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Nationaal voorwoord
Deze norm is opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC 176, “Quality management and quality
assurance”. Verdere details wat dat betreft worden verstrekt in het Voorwoord bij deze norm.
De Europese norm werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en gepubliceerd als
Belgische norm.
De Nederlandstalige versie van deze norm is opgesteld door het NEN.
Deze NBN- versie is grotendeels gebaseerd op de NEN-versie, maar houdt tegelijk rekening met een aantal
verschillen op het vlak van terminologie tussen Nederland en Vlaanderen. De onderstaande synoniemenlijst
vermeldt de termen waarvoor het NBN een afwijkende keuze heeft gemaakt.

Synoniemenlijst
Engelse term
address <risks, opportunities>
adequately protected
amendments
associate company
attract customers
concessions obtained
consistently <provide>
contracting
dealer reports
occupational health and safety
management
provide <a documented statement>
recycling
sustainable development initiatives
technical corrigendum
to return <products >
valid <results>

Nederlandse term
in de NEN-versie
oppakken <risico’s, kansen>
afdoend beveiligd
wijzigingsbladen en correctiebladen
gelieerde onderneming
klanten trekken
verkregen toestemming (concessie)
consequent <leveren>
het contracteren
dealerrapporten
arbo-management
overleggen
recyclen
duurzame ontwikkelinitiatieven
correctieblad
retourneren
valide

Nederlandse term
in de NBN-versie
aanpakken <risico’s, kansen>
voldoende beveiligd
amendementen
verbonden onderneming
klanten aantrekken
verkregen uitzonderingen
op consistente wijze <leveren>
het sluiten van contracten met
rapporten van verdelers
management van
welzijn en
veiligheid op de werkplek
bezorgen
recyclage
initiatieven op het gebied van
duurzame ontwikkeling
technisch corrigendum
terugzenden
geldig
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Voorwoord
Dit document (EN ISO 9001:2015) is opgesteld door Technische Commissie ISO/TC 176, “Quality
management and quality assurance”.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in maart 2016 de status van nationale norm worden gegeven, door
publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
maart 2016 worden ingetrokken.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. CEN (en/of CENELEC) is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.
Dit document vervangt EN ISO 9001:2008.
Dit document is opgesteld onder een door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsassociatie
aan CEN verleend mandaat en steunt fundamentele eisen van de richtlijn(en) van de EU.
Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de normalisatieorganisaties van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Verklaring van bekrachtiging
De tekst van ISO 9001:2015 is zonder wijzigingen door CEN als EN ISO 9001:2015 aanvaard.

ISO-voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale normalisatieinstituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt doorgaans uitgevoerd
door de technische commissies van ISO. Elk lid dat interesse heeft in een onderwerp waarvoor een
technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in deze commissie. Ook
internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als ngo’s, nemen in samenwerking met ISO deel aan
deze werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de International Electrotechnical Commission (IEC)
inzake alle elektrotechnische normalisatie.
De procedures die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van dit document en de procedures die zijn bedoeld
voor het verdere onderhoud ervan worden beschreven in deel 1 van de ISO/IEC-richtlijnen. Hierbij wordt met
name gewezen op de verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de verschillende soorten ISOdocumenten. Dit document is opgesteld volgens de redactionele regels die in deel 2 van de ISO/IECrichtlijnen zijn opgenomen (zie www.iso.org/directives).
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. ISO is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. Nadere informatie
over eventuele patentrechten die zijn geïdentificeerd tijdens het ontwikkelen van het document is te vinden in
de inleiding en/of de ISO-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie www.iso.org/patents).
Eventuele handelsnamen die in dit document worden gebruikt zijn ter informatie voor het gemak van de
gebruiker en houden geen aanbeveling in.
Uitleg over de betekenis van ISO-specifieke termen en uitdrukkingen met betrekking tot
conformiteitsbeoordeling, evenals informatie over hoe ISO voldoet aan de in de Technical Barriers to Trade
(TBT) vervatte beginselen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), wordt gegeven op de volgende URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
De voor dit document verantwoordelijke commissie is Technische Commissie ISO/TC 176, “Quality
management and quality assurance”, subcommissie SC 2, “Quality systems”.
Deze vijfde uitgave herroept en vervangt de vierde uitgave (ISO 9001:2008), die technisch is herzien, door
de toepassing van een herziene hoofdstukvolgorde en de aanpassing aan herziene
kwaliteitsmanagementprincipes en aan nieuwe concepten. Deze uitgave herroept en vervangt ook het
technisch corrigendum ISO 9001:2008/Cor.1:2009.
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Inleiding
0.1 Algemeen
Het besluit om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren is een strategische beslissing voor een
organisatie die kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie en een
goede basis kan bieden voor initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling.
De mogelijke voordelen voor een organisatie die het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem
op basis van deze internationale norm kan bieden zijn:
a) het vermogen om consequent te voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant
en van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
b) het faciliteren van kansen om de klanttevredenheid te verhogen;
c) het aanpakken van risico’s en kansen in verband met haar context en doelstellingen;
d) het vermogen om het voldoen aan gespecificeerde eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem aan te
tonen.
Deze internationale norm kan worden gebruikt door interne en externe partijen.
Het is niet de bedoeling van deze internationale norm de noodzaak te suggereren van:
— uniformiteit in de structuur van verschillende kwaliteitsmanagementsystemen;
— afstemming van documentatie op de opbouw in hoofdstukken van deze internationale norm;
— het gebruik van de specifieke terminologie van deze internationale norm binnen de organisatie.
De eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals gespecificeerd in deze internationale norm zijn
aanvullend op eisen voor producten en diensten.
Deze internationale norm maakt gebruik van de procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus
(PDCA-cyclus) en risicogebaseerd denken omvat.
Met behulp van de procesbenadering kan een organisatie haar processen en de desbetreffende interacties
plannen.
Met behulp van de PDCA-cyclus kan een organisatie bewerkstelligen dat haar processen over afdoende
middelen beschikken en op toereikende wijze gemanaged worden, en dat verbeterkansen vastgesteld
worden en dat er iets mee wordt gedaan.
Risicogebaseerd denken stelt een organisatie in staat de factoren te bepalen die ertoe zouden kunnen
leiden dat haar processen en haar kwaliteitsmanagementsysteem afwijken van de geplande resultaten,
preventieve beheersmaatregelen in te zetten om negatieve effecten te minimaliseren en maximaal gebruik te
maken van kansen op het moment dat die zich voordoen (zie hoofdstuk A.4).
Het op consistente wijze voldoen aan eisen en ingaan op toekomstige behoeften en verwachtingen levert
een uitdaging op voor organisaties die zich in een steeds meer dynamische en complexe omgeving
bevinden. Om deze doelstelling te bereiken zou de organisatie het nodig kunnen vinden verschillende
vormen van verbetering in te voeren in aanvulling op correctie en continue verbetering, zoals ingrijpende
verandering, innovatie en reorganisatie.
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In deze internationale norm worden de volgende werkwoorden gebruikt:
— ‘moeten’ duidt op een eis;
— ‘behoren’ duidt op een aanbeveling;
— ‘mogen’ duidt op een toestemming;
— ‘kunnen’ duidt op een mogelijkheid of een vermogen.
Informatie die is gemarkeerd als ‘OPMERKING’ is bedoeld als leidraad om de bijbehorende eis te kunnen
begrijpen of om deze toe te lichten.
0.2 Kwaliteitsmanagementprincipes
Deze internationale norm is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement die worden beschreven in
ISO 9000. De beschrijvingen omvatten een verklaring over elk principe, een verantwoording waarom het
principe belangrijk is voor de organisatie, enkele voorbeelden van voordelen die verband houden met het
principe en voorbeelden van typische acties om de prestaties van de organisatie te verbeteren als het
principe wordt toegepast.
De kwaliteitsmanagementprincipes zijn:
— klantgerichtheid;
— leiderschap;
— betrokkenheid (engagement) van medewerkers;
— procesbenadering;
— verbetering;
— op bewijs gebaseerde besluitvorming;
— relatiemanagement.
0.3 Procesbenadering
0.3.1 Algemeen
Deze internationale norm bevordert een procesbenadering bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren
van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem, om de klanttevredenheid te verhogen door
te voldoen aan de eisen van klanten. Specifieke eisen die als essentieel worden beschouwd voor het
invoeren van een procesbenadering worden genoemd in 4.4.
Het begrijpen en managen van onderling samenhangende processen als een systeem, draagt bij tot de
doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie in het behalen van de door haar beoogde resultaten.
Deze benadering stelt de organisatie in staat de onderlinge relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen
de processen van het systeem te beheersen, zodat de algehele prestaties van de organisatie verbeterd
kunnen worden.
De procesbenadering gaat gepaard met het op systematische wijze definiëren en managen van processen
en de desbetreffende interacties om zo de beoogde resultaten te behalen overeenkomstig het
kwaliteitsbeleid en de strategische richting van de organisatie. Het managen van de processen en het
systeem als een geheel kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van de PDCA-cyclus (zie 0.3.2) met
een algehele focus op risicogebaseerd denken (zie 0.3.3) dat gericht is op het behalen van voordeel uit
kansen en het voorkomen van ongewenste resultaten.
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Het toepassen van de procesbenadering in een kwaliteitsmanagementsysteem maakt het volgende mogelijk:
a) inzicht en consistentie bij het voldoen aan eisen;
b) het nadenken over processen in termen van toegevoegde waarde;
c) de realisatie van doeltreffende procesprestaties;
d) verbetering van processen op basis van evaluatie van gegevens en informatie.
Figuur 1 geeft een schematische weergave van een proces en de interactie van de elementen daarin. De
controlepunten voor monitoren en meten, die noodzakelijk zijn voor het beheersen, zijn specifiek voor elk
proces en variëren afhankelijk van de aanverwante risico’s.
Beginpunt

Bronnen van input

Input

VOORAFGAANDE
PROCESSEN
bijv. bij de
leveranciers
(interne of
externe), bij
klanten, bij andere
relevante
belanghebbenden

MATERIËLE
ZAKEN,
ENERGIE,
INFORMATIE
bijv. in de
vorm van
materialen,
middelen,
eisen

Eindpunt

Activiteiten

Output

MATERIËLE
ZAKEN,
ENERGIE,
INFORMATIE
bijv. in de
vorm van
product,
dienst, besluit

Ontvangers van output

OPVOLGENDE
PROCESSEN
bijv. bij klanten
(interne of externe),
bij andere relevante
belanghebbenden

Mogelijke beheersmaatregelen en controlepunten
om prestaties te monitoren
en te meten

Figuur 1 — Schematische weergave van de elementen van één enkel proces
0.3.2 Plan-Do-Check-Act-cyclus
De PDCA-cyclus kan worden toegepast op alle processen en op het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn
geheel. Figuur 2 laat zien hoe de hoofdstukken 4 tot en met 10 kunnen worden gegroepeerd in relatie tot de
PDCA-cyclus.
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Kwaliteitsmanagementsysteem (4)
Organisatie
en haar
context
(4)

Ondersteuning
(7),
Uitvoering
(8)

Do

Plan

Eisen van
klanten

Planning
(6)

Leiderschap
(5)

OPMERKING

Evaluatie van
de prestaties
(9)

Check

Act
Behoeften en
verwachtingen
van relevante
belanghebbenden
(4)
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Nummers tussen haakjes verwijzen naar de hoofdstukken in deze internationale norm.

Figuur 2 — Weergave van de structuur van deze internationale norm in de PDCA-cyclus
De PDCA-cyclus kan kort als volgt worden beschreven:
— Plan: het vaststellen van de doelstellingen van het systeem en zijn processen en de middelen die nodig
zijn om resultaten te leveren die in overeenstemming zijn met de eisen van klanten en het beleid van de
organisatie, en de risico’s en kansen vast te stellen en aan te pakken;
— Do: het implementeren van wat gepland is;
— Check: het monitoren en (indien van toepassing) meten van processen en de resulterende producten en
diensten ten opzichte van beleid, doelstellingen, eisen en geplande activiteiten, en het rapporteren van de
resultaten;
— Act: het ondernemen van acties om de prestaties te verbeteren, waar nodig.
0.3.3 Risicogebaseerd denken
Risicogebaseerd denken (zie hoofdstuk A.4) is essentieel om een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem tot stand te brengen. Het concept van risicogebaseerd denken was impliciet aanwezig in eerdere
uitgaven van deze internationale norm, bijvoorbeeld in de vorm van het treffen van preventieve maatregelen
om mogelijke afwijkingen weg te nemen, het analyseren van eventuele afwijkingen die zich toch voordoen
en het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen die passend zijn voor de effecten van de
afwijking.
Om te voldoen aan de eisen van deze internationale norm is het nodig dat een organisatie acties plant en
implementeert om risico’s en kansen op te pakken. Het aanpakken van risico’s en van kansen legt een basis
voor het vergroten van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor betere
resultaten worden behaald en negatieve effecten worden voorkomen.
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Kansen kunnen zich voordoen als gevolg van een situatie die gunstig is voor het behalen van een beoogd
resultaat, bijvoorbeeld een geheel van omstandigheden die het de organisatie mogelijk maken klanten aan
te trekken, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, afval terug te dringen of de productiviteit te
verbeteren. Bij acties om kansen op te pakken kan ook rekening worden gehouden met risico’s die ermee
samenhangen. Risico is het effect van onzekerheid en elke onzekerheid kan positieve of negatieve effecten
hebben. Een positieve afwijking die voortvloeit uit een risico kan een kans opleveren, maar niet alle positieve
effecten van risico’s leiden tot kansen.
0.4 Relatie met andere normen voor managementsystemen
Deze internationale norm past het door ISO ontwikkelde kader toe voor het verbeteren van de afstemming
tussen de internationale normen van ISO voor managementsystemen (zie hoofdstuk A.1).
Deze internationale norm stelt een organisatie in staat gebruik te maken van de procesbenadering,
gekoppeld aan de PDCA-cyclus en risicogebaseerd denken, om haar kwaliteitsmanagementsysteem af te
stemmen op of te laten integreren met de eisen van andere normen voor managementsystemen.
Deze internationale norm houdt als volgt verband met ISO 9000 en ISO 9004:
— ISO 9000 Kwaliteitsmanagementsystemen – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst voorziet in
een essentiële achtergrond voor het goed kunnen begrijpen en implementeren van deze internationale
norm;
— ISO 9004 Managen op duurzaam succes van een organisatie – Een aanpak op basis van
kwaliteitsmanagement biedt richtlijnen voor organisaties die ervoor kiezen verder te gaan dan de eisen
van deze internationale norm.
Bijlage B biedt details over andere internationale normen over kwaliteitsmanagement en
kwaliteitsmanagementsystemen die door ISO/TC 176 zijn ontwikkeld.
In deze internationale norm zijn geen eisen opgenomen die specifiek betrekking hebben op andere
managementsystemen, zoals eisen voor milieumanagement, management van welzijn en veiligheid op de
werkplek of financieel management.
Voor een aantal sectoren zijn normen voor sectorspecifieke kwaliteitsmanagementsystemen op basis van
deze internationale norm ontwikkeld. In sommige van deze normen zijn aanvullende eisen voor
kwaliteitsmanagementsystemen voorgeschreven, terwijl andere normen zich beperken tot het bieden van
richtlijnen voor de toepassing van deze internationale norm binnen de sector in kwestie.
Een matrix die de correlatie laat zien tussen de hoofdstukken van deze uitgave van deze internationale norm
en de eerdere uitgave (ISO 9001:2008) is te vinden op de vrij toegankelijke website van ISO/TC 176/SC 2
op: www.iso.org/tc176/sc02/public.
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Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:
a) moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen
aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en
b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met
inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen
van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie,
ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.
OPMERKING 1
In deze internationale norm zijn de termen ‘product’ en ‘dienst’ alleen van toepassing op producten
en diensten die bedoeld zijn voor, of worden vereist door een klant.
OPMERKING 2

Eisen uit wet- en regelgeving kunnen worden verwoord als wettelijke eisen.

2 Normatieve verwijzingen
De volgende documenten, of delen ervan, waarnaar in dit document normatief wordt verwezen, zijn
onmisbaar voor de toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde uitgave van
toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van het document (met inbegrip van
eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
ISO 9000:2015, Kwaliteitsmanagementsystemen – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

3 Termen en definities
Voor de toepassing van dit document gelden de termen en definities gegeven in ISO 9000:2015.

4 Context van de organisatie
4.1 Inzicht in de organisatie en haar context
De organisatie moet externe en interne belangrijke punten (issues) vaststellen die relevant zijn voor haar
doel en strategische richting en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van
haar kwaliteitsmanagementsysteem te behalen.
De organisatie moet informatie over deze externe en interne belangrijke punten (issues) monitoren en
beoordelen.
OPMERKING 1
gehouden.

Belangrijke punten kunnen positieve en negatieve factoren zijn, waarmee rekening moet worden

OPMERKING 2
Inzicht in de externe context kan worden bevorderd door rekening te houden met belangrijke punten
die voortkomen uit juridische, technologische, concurrentie-, markt-, culturele, maatschappelijke en economische
omstandigheden, zowel internationaal, nationaal, regionaal als lokaal.
OPMERKING 3
Inzicht in de interne context kan worden bevorderd door rekening te houden met belangrijke punten
die verband houden met waarden, cultuur, kennis en de prestaties van de organisatie.
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