ondernemen met

cumela

Certificering in de cumelasector
Een compleet overzicht van de beschikbare certificaten
Er zijn veel certificaten en de actualiteit gaat door. Zo komen er nieuwe versies van VCA-checklist en BRL 9335 aan en is er een
nieuwe versie van ISO 9001/ISO14001. Het is goed om te checken of u al op de witte lijst van het NZP staat en of u in het bezit
bent van CROW-publicatie 400 (als vervanger van P132). Aangezien de cumelasector actief is op zeer diverse fronten zijn er
diverse certificaten. We zetten ze kort voor u op een rij.

VKL

VCA

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk heeft als primair doel
de voedselkwaliteit te waarborgen door te voorkomen dat
activiteiten die loonbedrijven uitvoeren schade kunnen toebrengen. Klanten van loonwerkers (telers) die beschikken
over één of meer voedselveiligheidscertificaten (per gewas
en/of GlobalGAP) moeten kunnen aantonen dat de door hen
ingeschakelde loonwerker voldoet aan dezelfde eisen. Om te
voorkomen dat het telkens controle krijgt van de certificatieinstellingen van zijn klanten kan het loonbedrijf zich laten
certificeren voor VKL. Dit certificaat is relevant voor cumelabedrijven die bij akkerbouwers loonwerk uitvoeren dat betrekking heeft op de teelt van het gewas, van bemesting tot
en met de opslag.

VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers is bedoeld om u veiliger te laten werken. Door steeds
meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Er zijn twee niveaus, VCA* en VCA**. VCA* staat voor monodisciplinair, weinig tot redelijk complex en een beperkte tot
redelijke omvang. VCA** staat voor multidisciplinair, redelijk tot
complex en redelijk tot groot. Dit certificaat is van toepassing
voor cumelabedrijven die inschrijven op bestekken. Door diverse opdrachtgevers wordt dit certificaat gevraagd bij aanbestedingen. Daarnaast wordt het ook gevraagd voor bedrijven
die niet inschrijven, maar op regiebasis dan wel offertebasis
werkzaamheden uitvoeren in grondverzet, cultuurtechnisch
werk en dergelijke. Van deze bedrijven wordt feitelijk standaard
verwacht dat zij gecertificeerd zijn en het wordt dan ook vaak
gevraagd door hoofdaannemers, gemeenten en dergelijke.

ISO 9001
Een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem helpt u om bij al
uw activiteiten voortdurend de kwaliteit te bewaken en te beheren. ISO 9001 is wereldwijd de meest erkende norm op het
gebied van kwaliteitsmanagement en beschrijft de manieren
om op consistente wijze prestaties en diensten te leveren en
te benchmarken. Met ISO 9001 kunt u processen realiseren
waardoor u op alle niveaus uw werkwijzen kunt verbeteren.
Certificering voor ISO 9001 is relevant voor bedrijven die inschrijven op bestekken. Door diverse opdrachtgevers wordt
dit certificaat gevraagd bij aanbestedingen.

ISO 14001
ISO 14001 is de standaard om milieuprestaties te verbeteren
en de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te
tonen. Door te certificeren voor ISO 14001 werkt een bedrijf
systematisch naar betere milieuprestaties en naleving van
wet- en regelgeving en houdt het bedrijf een scherp inzicht in
zowel de risico’s als de kansen op milieugebied. Certificering
voor ISO 14001 is relevant voor bedrijven die inschrijven op
bestekken. Door diverse opdrachtgevers wordt dit certificaat
gevraagd bij aanbestedingen.

GROENKEUR GROENVOORZIENING
Groenkeur staat voor kwaliteit, vakbekwaamheid en garantie in de groene sector. Bedrijven met dit keurmerk werken
volgens vaste kwaliteitseisen en voldoen aan bepaalde eisen
op het gebied van de bedrijfsvoering. De BRL Groenvoorzieningen is afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn op
de aanbestedingsmarkt voor de zakelijke markt (gemeenten,
overheid en bedrijfsleven). Bedrijven die volgens deze norm
zijn gecertificeerd, voldoen automatisch ook aan de eisen op
het gebied van ISO 9001. Certificering voor Groenkeur Groenvoorzieningen is relevant voor bedrijven die inschrijven op
(groene) bestekken. Door steeds meer opdrachtgevers wordt
dit certificaat gevraagd bij aanbestedingen.
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CO2-PRESTATIELADDER
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt
bij het reduceren van CO2. Die stimuleert bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een
aanbesteding. Een hogere score (hoger niveau) op de ladder
wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf op de CO2-Prestatieladder
heeft bereikt, vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede of het niveau, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt
bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder. In onze
sector zijn de meeste deelnemers gecertificeerd op trede 3
en de vraag naar niveau 5 is groeiende, omdat steeds meer
overheden en hoofdaannemers dit niveau verlangen. Certificering voor de CO2-Prestatieladder is relevant voor bedrijven
inschrijven op (overheids)bestekken. Door diverse opdrachtgevers wordt dit certificaat gevraagd bij aanbestedingen.

GMP B1/GMP B3/GMP B4 INCLUSIEF
SECUREFEED
De GMP+ Feed Certification-standaard is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoederindustrie als
reactie op ernstige en minder ernstige incidenten als gevolg
van besmetting van voedermiddelen. GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Aantoonbare borging van diervoederveiligheid is in veel landen
en markten een ‘verkooplicentie’. De GMP+FSA-standaard is
opgedeeld in verschillende standaarden met verschillende
doelgroepen. CUMELA Advies begeleidt in GMP+ B1 (productie, handel en diensten), GMP+ B3 (handel, collectie en op- en
overslag) en GMP+ B4 (transport). Dit certificaat is relevant en
verplicht voor cumelabedrijven die handelen in voedermiddelen en deze afleveren aan (melk)veehouders. Bedrijven die
leveren aan melkveehouders en pluimveehouders dienen
daarnaast te worden aangemeld bij SecureFeed.

BRL 7000
BRL 7000 is de richtlijn met eisen over de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Een
opdrachtgever en/of de houder van de Wbb-beschikking
(Wet bodembescherming) en het bevoegd gezag verwachten
van een aannemer met dit certificaat dat deze de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem op een correcte
manier uitvoert en een goede kwaliteitsborging van alle in
de BRL genoemde aspecten bewerkstelligt. Naast een BRL
7000-certificaat zijn ook één of meerdere protocollen van
toepassing. Welke protocollen voor uw bedrijf van toepassing zijn, is afhankelijk van de activiteiten. CUMELA Advies
begeleidt bij 7001 (uitvoering van landbodemsanering met
conventionele methoden), 7003 (uitvoering waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem) en 7004 (tijdelijke uitplaatsing van grond).

Certificering voor BRL 7000 is relevant en verplicht voor bedrijven die zich bezig houden met het saneren van de (water)
bodem en het baggeren van vervuilde grond. Voor BRL 7000 is
het verplicht om tevens ISO 9001- en VCA-gecertificeerd te zijn.

BRL 9335
BRL 9335 beschrijft de werkwijze bij het samenvoegen en het
beheer van partijen grond en grondstromen alsmede de kwalificatie van partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit. CUMELA Advies
begeleidt bedrijven bij Protocol 9335-1 (milieuhygiënische
keuring van individuele partijen grond) en Protocol 9335-4
(milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten).
Certificeren voor BRL 9335 is relevant en verplicht voor bedrijven die actief zijn in het samenvoegen van partijen grond
(meer dan 25 kubieke meter), het kwalificeren van de grond
en het afzetten van partijen grond conform het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit geeft aan dat het
afzetten van grond conform deze BRL één van de wettige bewijsmiddelen is.

GROENKEUR BOOMVERZORGING
Deze richtlijn is bedoeld voor boomverzorgers die werken in
het openbaar groen en langs wegen. Bedrijven die volgens
deze norm zijn gecertificeerd, voldoen automatisch ook aan
de eisen op het gebied van de ISO 9001. Certificering voor
Groenkeur Boomverzorging is relevant voor bedrijven die inschrijven op (groene) bestekken. Door steeds meer opdrachtgevers zal dit certificaat worden gevraagd bij aanbestedingen.

BRL SVMS 007
BRL SVMS-007 is een beoordelingsrichtlijn voor veilig en milieukundig slopen die wordt beheerd door Stichting Veilig Slopen. De richtlijn bevat ook eisen op het gebied van milieuwetgeving en arbowetgeving. Met het BRL SVMS-007-certificaat
weten uw opdrachtgevers en belanghebbenden dat u veilig
en milieukundig sloopprojecten uitvoert (voorbereiding, stoffeninventariatie, uitvoering, afvoer naar bevoegde afnemers
en deskundig personeel). Certificering voor BRL SVMS 007 is
relevant voor bedrijven die inschrijven op sloopbestekken.
Daarnaast wordt door steeds meer opdrachtgevers, zoals
hoofdaannemers, gemeenten en provincies, ook om dit certificaat gevraagd bij werk op regiebasis dan wel offertebasis.

MEER INFORMATIE?
Heeft u vragen of interesse, neemt u dan contact op met
Ad Karelse of Richard Wolting via e-mail: advies@cumela.nl
of via telefoonnummer (033) 247 49 40.

TEKST: Richard Wolting, adviseur managementsystemen
BEELD: CUMELA Communicatie
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