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1. Vernieuwde versies KPMB documenten
Hierbij ontvangt u de nieuw vastgestelde KPMB Kwaliteitsnorm versie 1.1 en het KPMB
Interpretatiedocument versie 1.1. Naast de bijgevoegde Kwaliteitsnorm in de uiteindelijke
versie (zie ook website Stichting KPMB) is ook een versie met bijgehouden wijzigingen
bijgevoegd, zodat de wijzigingen inzichtelijk zijn,. De wijzigingen in het KPMB
Interpretatiedocument zijn geel gearceerd. In samenspraak met het College van
Deskundigen (CvD) en het bestuur zijn een flink aantal wijzigingen doorgevoerd. De
wijzigingen brengen over het algemeen vereenvoudigingen met zich mee. Onder meer
doordat diverse detailvoorschriften zijn verwijderd. De verwachting is dat de Kwaliteitsnorm
hiermee beter aansluit op de bedrijfsvoering en daarmee de drempel verlaagt en het
kwaliteitsniveau behouden blijft.
2. Flink aantal wijzigingen
Waar mogelijk worden drempels verlaagd of worden nodeloze drempels weggenomen. Dat is
dan ook een reden voor het flinke aantal wijzigingen, zoals hiervoor reeds genoemd, die zijn
doorgevoerd in de KPMB documenten. Zo is een reductie in de tijdbesteding van de audits
doorgevoerd, vooral voor ZZP-ers. De maximale reductietijd bij combinatieaudits met ISO en
VCA ** is verwijderd. Een dergelijke omschrijving kan ook belemmerend werken. U doet er
verstandig aan om hierover goede afspraken te maken met uw certificerende instantie.
Het bestuur heeft besloten om het (eenmalig) entreebedrag vast te stellen op een half
jaarbedrag. Daarnaast geldt ook dit jaar de 30% korting op lidmaatschap van de
branchevereniging NVPB.
3. Overgangstermijn KPMB documenten
Om zowel bedrijven als certificerende instellingen en auditors voldoende ruimte te bieden om
zich in te stellen op deze nieuwe versies heeft de Stichting KPMB – via het College van
Deskundigen en het bestuur – besloten om een overgangstermijn te hanteren van 6
maanden. De versiedatum van de gewijzigde KPMB documenten staat op 18 juli 2014 en
met een overgangstermijn van zes maanden houdt dit in dat tot en met 18 januari 2015 kan
worden gekozen om gebruik te maken van:
KPMB Kwaliteitsnorm versie 1.0 of versie 1.1
KPMB-interpretatiedocument versie 1.0 of versie 1.1.
Na deze datum mag uitsluitend op basis van de nieuwste versies gewerkt en geaudit
worden.
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