
1. De auditor
Vanaf 1 maart 2015 controleert de auditor of  
voldaan wordt aan de financiele norm. 

2. Rapport EDR
De auditor doet dat op basis van het onderzoeks
rapport van EDR. Een auditor toetst het rapport niet  
inhoudelijk. Hij checkt de conclusie en de geldigheid.

3. Keurmerkhouder
De (aankomend) keurmerkhouder moet vanaf 2015 
het rapport van de financiële toetsing zelf aanvragen.
Aangezien een certificatie instelling jaarlijks een  
audit doet, moet ieder jaar een nieuw rapport  
worden aangevraagd.

4. Rapport aanvragen
Een rapport kan worden aangevraagd via de  
keurmerkenwebsite. Kijk op www.veiligheidsbranche.nl
voor het aanvraagformulier.
Vraag het rapport tijdig aan. De auditor wil het bij de 
audit kunnen inzien. Houd ook rekening met het  
tijdsbeslag van een eventuele bezwaarprocedure.
Een bedrijf kan jaarlijks één rapport kosteloos  
opvragen.

5. Oplevering rapport
EDR levert het rapport op binnen 2 weken  
(10 werkdagen) na de datum van aanvraag. Een 
bezwaar procedure duurt 2 weken, te rekenen vanaf 
de datum van indiening van het bezwaar.

6. Rapport 3 maanden geldig
Het rapport mag niet ouder zijn dan 3 maanden, 
teruggerekend vanaf de dag waarop de audit plaats 
vindt.
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Wijziging werkwijze toetsing keurmerknorm 
financiële soliditeit

Keurmerknorm financiële soliditeit
De Keurmerken van de Nederlandse Veiligheidsbranche vereisen dat een keurmerkhouder financieel solide is. Dit 
is een belangrijke keurmerkeis. Het verzekert de opdrachtgever ervan dat hij zaken doet met een beveiligings
organisatie die financieel solide en betrouwbaar is. Een keurmerkhouder betaalt keurig zijn premies en afdrachten. 
Voor een opdrachtgever betekent dit een minimalisering van zijn risico om aangesproken te worden op basis van 
de Wet Ketenaansprakelijkheid. Voor een beveiligingsmedewerker betekent een keurmerk bijvoorbeeld dat zijn 
loon regelmatig en op tijd wordt overgemaakt.

Wat is financieel solide?
Een bedrijf is financieel solide als het zowel op korte als op lange termijn aan zijn financiële verplichtingen kan 
voldoen. Belangrijke elementen waarop getoetst wordt zijn de financiële cijfers van de afgelopen jaren (resultaten 
en balansposities), prognoses voor de komende jaren, betaalgedrag van de organisatie en de organisatieleiding en 
(betrokkenheid bij) faillissementen.

Wie toetst?
Een deskundige, onafhankelijke organisatie Economic Data Resources B.V. (EDR) beoordeelt alle keurmerk
houders. Ieder keurmerkbedrijf wordt gedegen, op dezelfde manier en op basis van dezelfde grondslagen getoetst.

Wat is veranderd en waarom?
Vanaf 1 maart 2015 controleert de auditor of voldaan wordt aan de financiële norm. De auditor doet dat op  
basis van het onderzoeksrapport van EDR. De keurmerkhouder moet dit rapport opvragen bij EDR en tonen  
aan de auditor.
Tot en met 2014 gaf de Nederlandse Veiligheidsbranche EDR de opdracht keurmerkbedrijven te beoordelen en 
informeerde zij keurmerkhouders die de toets niet hadden doorstaan.
Door de wijziging wordt het proces van de financiële toets verbeterd. Een keurmerkhouder krijgt inzage in zijn 
eigen onderzoeksgegevens. Een ander belangrijk voordeel is dat de toetsing van alle keurmerknormen weer in  
één hand komt, nl. die van de auditor van de certificatie instelling.

Wat moet het bedrijf doen?
De (aankomend) keurmerkhouder vraagt vanaf 2015 zelf het rapport van de financiële toets aan.
Aangezien een certificatie instelling jaarlijks een audit doet, moet ieder jaar een nieuw, recent rapport worden 
aangevraagd.

Geen verandering in kosten
De verandering in werkwijze heeft geen kostengevolgen voor de keurmerkhouder. Net als de afgelopen jaren 
neemt de Nederlandse Veiligheidsbranche de kosten van de toets voor haar rekening.
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Proces aanvraag onderzoeksrapport

Rapport aanvragen
Een rapport kan worden aangevraagd via de keurmerkenwebsite. Kijk op www.veiligheidsbranche.nl voor  
het aanvraagformulier. Er zijn twee soorten onderzoeken:
• Een uitgebreid onderzoek voor nieuwe keurmerkhouders of bij een herbeoordeling.
• Een kort onderzoek bij een vervolgaudit.

Eerste audit of herbeoordeling?
Bij een eerste (of initiële) audit of een herbeoordeling (eens in de 3 jaar) wordt een diepgaand onderzoek verricht. 
Dit onderzoek bestaat uit:
• Beoordeling meest actuele jaarstukken.
• Raadpleging van openbare bronnen (KvK, kadaster, faillissementsregister, internet research, social media).
• Raadpleging EDRdatabase (database met betalingservaringen).
• Telefonisch interview met keurmerkhouder.
• Telefonisch interview met toeleveranciers.
• Het verifiëren van de financiële gegevens met de boekhouder en/of accountant.

Vervolg audit
Bij een vervolgaudit (het onderzoek in jaar 2 en jaar 3 van een certificaattermijn) wordt een kort onderzoek  
gedaan voornamelijk bestaande uit dataresearch.

Rapport
Het rapport van de financiële toets kent een uniforme opbouw en bevat de volgende elementen:
• Conclusie: er zijn twee uitkomsten mogelijk: financieel solide of niet financieel solide.
• Bij negatieve conclusie: motivering van de conclusie.
• Bevindingen t.a.v. de organisatie.
• Bevindingen t.a.v. de bij de organisatie betrokken personen (aandeelhouders en/of bestuurders).
• Bevindingen t.a.v. de financiële gegevens.

Niet eens met rapport?
Een (aankomend) keurmerkhouder die het niet eens is met de conclusie in het rapport kan bezwaar maken bij EDR.

Gebruik rapport
Het rapport mag voor geen ander doel gebruikt worden dan voor de financiële toets van certificaathouders 
van een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Bezwaarprocedure
De (aankomend) keurmerkhouder die volgens EDR niet  
financieel solide is, kan bij EDR bezwaar maken en gemoti
veerd of ongemotiveerd om een heranalyse vragen. 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• Dit bezwaar dient gedaan te worden binnen een  

termijn van uiterlijk 4 weken na ontvangst van het  
rapport van EDR.

• Het bezwaar dient per email gedaan te worden naar  
helpdesk@edrcs.nl.

• De afhandeling van het bezwaar en de heranalyse wordt 
door een andere kredietanalist gedaan dan degene die 
het eerdere eindoordeel heeft gegeven.

• Als de bezwaarmaker zijn bezwaar mondeling wil toe
lichten, zal EDR daar gehoor aan geven.

• Het bezwaar zal binnen 2 weken worden afgehandeld, te 
rekenen vanaf de datum van indiening van het bezwaar  
of vanaf de datum dat EDR alle documenten heeft ont
vangen die zij nodig acht voor een correcte afhandeling.

• De kosten voor het bezwaar en de heranalyse zijn voor  
rekening van de beveiligingsorganisatie.  
De kosten bedragen € 50, per uur. EDR brengt de  
kosten rechtstreeks bij de (aankomend) keurmerkhouder 
in rekening.

Vertrouwelijke behandeling en geheimhouding
EDR heeft tegenover de Nederlandse Veiligheidsbranche en 
tegenover de individuele (aankomend) keurmerkhouders ver
klaard dat de gegevens die rechtstreeks zijn verkregen van de 
bedrijven vertrouwelijk worden behandeld, niet ter inzage of in 
gebruik kunnen komen bij niet geautoriseerde medewerkers, 
voor geen ander doel worden aangewend dan voor de toetsing 
van het betreffende bedrijf, op geen enkele wijze worden gedu
pliceerd en na een periode van 3 maanden worden vernietigd 
dan wel verwijderd. 

Secretariaat:  T (0183) 646 670 | E info@veiligheidsbranche.nl | www.veiligheidsbranche.nl
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Een keurmerk van de
Nederlandse Veiligheidsbranche.

Wel zo veilig.


