Beslisschema Aanvragende organisatie

Wat is de Aanvragende organisatie?
Het PSO-certificaat is uitsluitend geldig voor de rechtsperso(o)n(en) waarvoor het is uitgegeven en kan niet aan
derden worden overgedragen. Het PSO-certificaat wordt toegekend aan een zogenoemde ‘Aanvragende
organisatie’.
Hoofdaanvrager en Onderliggende entiteiten
Een Aanvragende organisatie bestaat uit een ‘Hoofdaanvrager’ en eventueel een of meer ‘Onderliggende
entiteiten’ waarop de PSO-certificering van toepassing wordt (na het indienen van een definitieve PSOaanvraag in stap 6 van MijnPSO en na toekenning door PSO-Nederland). Onder een Hoofdaanvrager kunnen
meerdere (dochter-)organisaties, werkmaatschappijen (B.V.’s) of franchiseorganisaties, etc. ressorteren
waarvoor de PSO-erkenning ook kan worden aangevraagd. Binnen de context van een PSO-certificering
noemen wij dit Onderliggende entiteiten.
Een juridische entiteit gaat in zijn geheel mee in een PSO-aanvraag of in zijn geheel niet. Onder juridische
entiteit wordt verstaan: een afzonderlijk herkenbare eenheid (rechtspersoon en geregistreerd bij de KvK) van
een onderneming of organisatie.
Waarom is het bepalen en vaststellen van de Aanvragende organisatie voor u van belang?
De volgende aspecten kunnen voor u van belang zijn:
• Alle gegevens die u invoert in MijnPSO gaan altijd over het totaal (gemiddelde) van de hele
Aanvragende organisatie die binnen het peiljaar (meetjaar) [stap 3A van MijnPSO] hebben plaats
gevonden. Zijn er Onderliggende entiteiten meegenomen in de definitieve PSO-aanvraag [stap 6 van
MijnPSO] en is het PSO-certificaat na audit toegekend door PSO-Nederland, dan worden die als PSOgecertificeerde organisatie vermeld op de online marktplaatsen (en in stap 3D van MijnPSO i.h.k.v.
inkoop bij andere PSO-gecertificeerde organisaties) en op het PSO-certificaat.
• Indien u de PSO-certificering (mede) aanvraagt omdat opdrachtgevers de PSO waarderen, dan kan het
van belang zijn om een of meerdere juridische (Onderliggende) entiteiten, waarmee u met uw
opdrachtgevers samenwerkt, mee te nemen in de Aanvragende organisatie en daarmee onderdeel te
laten uitmaken van de uiteindelijke PSO-certificering. Het wel of niet meenemen van Onderliggende
entiteiten kan effect hebben op uw uiteindelijke prestatieniveau [stap 4 van MijnPSO].
• Een ander belang om de Aanvragende organisatie correct vaststellen is dat er wijzigingskosten
verbonden zijn zodra de statutaire naam van de Hoofdaanvrager geheel of gedeeltelijk aangepast
moet worden na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag in stap 6 van MijnPSO.
Doorloop dit beslisschema om vast te stellen wat de Aanvragende organisatie wordt voor de PSO-certificering,
zoals gevraagd in stap 1 van MijnPSO. In het beslisschema wordt de mogelijkheid om een definitieve PSOaanvraag in te dienen in stap 6 van MijnPSO aangeduid als ‘indienen definitieve PSO-aanvraag’.
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Beslisschema Aanvragende organisatie [stap 1 van MijnPSO]
Heeft de Hoofdaanvrager minimaal één
jaar een eigen inschrijvingsnummer?
Dat wil zeggen een afzonderlijk
herkenbare eenheid, rechtspersoon en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
van een onderneming of organisatie
(alleen een vestigingsnummer is niet
voldoende). Een specifiek locatie, vestiging
of afdeling kan geen Hoofdaanvrager zijn.

Nee

•

•

U kunt géén definitieve PSOaanvraag indienen voor een PSOtrede certificering.
U kunt wel een definitieve PSOaanvraag indienen voor een
Aspirantstatus. Het criterium om 1
jaar te bestaan geldt niet voor een
PSO-aanvraag van een Aspirantstatus.

Ja
Werkten er in het peiljaar (meetjaar
waarover de gegevens worden ingevuld in
MijnPSO) minimaal twee fte bij de
Aanvragende organisatie en zijn er
minimaal twee personen werkzaam op de
aanvraagdatum?

Nee

•

U kunt géén definitieve PSOaanvraag indienen.

Nee

•

U kunt alleen voor de Hoofdaanvrager
een definitieve PSO-aanvraag
indienen. De Aanvragende organisatie
bestaat dus uitsluitend uit een
Hoofdaanvrager zonder
Onderliggende entiteiten.
* Vul bij [stap 1A] van MijnPSO alleen
de gegevens van de Hoofdaanvrager in
en bij de overige stappen alleen
gegevens die gaan over de
Hoofdaanvrager.
**U kunt stoppen met het verder lezen
van deze Handreiking.

Nee

•

U kunt alleen voor de Hoofdaanvrager
een definitieve PSO-aanvraag
indienen. De Aanvragende organisatie
bestaat dus uitsluitend uit een
Hoofdaanvrager zonder
Onderliggende entiteiten.
* Vul bij [stap 1A] van MijnPSO alleen
de gegevens van de Hoofdaanvrager in
en bij de overige stappen alleen
gegevens die gaan over de
Hoofdaanvrager.
**U kunt stoppen met het verder lezen
van deze Handreiking.

Ja
Heeft de Hoofdaanvrager een of meer
Onderliggende entiteiten (dochters) of
werkmaatschappijen (bv’s), of is de
Hoofdaanvrager franchisegever?

Ja
Wilt u een of meer Onderliggende
entiteiten opnemen in de PSO-aanvraag?
Een Onderliggende entiteit wordt als PSOgecertificeerde organisatie vermeld op het
PSO-certificaat en op de online
markplaatsen als PSO-gecertificeerde
organisatie.
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Ja
Dat kan als de Onderliggende entiteit
voldoet aan alle voorwaarden. De
Onderliggende entiteit:
1. heeft een eigen KvK-nummer. Dat wil
zeggen een afzonderlijk herkenbare
eenheid, rechtspersoon en
geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel van een onderneming of
organisatie (alleen een
vestigingsnummer is niet voldoende;
2. valt onder de Hoofdaanvrager en/of
heeft een wettelijke of contractuele
band met de Hoofdaanvrager;
3. wordt centraal aangestuurd door de
Hoofdaanvrager;
4. is minimaal voor 50 procent in bezit
van de Hoofdaanvrager.

Onderliggende •
entiteit
voldoet niet

U kunt alleen voor de Hoofdaanvrager
een definitieve PSO-aanvraag
indienen. Een Onderliggende entiteit
die niet aan de vier gestelde
voorwaarden voldoet kunt u niet in
een PSO-aanvraag opnemen.
* Vul bij [stap 1A] van MijnPSO alleen
de gegevens van de Hoofdaanvrager in
en bij de overige stappen alleen
gegevens die gaan over de
Hoofdaanvrager.
**U kunt stoppen met het verder lezen
van deze Handreiking.

Nee, er is geen •
PSOcertificering
actief

U kunt wel een definitieve PSOaanvraag indienen voor de
Hoofdaanvrager i.c.m. de
Onderliggende entiteit(en) u wilt
meenemen in een definitieve PSOaanvraag.

Onderliggende entiteit voldoet wel
•

U kunt wel een definitieve PSOaanvraag indienen voor de
Hoofdaanvrager i.c.m. de alleen de
Onderliggende entiteit(en) die aan alle
voorwaarden voldoen en die u wilt
meenemen in een definitieve PSOaanvraag.
* Vul bij [stap 1A] van MijnPSO de
gegevens van de Hoofdaanvrager in en
vul bij [stap 1F] de gegevens van de
Onderliggende entiteiten in die u wilt
meenemen in de definitieve PSOaanvraag.
*U voert bij de overige stappen van
MijnPSO de gegevens in die gaan over
de totale Aanvragende organisatie
(Hoofdaanvrager + eventuele
Onderliggende entiteiten).

Let op! Betreft het een (voortijdige)
her-certificering?
Maakt de Hoofdaanvrager en/ of een
Onderliggende entiteit momenteel al deel
uit van een lopende PSO-certificering?
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* Vul bij [stap 1A] van MijnPSO de
gegevens van de Hoofdaanvrager in en
vul bij [stap 1F] de gegevens van de
Onderliggende entiteiten in die u wilt
meenemen in de definitieve PSOaanvraag. U voert bij de overige
stappen van MijnPSO de gegevens in
die gaan over de totale Aanvragende
organisatie (Hoofdaanvrager +
eventuele Onderliggende entiteiten).

Ja, er is een PSO-certificering actief
•

U kunt uitsluitend een definitieve PSOaanvraag indienen als de nog lopende
PSO-certificering waar de
Hoofdaanvrager of Onderliggende
entiteit(en) deel van uitmaakt vervalt.
Als een KvK-nummer al PSOgecertificeerd is, vervalt het hele PSOcertificaat waarvan dit KvK-nummer
momenteel een onderdeel is.
* Vul bij [stap 1A] van MijnPSO de
gegevens van de Hoofdaanvrager in en
vul bij [stap 1F] de gegevens van de
Onderliggende entiteiten in die u wilt
meenemen in de definitieve PSOaanvraag. U voert bij de overige
stappen van MijnPSO de gegevens in
die gaan over de totale Aanvragende
organisatie (Hoofdaanvrager +
eventuele Onderliggende entiteiten).
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