Procedure erkenning
Een erkenningsbeslissing is nodig:
 Bij een eerste beoordeling;
 Als de aard van de activiteiten is gewijzigd (bijvoorbeeld als een verzamelaar ook
gaat sorteren);
 Als tijdens een beoordeling zodanige constateringen worden gedaan dat naar het
oordeel van het COKZ/NCAE een (her)besluit noodzakelijk is.
Bij een eerste beoordeling kan een voorlopige erkenning worden verleend als aan de
voorschriften voor infrastructuur en uitrusting is voldaan. Bij een voorlopige erkenning
moet binnen 3 maanden een volgende beoordeling plaatsvinden. De voorlopige erkenning
kan worden verlengd als er veel vooruitgang is geboekt met het voldoen aan de
voorschriften, maar deze is maximaal 6 maanden geldig.
Het COKZ/NCAE zendt in deze gevallen de rapportage van beoordeling met een
begeleidende brief aan het betrokken bedrijf met het verzoek de eventuele
tekortkomingen overeenkomstig de gemaakte afspraken op te heffen.
Het besluit met betrekking tot erkenning kent twee mogelijkheden:
 Erkenning; het bedrijf voldoet in voldoende mate aan de gestelde eisen;
 Geen erkenning; één of enkele ernstige tekortkomingen. Veel aspecten zijn als
onvoldoende beoordeeld.
Het besluit ten aanzien van de erkenning wordt:
 Bij het wel of niet verlenen van een erkenning, namens de Minister van VWS –
genomen door het COKZ/NCAE. Aan elke locatie die wordt erkend wordt een
erkenningsnummer toegekend. Dit is het nummer waaronder u bij PPE en
NCAE/COKZ staat geregistreerd.
 Als het gaat om intrekking van de erkenning genomen door de Minister van VWS,
waarbij het advies van het COKZ/NCAE (incl. rapportage van de beoordeling)
wordt gezonden aan de NVWA.
Het besluit met betrekking tot handhaven of intrekken van een erkenning kent twee
mogelijkheden:
 Bij het handhaven van de erkenning voldoet het bedrijf in voldoende mate aan de
gestelde eisen.
 Bij het intrekken van de erkenning:
o Heeft het bedrijf n.a.v. de voorgaande beoordeling een aanzegging gehad
dat de erkenning wordt ingetrokken;
o Zijn er één of enkele ernstige tekortkomingen geconstateerd en kan het
bedrijf met betrekking tot deze tekortkomingen onvoldoende garanties
bieden ter attentie van toekomstige productie;
o Heeft het bedrijf geweigerd medewerking aan de uitvoering van de
beoordeling te verlenen;
o Is het bedrijf gestopt met de activiteiten waarvoor eerder erkenning is
verleend.
In plaats van het intrekken van de erkenning kan deze ook worden opgeschort als
zodanige afspraken met het bedrijf kunnen worden gemaakt dat binnen een redelijke
termijn de tekortkomingen worden opgeheven. Dit laat onverlet dat bij ernstige
tekortkomingen per direct zodanige maatregelen moeten worden genomen dat
betreffende tekortkomingen als minder ernstig kunnen worden aangemerkt.
Het afhandelen van een besluit:
Nadat het besluit is genomen verzendt het COKZ/NCAE de brief met het besluit aan het

bedrijf alsmede de rapportage van de uitgevoerde beoordeling. In geval van het
intrekken van de erkenning wordt het advies van het COKZ/NCAE en de rapportage van
de beoordeling gezonden aan de NVWA.
In het register wordt het besluit ter attentie van de erkenning vastgelegd.
Ingeval in de brief is aangegeven dat wordt overwogen om de erkenning in te trekken
wordt de consequentie vermeld dat bij het overgaan tot het intrekken van de erkenning
het verboden is om nog erkenningsplichtige activiteit te ontplooien gerelateerd aan een
bedrijf.
Het intrekken van de erkenning:
Alvorens over te gaan tot intrekking van de erkenning zal het bedrijf de gelegenheid
worden gegeven schriftelijk en mondeling de zienswijze vanuit het bedrijf aan te geven
bij het COKZ/NCAE. Vervolgens wordt (het advies voor) het besluit omtrent het al dan
niet intrekken van de erkenning verder voorbereid en genomen.
Nieuwe beoordeling na het niet verlenen of intrekken van de erkenning wordt pas
uitgevoerd na een schriftelijke aanvraag van het bedrijf.

