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1.  
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten 

instellingen die keuringen verrichten 

  

2. 

Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn. 
Besluit van 23 januari 1996 (Stb. 127), houdende het van kracht zijn 

voor de Rijn in Nederland van het Reglement betreffende het onderzoek 

van schepen op de Rijn 1995 (Besluit Reglement onderzoek schepen op 
de Rijn 1995 ) incl. alle wijzigingen en aanvullingen. V.w.b. de  

technische voorschriften die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de 

op de Europese binnenwateren varende binnenschepen is opgenomen in 
de ES-TRIN 

  

3. 

 

Richtlijn 2006/87 EG 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad  

van 12 december 2006.  V.w.b. de  technische voorschriften die 

noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de op de Europese 
binnenwateren varende binnenschepen is opgenomen in de ES-TRIN 

  

4. 

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor 

binnenschepen. In de ES-TRIN zijn  de  technische voorschriften  
opgenomen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de op zowel de 

Rijn als Europese binnenwateren varende binnenschepen, die leke twee 

jaar aangepast/ bijgewerkt e.d.. De Technische eisen uit de  R.O.S.R. en 
Richtlijn zijn samengevoegd in de ES-TRIN.  

  

5. 

Wet van 13 september 2007, Stb. 2007/49830 houdende bepalingen ter 

bevordering van de veiligheid van de vaart van schepen op 
buinnenwateren (Binnenvaartwet) 

  

6. 

Binnenvaartbesluit, Staatsblad 2009 164 

Besluit van 18 maart 2009, houdende nadere regels voor de 
binnenvaart (Binnenvaartbesluit) 

  

7. 

Binnenvaartregeling, Regeling houdende nadere regels voor de 

binnenvaart. (Binnenvaartregeling) 
Regeling van 02-06-2009, Nr CND/HDJZ-2009/105 sector SCH (Stcrt. 

2009/106, 12 juni 2009) 

  

8 
Besluit van 15 september 1994, houdende het van kracht zijn voor de 
Rijn in Nederland van het Reglement van politie voor de Rijnvaart 

(Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995,Stb.1994,770) (RPR) 

  

9. 

Besluit van 26 oktober 1983 (Stb.1983,682) tot vaststelling van een 
reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of 

aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart 

openstaan ) Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement) (BPR) 

  

10. 
Laatste versie ADN. Incl.. alle wijzigingen en aanvullingen (veelat twee-

jaarlijkse wijzigingen/aanpassingen). Staatscourant 2010, 20335 

  
  

  

  

11. Inspectie Leefogmeving en Transport   

  

  

12. Hoofd Afdeling Inspecties 

  
  

13. Indien vereist 

  

  

14. Directeur 

  

15. 
Symbool ondersteunende documenten in gebruik bij procedures (zie 

Matrix A.01a) 

2. R.O.S.R. 

5. Binnenvaart Wet 

10. Regeling vervoer over de 
binnenwateren gevaarlijke stoffen 

Aangepast 1 januari 2011 Staatscourant 

2010, 20335  

12. H.A.I. 

13. i.v. 

11. ILT 

14. D 

15. ► 

8. RPR 

9. BPR 

1. NEN-EN-ISO/IEC 
17020:2012 

 

3. EU Richtlijn 
2006/87 EG 

6. Binnenvaartbesluit 

7. Binnenvaartregeling 

4. ES-TRIN 
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Verklaring symbolen  stroom schema’s 
 
 
 
 
 
 

 

  

1 Bepaalde actie/activiteit 

  

  

  

2. Beslissing 

  

  

  

3. Gegevens 

  

  

  

4. Document 

  

  

  

  

  

5. Digitaal opgeslagen gegevens/data 

  

  

  

6. Mededeling (mondeling) 

  

  

  

7. Verwijzing naar andere procedure. (Interne opslag) 

  

  

  

  

8.  Toelichting op lijn. 

  

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6 

7. 

8. 
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1 Medewerker(s)/indiener 
 Dient voorstel in  bij Kwaliteitsmanager 

  

  

  

2. Kwaliteitsmanager 
 Overlegt met Afdelingshoofd 
 Indien “ Nee” verstrekt 

kwaliteitsmanager info aan indiener 

  

  

  

3. Kwaliteitsmanager  
 Stelt conform NEN-EN-ISO/IEC 

17020:2012 aanpassingsvoorstel op. 
 Communiceert met betrokkenen 
 Kenmerkt wijzigingen 

  

4. Managementteam 
 Beoordeelt aanpassingsvoorstel 

 Technische Commissie  

 Beoordeelt procedure aanpassing(en)  

slechts bij ingrijpende wijzigingen. 

  

5 Directeur 
 Beoordeelt procedure 

 Kwaliteitsmanager 
 Indien goedgekeurd: past Index, 

revisienummer(s) en datum aan. 
 Controleert of wijziging nog invloed 

heeft op overige vermeldingen in het 

Handboek en past deze waar nodig aan. 

 

 

 

6. Kwaliteitsmanager 
 Informeert ILT omtrent wijziging 

  
  

  

  

7.  Kwaliteitsmanager 

 Archiveert Master handboek en vervallen 

document(en) worden elektronisch 
opgeslagen. 

 Website NBKB, Secretariaat 
 Nieuwe versie Handboek wordt verwerkt 

binnen het BCS systeem en wordt op de 
NBKB website geplaatst. Experts en 

belanghebbenden worden geïnformeerd 

en sturen leesbevestiging dat zij notitie 
hebben genomen van de wijzigingen.  

 De formulieren binnen BCS dienen 

gemarkeerd te worden met de tekst: 

“Alleen de elektronische versie in het 

BCS systeem is de correcte versie.” 

 Secretariaat  
 Implementeert gewijzigde/aangevulde 

systeem 
 Algemeen (1t/m7) 

Bewaar- en opruimtermijn 

kwaliteitsmanagementsysteem 
De bewaar- en opruimtermijn voor registraties 

uit hoofde van het 

kwaliteitsmanagementsysteem is gesteld op 3 

jaar, tenzij wettelijk anders bepaald. 

Archivering en beheersing vindt digitaal plaats, 

op het netwerksysteem van de 

kantoororganisatie. 

1. Aanleiding 

Voorstel of 
VAKPT form. 

► 

Voorstel 

2. Aanpassing Nee 

Ja 
info 

3. Concept aanpassing Aanpassingsvoorstel 

4. Beoordeling 

Index aanpassen 5.Goedkeuring Ja Nee 

6. Info ILT  

7. Website NBKB 
-Handboek rev. Verwerken 

binnen BCS systeem en op 
Website NBKB plaatsen 

-Begeleidend schrijven 

-Leesbevestiging 
 

 

Uitgiftelijst► 

Beheer-  en 

termijnlijst 

► 
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1. Directeur 
 Stelt in overleg met afdelingshoofd 

aanpassing organisatie op 
 Bespreekt voorstel in MT 
 Stelt voorstel wijziging organisatie en 

indien vereist functieomschrijving op 
ter  goedkeuring voor aan  Bestuur. 

  

  

  

  

  

2. Bestuur 
 Beoordeelt voorstel wijziging 

organisatie, functieomschrijving en 
kwalificatie eisen.  

  

  

  

  

  
  

3. Secretariaat  
 Revideert organigram en distribueert 

organigram en functieomschrijving  
m.b.t. het NBKB Handboek. 

 Archiveert organigram en 

functieomschrijving 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Directeur 
 Draagt zorg voor implementatie 

organisatiestructuur. 

1. Bepalen aanpassing organisatie Organogram 

2. Beoordeling  

OK 

Nee Stop 

Functie 
omschrijving 

3. Distributie 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 

Organogram 

Functieomschrijving 

4. Implementatie 

NBKB Handboek 
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1  Directeur 

 
Stelt naar aanleiding van behoefte een 
voorstel  op 

  

  

  

2 Directeur 

 Beoordeelt voorstel 

 
Dient, indien nodig,  voorstel in bij het 

Bestuur 

 Bestuur NBKB 

 Beoordeelt Voorstel 

  

  

  

  

3. Directeur 

 Start personeelswerving 

  

  

  

  

  

4. Directeur 

 Selecteert en beoordeelt samen met 

afdelingshoofd  de kandidaat 

 Directeur  

 
Verkrijgt goedkeuring van bestuur  
terzake van beoordeling en 

kandidaatstelling 

  

  

  

  

  

  

  

5.  Directeur  

 Verzorgt documentatie/formulieren 

 Stelt contract op in duplo 

 contract wordt ondertekend door beide 

partijen 

 Doet contract aan medewerker  toekomen 

 
Archiveert contract, c.v., en bescheiden in 

personeelsdossier 

 
Beheert en actualiseert overzicht 
contracten   

 Secretariaat 

 Verzorgt mailing naar in en externe 

medewerkers  

  

  

1. Behoefte Voorstel 

2.Beoordeling Stop 

Nee 

Ja 

3.Werven 

4.Selecteren C.V. 

Kwalificatie criteria 

Beoordeling 

5.Aanstelling Beheer- en 
termijnlijst 

► 

 

Arbeidscontract 

Overzicht  NBKB 

arbeidscontracten 

Personeelsdossier NBKB 

NBKB geheimhouding- en 
onpartijdigheidverklaring ► 

 

Functie 
omschrijving 

(MO) 

Bericht naar in- en 

externe medewerkers  
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1. Directeur 
 Beoordeelt effectiviteit van geboden 

opleidingen/trainingen en genomen 

maatregelen. 

 

Houdt min. éénmaal per jaar een 

evaluatie gesprek met medewerker(s) 
en inventariseert opleidingswensen en 

opleidingsbehoefte. 

 
Opleidingsgegevens  worden 
geïnventariseerd 

 
Bespreekt voorgenomen opleidingen 

met Afdelingshoofd(en).   

 
Opleidingsgegevens vastleggen in 
evaluatierapport medewerker. 

  

  

2. Directeur 

 Stelt opleidingsbudget op 

 Verwerkt budget in begroting.  

  

3. Directeur 

 Beoordeelt  i.o.m. medewerker 

voortgang  opleiding/training 

 Archiveren kopie diploma/bewijs van 

deelname in personeelsdossier 

  

  

  

4.  Directeur 

 Beoordeelt effectiviteit van geboden 

opleiding/training en maatregelen. 

 Bespreekt effectiviteit met medewerker 

 
Legt resultaten vast in 

evaluatieformulier 

 Archiveert documenten 

2. Vaststellen 
opleidingsbudget 

Afdelingswensen 

Jaarlijks 
evaluatierapporten 

medewerker(s) 

► 
 

4.. Functioneren 

Opleidingsgegevens 

Personeelsdossier 

Jaarlijkse 
evaluatierapporten 

medewerker(s) 

► 
 

Opleidingsgegevens 1. Vaststellen 
opleidingen  

Jaarlijkse 
evaluatierapporten 

medewerker(s) 

► 
 

3.Bewaking en coaching 

 
Beheer- en 
termijnlijst 

► 
 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 
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1. Afdeling Inspecties  
 Stelt naar aanleiding aanmelding een  voorstel op  

2. Directeur/ Hoofd Afdeling Inspecties 
 Beoordeelt voorstel op criteria als neergelegd in 

MO12. - 5. Kwalificaties en 6. Ervaringseisen alsook 
op aantoonbare kennis m.b.t. het NBKB handboek 

 Indien Nee: 

Schriftelijke afwijzing,  kandidaat inspecteur(s) kan 
opnieuw  na aanleveren van vereiste documenten 

voor  beoordeling in aanmerking  komen  

3. Technische Commissie 
 Technische Commissie adviseert Directeur en Hoofd 

Afdeling Inspectie (HAI) omtrent benoeming 

aankomend inspecteur. 

4. Bestuur 
 Bestuur beoordeelt voorstel en besluit tot benoeming 
 Indien beoordeling  Bestuur  negatief,  volgt 

schriftelijke afwijzing 

 Directeur/Hoofd Afdeling Inspecties 
 Verzorgt schriftelijke afwijzing 

5.  Geautoriseerde NBKB monitor 
 Alle inspecteurs welke na  02-05-2003 geen officiële 

aanstelling als PEB door ILT hebben ontvangen en  

als NBKB inspecteur benoemd willen worden 
dienen de “Praktijk-audit” te ondergaan en de 

NBKB cursus "Wet- en regelgeving" module 1 en 2 

met succes te voltooien . 
 OPMO.08b ondertekenen en mede laten 

ondertekenen door inspecteur. 
 Beoordeelt uitvoering inspectie en  theoretische 

kennis wet- en regelgeving. 
 Bespreekt rapportage  met Hoofd Afdeling 

Inspecties. Overhandigd rapportage aan H.A.I. 

 Kandidaat NBKB Inspecteur 
 Voert inspectie van het schip uit onder 

verantwoordelijkheid van een NBKB inspecteur. 

 Tijdens uitvoering van inspectie vindt tevens 

theoretische toetsing plaats 

 Beoordeling monitor  wordt met aankomend NBKB 

inspecteur besproken. OPMO.08b mede 
ondertekenen 

6.  Directeur/ Hoofd Afdeling Inspecties  
 Indien beoordeling negatief volgt schriftelijke 

afwijzing. 

 Kandidaat NBKB inspecteur 
 Kan  “Praktijk her-audit”  aanvragen   

7.  Hoofd Afdeling Inspecties / Technische commissie  
 Indien Positief:  Goedkeuring tot benoeming 

inspecteur en indeling in competentiematrix middels 

voorstel door HAI aan Technische commissie en 

ingeven in BCS. Bij afwijzing voorstel HAI in 
overleg met Technische commissie herziening 

competentie. Na goedkeuring Technische commissie 

informatie competentie-indeling aan inspecteur en 
ingeven in BCS 

8. Secretariaat  
 Bereidt installatie NBKB inspecteur voor,  

Documenten: 
-Contracten , -Erecodex, -Username & Password 

 NBKB website, Geheimhoudings- en 

onpartijdigheidverklaring.  
cv, en indien van toepassing, Verklaring Arbeids 

Relatie opvragen.    
- Overzicht inspecteurs bijwerken 

 Factuur  naar inspecteur 

1. Aanmelding. 

-Verzoekschrift  tot benoeming  
-C.V. en Verkl.  omtrent “ het gedrag” 

-Bewijs van inwerkperiode en  werken 

 onder toezicht m.b.t. inspecties 

-C.V.  

-Verkl.  omtrent “Goed gedrag” 

-Functioneringsevaluatie 

  NBKB inspecteur   
-Toetsing theoretische kennis 

► 
 

Afwijzing 

Voorstel 

2. Beoordeling  

Afwijzing 

Voorstel 

 
Ja 

4. Beoordeling advies 
door Bestuur. 

Nee 

Ja 

8. Installeren 
NBKB 

inspecteur. 

Documenten ► 
 

Ja 

Goedkeuring 

Factuur 

5. “ Praktijk-monitoring ” 
uitvoering inspectie. 

-Functioneringsevaluatie 

  inspecteur  OPMO.06 
-Toetsing theoretische    

  kennis wet- en regelgeving 

  OPMO.07  

-Kennistoetsing NBKB  

  handboek OPMO.07b 

-Taken, verantw. en bev. 

 NBKB monitor OPMO.08b 

► 

 
 

6. OK? 

Nee 

 

Afwijzing 

 

Beheer- en 

termijnlijst 

► 
 

3. Advies Techn. 
Commissie 

OPMO.08b 

 

Nee 

7. Toekenning 
competentie in BCS 

Voorstel 
Beoordeling Technische 

Commissie 
Nee 

 

Ja 
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1.  Hoofd Afdeling Inspecties  

 
Inventariseert behoefte aan informatie 

en/of  presentaties en te nemen  

maatregelen. 

 Geautoriseerde  Monitor(s) 

 

Min. éénmaal per 2 jaar wordt de 

NBKB inspecteur gemonitord  tijdens 

praktische uitvoering van een inspectie 
, waarbij  toetsing in de praktijk van 

theoretische kennis wet- en regelgeving 

een onderdeel vormt. 

 
Noteert onderwerpen m.b.t. behoefte 

aan info/presentatie(s) en noteert deze 

op het evaluatieformulier . 

  

2. Hoofd Afdeling Inspecties  

 
Inventariseert en stelt onderwerpen ter 

info of presentaties  vast. 

 
Stelt onderwerpen voor uitwisseling 
ervaringen/ cursus en/of training vast.   

  

3. Hoofd Afdeling Inspecties 

 Organiseert Feedback dag(en) / cursus 
en/of training 

 
Stelt programma info- en 

ervaringsuitwisseling vast, incl.  vast 

agenda punt wet- en regelgeving 

 
Goedkeuring van programma door twee 

leden van Technische Commissie 

 Nodigt zonodig gastsprekers uit 

  

  

4.  Hoofd Afdeling Inspecties 

 Beoordeelt effectiviteit van geboden 

info/presentaties en maatregelen. 

 
Bespreekt zonodig effectiviteit  met 
NBKB inspecteur. 

 
Legt resultaten vast in 2-jaarlijks 

evaluatieformulier 

5. NBKB Inspecteurs  

 Secretariaat 

 
Registreert c.v.  en archiveert deze in 

dossier inspecteur 

2. Vaststellen informatie -
behoefte (n) 

2-Jaarlijkse  

functionerings 
evaluatierapporten 

inspecteurs ► 

 

4. Effectiviteit 

Programma Feed-Back 

dag(en)/cursus en/ of 

training.  

2-Jaarlijkse  

functionerings -
evaluatierapporten 

inspecteurs ► 

 

Inventarisatie 
van informatie  

1. Inventariseren 
informatiebehoefte (n) 

2-Jaarlijkse  

functionerings 
evaluatierapporten 

inspecteurs ► 

 
 

3. Organiseren van feed-
backdag(en)/ cursus en/ of 

training 

5. Registratie 

Dossier inspecteur 

 

Inventarisatie 

Beheer- en 

Termijnlijst 

► 
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1. Secretariaat   
 Selecteert inkomende post 

 Geadresseerde 
 Selecteert e-mail & fax 
 Distribueert inkomende correspondentie 

aan belanghebbende.  

  

 

 

2. Secretariaat 
 Voorziet ingekomen correspondentie van 

kenmerken 
 Draagt zorg voor distributie ingekomen 

documenten 
 Maakt zonodig kopieën 
 Archiveert origineel/kopie ingekomen 

correspondentie 

  

 
 

3. Secretariaat 

 Stelt (concept) document op 

 Stelt, indien nodig,  antwoord fax 

formulier op 
 Vervaardigt  uitgaande correspondentie 

indien vereist i.o.m. D en/of  HAI 
 Directeur/ Hoofd Afd. Inspecties 

 Ondertekent uitgaande correspondentie 

Bij afwezigheid van D / HAI  kan na 
overleg eveneens ondertekend worden 

door medewerker Secretariaat.  

  
 

 

 Secretariaat 

4. Maakt benodigde kopieën 
 Distribueert indien vereist duplicaten naar 

betrokkenen.  
 Archiveert uitgaande correspondentie 
  verzendt uitgaande correspondentie 

 Verzendt, indien nodig,  antwoord 
faxformulier 

1. Inkomende correspondentie 
Post 

2. Verwerking Kopie 

3. Uitgaande 
correspondentie Correspondentie 

4. Verzending Kopie Beheer- en termijnlijst 
► 

 

 

e-mail, fax 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 

Concept/ document 
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Item Onderwerp 

1. Secretariaat 

 

Medewerker bereidt jaarlijkse 
rapportage ILT voor en stelt 

concept op  volgens criteria 

gesteld door ILT 

  
  

  

  

2.  Hoofd Afd. Inspecties 

 
Controleert rapportage en brengt 

verslag uit aan Directeur 

 Directeur  

 Keurt rapportage  

  

3. MT  

 

Directeur bespreekt resultaten en 

stelt in overleg  budget vast voor 
komend jaar.  

 

 

 

 

 

 

4.  Secretariaat 

 Draagt zorg voor verzending  

 

 

 

 
 

  

5. Secretariaat 

 

Stelt concept rapportage op 
m.b.t. aantal tussentijdse 

inspecties  incl. criteria zoals 

vermeld onder  item 1.  

  

 

 

 

 
 

 
 

 

6. 
Directeur/Hoofd Afd. 

Inspecties 
 Kopieën rapportages inbrengen  

vergadering Tecnische 

Commissie en Bestuur NBKB  

 Bestuur  

 
Keurt resultaten afgelopen jaar 

en budget komend jaar  

  

  

1. Voorbereiding Jaarlijkse rapportage ILT 

2. Gegevens uit NBKB 
databank 

NBKB databank 
Concept 
Rapportage 

4. Versturen jaarlijkse rapportage (van afgelopen kalenderjaar 
voor 01 maart naar ILT) 

 

3. Resultaten te bespreken in MT  

6. Kopieën rapportages inbrengen in 
vergadering Technische Commissie en 

Bestuur NBKB 

5. Rapportage completeren met 
tussentijdse inspecties voor ILT en/of 

Klasse Bureau’s 

Criteria  

ILT 

Beheer- en 
termijnlijst  

► 
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1. Medewerker(s)  

 

Meldt behoefte aan soft- en 

hardware aan afdelingshoofd  

welke behoefte uitwerkt tot een 
voorstel 

2. Afdelingshoofd(en) 
 Onderzoekt behoefte, analyseert en 

stelt voorstel op  
 Informeert en bespreekt voorstel 

met  Directeur. 

 Directeur 
 Beoordeelt behoefte , overlegt 

zonodig met deskundige.  
 Indien afwijzing dan mondeling 

toelichten en aantekenen op 

voorstel incl. paraaf. 
 Draagt zorg voor aankoop  van 

hard-/software 

3. Afdelingshoofd(en) 
 Draagt zorg voor  en ontwikkeling 

van hard-/software  
 Overlegt met Directeur inzake 

noodzakelijkheid over extern 

onderhouds-/ beheercontract en 
SLA  

 Sluit zonodig onderhoudscontract, 

ontwikkelings-/hostingcontract en 
SLA af  

4. Afdelingshoofd(en) 

 Verifieerd in samenwerking met 

medewerkers NBKB 

 Indien niet akkoord: verder met 

de ontwikkeling  

5. Afdelingshoofd(en) 
 Implementeerd  in samenwerking 

met medewerkers NBKB  .  

6. Afdelingshoofd(en) 

 Valideerd na ruggespraak met 

Directeur 

 Indien niet akkoord: de 
implementatie verder verzorgen. 

 Beheert en actualiseert overzicht 

Hard- en software 
 Beheert en actualiseert autorisatie 

toegang computersysteem 
 Geeft de soft- en/of hardware vrij 

en informeert betrokken 

gebruikers, indien vereist. 

7. Afdelingshoofd(en) 
 Draagt binnen ontwikkelings-

/hostingscontract zorg voor 
dagelijkse back-up (server) 

 Draagt  binnen -/hostingscontract 

zorg voor bewaren back-up op een 

externe lokatie  

 Medewerker(s) 

 Zorgt voor opslag van 

aangemaakte data binnen  het web-

based systeem.  
 Meldt eventuele gebreken of 

foutieve werking van hard en 

software direct aan afdelingshoofd. 

 Afdelingshoofd(en) 
 Draagt zorg voor afhandeling 

gebreken /fouten van hard- en 

software  

1. Behoefte  

2. Goedkeuring 

Voorstel 

behoefte  

Nee 

3. Aankoop/ontwikkeling 

Bijstellen behoefte 

4. Verificatie 

Nee 

Onderhouds- 
contract / SLA 

Software/ 

BCS-systeem -  

DBS-systeem 

SharePoint 

7. Gebruik Back-up binnen beheer- 
hosting contract 

Autorisatie 

toegang ► 
 

Ja 
Afwijzing 

 
g 

Concept voorstel 

Voorstel 

Voorstel 

5. Implementatie Autorisatie 
toegang ► 

 

6. Validatie 

Autorisatie 

toegang ► 
 

Overzicht Hard 

en Software ► 
 

 

Nee 

Nee 

Software/ 

BCS-systeem -  

DBS-systeem 

SharePoint 

Software/ 

BCS-systeem -  

DBS-systeem 

SharePoint 
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1. Medewerker(s) / Inspecteur(s) 
 Meldt behoefte aan aanpassing 

website aan afdelingshoofd   

2. Afdelingshoofd 
 Onderzoekt behoefte, 

analyseert en stelt voorstel /tot  
concept aanvulling / 
aanpassing op  

 Informeert en bespreekt 
voorstel met Directeur. 

 Directeur  
 Beoordeelt behoefte , overlegt 

zonodig met deskundige.  
 Indien afwijzing dan mondeling 

toelichten en aantekenen op 
voorstel incl. paraaf. 

3. Afdelingshoofd(en) 
 Controleert en implementeert 

voorstel / aanvulling in 
samenwerking medewerkers 
NBKB.in website  

 Informeert betrokken 
gebruikers, indien vereist. 

4. Medewerker(s) 
 Archiveert oude versie 

1. Behoefte  

2. Goedkeuring 

Voorstel 

behoefte  

Nee 

3. Implementatie 
ImImImpolementeertAankoo

p/ontwikkeling 

Bijstellen behoefte 

Nee 

Ja 
Afwijzing 

 

g 

Concept voorstel 

Voorstel 

4. Archivering oude versie 
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Item.  

1. Secretariaat 

 Is verantwoordelijk voor  aanwezigheid 

van actuele normen, reglementen en 

richtlijnen  die betrekking hebben op  
inspectiewerkzaamheden. 

 NBKB inspecteur(s) 
 Zijn verantwoordelijk voor aanwezigheid 

van actuele normen, reglementen  en 
richtlijnen welke betrekking hebben op de 

uitvoering van inspecties.  

2. Secretariaat 
 Bewaakt actualiteit van 

normen, reglementen en richtlijnen  die 

betrekking hebben op  

inspectiewerkzaamheden. 

 NBKB inspecteur(s)  
 Bewaakt actualiteit van 

normen, reglementen en richtlijnen  die 
betrekking hebben op  

inspectiewerkzaamheden. 

3. Secretariaat 
 Is verantwoordelijk voor  

beheer en actualisatie  

normen/richtlijnen  en normenoverzicht 

ten kantore NBKB.   
 Informeert indien vereist medewerkers en 

NBKB inspecteurs over nieuwe normen 

/richtlijnen welke ontvangen zijn van 

ILT.  Draagt zorg voor verzending  aan 
NBKB inspecteurs d.m.v. antw.faxform. 

 Inbrengen als toelichting (indien vereist) 

op “Feed-Back” dag NBKB inspecteurs 

  

4.  Medewerkers en NBKB inspecteur(s) 
 Voeren werkzaamheden uit conform 

actuele normen en richtlijnen 

  

1. Normen: huidige 
(oud) 

2. Actualiseren 

4. Normen huidige 
(nieuw) 

Norm/Richtlijn Normen 
overzicht 

► 

 

Normen 

overzicht 

► 

 

3. Beheer Normen 
overzicht 
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 1. Directeur 
 Stelt jaarlijkse budget op  

 Directeur 
 Inventariseert vóór het einde van het 

kalenderjaar de kosten van o.a. : 
-Kosten 2- jaarlijkse monitoring NBKB 

inspecteur 

-Administratie en accountancykosten 
  opstellen jaarcijfers 

-Kosten bestuurders / beroeps  

 aansprakelijkheidsverzekering  
- Kosten soft-en hardware 

- Overige bedrijfskosten 

2. Secretariaat 
 Secretariaat ondersteunt desgewenst 

Directeur m.b.t. opstellen diverse 

kostenposten. 

 Directeur  
 Accordeert concept Ja/Nee 

   Legt budgetvoorstel met voorstel 
NBKB coordinatie en controle tarief 

voor aan bestuur ter goedkeuring 

  3. Bestuur 
   Accordeerd budget 

  4. Directeur 

   Legt op basis geaccordeerd budget 

coordinatie en controletarief NBKB 
admin. vast 

   Secretariaat 
   Informeert  betrokkenen  over 

coordinatie en controle tarief   

  5. Secretariaat 
   Inventariseert na afronding dossier 

kosten NBKB inspecteur 

coordinatietarief en WIOB tarief 
(wanneer WIOB operationeel) 

   Maakt factuur aan voor opdrachtgever 

  6.   Hoofd afdeling Inspectie 
 Verantwoordelijk voor controle en 

facturatie  

  7. Secretariaat 

 Verstuurt facturen 
   Coordineert facturatie, inboeken 

factuur en debiteuren admninistratie 
met boekhoudafdeling. 

1. Jaarlijkse kosten NBKB 

2. Inventarisatie jaarlijkse 
kosten  

-Kosten     

 onafhankelijke accountant  
-Kosten Bestuurders  

 Aansprakelijk- 

 heidsverzekering 
- Kosten 

beroepsaansprakelijkhiedsv

erzekering 
- Kosten hard- en software 

- Kosten monitoring 

- Overige bedrijfskosten 
 

Concept 

jaarlijkse budget 
NBKB ter 

goedkeuring 

bestuur 

6. Accoord? 

Nee 

Ja 

Factuur inboeken 

in financiele 
administratie 

4. Vasstelling budget en 
coordinatie/controle tarief 

NBKB per dossier 

7. facturatie aan 
opdrachtgever 

-Kosten Gebruik WIOB 

- Kosten afdrukken 

certificaat 

-Kosten opgaaf NBKB 

inspecteur voor uitgevoerde 
inspectiewerkzaamheden 

incl. kosten eventuele 

keuringen, nacontrole e.d. 

5. Controle kosten en 
opmaak factuur aan 

opdrachtgever 

3. Accoord? 

Ja 

Nee 

-communicatie kosten  

jaarlijks coordinatie- en 
controletarief entern en 

extern 
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