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VêÍklaring Aboma CêÍtiÍicoring bv
Aboma Cortiíicering bv heefl ge€n binding met opdrachtgever anders dan die van aannemeÍ van
opdrachten voor ceÍtificering coníorm hieNoor opgestelde reg€ls in dit kwaliteitshandboek Veídeí is
Aboma CeÍtiíiceÍing bv niet de ontwerper, Íabrikant, installateuí, verspreider, bediener ofonderhoudeÍ van
het gecertiíiceeÍde producl, proces of selvice. Aboma Certificeíing bv geeff of verzorgt geen advies oí
consultancy diensten aan klanten- Aboma Cêrtillcering geeft geen managemenl advies aan en verzorgt
ook geen inteíne audit voor klanten waêr hêt managemenl sysleem beooídeeld moet wordên.
De onpaítijdigheid/onafhankelijkheid van Aboma Cerliícering wordt minimaal jaarlijks getoetst dooí het
College ván deskundigen van Aboma Ceítncering bv. Oit college wordt b€trokken bij:
beleidsontwikkeling met betrekking tot de onpaítÍdigheid van c€rtiíicátieactiviteiten;
het t€engaan van activitêiten die in stríd zouden kunnen zÍn met obiectieve certificatieacliviteiten;
advies geven oveÍ kwesti€s diê vertrouwen in cediíicatie kunnen beÏnvloeden inclusief openheid '
helderhed, beêldvorming en/oÍpublieke opinie:
jaarlijkse beoordeling van het c€rtificatieproces on êvalueren belrefíendê
onpartiidigheid/onaf hankelÍkhêid-
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Het college heeft toegang tot die informatie om le kunnen t€oordelen of onpartiidig/onaÍhankelijk is
kelijk actie voeren als hun advies dooí dê manager CertiÍicering niet
g€handeld H€t college kan

Manag€r CertiÍcering

Dir€ctiovgÍklaÍing

De directeur van Àboma Holding bv die zowel diíecteur is van Aboma bv (waarbij inbegíepen de
adviesdienst van het bedrij0 als-ook van Aboma ceítiícering bv verklaart dat hij zich in deze hoedanigheid
bewust is van de risico's van belangenverstÍengeling Jegens klanten dÊ zowel klant zijn bí de adviesdienst
alsook bí Aboma CertiÍicering bv. deze belangverstrengeling wordl in het beleid van Aboma zodanig

geeft voor de
ondervangen dat de algemee; directeur de mánageí CerlificeÍing volledige bevoegdherd
vindt
alle€n plaats
Vêíantwoording
bv.
Cer1ficering
binnen
Aboma
alle
taken
operation;lg uitvoering-van
gevolg
dat er
of tret vtat< van OetelO-en de uitvooring van het veMoorde ondernemingsplan en heeft tot
in
holding
dat
de
glen invloeO van Oe Oirecteur aangew;nd kan worden in de dagelijkse operatie ondanks
beide bv's een 1000/0 belang heeft.

ing. Jeroen Lammertse
Algemeen directeur

