Formulier A: Aanvraag schemawijziging
A1

Datum

A2

Naam aanvrager
Functie aanvrager
Naam organisatie

A3

Registratienummer
Korte omschrijving van
het voorstel

De aanvraag betreft

A4

Leg in eigen woorden uit
wat de aanleiding is voor
het verzoek.
Geef aan welk probleem
er mee wordt opgelost,
of welke verbetering
ermee wordt bereikt.

A5

Geef aan hoe groot de
omvang van het probleem is.
Licht ook in eigen woorden toe hoe vaak het
probleem zich voordoet
(dus bijvoorbeeld altijd,
in de helft van de gevallen etc.)

A6

Maak een keuze:
☐
Wijziging/aanpassing van het schema
☐

Uitbreiding van het schema

☐

Verwijdering uit het schema

☐

Anders, namelijk…………

Maak een keuze:
☐
Het probleem is structureel van aard
☐

Het probleem komt incidenteel voor

☐

Anders, namelijk…………

Toelichting:

Omschrijf zo nauwkeurig
mogelijk de voorgestelde wijziging.
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A7

Welke impact verwacht u
van het voorstel ten aanzien van de toetsingskaders?
Vul aan met:
positief / negatief / neutraal

Veiligheid
Gezondheid
Kosten
Handhaafbaarheid
Regeldruk/administratieve lasten
Maatschappelijke impact
Juridische uitvoering
Anders, namelijk………

:
:
:
:
:
:
:
:

Formulier B: Behandeling aanvraag in CCvD
B1

Datum behandeling

B2

Onderschrijft het CCvD
de aanleiding voor het
verzoek (zoals verwoord
onder A4)?

B3

Maak een keuze:
☐
Ja
☐

Nee

☐

Anders, namelijk……..

Indien deze vraag met
‘ja’ wordt beantwoord,
geeft het CCvD aan de
werkkamer de opdracht
de vragen nader uit te
werken.
Vul hier de opdracht
nader in en bepaal welke
aanvullende vragen,
randvoorwaarden, prioriteiten of anderszins aan
de opdracht worden
gesteld.
Indien ‘nee’ wat is de
motivatie om dit verder
niet te behandelen.

Formulier C: Behandeling aanvraag in Werkkamer
C1

Datum behandeling

C2

Beantwoord hier de vragen van het CCvD
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C3

Beschrijf voor zover aan
de orde de impact van
de wijziging aan de hand
van de vaste toetsingskaders:
• Veiligheid
• Gezondheid
• Kosten
• Handhaafbaarheid
• Regeldruk/administratieve lasten
• Maatschappelijke impact
• Juridische uitvoering
• Examens Ascert
• Overige zaken

C4

Omschrijf het advies van
de werkkamer en onderbouw dit advies. Geef
eventueel ook voor- en
nadelen en/of alternatieven aan

C5

Overige opmerkingen

C6

Conclusie en advies
werkkamer aan het CCvD

Formulier D: Besluit en advies CCvD
D1

Datum behandeling

D2

Zijn de vragen naar oordeel van het CCvD door
de WK afdoende beantwoord?

Maak een keuze:
☐
Ja

Zijn de toetsingskaders
voldoende uitgewerkt
om tot een advies te
kunnen komen?

Maak een keuze:
☐
Ja

D3

☐

☐

Nee

Nee
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D4

Opmerkingen

D5

Stemming CCvD over de
voorgestelde wijziging

Vul in:
Stemmen
# Voor # Tegen # Onthouding
Opdrachtgevers
Opdrachtnemers
Certificaathouders
Maatschappelijke organisaties
Totaal

D6

Besluit CCvD

Maak een keuze:
☐
Het voorstel is aangenomen en het CCvD besluit aan SZW positief te advise☐

ren (bij wettelijke schema’s)
Het voorstel is aangenomen en het CCvD besluit aan het bestuur positief te

☐

adviseren de schemawijziging door te voeren (bij niet wettelijke schema’s);
Het voorstel is aangenomen en het CCvD besluit de tekst op te nemen in de

☐

SCa-100 (bij interpretatievoorstellen);
Het voorstel is afgewezen.

Formulier E: Goedkeuring CBI’s (van toepassing op het processchema)
E1

Goedkeuring CBI’s

Maak een keuze:
☐ De CBI’s geven goedkeuring aan de voorgestelde schemawijziging
☐ De CBI’s geven geen goedkeuring aan de voorgestelde schemawijziging
Stemmen
Normec
TUV
dNAA

# Voor

# Tegen

Indien de goedkeuring niet unaniem is, wordt dit hier nader toegelicht:

E2

Conclusie

☐ Het voorstel wordt aangeboden aan SZW als schemawijziging
☐ Het voorstel wordt niet aangeboden aan SZW als schemawijziging
☐ De aanpassing in de SCa-100 wordt aan SZW aangeboden
☐ De aanpassing in de SCa-100 wordt niet aan SZW aangeboden
Indien de CBI’s niet unaniem de voorgestelde schemawijziging of aanpassing in de SCa-100 hebben goedgekeurd, wordt het voorstel met de toelichting uit E1 bij SZW aangeboden.
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