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RE: intrekken certificaat BRL 9321- GIB 07
Helaas voor ons is at 11 ons toetsingskader

Een fijne dag,

+31 (0)6~
(svQg Denk ook *n het milie - is o mt an d* e a I echt od gr

Van: (ON)
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 15:55
Rans (WVL)
Onderwerp: RE: intrekken cerbficaat ERL 9321 - GIB

Klopt, maar in reist e tot art. 23 (zie mail ~) had de hu dige info tot een andere beel sa ng geleid? Zo)a, dan kan de M nisterde toegekende erkenmng nu ook weer intrekken, toch? D t is dan
niet athankelgk van ILT.

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 15:66
nant (ON)
Onderwerp: RE1 intrekken cerbficaat ERL 9321- GIB

Het is niet aan Bodems om te toetsen of het certificaat o neig enlgk wordt gebruikt voor het afgeven van een erkende kw a bta itsverkla ring Dit ligt bg ILT en het bevoegd gezag. Wij toetsen slechts of
het bednjf een certificaat heeft overeenkomst de Rbk en integer is.

Een fijne dag,

+31 (0)6~
Van: (ON)
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 15:62
nani (WVL)
Onderwerp: RE: intrekken cerbficaat ERL 9321 - GIB

Is dat dan nu iet het geval, admimstratieve redenri Men heeft nu een certificaat welke niet behoort bg dit product en is dus al met luist geweest bij het toekennen van de erkenmng. Of is dit te
eenvoudig gedachtr

Gr. Q
Van: (WVL)

~(WVL)
CC: DGRW

Onderwerpt RE: intrekken cerbficaat ERL 9321 - GIB

lloiW,
Overeeukomskg ons mandaat kunnen wg alleen een erkenmog mtrekken mina er er spmke 6 van administratieve redenen DZ is een hamlhavngsteclausch argument en hgt bij ILT. Inden het certilicaat door
de CI 6 ngetrokken kunoen wij wel de erkenning ntrekken.

De kwestie isdat het bedrijfeen product levert onder een verkeerd cenilicaat.

Groeten

Vezmndenmet BlackBenyWork
(www.blackbetD.com)
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D I : dmsdag 21 mei 2019 1225 PM
A (WVL)
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0 d rpi mtr kken cenificaat BRL 9321 - GIB

a ilent.nb
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Hallo~,

Puntje van Marks rw adde n speelt ook op dit moment zo hoorde ik van . Het bedrgfheefi aangegeven dat zg een melding gaan doen en het matenaal toch willen gaa storten.

Groet,

rkrtikel 23

I Onze Mnus tere kuanen een erkeuomg geheel of gedeelte ijk mtrekken:
a. op vermek van de erkende pemoon of insta)bug,
h a 4a ' as 1 s z u«sa 4 h 1 hhh bm
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