Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij audits voor CKB
certificaathouders
Door het uitbreken van het Coronavirus COVID-19 virus in Nederland, heeft de Nederlandse overheid
een aantal maatregelen afgekondigd. Deze de overheidsmaatregelen zijn nodig om verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor kan het zijn dat audits niet altijd op de normale wijze
kunnen worden uitgevoerd. Om certificatie van certificaathouders niet in gevaar te brengen, zijn er
een aantal maatregelen beschreven. Deze vloeien voort uit de wijze waarop de RvA omgaat met de
huidige situatie. Dit is beschreven in het document RvA-T051.
Het document is in overeenstemming met IAF ID3:2011 opgesteld. Op basis hiervan zijn
uitzonderingsmaatregelen vastgesteld voor CKB. Het Coronavirus COVID-19 valt onder de definitie
van een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid.
De uitzonderingsmaatregelen zijn afhankelijk van uw certificerende instelling. In het kader van CKB
zijn dit Aboma Certificering, Bureau Veritas of KIWA. Indien zaken niet volledig duidelijk zijn, neemt u
contact op met de contactpersoon van uw certificerende instelling.

Uitzonderingsmaatregelen
Initiële certificatie en scope uitbreiding
Zolang het, vanwege deze buitengewone situatie, niet mogelijk is het managementsysteem en de
werkzaamheden in het kader van CKB te beoordelen, is afronden van een volledige initiële
certificatie of scope uitbreiding in principe niet mogelijk. Daar waar het mogelijk is gebruik te maken
van remote audittechnieken, is het toegestaan deze in te zetten. Uitzondering hierop zijn de
procesbeoordelingen. Deze kunnen niet op afstand uitgevoerd worden.

Hercertificering en opvolgingsaudits
Indien hercertificering of opvolgingsaudits als gevolg van de maatregelen niet of niet volledig kunnen
worden uitgevoerd, mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit, of het
uitgeven van het nieuwe certificaat met maximaal zes maanden worden uitgesteld. Dit geeft de
mogelijkheid om audits en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Voor het verlenen van uitstel zijn
de volgende eisen van toepassing:
-

-

-

-

Uitstel is alleen tijdelijk toegestaan, zolang de regeling van kracht is en indien er echt geen
andere optie is;
Stichting CKB wordt geïnformeerd over alle voorgenomen uitstelverleningen;
De uitsteltermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en her-certificatie of opvolgingsaudits
worden zo snel als mogelijk ingepland zodra versoepeling van de overheidsmaatregelen dit
toelaten;
Bij hercertificatie wordt de geldig tot datum van het te verlengen certificaat als basis
genomen voor de geldigheid van het nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat zal dus korter
geldig zijn;
Bij een opvolgingsaudit worden voor de volgende opvolgingsaudit de termijnen weer
gehanteerd ten opzichte van de uitgiftedatum van het certificaat, hetgeen kan resulteren in
een snellere opeenvolging van opvolgingsaudits;
Indien de uitsteltermijn van zes maanden wordt overschreden, krijgt het certificaat de status
verlopen.

