Verkeerscentrum Nederland
Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instantie ZWARE BERGING
Beschrijving van de erkenning van CI’s ten behoeve van Zware Berging.
Artikel 1

Doel

De door CI’s afgegeven certificaten voor Zware Bergingsbedrijven hebben tot doel de
kwaliteit van Zware Bergers welke werkzaamheden verrichten binnen het Incident
Managementproces te waarborgen. Het is van groot belang dat certificaten eenduidig en
op gelijkluidende interpretatie van de eisen Zware Berging worden verstrekt. Hiertoe zijn
de onderstaande erkenningsvoorwaarden opgesteld:
Artikel 2

Erkenningsvoorwaarden

1. Certificaten van een CI worden alleen erkend als aan alle onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
a. Het certificaat is afgegeven door een CI die volgens de vigerende norm
NEN-EN-ISO/IEC 17021 door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd;
b. Het certificaat is afgegeven door een CI welke voorafgaand aan het
afleggen van een certificeringsbezoek en daarmee voorafgaand aan het
afgeven van het certificaat heeft deelgenomen aan een
harmonisatieoverleg Zware Berging met andere CI’s;
c. Het certificaat is afgegeven door een CI waarvan controleurs, beoordelaars
en beslissers aantoonbare affiniteit bezitten ten aanzien van Zware
Bergingen ten behoeve van Incident Management;
d. De CI die het certificaat afgeeft heeft na het aantonen van lid 1 t/m 3,
voorafgaand aan het certificeren, van het Programmabureau Incident
Management schriftelijke toestemming verkregen certificaten Zware
Berging te verstrekken;
e. De CI neemt deel aan eventuele, door het Programmabureau Incident
Management nodig geachte harmonisatie-overleggen. In geval van
absentie kan de erkenning van hierna door de CI afgegeven certificaten
vervallen.
Artikel 3

Erkenningsverzoeken

1. Het Programmabureau Incident Management, onderdeel van de Netwerkdienst
Incident Management van Rijkswaterstaat is het orgaan voor behandeling van
erkenningsverzoeken van CI’s.
2. Erkenningsverzoeken dienen schriftelijk dan wel per email te worden ingediend bij
het bovengenoemde programmabureau.
3. Het adres waar erkenningsverzoeken naar moeten worden gestuurd is:
Rijkswaterstaat
Operationele Taken Wegverkeersmanagement
T.a.v. Programmabureau Incident Management
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Of per email aan : PBIM@rws.nl
4. Erkenningen van CI’s worden uitsluitend schriftelijk verstrekt.
5. Het Programmabureau vermeldt de erkende CI in een openbare lijst op haar
website.
6. Indien een CI haar certificerende activiteiten voor Zware Berging staakt, vervalt
daarmee de gegeven erkenning; bij herintreding als CI voor Zware Berging dienen
de erkenningsvoorwaarden opnieuw te worden aangetoond.
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