Beslisschema vaststellen Aanvragende organisatie
Een ‘Aanvragende organisatie’ bestaat uit een Hoofdaanvrager, met mogelijk één of meerdere Onderliggende entiteit(en). De gevraagde gegevens en
resultaten in MijnPSO hebben altijd betrekking op het totaal (gemiddelde) van de gehele ‘Aanvragende organisatie’. Een ‘Aanvragende organisatie’ kan
ook bestaan uit een Hoofdaanvrager zonder Onderliggende entiteit(en). Een PSO-aanvraag wordt altijd door de Hoofdaanvrager ingediend namens de
‘Aanvragende organisatie’. Eventuele Onderliggende entiteiten worden vermeld op de online marktplaats (inkoop) en op het PSO-certificaat. Doorloop
dit stroomschema om uw ‘Aanvragende Organisatie’ vast te stellen voor de PSO-certificering zoals gevraagd in Stap 1 van www.MijnPSO.nl
Heeft de Hoofdaanvrager (organisatie) een eigen inschrijvingsnummer bij de
KvK dat minimaal 1 jaar bestaat? (Alleen een vestigingsnummer is niet
voldoende)

NEE

Deze Hoofdaanvrager kan géén PSO-aanvraag indienen of mee worden
genomen als Onderliggende entiteit.

NEE

Deze Hoofdaanvrager kan als Aanvragende organisatie géén PSO-aanvraag
indienen. Voor de gehele Aanvragende organisatie geldt: er is sprake van
minimaal twee fte aan werkzame personen in het peiljaar en op de
aanvraagdatum zijn er minimaal twee personen werkzaam.

JA

Het is alleen mogelijk om een definitieve PSO-aanvraag in te dienen voor de
Hoofdaanvrager onder de volgende voorwaarde: Dan vervalt de nog lopende
PSO-certificering waar de Hoofdaanvrager onderdeel van uitmaakt(e).

JA
Is er bij de Aanvragende organisatie sprake van minimaal twee fte aan
werkzame personen gedurende het peiljaar en zijn er minimaal twee
personen werkzaam op de aanvraagdatum?
JA
Maakt de Hoofdaanvrager onderdeel uit van een lopende PSO-certificering?

* Neem contact op met PSO-Nederland.
NEE
Heeft de Hoofdaanvrager een of meerdere onderliggende
(dochter)entiteiten, werkmaatschappijen (BV's) of is de Hoofdaanvrager
franchisegever?

NEE

Het is alleen mogelijk om een definitieve PSO-aanvraag in te dienen voor de
Hoofdaanvrager. De ‘Aanvragende organisatie’ bestaat alleen uit een
Hoofdaanvrager zonder Onderliggende entiteiten.
* Vul bij vraag 1a van www.MijnPSO.nl alleen de gegevens van de
Hoofdaanvrager in.
* Voer bij de overige stappen van www.MijnPSO.nl alleen de gegevens in die
betrekking hebben op de Hoofdaanvrager.

JA
Wilt u een of meerdere Onderliggende entiteit(en) meenemen in de PSOaanvraag met vermelding op het PSO-certificaat?

NEE

Het is mogelijk om een definitieve PSO-aanvraag in te dienen voor de
Hoofdaanvrager. De ‘Aanvragende organisatie’ bestaat alleen uit een
Hoofdaanvrager zonder Onderliggende entiteiten.
* Vul bij vraag 1a van www.MijnPSO.nl alleen de gegevens van de
Hoofdaanvrager in.
* Voer bij de overige stappen van www.MijnPSO.nl alleen de gegevens in die
betrekking hebben op de Hoofdaanvrager.

JA
Dat kan als een Onderliggende entiteit voldoet (of meerdere entiteiten
voldoen) aan alle onderstaande voorwaarden. De Onderliggende entiteit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

heeft een eigen KVK-nummer. Indien een KvK-nummer reeds
PRO-gecertificeerd is, vervalt het gehele PSO-certificaat waar
dit KvK-nummer momenteel onderdeel van uitmaakt.
valt onder de Hoofdaanvrager en/of heeft een wettelijke of
contractuele band met de hoofdaanvrager.
er is sprake van een centrale aansturing vanuit de
Hoofdaanvrager.
maakt momenteel geen onderdeel uit van een actieve PSOcertificering.
Hoofdaanvrager is minimaal 50% eigenaar van de
onderliggende entiteit(en).
Voor de gehele Aanvragende organisatie geldt: er is sprake van
minimaal twee fte aan werkzame personen in het peiljaar en op
de aanvraagdatum zijn er minimaal twee personen werkzaam.
JA

VOLDOET
NIET

Het is mogelijk om een definitieve PSO-aanvraag in te dienen voor de
Hoofdaanvrager. Een Onderliggende entiteit die niet aan de gestelde
voorwaarden voldoet mag niet in een PSO-aanvraag worden meegenomen als
Onderliggende entiteit.
* Vul bij vraag 1a van www.MijnPSO.nl alleen de gegevens van de
Hoofdaanvrager in.
* Voer bij de overige stappen van www.MijnPSO.nl alleen de gegevens in die
betrekking hebben op de Hoofdaanvrager
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Let op! Wanneer er 1 of enkele Onderliggende entiteiten wel voldoen aan de
gestelde voorwaarden dan geldt voor deze desbetreffende entiteiten JA.

De ‘Aanvragende organisatie’ bestaat uit de Hoofdaanvrager inclusief de
Onderliggende entiteit(en) die aan de gestelde voorwaarden voldoen.
* Vul bij vraag 1a van www.MijnPSO.nl de gegevens van de
Hoofdaanvrager in.
* Voer bij vraag 1f en bij alle overige stappen in www.MijnPSO.nl de
gegevens in, die betrekking hebben op de Hoofdaanvrager inclusief de
Onderliggende entiteit(en) die uw organisatie wilt meenemen in de PSOaanvraag.
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