de laatste versies.  
 
 
2. Kwaliteitshandboek 
Het kwaliteitshandboek bevat het beleid en beschrijft het kwaliteitssysteem voor  
keurende instanties “Type A”, de organisatie en haar taakuitvoeringen overeenkomstig gestelde  
eisen. Het bestaat uit een algemeen deel (Deel 1), uit de beschrijving van het Management en  
Organisatie (Deel 2 - MO), een beschrijving van de procedures Management en de Organisatie (Deel 
3 - PMO), een beschrijving van de procedures van de uitvoering inspecties (Deel 4 – PU) en tot slot 
een beschrijving van de procedures Verbetertraject (Deel 5 – PV). Alle ondersteunende documenten, 
formulieren, normen en werklijsten zijn te vinden in het Formulierenhandboek (FHB).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

Kwaliteitshandboek  

Beleid  

Omschrijving beleid, doelstellingen en betrokkenheid management. 

Kwaliteitsbeheersing en eisen 
Beschrijving van Organisatie, taken, uitvoering, processen volgens normeisen NEN-
EN-ISO/IEC 17020:2012 en aanvullende eisen gesteld door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en de  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), telkens in 
de laatste versies, mede als voorzitter van de Commissie van Deskundigen bedoeld 
in het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR), Binnenschepenbesluit 
(BSB), Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, 
Vastgesteld en gepubliceerd beleid van ILT. 

 

Procedures  

Omschrijving wie, welke activiteiten wanneer 
uitvoert. 

Ondersteunende documenten 

Standaardformulieren, normen, richtlijnen etc. 
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3. Leeswijzer 
 

Handboek NBKB 

Kwaliteitshandboek NBKB     Formulierenhandboek NBKB 

Deel 1 – Algemeen (Alg) ->     Formulieren Algemeen (ACCRED) 

Deel 2 – Management & Organisatie (MO) ->   Formulieren M&O (OMO) 

Deel 3 – Procedures Management & Organisatie (PMO) -> Formulieren Personeel M&O (OPMO) 

Deel 4 – Procedures Uitvoering (PU) ->    Formulieren Uitvoering (OPU) 

Deel 5 – Procedures Verbetertraject (PV) ->   Formulieren Verbetertraject (OPV) 
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  Inspectie Leefomgeving en 

Transport Binnenvaart (ILT) 
 
 

      

 

Inspecteurs 

Stichting 
Nederlands Bureau  Keuringen Binnenvaart 

(NBKB) 
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Voor overname werkzaamheden bij vervanging in geval van vakanties/afwezigheid, zie de functie-
omschrijvingen en activiteitenomschrijvingen. 

Hoofd Afdeling Inspectie 

(MT-lid) 

Directeur  
(MT-lid) 

 
Financiën 

 
Financieel / Administratief 

Medewerker Afdeling 
Inspectie  

Extern Acc. 
Bureau 

Kwaliteitsmanager  
(MT-lid) 

  
Management assistent / 

Administratief Medewerker 
Afdeling Inspectie 

 
Inspecteurs 

Technisch 
Medewerker Afdeling 

Inspectie 

Administratief Medewerker 
Afdeling Inspectie 

 
NBKB Monitor 

Automatisering en systeem 
beheer 

 
Manager Afdeling Inspectie 

 
Technische Commissie 

 
Commissie van Beroep 

 
Bestuur 
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Overleg Doel Deelnemers en 
onderwerpen 

Intentionele frequentie 

Bestuur Besturen van de stichting NBKB 
overeenkomstig de statuten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie notulen 

Min. 2x jaar, of meer 
naar behoefte. 

Technische Commissie Adviseert en informeert het bestuur 
acteert onafhankelijk en onpartijdig 
ten aanzien van zijn taken 

Min. 4x jaar, of meer 
naar behoefte. 
 

Management Beleid en besluitvorming 
operationeel 

Min. 4x per jaar, of 
meer naar behoefte 

Kwaliteit Beheersing en verbetering product- 
en dienst kwaliteit/Nieuwe BCS-
systeem 

Min. 6x per jaar, of 
meer naar behoefte  

BCS / IT Efficiënt en verbetering van de 
kwaliteit van de werkzaamheden 
binnen BCS 

Naar behoefte 

Evaluatiedagen  Evaluatie, terugkoppeling, opleiding, 
informatie 

Min. 2x per jaar, of 
meer naar behoefte 

Monitors Monitor gerelateerde zaken/ 
resultaten 

Min. 2x per jaar 

Teamoverleg Afstemming, informeren, 
operationeel binnen 

Min. 3x per jaar, of 
meer naar behoefte 

Evaluatie intern Evaluatie samenwerking, prestatie, 
beloning en ontwikkeling 

 
 

Zie 
onderstaande 

toelichting 

Min. 1x per jaar 

Evaluatie extern Evaluatie kwaliteit van het werk, 
service, samenwerking en 
bewustwording behoud/onderhoud 
van de competenties / kennis 

Min. 1x per jaar 

Directie-beoordeling Evalueren en vaststellen beleid & 
strategie 

Min. 1x per jaar 

 
Toelichting:  
 
Het NBKB heeft vastgesteld welke soorten van overleg en welke vormen van communicatie 
noodzakelijk zijn. Hieronder is een overzicht van deze (interne en externe) overlegmomenten en 
beschikbare communicatie middelen. Per overleg is het volgende vastgelegd: doel, frequentie, 
deelnemers, wijze van agendering en verslaglegging. De vastlegging vindt plaats middels de notulen 
/actielijst m.u.v., functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprek en directie-beoordeling hiervan 
vindt een aparte verslaglegging in juiste formulieren plaats. 
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