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Uitvoeren van audits duurzaam bosbeheer bij PEFC-gecertificeerde 
entiteiten die onder beperkingen vallen door COVID-19 – richtlijnen 

Versie 3 (18/12/2020) 

 

Informatieve vertaling van het door de PEFC Council gepubliceerde document 
“Sustainable Forest Management auditing of PEFC certified entities affected by 
restrictions due to COVID-19 - guidance”. Beschikbaar in de originele Engelse versie 
op https://pefc.org/covid-19. 

 

Achtergrond 

Door de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er reis- en medische beperkingen die 
een weerslag hebben op de auditactiviteiten. Om certificatie-instellingen en gecertificeerde 
entiteiten die door de crisis getroffen zijn, wat ademruimte te geven, brengt PEFC de 
volgende richtlijnen uit. 

Om de gevolgen van de reisbeperkingen te verlichten, kunnen de audits op afstand 
plaatsvinden. Als dat niet volstaat, kunnen de termijnen voor het behalen van het certificaat 
verlengd worden. Deze richtlijnen is gebaseerd op IAF Informative Document on the 
Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified 
Organizations (IAF ID 3: 2011 - Issue 1), IAF Mandatory Document for the Use of Information 
and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes (IAF MD 4:2018 - 
Issue 2), en ISO 17021-1:2015. 

 

Richtlijnen 

 

1. Algemene procedures voor de toepassing van de specifieke regels van deze 
richtlijnen 

A. De certificatie-instelling zal een gedocumenteerde procedure opstellen, waarin ze 
beschrijft welke stappen ze overweegt als een gecertificeerde onderneming getroffen 
wordt door de COVID-19-crisis. De procedure zal betrekking hebben op de getroffen 
onderneming, ofwel een individueel gecertificeerde entiteit, ofwel een gecertificeerde 
groepsorganisatie. 

B. Deze gedocumenteerde procedure moet een inschatting geven van de risico’s van het 
voortzetten van de certificatie, en indien van toepassing een risicobeoordeling en 
methodologie vastleggen voor de uitvoering van geloofwaardige hybride audits en audits 
op afstand, in overeenstemming met IAF ID 3: 2011 Issue 1 en IAF MD 4:2018 Issue 2. 
De certificatie-instelling mag hybride audits of een combinatie van audits op afstand en 
latere controles ter plaatse opnemen in de risicobeoordeling en methodologie. Bij die 
gecombineerde optie moet de certificatie-instelling nauwkeurig documenteren welke 
punten ter plaatse gecontroleerd moeten worden en hoe ze haar bevindingen zal naar 
voren brengen en beheren. 
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C. Elk geval moet door de certificatie-instelling beoordeeld en gedocumenteerd worden om 
te bewijzen of, en in hoeverre, de gecertificeerde onderneming door de COVID-19-crisis 
getroffen is. 

D. De certificatie-instelling moet ook rekening houden met de risico’s die verbonden zijn 
aan gevallen waarin het niet haalbaar is om een volledige audit ter plaatse te plannen/uit 
te voeren, omdat het voor de auditeur moeilijk of afgeraden kan zijn om naar de site van 
de organisatie te gaan (bv. wegens beperkingen door nationale of lokale regels, 
gezondheidsrisico’s, geannuleerde vluchten enz.). Ze moet overwegen of een hybride 
audit geschikt is, waarbij een auditeur of technisch deskundige ter plaatse is en de leider 
van het auditteam zich elders bevindt. 

E. Deze bepalingen gelden alleen voor ondernemingen die getroffen worden door de 
COVID-19-crisis, volgens de beoordeling door de certificatie-instelling. Ze gelden niet in 
andere gevallen. Zodra de reis- en medische beperkingen worden opgeheven, zullen de 
audits plaatsvinden volgens de geldende standaard en alle andere toepasselijke 
procedures. 

 

2. Initiële en hercertificatie-audits 

A. Initiële (fase 2) en hercertificatie-audits mogen ter plaatse of als hybride audit 
worden uitgevoerd, maar mogen niet worden vervangen door audits op afstand. 
Audits uit fase 1 (pre-evaluatie) mogen als hybride audit of op afstand worden 
uitgevoerd als de certificatie-instelling een risicobeoordeling en methodologie heeft 
gedocumenteerd om geloofwaardige hybride audits of audits op afstand uit te 
voeren. 

Opmerking: Fase 1 draait vooral rond het controleren van de gedocumenteerde 
informatie uit het managementsysteem. De bedoeling van fase 2 is om de 
implementatie van het managementsysteem van de organisatie, waaronder ook de 
doeltreffendheid, te beoordelen. Deze fase moet ter plaatse verlopen. 

B. Indien een hercertificatie-audit niet uitgevoerd kan worden, kan de geldigheid van de 
certificaten verlengd worden voor maximaal zes (6) maanden. Dit moet dan opnieuw 
bekeken worden als de periode van zes (6) maanden afloopt, op basis van het reis- 
(6) en medisch advies op dat moment. 

C. Als de certificatie-instelling een risicobeoordeling en methodologie heeft 
gedocumenteerd om een geloofwaardige hybride audit of audit op afstand uit te 
voeren, mag ze een bijkomende hybride controle-audit of controle-audit op afstand 
uitvoeren. Afhankelijk van een geslaagde bijkomende hybride audit of audit op 
afstand kan het certificaat dan tot 12 maanden na de oorspronkelijke vervaldatum 
verlengd worden. Wanneer die periode van 12 maanden afloopt, moet het certificaat 
herbekeken worden. 
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3. Controle-audits 

A. Geplande controle-audits mogen voor maximaal 6 maanden worden uitgesteld. 

B. Als de certificeringsinstelling een risicobeoordeling en methodologie heeft 
gedocumenteerd om een geloofwaardige hybride audit of audit op afstand uit te voeren, 
mag ze hybride controle-audits of controle-audits op afstand uitvoeren. 

 

4. Interne monitoringprogramma’s voor groepsorganisaties 

A. Als een groepsorganisatie onder de COVID-beperkingen valt, mogen de jaarlijkse interne 
monitoringprogramma’s voor maximaal 6 maanden worden uitgesteld, of mag het interne 
monitoringprogramma als een hybride versie of op afstand worden uitgevoerd. 

B. Alle groepsorganisaties die hun interne monitoring als een hybride versie of op afstand 
wensen uit te voeren, moeten ter goedkeuring een risicobeoordeling en methodologie 
voorleggen aan de certificatie-instelling. 

 

5. Afwijkingen aanpakken 

A. Wanneer bestaande grote afwijkingen niet kunnen worden opgeheven zonder 
hybride audit of audit ter plaatse, mag de certificatie-instelling de deadlines voor 
opheffing maximaal zes (6) maanden uitstellen. 

B. Wanneer bestaande kleine afwijkingen niet kunnen worden opgeheven zonder 
hybride audit of audit ter plaatse, mag de certificatie-instelling de deadlines voor 
opheffing maximaal twaalf (12) maanden uitstellen. 

C. Als certificatie-instellingen hybride audits of audits op afstand uitvoeren, mogen de 
deadlines voor opheffing van alle afwijkingen die aan het licht komen, worden 
uitgesteld zoals hierboven vermeld. 

D. Zodra de reis- en medische beperkingen worden opgeheven, zullen de certificatie-
instellingen alle grote afwijkingen met uitgestelde deadlines beoordelen en zo snel 
mogelijk audits ter plaatse uitvoeren. 

 

6. Mededeling aan PEFC 

A. De certificatie-instelling brengt PEFC onmiddellijk op de hoogte van alle wijzigingen met 
betrekking tot de draagwijdte of de vervaldatum van een certificaat. 

B. Op verzoek verschaft de certificatie-instelling de gedocumenteerde informatie aan de 
PEFC Council zoals deze richtlijnen vereist. 
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