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Betreft: Overgang naar NEN-EN-ISO 9001:2015 en/of NEN-EN-ISO 14001:2015 

 
Geachte directie/KAM-medewerk(st)er, 
 
Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies 
van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001 normen.  
 
In de komende periode tot uiterlijk 15 september 2018 dient er een transitie audit plaats te 
vinden om vast te stellen of u voldoet aan de 2015 versie. Middels dit schrijven willen wij u 
informeren over de verschillende consequenties die deze wijziging voor u zou kunnen 
hebben. Overgaan naar de nieuwe 2015 normen kan zodra de Raad voor Accreditatie 
(RvA) een positieve beoordeling heeft afgerond dat SKH dit proces beheerst. De 
verwachting is dat SKH vanaf de 2e helft van 2016 audits volgens de 2015 versies mag 
uitvoeren. 
 
Deze nieuwe normversies bevat een aantal verschillen ten opzicht van de vorige 
normversies. De belangrijkste verschillen zijn: 
- HLS – High Level Structure, de verschillende onderdelen van de normen zijn volgens 

dezelfde structuur gerangschikt waardoor integratie van verschillende normen in één 
managementsysteem gemakkelijker is. <NIEUW> 

- Context van de organisatie, de organisatie dient te bepalen welke interne en externe 
punten van invloed zijn op de doelstellingen. <NIEUW> 

- Leiderschap, de directie dient een actievere rol te vervullen. <GEWIJZIGD > 
- Risico gebaseerd denken, vaststellen van risico`s en kansen en deze beheersen. 

<NIEUW> 
- Gedocumenteerde informatie, de organisatie kan zelf voor wat betreft de vorm  

bepalen hoe vereiste informatie gedocumenteerd wordt . <GEWIJZIGD> 
 
Bij de publicatie van deze nieuwe normen op 15 september 2015 is aangegeven dat alle 
bestaande NEN-EN-ISO 9001:2008 en NEN-EN-ISO 14001:2004 certificaten binnen drie 
jaar omgezet dienen te worden naar de 2015 versie. Dat betekent dat het op dit moment 
nog steeds mogelijk is te certificeren/gecertificeerd te zijn op de huidige  NEN-EN-ISO 
9001:2008 en de NEN-EN-ISO 14001:2004 normen, deze certificaten zijn geldig tot uiterlijk 
15 september 2018. 

 
Overgaan naar de 2015 normen kan feitelijk op twee manieren: 
1. Tijdens de geplande hercertificatie audit, dit is mogelijk vanaf de 2e helft van 2016. 
2. Tijdens een periodieke audit (extra tijd benodigd en daardoor extra kosten). 
 
Uit de onderstaande opties kunt u zelf die optie kiezen die het beste aansluit bij uw situatie. 
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1a. Hercertificatie in 2e helft 2016. 
U bepaalt zelf op welke normversie de hercertificatie audit wordt uitgevoerd: de NEN-EN-
ISO 9001:2008 / NEN-EN-ISO 14001:2004 versie of op de nieuwe 2015 versies.  Bij de 
keuze voor de huidige versies is er een verkorte geldigheidstermijn van het certificaat tot 
uiterlijk 15 september 2018. Hierdoor zullen er extra kosten gemaakt dienen te worden 
omdat tijdens de periodieke audit extra tijd benodigd is om de overgang naar de nieuwe 
2015 norm plaats te laten vinden.  
1b. Hercertificatie in 2017 of 2018. 
De hercertificatie audit zal plaatsvinden volgens de NEN-EN-ISO 9001: 2015 of de NEN-
EN-ISO 14001:2015 norm. 
 
Als u ervoor kiest om tijdens een hercertificatie audit over te gaan op de 2015 versie dan 
zal er naar verwachting door SKH weinig extra tijd benodigd zijn om het management-
systeem te beoordelen volgens deze nieuwe norm. Bij de overgang tijdens een 
hercertificatie audit wordt betreffende de geldigheid van het certificaat de normale 3 jaar 
aangehouden en worden er geen aanvullende kosten in rekening gebracht. 

 
2. Overgaan naar de 2015 norm tijdens een periodieke audit 
Overgaan tijdens een periodieke audit naar de 2015 normen betekent dat er voorafgaand 
aan de audit een handboekbeoordeling door SKH plaats dient te vinden. Tijdens de 
periodieke audit zal er door SKH meer tijd gespendeerd dienen te worden om de nieuwe 
normparagrafen allemaal te beoordelen. Bij een overstap tijdens een periodieke audit blijft 
de geldigheidsdatum van het nieuwe 2015 certificaat gelijk aan de geldigheidsdatum van 
het huidige certificaat. 
 
Afstemming met SKH 
Tijdens de eerstvolgende audit zal tijdens het openingsgesprek de overgang naar de 
nieuwe 2015 normen worden besproken. Het auditteam verneemt dan graag welke aanpak 
uw voorkeur heeft. 
Indien u voorafgaand aan de eerst komende audit al vragen heeft horen wij dat natuurlijk 
graag. 
 
In de bijlagen vind u een kruistabel tussen de verschillende normversies. De NEN-EN-ISO 
9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015 normen zijn te bestellen op www.NEN.nl 
 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij,
 
SKH 
 
 
 
 
drs. H.J.O. van Doorn  
Directeur SKH 
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4.

4.1 Inzicht in de organisatie en haar context (nieuw)

4.2 Inzicht in de behoeften en verwachting van belanghebbenden 

(nieuw)

4.3 Het toepassingsgebied van het managementsysteem 

vaststellen

4.2.2 

1,2

Kwaliteitshandboek                                                                           

Toepassing

4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen daarvan 4.1 

4.2.1

Algemene eisen                                                                                 

Algemeen
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5.1 Leiderschap en betrokkenheid

5.1.1 Algemeen 5.1 Betrokkenheid van de directie

5.1.2 Klantgerichtheid 5.1 

5.2

Betrokkenheid van de directie                                                       

Klantgerichtheid

5.2 Beleid

5.2.1 Het kwaliteitsbeleid ontwikkelen 5.3 Kwaliteitsbeleid

5.2.2 Het kwaliteitsbeleid kenbaar maken 5.3 

4.2.1

Kwaliteitsbeleid                                                                    

Algemeen

5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de 

organisatie

5.5.1 

5.5.2 

5.4.2

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid 

Directievertegenwoordiger                                                              

Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem

6

6.1 Acties om risico`s en kansen op te pakken (nieuw)

6.2 Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken 5.4.1 

4.2.1

Kwaliteitsdoelstellingen                                                             

Algemeen

6.3 Planning van wijzigingen 6.4.2 Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem
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7.1 Middelen

7.1.1 Algemeen 6.1 Beschikbaar stellen middelen

7.1.2 Personeel 6.1 Beschikbaar stellen middelen

7.1.3 Infrastructuur 6.3 Infrastructuur

7.1.4 Omgeving voor de uitvoering van processen 6.4 Werkomgeving

7.1.5 Middelen voor monitoring en meting 7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting

7.1.6 Kennis binnen de organisatie (nieuw)

7.2 Competentie 6.2.1 

6.2.2

Algemeen                                                                                   

Bekwaamheid, training en bewustzijn

7.3  Bewustzijn 6.2.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn

7.4 Communicatie 5.5.3 Interne communicatie

7.5 Gedocumenteerde informatie

7.5.1 Algemeen 4.2.1 Algemeen

7.5.2 Creëren en actualiseren 4.2.3 Beheersing van documentatie

7.5.3 Beheersing van gedocumenteerde informatie 4.2.3 

4.2.4

Beheersing van documentatie                                                                            

Beheersing van registraties
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8.1 Operationele planning en beheersing 7.1 Planning van het realiseren van het product

8.2 Eisen voor producten en diensten

8.2.1 Communicatie met de klant 7.2.3 Communicatie met de klant

8.2.2 Het vaststellen van eisen met betrekking tot producten en 

diensten

7.2.1 Bepaling van producteisen

8.2.3 Beoordeling van eisen met betrekking tot producten en 

diensten

7.2.1 

7.2.2

Bepaling van producteisen                                               

Beoordeling van producteisen

8.2.4 Wijzigingen in eisen voor producten en diensten 7.2.2 Beoordeling van producteisen

8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten

8.3.1 Algemeen 7.3.1 Planning van ontwerp en ontwikkeling

8.3.2 Planning van ontwerp en ontwikkeling 7.3.1 Planning van ontwerp en ontwikkeling

8.3.3 Inputs voor ontwerp en ontwikkeling 7.3.2 Input voor ontwerp en ontwikkeling

8.3.4 Beheersmaatregelen voor ontwerp en ontwikkeling 7.3.4 

7.3.5 

7.3.6  

7.3.1

Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling                     

Verificatie van ontwerp en ontwikkeling                                                     

Validatie van ontwerp en ontwikkeling                                       

Planning van ontwerp en ontwikkeling

8.3.5 Ontwerp- en ontwikkelingsoutputs 7.3.3 Output van ontwerp en ontwikkeling

8.3.6 Wijzigingen met betrekking tot ontwerp en ontwikkeling 7.3.7 Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkelingen

Contect van de organisatie

Leiderschap

Planning

 Ondersteuning

Uitvoering



8.4 Beheersing van extern geleverde processen, producten en 

diensten

8.4.1 Algemeen 7.4.1 

4.1

Inkoopproces                                                                                    

Algemen eisen

8.4.2 Soort en mate van beheersing 7.4.1 

4.1 

7.4.3

Inkoopproces                                                                                   

Algemen eisen                                                                      

Verificatie van het ingekochte product

8.4.3 Informatie voor externe aanbieders 7.4.3 

7.4.3

Inkoopgegevens                                                                         

Verificatie van het ingekochte product

8.5 Productie en het leveren van diensten

8.5.1 Beheersing van productie en het leveren van diensten 7.5.1 

7.5.2

Beheersing van productie en het leveren van diensten                                                           

Validatie van processen voor productie en het leveren van 

diensten

8.5.2 Identificatie en naspeurbaarheid 7.5.3 Identificatie en naspeurbaarheid

8.5.3 Eigendom van klanten of externe aanbieders 7.5.4 Eigendom van klant

8.5.4 In stand houden 7.5.5 Instandhouding van het product

8.5.5 Nazorgactiviteiten 7.5.1 

7.2.1

Bepaling van productie en het leveren van diensten Bepaling 

van producteisen

8.5.6 Beheersing van wijzigingen 7.3.7 Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkelingen

8.6 Vrijgave van producten en diensten 8.2.4 Monitoring en meting van producten

8.7 Beheersing afwijkende situaties 8.3 Beheersing van afwijkende producten
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9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren

9.1.1 Algemeen 8.1 

8.2.3 

8.4

Algemeen                                                                               

Monitoring en meting van processen                                   

Analyse van gegevens

9.1.2 Klanttevredenheid 8.2.1 Klanttevredenheid

9.1.3 Analyse en evaluatie 8.4 Analyse van gegevens

9.2 Interne audit 8.2.2 Interne audit

9.3 Directiebeoordeling 5.6 Directiebeoordeling

10

10.1 Algemeen 8.5.1 Continue verbetering

10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen 8.5.2 

8.2.3

Corrigerende maatregelen                                                      

Monitoring en meting van processen

10.3 Continue verbetering 8.5.1 Continue verbetering

Evaluatie van de prestaties

Verbetering



ISO 14001:2015 ISO 14001:2004

4.

4.1 Inzicht in de organisatie en haar context (nieuw)

4.2 Inzicht in de behoeften en verwachting van belanghebbenden 

(nieuw)

4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem 

vaststellen

4.1 Algemene eisen

4.4 Milieumanagementsysteem 4.1 Algemene eisen

5

5.1 Leiderschap en betrokkenheid (nieuw)

5.2 Millieubeleid 4.2 Milieubeleid

5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de 

organisatie

4.4.1 Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid

6

6.1 Acties om risico`s en kansen op te pakken

6.1.1 Algemeen (nieuw)

6.1.2 Milieuaspecten 4.3.1 Milieuaspecten

6.1.3 Complianceverplichtingen 4.3.2 Wettelijke en andere eisen

6.1.4 Acties plannen (nieuw)

6.2 Milieudoelstellingen en de planning om ze te bereiken

6.2.1 Milieudoelstellingen 4.3.3 Doelstellingen, taakstellingen en programma`s

6.2.2 Acties plannen om milieudoelstellingen te bereiken 4.3.3 Doelstellingen, taakstellingen en programma`s

7

7.1 Middelen 4.4.1 Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid

7.2 Competentie 4.2.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn

7.3  Bewustzijn 4.2.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn

7.4 Communicatie 4.4.3 Communicatie

7.5 Gedocumenteerde informatie

7.5.1 Algemeen 4.4.4 Documentatie

7.5.2 Creëren en actualiseren 4.4.5 

4.5.4

Beheersing van documentatie                                                   

Beheersing van registraties

7.5.3 Beheersing van gedocumenteerde informatie 4.4.5 

4.5.4

Beheersing van documentatie                                                 

Beheersing van registraties

8

8.1 Operationele planning en beheersing 4.4.6 Operationele beheersing

8.2 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties 4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties

9

9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren

9.1.1 Algemeen 4.5.1 Monitoring en meting

9.1.2 Evalueren van compliance 4.5.2 Beoordeling van naleving

9.2 Interne audit 4.5.5 Interne audit

9.3 Directiebeoordeling 4.6 Directiebeoordeling

10

10.1 Algemeen (nieuw)

10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen 4.5.3 Afwijking, corrigerende maatregelen en preventieve 

maatregelen

10.3 Continue verbetering (nieuw)

Verbetering

Contect van de organisatie

Leiderschap

Planning

 Ondersteuning

Uitvoering

Evaluatie van de prestaties


