
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EISENPAKKET 
 

versie 3 
 

31-01-2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nederlandse Vereniging 

voor 
Blenders van Meststoffen 

 
 

 
 
 



N.V.B.  Eisenpakket   
 

Versie 3 31 januari 2012 Blad 1 van 24 

Inhoudsopgave 
 

0.     Inleiding  3 

0.1.     Algemeen  3 
0.2.     Procesbenadering  3 
        
1.     Onderwerp en toepassingsgebied  5 

1.1.     Algemeen  5 
1.2.     Toepassing  5 
        
2.     Normatieve verwijzing  6 
        
3.     Termen en definities  6 
        
4     Kwaliteitskeurmerk  7 

4.1.     Algemene eisen  7 
4.2.     Documentatie-eisen  8 
4.2.1.     Algemeen  8 
4.2.2.     Kwaliteitshandboek  8 
4.2.3.     Beheersing van documenten  9 
4.2.4.     Beheersing van registraties  9 
        
5.     Directieverantwoordelijkheid  10 

5.1.     Betrokkenheid van de directie  10 
5.2.     Klantgerichtheid  10 
5.3.     Kwaliteitsbeleid  10 
5.4.     Planning  10 
5.4.1.     Kwaliteitsdoelstellingen  10 
5.4.2.     Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem  11 
5.5.     Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  11 
5.5.1.     Personeel  11 
5.5.2.     Directievertegenwoordiger  11 
5.5.3.     Werkoverleg  11 
5.6.     Directiebeoordeling  12 
5.6.1.     Algemeen  12 
5.6.2.     Input voor directiebeoordeling  12 
5.6.3.     Output van de directiebeoordeling  12 
        
6.     Management van middelen  13 

6.1.     Beschikbaar stellen van middelen  13 
6.2.     Personeel  13 
6.2.1.     Algemeen  13 
6.2.2.     Bekwaamheid, bewustzijn en training  13 
6.3.     Infrastructuur  13 
        
7.     Voortbrengingsproces van de blends  14 

7.1.     Planning van het voortbrengingsproces van de blends  14 
7.2.     Processen die verband houden met de klant  14 
7.2.1.     Bepalingen van de blendeisen  14 
7.2.2.     Beoordeling en aanvaarding van opdrachten tot blenden  15 
7.2.3.     Communicatie met de klant  15 
7.3.     Inkoop  15 
7.3.1.     Inkoopproces  15 
7.3.2.     Inkoopgegevens  16 
7.3.3.     Verificatie van de ingekochte meststoffen  16 
7.4.     Productie  16 
7.4.1.     Beheersing van de productie  16 
7.4.2.     Identificatie en naspeurbaarheid  17 
7.4.3.     Opslag en transport en aflevering van de blend  18 
7.5.     Beheersing van bewakings- en meetapparatuur  19 
7.6.     Beheersing van procesapparatuur  19 
7.7.     Veiligheid  20 
7.7.1.     Compatibiliteitsschema  20 
7.7.2.     PGS-richtlijnen  20 

 
 
 

A-1 



N.V.B.  Eisenpakket   
 

Versie 3 31 januari 2012 Blad 2 van 24 

 
 

8.     Bemonstering, analyse en verbetering  21 

8.1.     Algemeen  21 
8.2.     Bewaking en meting  21 
8.2.1.     Klanttevredenheid  21 
8.2.2.     Interne audit  21 
8.2.3.     Bewaking en meting van processen  22 
8.2.4.     Bewaking en meting van producten (meststoffen en blends)  22 
8.3.     Beheersing van afwijkende producten (meststoffen en blends)  22 
8.4.     Analyse van gegevens  23 
8.5.     Verbetering  23 
8.5.1.     Continue verbetering  23 
8.5.2.     Corrigerende maatregelen  23 
8.5.3.     Preventieve maatregelen  24 
        
     Bijlage 1: ”Compatibility of various fertilizer materials” zoals weergegeven 

in de Guidance for the Compatibility of Fertilizer Blending Materials (juni 
2006) van Fertilizers Europe (voorheen European Fertilizer Manufacturers 
Association) 

  

        
     Normblad 1: Begrippenlijst    
     Normblad 2: Kwaliteiteisen voor Blends   

     Normblad 3: Bemonstering en Analyse   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 

http://www.efma.org/EPUB/easnet.dll/GetDoc?APPL=1&DAT_IM=000F29&DWNLD=blending_materials.pdf
http://www.efma.org/EPUB/easnet.dll/GetDoc?APPL=1&DAT_IM=000F29&DWNLD=blending_materials.pdf


N.V.B.  Eisenpakket   
 

Versie 3 31 januari 2012 Blad 3 van 24 

 
0. Inleiding  
 

0.1. Algemeen  

Het toepassen van een kwaliteitskeurmerk behoort een strategische beslissing van een organisatie 
te zijn. Het ontwerp en de invoering van het kwaliteitskeurmerk door een organisatie wordt 
beïnvloed door variërende behoeften, bijzondere doelstellingen, de geleverde producten, de 
toegepaste processen en de omvang en structuur van de organisatie. Het is niet de bedoeling van 
dit eisenpakket om uniformiteit in de structuur van kwaliteitskeurmerk of uniformiteit van 
documentatie voor te schrijven.  

Dit eisenpakket norm kan worden gebruikt door interne en externe partijen, waaronder certificatie-
instellingen, om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, 
de wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.  

De kwaliteitsmanagementprincipes zoals vastgelegd in lSO 9000 en lSO 9004 zijn in overweging 
genomen tijdens de ontwikkeling van dit eisenpakket. 

 

0.2. Procesbenadering  

Dit eisenpakket stimuleert een procesbenadering bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van 
de doeltreffendheid van het kwaliteitskeurmerk, om de klanttevredenheid te verhogen door te 
voldoen aan de eisen van klanten.  

Een organisatie moet, wil zij doeltreffend functioneren, vele onderling verbonden activiteiten 
vaststellen en besturen. Een activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van middelen, en die wordt 
bestuurd om input om te kunnen zetten in output, kan worden beschouwd als een proces. Vaak 
vormt de output van het ene proces direct de input voor het volgende proces.  

De toepassing van een systeem van processen binnen een organisatie, samen met de identificatie 
en interacties tussen deze processen en de besturing ervan, kan een "procesbenadering" worden 
genoemd.  

Een voordeel van de procesbenadering is zowel de voortdurende beheersing van de koppeling 
tussen de individuele processen binnen het systeem van processen, als van hun combinaties en 
wisselwerkingen.  

Wanneer gebruikt binnen een kwaliteitskeurmerk benadrukt een dergelijke benadering het belang 
van:  

a) het begrijpen van en voldoen aan eisen;  

b) de noodzaak om processen te zien in termen van toegevoegde waarde;  

c) het verkrijgen van resultaten uit het proces in termen van prestaties en doeltreffendheid; en  

d) de continue verbetering van processen gebaseerd op objectieve meting.  
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Het model van een op processen gebaseerd kwaliteitskeurmerk zoals weergegeven in figuur 1, 
illustreert de verbanden tussen de processen die zijn weergegeven in hoofdstukken 4 tot en met 8. 
Deze illustratie laat zien dat klanten een belangrijke rol spelen in het definiëren van eisen als input. 
Het bewaken van de klanttevredenheid vereist de beoordeling van informatie met betrekking tot de 
perceptie van de klant of de organisatie heeft voldaan aan de eisen van klanten. Het model in 
figuur 1 geeft alle eisen van dit eisenpakket weer, maar toont de processen niet op een 
gedetailleerd niveau.  
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Kwaliteitskeurmerk Blend Plus 

Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem 

1. Onderwerp en toepassingsgebied  

1.1. Algemeen  

Dit eisenpakket specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een blender:  

a) moet aantonen dat zij zich conformeert aan kwaliteitskeurmerk Blend-Plus van de 
Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.); 

b) moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze blends te leveren die voldoen aan 
de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

c) moet aantonen dat zij in staat is om kwalitatief hoogwaardige blends te produceren; 

d) zich ten doel stelt om bij gebruik van de blend door de klant, de belasting van het milieu 
(bodem, water) ten gevolge van het gebruik van de blend te minimaliseren; 

e) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe 
te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede 
de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving; en 

f) zich ten doel stelt om de risico’s voor mens en dier bij de productie en het gebruik van 
blends te minimaliseren. 

 

1.2. Toepassing  

Alle eisen in dit eisenpakket zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle 
blenders, ongeacht het type, de omvang en de geleverde blend.  

Wanneer één of meer eisen in dit eisenpakket niet kunnen worden toegepast vanwege de aard 
van een organisatie en haar assortiment, dan kan worden overwogen deze uit te sluiten.  

Wanneer eisen worden uitgesloten kan geen aanspraak worden gemaakt op overeenkomstigheid 
met dit eisenpakket, tenzij deze uitsluitingen beperkt blijven tot eisen in hoofdstuk 7 en tevens 
geen invloed hebben op het vermogen of de verantwoordelijkheid van de organisatie om blends te 
leveren die voldoen aan de eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  
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2. Normatieve verwijzing  

De volgende normatieve documenten bevat bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, 
tevens bepalingen van dit eisenpakket zijn. Op het ogenblik van publicatie van dit eisenpakket 
waren de bijgevoegde versies van kracht. Alle normatieve documenten kunnen echter worden 
herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van dit eisenpakket wordt daarom 
aanbevolen na te gaan of het mogelijk is de meest recente versie van de onderstaande normatieve 
documenten toe te passen. Het secretariaat van de N.V.B. houden registers bij van de geldige 
eisen.  

- Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen: Begrippenlijst (Normblad 1) 

- Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen: Lijst van goedgekeurde meststoffen. 

- Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen: Kwaliteitseisen voor blends (Normblad 2) 

- Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen: Bemonstering en analyse (Normblad 3). 

 

3. Termen en definities  

Ten behoeve van dit eisenpakket zijn de termen en definities gegeven in lSO 9000 van toepassing.  

De termen, die in dit eisenpakket worden gebruikt om de leveringsketen te beschrijven, zijn 
gewijzigd om aan te sluiten bij het gangbare woordgebruik.  

 
    Leverancier    organisatie        klant 

De term "organisatie" vervangt de term "leverancier" zoals gebruikt in lSO 9001: 1994 en verwijst 
naar de bedrijfseenheid waarop dit eisenpakket van toepassing is. Verder vervangt de term 
"leverancier" nu de term "toeleverancier".  
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4. Kwaliteitskeurmerk  

4.1.  Algemene eisen  

De organisatie moet, in overeenstemming met het eisenpakket van het kwaliteitskeurmerk Blend 
Plus, het kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, documenteren, invoeren en onderhouden, 
alsmede de doeltreffendheid ervan continu verbeteren.  

De organisatie moet:  

 

a) de processen die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing ervan 
door de hele organisatie vaststellen (zie 1.2);  

b) de volgorde en interacties van deze processen vaststellen;  

c) criteria en methoden bepalen die nodig zijn om te bewerkstelligen dat zowel de uitvoering als de 
beheersing van deze processen doeltreffend zijn;  

d) de beschikbaarheid bewerkstelligen van middelen en informatie die nodig zijn voor de uitvoering 
en bewaking van deze processen;  

e) deze processen bewaken, meten en analyseren; en  

f) maatregelen doorvoeren die nodig zijn om geplande resultaten en continue verbetering van deze 
processen te bereiken.  

Deze processen moeten worden bestuurd door de organisatie in overeenstemming met de eisen in 
dit eisenpakket.  

Wanneer een organisatie ervoor kiest om enig proces dat van invloed is op het voldoen aan de 
eisen van de blends, uit te besteden, dan moet de organisatie er voor zorg dragen dat dergelijke 
processen worden beheerst. Het beheersen van dergelijke uitbestede processen moet worden 
vastgesteld binnen het kwaliteitsmanagementsysteem.  

De processen die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem waarnaar hierboven wordt 
verwezen, behoren de processen voor besturingsactiviteiten, het beschikbaar stellen van 
middelen, het realiseren van de blends en het meten te omvatten.  
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4.2. Documentatie-eisen  

4.2.1. Algemeen  

De documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem moet omvatten:  

a) gedocumenteerde verklaringen van een kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen;  

b) een kwaliteitshandboek, met daarin opgenomen:  

 procedures vereist door dit eisenpakket;  

 instructies die de organisatie nodig heeft voor het bewerkstelligen van een 
doeltreffende planning, uitvoering en beheersing van haar processen en 

 registraties vereist door dit eisenpakket (zie 4.2.4).  

 

Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden: 

1. Wanneer in dit eisenpakket de term "procedure"  of “instructie” wordt gebruikt, betekent dit dat 
de procedure/instructie is opgezet, gedocumenteerd, geïmplementeerd en bijgehouden.  

2. De omvang van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem kan per organisatie 
verschillen als gevolg van:  

a) de omvang van de organisatie en het type activiteiten;  
b) de complexiteit van de processen en hun interacties; en 
c) de bekwaamheid van het personeel.  

 
3. De documentatie kan in elke vorm of soort medium zijn. 

 

4.2.2. Kwaliteitshandboek  

 
De organisatie moet een kwaliteitshandboek opzetten en bijhouden, waarin is opgenomen: 
 

a) het onderwerp en toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip 
van de bijzonderheden van en rechtvaardiging voor eventuele uitsluitingen (zie 1 .2. );  

b) de voor het kwaliteitsmanagementsysteem vastgestelde procedures, instructies en 
registraties, of een verwijzing ernaar; en  

c) een beschrijving van de interacties tussen de processen van het 
kwaliteitsmanagementsysteem.  
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4.2.3. Beheersing van documentatie  

Documenten die zijn noodzakelijk zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem moeten worden 
beheerst. Registraties zijn een bijzonder soort document en moeten worden beheerst volgens de 
eisen in 4.2.4.  

Er moet een procedure zijn om:  

a) documenten goed te keuren op geschiktheid alvorens ze worden uitgegeven;  

b) documenten te beoordelen en indien nodig te actualiseren, en ze opnieuw goed te keuren;  

c) te bewerkstelligen dat veranderingen en de actuele revisiestatus van de documenten zijn  

a) geïdentificeerd ;  

d) te bewerkstelligen dat voor van toepassing zijnde documenten relevante versies 
beschikbaar zijn op werkplekken;  

e) te bewerkstelligen dat documenten leesbaar en gemakkelijk herkenbaar blijven;  

f) te bewerkstelligen dat documenten van externe oorsprong als zodanig herkenbaar zijn en 
de distributie ervan wordt beheerst; en  

g) onbedoeld gebruik van vervallen documenten te voorkomen, en geschikte identificatie toe 
te passen als ze om welke reden dan ook worden bewaard.  

Vervallen versies van alle documenten uitgezonderd bijgehouden registraties, dienen 5 jaar 
gearchiveerd te worden. 

 

4.2.4.  Beheersing van registraties  

Kwaliteitsregistraties moeten worden vastgesteld en bijgehouden om het bewijs te leveren van het 
voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk Blend Plus en van de doeltreffende werking van 
het kwaliteitsmanagementsysteem. Registraties moeten leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en 
terugvindbaar blijven. Een gedocumenteerde procedure moet worden vastgesteld om de 
beheersing te definiëren die nodig is voor de identificatie, het opslaan, de bescherming, het 
terugvinden en de vernietiging van registraties. Bijgehouden registraties dienen 7 jaar 
gearchiveerd te worden. 
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5. Directieverantwoordelijkheid  

5.1. Betrokkenheid van de directie  

De directie moet het bewijs leveren van haar betrokkenheid bij het ontwikkelen en invoeren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem en bij het continu verbeteren van de doeltreffendheid ervan door:  

a) het belang om te voldoen aan zowel de eisen van klanten als aan wet- en regelgeving 
kenbaar te maken binnen de organisatie;  

b) het kwaliteitsbeleid vast te stellen;  

c) te bewerkstelligen dat kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgesteld;  

d) directiebeoordelingen uit te voeren; en  

e) de beschikbaarheid van middelen te bewerkstelligen.  

 

5.2. Klantgerichtheid  

De directie moet er voor zorg dragen dat de eisen van klanten zijn bepaald en dat eraan is voldaan 
met het doel klanttevredenheid te verhogen (zie 7.2.1 en 8.2.1 ).  

 

5.3. Kwaliteitsbeleid  

De directie moet bewerkstelligen dat het kwaliteitsbeleid: 

a) geschikt is voor het doel van de organisatie;  

b) een verbintenis inhoudt te voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk  

c) een verbintenis inhoudt de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem continu 
te verbeteren;  

d) een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen; 

e) gecommuniceerd wordt binnen de organisatie en begrepen wordt binnen de organisatie; en  

f) wordt beoordeeld op voortdurende geschiktheid.  

 

5.4. Planning  

5.4.1. Kwaliteitsdoelstellingen  

De directie moet bewerkstelligen dat kwaliteitsdoelstellingen met inbegrip van die welke nodig zijn 
om te voldoen aan de expliciete kwaliteitseisen van de blend [zie 7.1 a)], zijn vastgesteld. De 
kwaliteitsdoelstellingen moeten meetbaar zijn en consistent zijn met het kwaliteitsbeleid.  
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5.4.2 Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem  

De directie moet bewerkstelligen dat:  

a) de planning van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt uitgevoerd om zowel te voldoen 
aan de eisen in 4.1, als aan de kwaliteitsdoelstellingen; en  

b) de werking en samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem behouden blijft wanneer 
er veranderingen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem worden gepland en 
ingevoerd.  

 

5.5. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

5.5.1. Personeel 

De directie moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedefinieerd 
en kenbaar gemaakt binnen de organisatie. Hiertoe dient de directie: 

a) een schematische weergave van de organisatie (organigram) op te nemen in het 
handboek; 

b) de te onderscheiden functies vast te leggen met daarin minimaal opgenomen de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betreffende functies: 

c) eisen aan scholing en opleiding voor de diverse beschreven functies; 

d) een personeelslijst op te nemen in het handboek. 

5.5.2. Directievertegenwoordiger 

De directie moet een lid van het management benoemen die, ongeacht overige 
verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid en bevoegdheid moet hebben om:  

a) te bewerkstelligen dat processen die nodig zijn voor om te voldoen aan de eisen van het 
kwaliteitskeurmerk zijn vastgesteld, ingevoerd en worden onderhouden;  

b) te rapporteren aan de directie over de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem en 
eventuele noodzaak voor verbetering; en  

c) te bewerkstelligen dat het bewustzijn van de eisen van klanten binnen de gehele 
organisatie wordt bevorderd.  

De verantwoordelijkheid van een directievertegenwoordiger kan inhouden dat hij/zij samenwerkt 
met externe partijen voor zaken die betrekking hebben op het kwaliteitsmanagementsysteem.  
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5.5.3. Werkoverleg  

De directie moet bewerkstelligen dat geschikte communicatieprocessen worden vastgesteld 
binnen de organisatie en dat communicatie plaatsvindt met betrekking tot de doeltreffendheid van 
het kwaIiteitssysteem.  

 

5.6. Directiebeoordeling  

5.6.1. Algemeen  

De directie moet het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie minimaal jaarlijks 
beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 
Deze beoordeling moet tevens het onderzoeken van kansen voor verbetering omvatten alsmede 
de noodzaak van wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van het 
kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen.  

Registraties van directiebeoordelingen moeten worden bijgehouden (zie 4.2.4).  

5.6.2. Input voor de directiebeoordeling 

De input voor de directiebeoordeling moet informatie bevatten over: 

a) resultaten van audits;  

b) terugkoppeling van klanten; 

c) leveranciersbeoordelingen; 

d) uitslagen van analyses; 

e) klachten en afwijkingen;  

f) status van preventieve en corrigerende maatregelen;  

g) vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen;  

h) veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem (intern, 
eisenpakket kwaliteitskeurmerk, wetgeving); en  

i) aanbevelingen ter verbetering.  

 

 

5.6.3. De output van de directiebeoordeling 

 

De output van de directiebeoordeling moet bestaan uit de besluiten en maatregelen met betrekking  
tot:  

a) verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en bijbehorende 
processen;  

b) verbetering van de blends en de dienstverlening met betrekking tot eisen van klanten, en 

c) behoeften aan middelen.  
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6. Management van middelen  

6.1. Beschikbaar stellen van middelen  

De organisatie moet vaststellen welke middelen nodig zijn en er voor zorgen dat deze middelen 
aanwezig zijn om:  

a) het kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren en te onderhouden en de doeltreffendheid ervan 
continu te verbeteren; en  

b) de klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan eisen van klanten.  

 

6.2. Personeel 

6.2.1. Algemeen 

Personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed kunnen zijn op de blendkwaliteit, moet 
bekwaam zijn, gebaseerd op passende opleiding, training, vaardigheden en ervaring.  

 

6.2.2. Bekwaamheid, bewustzijn en training  

De organisatie moet: 

a) bepalen welke bekwaamheden het personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn 
op de blendkwaliteit nodig heeft;  

b) in training voorzien of andere maatregelen treffen om hieraan te voldoen;  

c) de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen beoordelen;  

d) te bewerkstelligen dat haar personeel zich bewust is van de relevantie en het belang van hun  

activiteiten en hoe zij bijdragen aan het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen; en  

e) geschikte registraties bijhouden van opleiding, training, vaardigheden en ervaring (zie 4.2.4).  

 

6.3. Infrastructuur  

De organisatie moet de infrastructuur bepalen, beschikbaar stellen en onderhouden die nodig is 
om te voldoen aan blend-eisen.  

Infrastructuur bevat voor zover van toepassing:  

a) gebouwen, werkruimte en bijbehorende voorzieningen;  

b) procesuitrusting (zowel hardware als software), en  

c) ondersteunende diensten (zoals transport of communicatie). 
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7. Voortbrengingsproces van de blends  

7.1. Planning van het voortbrengingsproces van de blends  

De organisatie moet de processen die nodig zijn voor het voortbrengen van de blends plannen en 
ontwikkelen. Planning van de voortbrengingsproces moet consistent zijn met de eisen van de 
andere processen van het kwaliteitsmanagementsysteem (zie 4.1).  

Bij het plannen van het voortbrengingsproces moet de organisatie, voor zover van toepassing, het 
volgende bepalen:  

a) kwaliteitsdoelstellingen en eisen voor de blend, waarbij minimaal dient te worden voldaan 
aan de eisen zoals vastgelegd door de N.V.B in het normblad “Kwaliteitseisen voor blends”; 

b) de noodzaak om processen vast te stellen, documenten op te stellen en middelen 
beschikbaar te stellen die specifiek zijn voor de blends;  

c) de vereiste eindproductspecificaties-, procesbewakings-, keurings- en beproevings-
activiteiten, en de aanvaardingscriteria voor de blends;  

d) registraties die nodig zijn om het bewijs te leveren dat de voortbrengingsprocessen en de 
resulterende blend voldoen aan de eisen (zie 4.2.4 ).  

De output van deze planning moet in een vorm zijn die geschikt is voor de manier van werken in 
de organisatie.  

 

7.2. Processen die verband houden met de klant  

7.2.1. Bepaling van blendeisen  

De organisatie moet het volgende bepalen:  

a) door de klant gespecificeerde eisen, met inbegrip van de eisen voor afleverings- en  
nazorgactiviteiten; 

b) eisen die niet door de klant zijn gesteld, maar die wel nodig zijn voor gespecificeerd of beoogd 
gebruik, waar dat bekend is;  

c) eisen vanuit wet- en regelgeving met betrekking tot het product; en  

d) alle aanvullende eisen die door de organisatie zijn vastgesteld.  
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7.2.2. Beoordeling en aanvaarding van opdrachten tot blenden  

De organisatie moet de opdrachten om een blend te produceren beoordelen. Deze beoordeling 
moet worden uitgevoerd voordat de organisatie zich tot levering van een blend aan de klant 
verplicht en moet bewerkstelligen dat:  
  

a) de blendeisen zijn vastgesteld; 

b) er een oplossing wordt gevonden voor eisen uit het contract of uit opdrachten die afwijken 
van bestaande eisen; en  

c) de organisatie over de mogelijkheden beschikt om te voldoen aan de vastgestelde eisen.  

Registraties van de resultaten van de beoordeling en maatregelen die voortvloeien uit de 
beoordeling moeten worden bijgehouden (zie 4.2.4 ).  

Wanneer de klant geen specifieke eisen stelt, dan moeten de eisen van de klant door de 
organisatie worden bevestigd voordat zij worden aanvaard.  

Wanneer opdrachten tot blenden worden gewijzigd, dan moet de organisatie bewerkstelligen dat 
relevante documenten worden gewijzigd en dat relevant personeel op de hoogte wordt gesteld 
omtrent de gewijzigde eisen.  

7.2.3. Communicatie met de klant  

De organisatie moet doeltreffende regelingen vaststellen en invoeren om te communiceren met 
klanten met betrekking tot:  

a) blend-informatie;  

b) aanvragen, contracten of opdrachtbehandeling, inclusief wijzigingen; en  

c) terugkoppeling van klanten, met inbegrip van klachten van klanten.  

Wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling moeten worden vastgesteld en registraties daarvan  

 

7.3. Inkoop  

7.3.1. Inkoopproces  

De organisatie moet bewerkstelligen dat ingekochte meststoffen en diensten (opslag, transport, 
laboratoriumonderzoek) voor de productie van blends voldoen aan de gespecificeerde 
inkoopeisen. Er mogen enkel meststoffen worden ingekocht welke zijn opgenomen in het “N.V.B 
normblad “Goedgekeurde meststoffen” en voldoen aan de daarin gestelde eisen. 
Meststofspecificaties moeten in het kwaliteitsmanagementsysteem worden opgenomen. Voor 
leveranciers van diensten geldt dat zij moeten voldoen aan in het kwaliteitsmanagementsysteem 
opgenomen eisen. Hierbij geldt dat de geleverde diensten geen nadelig effect mogen hebben op 
de uiteindelijke kwaliteit van de blends en dat de betreffende leveranciers aantoonbaar voldoende 
deskundigheid moeten bezitten om redelijkerwijs te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. 
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De organisatie moet leveranciers beoordelen en kiezen op basis van hun vermogen om een 
meststof of dienst te leveren overeenkomstig de normen van de N.V.B. en eventuele aanvullende 
eisen van de organisatie. Criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling moeten worden 
vastgesteld. Registraties van de resultaten van beoordelingen en eventueel noodzakelijke 
maatregelen die voortvloeien uit de beoordeling moeten worden bijgehouden. Tevens dient er een 
registratie van goedgekeurde leveranciers van meststoffen en diensten te worden bijgehouden. Er 
mag enkel ingekocht worden bij goedgekeurde leveranciers (zie 4.2.4 ).  

7.3.2. Inkoopgegevens  

Inkoopgegevens moeten de in te kopen meststof beschrijven, waaronder, waar van toepassing:  

a) eisen voor goedkeuring van de meststof  

c) eisen vanuit het kwaliteitskeurmerk.  

De organisatie moet de geschiktheid van gespecificeerde inkoopeisen garanderen alvorens deze  

kenbaar te maken aan de leverancier.  

 

7.3.3. Verificatie van de ingekochte meststoffen  

De organisatie moet de keuring of andere activiteiten vaststellen en invoeren die nodig zijn om te 
bewerkstelligen dat ingekochte meststoffen voldoen aan de gespecificeerde inkoopeisen. Hierbij 
dienen minimaal de eisen van het N.V.B. normblad “Bemonstering en analyse van meststoffen” 
gevolgd worden. 

Wanneer de organisatie verificatie wenst uit te voeren bij de leverancier, dan moet de organisatie 
de voorgenomen verificatie-activiteiten en de methode van meststofvrijgave vermelden in de 
inkoopinformatie.  

 

7.4. Productie 

7.4.1. Beheersing van productie 

De organisatie dient een nauwkeurige beschrijving van het productieproces te documenteren. De 
organisatie dient een schematische weergave van het productieproces (productiediagram) op te 
nemen in het handboek. De organisatie moet de productie plannen en onder beheerste 
omstandigheden uitvoeren. Beheerste omstandigheden moeten, voor zover van toepassing, 
bestaan uit:  

a) de beschikbaarheid van informatie die de kenmerken van de te produceren blend beschrijft 
waaronder minimaal de volgende gegevens: 
- leverdatum; 
- uniek identificatienummer van productie (ordernummer, batchnummer); 
- te leveren hoeveelheid; 
- leveringsvorm; en 
- samenstelling. 
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b) de beschikbaarheid van werkinstructies, waar nodig, maar minimaal met betrekking tot 
- veiligheidsvoorschriften; 
- ontvangst en inname meststoffen; 
- opslag van meststoffen: identificatie en scheiding van meststoffen, voorraadcontrole en 

leegmeldingen 
- doseervolgorde; 
- doseernauwkeurigheid; 
- minimale en maximale batchgrootte; 
- mengtijd; 
- opslag van gereed product (blends); 
- aflevering en transport; en 
- reiniging en onderhoud. 
- bemonstering 

c) het gebruik van geschikte uitrusting 

d) de beschikbaarheid en het gebruik van proces, weeg- en meetapparatuur, waarbij minimaal 
de volgende gegevens worden vastgelegd;  
- eisen aan en specificaties van productieapparatuur. 
- specificaties van weeg- en meetapparatuur 

e) de invoering van bewaking en meting waarbij minimaal de volgende gegevens worden 
vastgelegd: 
- bemonsteringsfrequentie per product (meststof en blend); 
- analyse frequentie; 
- te analyseren kenmerk; 
- norm; en 
- toegestane afwijking (indien van toepassing). 

f) de invoering van activiteiten op het gebied van vrijgave, aflevering en nazorg.  

 

7.4.2. Identificatie en naspeurbaarheid  

De organisatie moet, voor zover van toepassing, gedurende  het gehele productieproces de 
naspeurbaarheid van meststoffen, additieven halffabrikaten en blends, inzichtelijk kunnen maken. 

Hiertoe dienen minimaal aan de volgende richtlijnen te worden voldaan; 

a) individuele opslagmedia dienen aantoonbaar identificeerbaar en onderscheidbaar te zijn. 

b) vermenging van verschillende meststoffen, additieven halffabrikaten en blends dient 
voorkomen te worden; 

c)  meststoffen dienen op administratief niveau identificeerbaar te zijn waarbij minimaal deze 
volgende gegevens dienen te worden geregistreerd: 
- leverancier; 
- ontvangstdatum; 
- ontvangen hoeveelheid; 
- dentificatie van het transportmiddel; en 
- plaats van opslag. 
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d) blends dienen op administratief niveau identificeerbaar te zijn waarbij minimaal de volgende 
gegevens dienen te worden geregistreerd (indien van toepassing): 
- samenstelling; 
- geproduceerde hoeveelheid;  
- aanvullende bewerkingen; 
- plaats van opslag; 
- leverdatum; 
- geleverde hoeveelheid; en 
- identificatie van het transportmiddel. 

e) stukgoed moet duidelijk identificeerbaar te zijn. 

f) monsters, genomen conform de eisen uit het betreffende N.V.B normblad moeten 3 
maanden bewaard worden en op dusdanige wijze te worden gemerkt dat zij op eenvoudige 
wijze kunnen worden getraceerd naar de partij die zij representeren. 

g) de productievolgorde moet op chronologische wijze geregistreerd worden, waarbij de 
koppeling tussen registratie en productie op eenduidige wijze moet zijn vastgelegd. 

h) het leegvallen van opslagmedia moet geregistreerd worden 
 

7.4.3. Opslag en transport en aflevering van de blend  

De organisatie moet tijdens opslag, transport en aflevering op de beoogde bestemming het 
voldoen aan producteisen van de blend in stand houden. Deze instandhouding moet identificatie, 
behandeling, verpakking, etikettering, opslag en bescherming omvatten. 

 
Een aantal aandachtspunten bij de opslag zijn  

 indien mogelijk dienen kunstmeststoffen minstens 10 meter van een watergang en 
minstens 50 meter van een bron of boorgat 

 indien mogelijk dienen kunstmeststoffen in een overdekte en afgesloten opslagruimte. Als 
dit niet mogelijk is dienen de meststoffen te worden afgedekt ter bescherming tegen 
weersinvloeden 

 de opslag dient ten alle tijden schoon en opgeruimd te zijn (gemorste kunstmeststoffen 
direct opruimen, lekkage uit uitrustingsstukken en machines voorkomen (bijv. brandstof of 
hydrauliekolie) 

 niet opslaan dicht bij verwarmingsinstallaties of -systemen of andere potentiële 
hittebronnen zoals brandstof tanks en olievaten; 

 verbied roken binnen de opslag;  
 neem maatregelen voor brandpreventie. 
 neem voor de opslag van kunstmeststoffen de aanwijzingen van “Publicatiereeks 

Gevaarlijkse stoffen 7 : “Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen“ in acht. 
 

Instandhouding moet ook van toepassing zijn op de meststoffen en hulpmiddelen voor een blend. 
Bij de etikettering mag de organisatie  de vermelding “gemengd onder het Blend Plus keurmerk” 
gebruiken en het Blend Plus® beeldmerk. Gebruik van deze facultatieve vermeldingen is niet 

toegestaan indien er producten worden afgeleverd welke niet aan de eisen van dit eisenpakket 
voldoen. De wijze waarop de instandhouding wordt vormgegeven, moet worden vastgelegd in 
gedocumenteerde procedures en instructies. 
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7.5. Beheersing van bewakings- en meetapparatuur  

De organisatie moet bepalen welke bewaking en meting moeten worden uitgevoerd en welke 
bewakings- en meetapparatuur nodig zijn om het bewijs van overeenkomstigheid van de blend ten 
opzichte van vastgestelde eisen te kunnen leveren (zie 7.2.1 }.  

De organisatie moet processen vaststellen om te bewerkstelligen dat de bewaking en meting 
kunnen worden uitgevoerd en dat deze worden uitgevoerd op een manier die overeenkomt met de 
bewakings- en metingseisen.  

Wanneer noodzakelijk om geldige resultaten te bewerkstelligen, moet de meetapparatuur:  

a) jaarlijks of voorafgaand aan gebruik zijn gekalibreerd of geverifieerd volgens meetstandaarden 
die herleidbaar zijn tot internationale of nationale meetstandaarden; wanneer dergelijke 
standaarden niet bestaan, dan moet de basis die is gebruikt voor de kalibratie of verificatie worden 
geregistreerd;  

b) indien nodig worden gejusteerd of opnieuw gejusteerd;  

c) worden geïdentificeerd zodat de kalibratiestatus kan worden bepaald. Deze identificatie omvat 
minimaal de volgende kenmerken:         
 - identificatie van het meetinstrument;       
 - bouwjaar, leverancier en type;        
 - maximaal meetvermogen;         
 - meetbereik (min. – max.);         
 - afleesnauwkeurigheid         
 - maximale toegestane meetafwijking; en       
 - kalibratiewijze en –frequentie. 

d) worden beveiligd tegen justeren dat het meetresultaat ongeldig zou maken;  

 

e) worden beveiligd tegen beschadiging en achteruitgang tijdens gebruik, onderhoud en opslag. 

 

Verder moet de organisatie de geldigheid van de voorgaande meetresultaten beoordelen en  
registreren, wanneer is gebleken dat de bewakings- en meetapparatuur niet overeenkomstig de 
eisen functioneert. De organisatie moet passende maatregelen treffen wat betreft de uitrusting en 
de producties die hierdoor is beïnvloed. Registraties van de resultaten van kalibratie en verificatie 
moeten worden bijgehouden (zie 4.2.4 ).  

 

 

7.6. Beheersing van procesapparatuur 

De procesapparatuur dient van een zodanige uitvoering en kwaliteit te zijn dat zij het mogelijk 
maakt blends te produceren die tegemoet komen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk. De 
procesapparatuur dient regelmatig onderhouden en gereinigd te worden. Onderhouds- en 
reinigingsprogramma’s dienen gedocumenteerd te zijn 



N.V.B.  Eisenpakket   
 

Versie 3 31 januari 2012 Blad 20 van 24 

De organisatie moet de specificaties vast leggen van die procesapparatuur die zij van rechtstreeks 
belang acht voor de kwaliteit van de geproduceerde blend, doch minimaal van de menger. De 
volgende kenmerken dienen minimaal opgenomen te worden in de specificatie van de menger 

 identificatiekenmerken van de menger (type, leverancier, bouwjaar) 

 batchgrootte of doorstroomsnelheid (afhankelijk van type menger) 

 minimale en maximale vullingsgraad 

 minimale mengtijd, voor productie met /zonder hooggeconcentreerde meststoffen. 

 

Homogeniteit 

Met name bij de blends waarin hooggeconcentreerde meststoffen (bijvoorbeeld sporenelementen) 
worden verwerkt zijn de kans op en de gevolgen van afwijkingen door het niet homogeen mengen 
groot. 

 

Indien de organisatie hooggeconcentreerde meststoffen toepast in de blends (dit is een toevoeging 
een hooggeconcentreerde mengpartner aan de blend in een hoeveelheid van minder dan 1 kg per 
ton), dient een analyse op de gehalten van hooggeconcentreerde meststoffen in de blend te 
worden uitgevoerd. Indien de afwijking ten opzichte van het berekende gehalte in de blend groter 
is dan 10 procent, dient een homogeniteitsonderzoek te worden uitgevoerd op de blender. Hierbij 
moeten minimaal 10 monsters getrokken worden van een productie met hooggeconcentreerde 
meststoffen. Van deze monsters dient het gehalte van de betreffende hooggeconcentreerde 
meststof (sporenelement) te worden bepaald door analyse, waarbij de variatiecoëfficiënt van de 
uitslagen maximaal 10% van de gemiddeld aanwezige hooggeconcentreerde meststof mag 
bedragen. 

 

 

7.7. Veiligheid 

 

7.7.1. Compatibiliteitsschema 

De organisatie mag enkel blends produceren die niet ingaan tegen de aanbevelingen uit het 
schema “Compatibility of various fertilizer materials” zoals weergegeven in de Guidance for the 
Compatibility of Fertilizer Blending Materials (juni 2006) van Fertilizers Europe (voorheen 
European Fertilizer Manufacturers Association). Een Nederlandse vertaling van dit overzicht is 
opgenomen in bijlage 1. Blends van producten die conform het compatibiliteitsschema niet 
mengbaar of beperkt mengbaar zijn, zijn niet toegestaan. 

 

7.7.2. PGS -richtlijnen 
 
De organisatie moet voldoen aan de richtlijn PGS-7 (2007) “Opslag van vaste minerale 
anorganische meststoffen. 
 

http://www.efma.org/EPUB/easnet.dll/GetDoc?APPL=1&DAT_IM=000F29&DWNLD=blending_materials.pdf
http://www.efma.org/EPUB/easnet.dll/GetDoc?APPL=1&DAT_IM=000F29&DWNLD=blending_materials.pdf


N.V.B.  Eisenpakket   
 

Versie 3 31 januari 2012 Blad 21 van 24 

8. Bemonstering, analyse en verbetering  

8.1. Algemeen  

De organisatie moet de benodigde bemonsterings-, analyse- en verbeteringsprocessen plannen en 
invoeren om:  

a) aan te tonen dat het product (meststof of blend) aan de eisen voldoet;  

b) te bewerkstelligen dat het kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen van het keurmerk 
voldoet; en  

c) de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem continu te verbeteren.  

Dit moet vaststelling van toepasbare methoden omvatten en vaststelling van de mate van het 
gebruik ervan. Hierbij dienen minimaal de voorschriften uit de relevante normbladen gevolgd 
worden. 

 

8.2. Bewaking en meting  

8.2.1. Klanttevredenheid  

Als één van de metingen van de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem moet de 
organisatie informatie in het oog houden met betrekking tot de perceptie van klanten in hoeverre 
de organisatie heeft voldaan aan de eisen van klanten. De methoden voor het verkrijgen en 
gebruiken van deze informatie moeten worden bepaald.  

8.2.2 Interne audit  

De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om vast te stellen of het 
kwaliteitsmanagementsysteem:  

a) overeenkomt met de geplande regelingen (zie 7.1 ), met de eisen van dit eisenpakket en 
met de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem vastgesteld door de organisatie; en  

b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.  

Er moet een auditprogramma worden gepland, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
status en het belang van de processen en gebieden die een audit moeten ondergaan, evenals met 
de resultaten van vorige audits. De auditcriteria, de reikwijdte, de frequentie en methoden moeten 
worden gedefinieerd. Door de keuze van de auditors en het uitvoeren van audits moeten de 
objectiviteit en onpartijdigheid van het auditproces gegarandeerd worden. Auditors mogen geen 
audit uitvoeren over hun eigen werk.  

De verantwoordelijkheden en eisen voor het plannen en uitvoeren van audits, en voor het 
rapporteren van resultaten en het bijhouden van registraties (zie 4.2.4), moeten worden 
gedefinieerd in een gedocumenteerde procedure.  
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Het management dat verantwoordelijk is voor het gebied dat een audit ondergaat, moet 
bewerkstelligen dat, zonder onnodig uitstel, maatregelen worden getroffen om ontdekte afwijkingen 
en hun oorzaken weg te werken. Vervolgactiviteiten moeten bestaan uit de verificatie van de 
genomen maatregelen en de rapportage van verificatieresultaten (zie 8.5.2).  
 
 
8.2.3. Bewaking en meting van processen 
 
De organisatie moet geschikte methoden toepassen voor de bewaking en, waar van toepassing, 
de meting van de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze methoden moeten het 
vermogen van de processen aantonen om geplande resultaten te bereiken. Wanneer geplande 
resultaten niet worden bereikt, moeten, voor zover van toepassing, correcties en corrigerende 
maatregelen worden getroffen om te bewerkstelligen dat de blend aan de eisen voldoet.  

8.2.4. Bewaking en meting van producten (meststoffen en blends) 

De organisatie moet de kenmerken van producten bewaken en meten om te verifiëren of aan de 
producteisen is voldaan. Dit moet worden uitgevoerd tijdens geschikte stappen in het 
productieproces in overeenstemming met de geplande afspraken (zie 7.1 ).  

Het bewijs moet worden bijgehouden van het voldoen aan de aanvaardingscriteria. Registraties  

moeten aanduiden welke perso(o)n(en) bevoegd is (zijn) voor de vrijgave van producten (zie 
4.2.4).  

Vrijgave van producten en levering van diensten mogen niet plaatsvinden, voordat aan de 
geplande afspraken (zie 7.1 ) naar tevredenheid is voldaan, tenzij op andere manier goedgekeurd 
door een relevante autoriteit en waar van toepassing, door de klant.  

 

8.3. Beheersing van afwijkende producten (meststoffen en blends) 

De organisatie moet bewerkstelligen dat producten die niet overeenkomen met de producteisen 
worden vastgesteld en beheerst om niet beoogd gebruik of aflevering ervan te voorkomen. De 
beheersing en hiermee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden om met 
afwijkende producten om te gaan, moet worden gedefinieerd in een gedocumenteerde procedure.  

De organisatie moet met afwijkende producten omgaan op één of meer van de volgende 
manieren:  

a) door maatregelen te treffen om de waargenomen afwijking op te heffen;  

b) door gebruik, vrijgave of aanvaarding ervan toe te staan met goedkeuring door een relevante  
autoriteit en, waar van toepassing, door de klant;  
 
c) door maatregelen te treffen om oorspronkelijk beoogd gebruik of toepassing uit te sluiten.  
 
 
Registraties van de aard van afwijkingen en eventueel later getroffen maatregelen, waaronder  
verkregen goedkeuringen, moeten worden bijgehouden (zie 4.2.4).  

Wanneer een afwijkend product wordt gecorrigeerd moet het opnieuw worden geverifieerd om aan 
te tonen dat het voldoet aan de eisen.  
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Wanneer er een afwijkend product wordt ontdekt na aflevering of tijdens het gebruik, moet de 
organisatie maatregelen treffen die gericht zijn op de gevolgen of mogelijke gevolgen van de 
afwijking.  

 

8.4. Analyse van gegevens  

De organisatie moet geschikte gegevens bepalen, verzamelen en analyseren, om de geschiktheid 
en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen en om te beoordelen waar 
continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem haalbaar is. 
Dit moet gegevens omvatten die afkomstig zijn uit bewaking en meting en uit andere relevante 
bronnen.  

De analyse van gegevens moet informatie opleveren met betrekking tot:  

a) klanttevredenheid (zie 8.2.1 );  

b) het voldoen aan producteisen (zie 7.2.1 ); 

c) kenmerken en trends van processen en producten, waaronder mogelijkheden voor 
preventieve maatregelen; en  

d) leveranciers.  

 

8.5. Verbetering  

8.5.1. Continue verbetering  

De organisatie moet continu de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem verbeteren 
door gebruikmaking van het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen, auditresultaten, analyse 
van gegevens, corrigerende en preventieve maatregelen en de directiebeoordeling.  

8.5.2. Corrigerende maatregelen  

De organisatie moet maatregelen treffen om de oorzaak van afwijkingen op te heffen om herhaling 
te voorkomen. Corrigerende maatregelen moeten afgestemd zijn op de gevolgen van de 
afwijkingen die zich voordoen.  

Er moet een gedocumenteerde procedure worden vastgesteld om de eisen te definiëren voor:  

a) het beoordelen van afwijkingen (waaronder klachten van klanten);  

b) het bepalen van de oorzaken van afwijkingen;  

c) het beoordelen van de noodzaak om maatregelen te treffen om te bewerkstelligen dat 
afwijkingen zich niet opnieuw voordoen;  

d) het vaststellen en doorvoeren van de benodigde maatregelen;  

e) het registreren van de resultaten van de getroffen maatregelen (zie 4.2.4 ); en 

f) het beoordelen van de getroffen corrigerende maatregelen.  
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8.5.3. Preventieve maatregelen  

De organisatie moet maatregelen vaststellen om de oorzaken van mogelijke toekomstige 
afwijkingen op te heffen, om zo het ontstaan ervan te voorkomen. Preventieve maatregelen 
moeten afgestemd zijn op de gevolgen van de mogelijke toekomstige problemen.  

Er moet een gedocumenteerde procedure worden vastgesteld om de eisen te definiëren voor: 

a) het bepalen van mogelijke toekomstige afwijkingen en hun oorzaken;  

b) het beoordelen van de noodzaak om maatregelen om te voorkomen dat afwijkingen zich 
voordoen; 

c) het vaststellen en doorvoeren van de benodigde maatregelen;  

 

d) het registreren van resultaten van de getroffen maatregelen (zie 4.2.4); en  

 

e) het beoordelen van de getroffen preventieve maatregelen.  

 

 


