CERTIFICAAT VAN
VAKBEKWAAMHEID
Certificaatnummer:

Certificatiedatum:

Geldig tot:

CERT-AD-12345

6 april 2022

6 april 2026

DNV Business Assurance B.V. verklaart hierbij dat:

A. Deskundige
Geboortedatum:

18 oktober 1970

Geboorteplaats:

Ermelo

aan de voorwaarden heeft voldaan voor de certificatie tot:

Arbeidsdeskundige
Certificatieschema:

NvvA – Arbeidsdeskundige, beheerd door NEN, versie 01-07-2015

Dit Certificaat van Vakbekwaamheid is na ondertekening door de certificaathouder geldig tot uiterlijk
6 april 2026 onder de geldigheidscondities, zoals vermeld in het certificatieschema en op de achterzijde
van dit certificaat.

Aldus overeengekomen en getekend,
De Certificaathouder:

Handtekening

Namens
DNV Business Assurance B.V.

B. Heijnen-Kerpel
Management Representative

Dit certificaat is eigendom van DNV Business Assurance B.V. Bij misbruik van dit Certificaat van Vakbekwaamheid wordt dit certificaat
ongeldig verklaard. DNV Business Assurance B.V., Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam, Email: arbeidsdeskundigen@dnv.com,
Rotterdam KvK RegNo. 24273935

Appendix bij het certificaat
Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van dit certificaat is maximaal vier jaar. Herregistratie kan geschieden door DNV wanneer is
vastgesteld dat is voldaan aan de her-certificatie condities. De geldigheid van dit certificaat is te verifiëren via
www.certcheck.nl.

Geldigheidscondities
De certificaathouder dient de geldigheidscondities van het certificaat na te leven, teneinde de geldigheid van het
certificaat niet voortijdig te beëindigen. De geldigheidscondities gelden per jaar, waarbij een jaar gerekend wordt
als een aaneensluitende periode van 12 maanden, telkens gerekend vanaf de certificatiedatum. Punten behaald in
enig kalenderjaar worden pro rato toegekend aan het desbetreffende jaar.

Sancties
DNV kan en zal sanctioneren door middel van opschorting en/of ongeldigverklaring van het certificaat. Daarop
vooruitlopend kan DNV de houder aanschrijven en daarbij sommeren corrigerende maatregelen te nemen in het
kader van de geldigheidscondities.

Opschorting
Wanneer DNV besluit tot opschorting van een certificaat, zal DNV dit schriftelijk mededelen aan de
certificaathouder, onder vermelding van de maatregelen die genomen dienen te worden tot opheffing van de
opschorting.
Een verstrekt certificaat kan worden opgeschort om de volgende redenen:
· Ingeval door DNV geconstateerd wordt dat de geldigheidscondities niet dan wel niet volledig
worden nageleefd
· Het niet of niet volledig opvolgen van een door DNV opgelegde maatregel ter verbetering, naar
aanleiding van een geconstateerde tekortkoming.
· Bij onjuist gebruik van het certificaat, zoals misleidende publicaties.
· Het door de certificaathouder niet of onvolledig informeren aan DNV over zaken welke invloed
hebben op het certificatieproces.
· Bij het in gebreke blijven door de certificaathouder m.b.t. de Algemene Voorwaarden van DNV.
· Op basis van bij DNV ingediende klachten welke door DNV na verificatie gegrond worden verklaard.
· Niet voldoen aan de financiële verplichtingen.

Ongeldigverklaring
Een verstrekt certificaat kan door DNV ongeldig worden verklaard om de volgende redenen:
· Bij misbruik van het certificaat, zoals vervalsing.
· Bij ernstige tekortkomingen, welke als zodanig door DNV zijn benoemd en welke door de
certificaathouder niet binnen de door DNV gestelde termijn kunnen worden gecorrigeerd.
· Wanneer door de certificaathouder niet tijdig of inadequate maatregelen ter verbetering zijn
genomen op de door DNV gevonden tekortkomingen.
· Niet voldoen aan de financiële verplichtingen

DNV zal de ongeldigverklaring schriftelijk meedelen aan de betrokkene en het certificaat terugvorderen. De
NVvA zal over opschorting en ongeldigheidsverklaring worden geïnformeerd. Het afgegeven certificaat is en blijft
eigendom van DNV en is op ieder moment door DNV om haar moverende redenen terug te vorderen. De
certificaathouder dient terstond gehoor te geven aan de terugvordering door DNV.

De Algemene Voorwaarden DNV Business Assurance B.V. en de geldigheidscondities zijn gratis verkrijgbaar bij DNV, via
www.dnv.nl/vakbekwaamheid.
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