Het te wijzigen artikel is ‘Artikel 16 – Eisen aan de certificatieovereenkomst’. Dit artikel regelt
onder welke omstandigheden de CI een overeenkomst mag afgeven en aan welke eisen dit
certificaat moet voldoen. Besloten is artikel 16, lid 5 te wijzigen en een zesde lid toe te voegen. Zie
voor de exacte wijzigingen hieronder.
Aan de certificatieovereenkomst worden de volgende eisen gesteld:
16.1 Er is sprake van een schriftelijke certificatieovereenkomst in tweevoud met het
touringcarbedrijf;
16.2 Er is sprake van een door de certificatie-instelling te verstrekken certificaat in enkelvoud
waaruit
blijkt dat het touringcarbedrijf voldoet aan ISO 9001: 2008, EAC 31;
16.3 Er is sprake van een door de certificatie-instelling te verstrekken certificaat in enkelvoud
waaruit blijkt dat het touringcarbedrijf voldoet aan het Veiligheidsdocument SKTB;
16.4 Er is sprake van een schriftelijk Huishoudelijk Reglement in enkelvoud ten behoeve van het
touringcarbedrijf, betrekking hebbend op de beoordeling, de certificering alsmede de hieruit
voortvloeiende verplichtingen. In het reglement wordt tenminste aandacht besteed aan de
volgende onderwerpen: de toepasselijkheid van het Veiligheidsdocument SKTB, de
certificatieprocedure,
de gevolgen van wijzigingen in het Veiligheidsdocument SKTB, de beëindiging van de
certificatieovereenkomst, en de publicaties omtrent certificering;
16.5 Een bedrijf kan slechts beschikken over een actueel certificaat Veiligheidsdocument SKTB
indien het bedrijf binnen drie maanden na datum afgifte door SKTB erkend wordt als Keurmerk
Touringcarbedrijf. Na intrekking van de erkenning mag een bedrijf nog maximaal drie maanden
gecertificeerd blijven met het Certificaat Veiligheidsdocument SKTB. Hierna dient de certificatieinstelling dit certificaat in te trekken.
16.6: Indien een ondernemer verzuimt om binnen drie maanden na certificering een
licentieovereenkomst te sluiten met SKTB of de ondernemer verzuimt binnen de daartoe door SKTB
gestelde termijn de verplichte jaarlijkse afdrachten aan de stichting SKTB te betalen, dient de CI
het in 16.3 genoemde certificaat op eerste schriftelijke verzoek van SKTB in te trekken, en wel
binnen veertien dagen na dat verzoek, onder toezending van een afschrift van de desbetreffende
intrekkingsbrief aan SKTB. De CI is verplicht om in de overeenkomst tussen de CI en de
ondernemer op te nemen dat het door de CI afgegeven certificaat alleen geldig is wanneer de
ondernemer de licentieovereenkomst met SKTB is aangegaan en de verschuldigde bedragen aan
SKTB heeft betaald.

Met opmerkingen [HM1]: Wijziging, was zes maanden
Met opmerkingen [HM2]: Wijziging, was 18 maanden

Met opmerkingen [HM3]: toevoeging

