
 

 

 

Algemene voorwaarden 

Geaccrediteerd ECC-Certificeringscentrum 
 

De European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC) is eigenaar van het ECC 

(European Chainsaw Certificate). De doelstelling van het ECC is om duidelijke en 

transparante kwaliteitsstandaarden voor motorkettingzaagcertificering neer te zetten 

binnen Europa. Dit ter bevordering van veiligheid, vakmanschap en mobiliteit. Om dit te 

bereiken is een operationeel en duurzaam certificeringssysteem uitgewerkt. Landelijk 

opererende National Agency’s en geaccrediteerde ECC-Certificeringscentra dragen 

hiertoe bij.  

IPC Groene Ruimte is door EFESC geaccrediteerd als National Agency (hierna NA). IPC 

volgt daarmee zoveel mogelijk de normen die zijn vastgelegd in het EFESC-handboek.  

 

Begrippen: 

Een ECC-Certificeringscentrum is een organisatie die ECC-examens organiseert en 

afneemt voor persoonscertificaten. Het staat een ECC-Certificeringscentrum overigens 

vrij om ook ECC-trainingen te verzorgen. 

Indien het ECC-Certificeringscentrum uit meerdere vestigingen bestaat, geldt een initiële 

audit voor elke vestiging die ECC-persoonscertificaten wil uitgeven.  

Een ECC-persoonscertificaat wordt uitgegeven aan een persoon die voldoet aan de eisen 

zoals gesteld in de vastgestelde ECC-examendocumenten (ECC1, 2 en 3). 

  

Voorwaarden ECC certificeringscentrum 

1. Het ECC-Certificeringscentrum is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van ECC-

trainingen en het organiseren van de daarbij behorende examens. 

2. Het ECC-Certificeringscentrum houdt zich aan de eisen die gesteld zijn bij de 

uitvoering van ECC-examens (faciliteiten, examenduur). Deze eisen zijn vastgelegd 

in het ECC-examendocument. 

3. Het ECC-Certificeringscentrum verplicht zich om gebruik te maken van 

gecertificeerde ECC-assessoren voor de uitvoering van ECC-examens. 

4. De ECC-assessoren verplichten zich om twee intervisie- en/of 

deskundigheidsbijeenkomsten bij te wonen die worden georganiseerd door de NA.  

5. Het ECC-Certificeringscentrum zal training en examinering gescheiden uitvoeren met 

dien verstande dat de examinering geschiedt door een ander persoon dan degene 

die de training verzorgt. 

6. Het ECC-Certificeringscentrum mag zelf datum en plaats van ECC-examens plannen 

en uitvoeren en is niet gehouden aan meldingsplicht bij de NA. Het ECC-

Certificeringscentrum zal de lijst van ECC-gecertificeerden volgens een vooraf 

gesteld registerformat binnen twee weken doormailen aan de NA.  

7. Het ECC-Certificeringscentrum is gehouden aan het uitgeven van een specifiek ECC-

certificaat. Op dit certificaat staat het de ECC-Certificeringscentrum vrij om haar 

organisatielogo te gebruiken.   

8. Het ECC-Certificeringscentrum is verplicht voor elk uitgegeven ECC-

persoonscertificaat een afdracht van EURO 35,- (zegge vijfendertig euro) te voldoen 

en over te maken aan de NA. Prijswijzigingen voorbehouden. (Deze afdracht dient 

binnen twee weken na een examinering aan het NA te zijn voldaan op banknr. 

NL22INGB0657729949. 

9. De opname in het ECC-Certificeringscentrumregister is geldig voor een termijn van 

drie jaar. Voor verlenging is een nieuwe audit noodzakelijk. 

10. Het ECC-Certificeringscentrum verleent zijn volledige medewerking bij een heraudit. 

Deze heraudit heeft dezelfde zwaarte als de initiële audit. De heraudit zal 

plaatsvinden binnen drie maanden voor verstrijking van de geldigheidsdatum. De 

National Agency neemt het initiatief voor een heraudit. 



  

 

11. Bij afwijkingen die niet kunnen leiden tot een hernieuwde afgifte, dient het ECC-

Certificeringscentrum vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum deze afwijkingen 

zelf aan te passen om uiteindelijk te komen tot een verlenging van de accreditatie. 

Indien deze aanpassing onvoldoende wordt geacht door de auditor, verliest het ECC-

Certificeringscentrum het recht te mogen certificeren. 

12. Het ECC-Certificeringscentrum mag tot de geldigheidsdatum van de accreditatie het 

ECC-logo gebruiken. 

13. Het ECC-Certificeringscentrum is verplicht de NA tijdig (binnen een maand) 

schriftelijk op de hoogte te stellen indien veranderingen in de organisatie grote 

gevolgen hebben voor het ECC-certificeringsproces. 

 

 

 

De National Agency (NA) 

1. De NA zal de vereiste audits uitvoeren met een door de NA aangestelde auditor. De 

NA zal hierbij gebruikmaken van een externe auditor.  

2. De NA zal het ECC-Certificeringscentrum een format voor registeropname van ECC-

geslaagden toesturen. 

3. De NA zal het ECC-Certificeringscentrum een digitaal format ECC-certificaat 

toesturen. Het ECC-Certificeringscentrum is vrij om zijn eigen logo hierop te 

vermelden.  

4. De NA zal het ECC-Certificeringscentrum het digitale ECC-logo toesturen. Dit logo 

kan voor PR-doeleinden gebruikt worden. 

5. De NA zal het ECC-Certificeringscentrum opplakbadges doen toekomen om uit te 

reiken aan de ECC-gecertificeerden (persoonscertificaat). 

6. De NA zal de lijst van ECC-persoonscertificaten verwerken in het centrale 

registerbestand. 

7. De NA zal het ECC-Certificeringscentrum tijdig informeren over ontwikkelingen 

aangaande ECC. 

8. De NA zal intervisiebijeenkomsten voor ECC-assessoren organiseren met als doel de 

kwaliteit op het gebied van vakvaardigheid en wijze van beoordelen te 

harmoniseren. De NA zal de ECC-assessoren hierover tijdig (drie maanden vooraf) 

informeren. 

 

 


