Aanvraagformulier Schorsing Certificaat
Gegevens aanvrager

Initialen en Achternaam
Correspondentie-adres (geen postbus)
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Verzoekt om met ingang van (Datum) ______________________
Het certificaat met nummer ________________________________
O Te schorsen tot de eerstvolgende jaardatum dd-mm-jjjj zoals vermeld op het certificaat.
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van schorsing zoals vermeld
op de achterzijde van dit formulier, er mee in te stemmen en er naar te zullen handelen.
Bij deze aanvraag dient het originele certificaat meegestuurd te worden.
Adres:
Det Norske Veritas Certification BV
T.a.v. Mw. M. Ilahibaks
Postbus 9599
3007 AN Rotterdam

Datum: _____________________

Handtekening: _______________________

De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat het originele certificaat door Det Norske Veritas
Certification BV is ontvangen, de verschuldigde kosten, zijnde € 100,00 excl. BTW zijn ontvangen op
rekeningnr. IBAN: NL39CITI0266065791,BIC/Swiftcode: CITINL2X, t.n.v. Det Norske Veritas Certification BV
onder vermelding van “schorsing (certificaatnummer) en (naam certifticaathouder)”.
De schorsing gaat pas in nadat de verschuldigde betaling heeft plaatsgevonden en nadat Det Norske Veritas
Certification BV de schorsing schriftelijk heeft bevestigd.

O de op (dd-mm-jjjj) ______________ verleende schorsing met _____ maanden ( maximaal 12) te
verlengen.
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van schorsing zoals vermeld op
de achterzijde van dit formulier, ermee in te stemmen en ernaar te zullen handelen.
Datum: _____________________

Handtekening: _______________________

De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat het originele certificaat door Det Norske Veritas Certification BV
is ontvangen, de
verschuldigde kosten, zijnde € 100,00 excl. BTW zijn ontvangen op rekeningnr.: IBAN: NL39CITI0266065791
BIC/Swiftcode: CITINL2X, t.n.v. Det Norske Veritas Certification BV onder vermelding van “schorsing
(certificaatnummer) en (naam certifticaathouder)”. De schorsing gaat pas in nadat de verschuldigde betaling heeft
plaatsgevonden en nadat Det Norske Veritas Certificaiton BV de schorsing schriftelijk heeft bevestigd.
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Voorwaarden schorsing certificaat
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Er moet een schriftelijk verzoek om schorsing zijn.
Schorsing kan voor maximaal een jaar worden verleend.
Schorsing kan nooit met terugwerkende kracht worden verleend en ontslaat de
aanvrager niet van de financiële verplichtingen over de voorliggende periode tot de
datum van schorsing.
Er kan een hercalculatie worden gemaakt naar rato, maar er wordt niets gerestitueerd.
Het eventuele teveel betaalde bedrag wordt verrekend met de periode vanaf de datum
waarop de schorsing weer ongedaan wordt gemaakt.*
Schorsing wordt in principe niet langer verleend dan tot de eerstvolgende jaardatum van
verlening van het certificaat. **
Een schorsing kan, op schriftelijk verzoek, met maximaal 1 jaar verlengd worden.
Gedurende de schorsingsperiode is de certificaathouder verplicht, indien relevant, zijn
PE verplichtingen na te komen.
Aan het verlenen van een schorsing zijn kosten verbonden, € 100 ex. BTW per
ingewilligd verzoek. Dus ook bij een verlenging moet € 100 ex. BTW worden betaald.
Bij schorsing dient het certificaat ingeleverd te worden (ter bewaring) en wordt de
schorsing, indien relevant, doorgegeven aan een register en vermeld op certcheck.
De persoon mag zich gedurende de schorsing niet profileren in welke vorm dan ook,
als gecertificeerd. Overtreding wordt gesanctioneerd met definitieve intrekking.
Minimaal 4 weken voor het einde van de schorsingsperiode dient de certificaathouder
schriftelijk aan te geven of hij/zij de schorsing ongedaan wil maken of wil verlengen en zo
ja voor hoe lang. Bij dit verzoek om beëindiging of verlenging moet, voor zover relevant,
door de certificaathouder bewijsstukken worden overlegd dat hij/zij aan de eisen v.w.b.
de PE punten heeft voldaan.***
Het te laat of niet voldoen aan de vereisten zoals genoemd bij 11 leidt er automatisch
toe dat de schorsing wordt omgezet in een definitieve ongeldigverklaring van het
certificaat.****

*

(Bijvoorbeeld: certificatiejaar loopt van 15 april tot 15 april. De certificaathouder vraagt op 11 november
schorsing aan tot 15 april van dat jaar erop. De kosten voor een certificatiejaar bedragen bijvoorbeeld
€ 300. Hij/zij had dan 5 maanden niet hoeven te betalen (dus heeft € 125 teveel betaald) en dat betekent
dat we hem/haar op 15 april van dat jaar erop € 300-€ 125 = € 175 in rekening brengen)

**

(Bijvoorbeeld: is het certificaat op 15 april 2009 verleend en wordt op 11 november 2010 schorsing
aangevraagd, dan wordt in principe alleen schorsing verleend tot 15 april 2011.)

***

Makelaars = verklaring SCVM

****

De oude certificaathouder kan zich via de normale route opnieuw laten certificeren, d.w.z. het met goed
gevolg afleggen van de benodigde examens.
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