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Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een specifiek 
accreditatieonderwerp. Indien het beleid en/of de werkwijze betreffende een accreditatieonderwerp, dat in 
een RvA-Toelichting is beschreven, in een EA, ILAC of IAF-document wordt vastgelegd, zal de RvA haar 
beleid en werkwijze in overeenstemming brengen met dit EA, ILAC of IAF-document.

Een actuele versie van de Toelichtingen is via de website van de RvA (www.rva.nl) te verkrijgen. 

http://www.rva.nl/
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1. Inleiding

In dit document wordt een toelichting gegeven op het RvA-beleid bij het optreden van 
buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden waardoor conformiteitsbeoordelings-
instellingen (CBI’s) de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten niet langer volgens de vastgestelde 
systemen, programma’s of schema’s kunnen uitvoeren. Dit beleid is bijvoorbeeld van 
toepassing als deze gebeurtenissen of omstandigheden het voor de CBI onmogelijk maken 
toegang te krijgen tot locaties of objecten van klanten voor audits of inspecties, of wanneer deze 
gebeurtenissen of omstandigheden het de CBI onmogelijk maken haar werk uit te voeren.

Het beleid is toegelicht voor certificatie-instellingen (CI’s) in hoofdstuk 3 en inspectie-instellingen 
(II’s) in hoofdstuk 4. Voor activiteiten van CBI’s die wettelijk voorgeschreven zijn, is het beleid 
toegelicht in hoofdstuk 5. De rol die schemabeheerders zouden moeten spelen bij deze 
gebeurtenissen of omstandigheden is toegelicht in hoofdstuk 6.

In aanvulling hierop wordt in hoofdstuk 7 het algemene beleid van de RvA toegelicht in het 
geval de gebeurtenissen of omstandigheden voor de RvA betekenen dat de accreditatie-
activiteiten niet volgens de reguliere procedures kunnen worden uitgevoerd.

Dit document houdt rekening met IAF Informatief document IAF ID 3: 2011 "Management of 
Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations". 
Raadpleeg dit document voor verdere informatie op https://www.iaf.nu/. Hoewel IAF-ID 3 primair 
is geschreven voor certificatie van managementsystemen, kunnen delen ook relevant zijn voor 
andere CBI’s. De RvA adviseert CBI’s ook kennis te nemen van het document 
IAF-MD 4:2018 “Mandatory Document for the Use of Information and Communication 
Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes”.

Dit document wordt gereviseerd wanneer aanvullende richtlijnen of eisen van bijvoorbeeld EA, 
IAF of ILAC dat nodig maken.

Voor situaties waarin de noodtoestand langer dan zes maanden duurt wordt verwezen naar 
hoofdstuk 9 “RvA leidraad voor de periode na de eerste zes maanden van de Covid-19 crisis”.

2. Definities 

Buitengewone gebeurtenis of omstandigheid

Een omstandigheid buiten de controle van de organisatie, gewoonlijk "force majeure" of 
"overmacht" genoemd. Voorbeelden zijn oorlog, staking, oproer, politieke instabiliteit, 
geopolitieke spanning, terrorisme, misdaad, pandemie, overstroming, aardbeving, 
kwaadwillende computer hacking, andere natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen. 
(Bron: IAF ID 3: 2011)

https://www.iaf.nu/
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3. Certificatie Instelling

3.1 Algemeen 
Voor iedere situatie die wordt beïnvloed door een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid, 
behoort de Certificatie Instelling (CI) de voorkomende risico’s voor haar organisatie en voor de 
betrokken certificatie(s) te evalueren.

In eerste instantie zal het nodig zijn te beoordelen in hoeverre de situatie een impact heeft op 
het vermogen van de gecertificeerde organisatie om te blijven opereren in overeenstemming 
met de certificatie-eisen. De CI behoort rekening te houden met de omvang van de impact op 
de gecertificeerde organisatie(s) of het gecertificeerde product en bepalen of in stand houden 
van certificatie(s) onder de gegeven omstandigheden mogelijk is.

Voor richtlijnen betreffende de inhoud en omvang van deze evaluatie wordt verwezen naar IAF 
ID 3: 2011 hoofdstuk 3 "Extraordinary event or circumstance affecting a certified organization".

De uitkomst van de evaluatie behoort te worden vastgelegd en op verzoek beschikbaar te zijn 
voor beoordeling door de RvA.

CI's die te maken hebben met een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid die van invloed 
kan zijn op RvA-geaccrediteerde certificaten, moeten hun RvA-contactpersoon binnen een 
maand informeren over het optreden van deze gebeurtenis of omstandigheid. 

De CI moet op verzoek van de RvA de volgende informatie kunnen verstrekken:

 Scope en omvang van de getroffen service en bedrijfsgebieden en vestigingen;
 Aantal getroffen klanten;
 Wanneer de CI weer normaal kan functioneren binnen de huidige scope van accreditatie 

(wanneer de normale situatie is hersteld);
 Alternatieve beoordelingsmethoden die worden toegepast zoals b.v. beoordelingen op 

afstand (IAF MD 4) of beoordeling van ingediende documenten;
 De communicatie met de externe schemabeheerders over de buitengewone gebeurtenis 

of omstandigheid en de maatregelen die van de CI worden verwacht; zie ook hoofdstuk 
6;

 Geplande alternatieve programma's om het vertrouwen in de systemen van 
gecertificeerde klanten te behouden gedurende de periode dat geen toegang kan 
worden verkregen;

 Planning van het hervatten van de reguliere toezichtactiviteiten van de CI wanneer de 
normale situatie is hersteld.

Verder moet de CI haar RvA-contactpersoon informeren over alle gevallen die, rekening 
houdend met de verwachte tijdsduur van de gebeurtenis, een hoog risico kunnen opleveren 
voor de integriteit van het betreffende certificaten.

Opmerking: De RvA vereist niet het op voorhand ter goedkeuring door de RvA voorleggen van de plannen. De RvA 

zal deze plannen beoordelen bij de latere reguliere RvA beoordelingen. Van de CI’s wordt derhalve verwacht dat ze 

de plannen kunnen onderbouwen en zonder onnodige vertraging implementeren.
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3.2 Initiële certificatie en uitbreidingen van de scope 
Initiële certificatie en uitbreiding van bestaande scopes kunnen alleen worden uitgevoerd als de 
volledige geplande audit en beoordeling mogelijk is, aangezien het in dergelijke gevallen niet 
mogelijk is om een besluit over certificatie te ondersteunen met bestaande informatie die 
afkomstig is van eerdere toezichtactiviteiten.

Theoretisch zou het mogelijk kunnen zijn om in sommige gevallen al deze activiteiten off-site uit 
te voeren (afhankelijk. o.a. van (inrichting en complexiteit van systeem van) klant, eisen vanuit 
schema, CBI).

Daarom zijn, tijdens een periode waarin door buitengewone omstandigheden audits ter plaatse 
niet mogelijk zijn, initiële certificatie en uitbreiding van de scope alleen mogelijk als alle 
bovengenoemde activiteiten op afstand op een bevredigende manier kunnen worden 
uitgevoerd.

3.3 Controle activiteiten (indien van toepassing) 
Als de doelstellingen van de controle audit kunnen worden bereikt met een off-site audit, dan is 
dit acceptabel.

De controle activiteiten behoren zo snel mogelijk te worden voltooid zodra de noodsituatie is 
opgeheven en zodra de normale situatie is hersteld. Waar mogelijk behoort de controle activiteit 
plaats te vinden binnen het lopende certificatiejaar. Daaropvolgende controle activiteiten 
behoren te worden voortgezet in overeenstemming met het oorspronkelijke programma.

In het geval van de eerste controle audit na initiële certificatie behoort het uitstel van de audit 
niet langer te duren dan zes (6) maanden (18 maanden vanaf de datum van initiële certificatie).

In het geval van daaropvolgende controle audits mag de uitstel van de controle niet langer 
duren dan zes maanden.

Deze langere periodes tussen controlebezoeken (zoals hierboven gespecificeerd) kunnen ertoe 
leiden dat voor de rest van de certificatie cyclus aanvullende controlebezoeken nodig zijn.

Tijdens het uitstel behoort de CI andere beoordelingsmethoden te overwegen die mogelijk 
beschikbaar zijn, zoals beoordelingen op afstand (zie IAF MD 4) en beoordeling van ingediende 
documentatie of andere methoden.

3.4 Hercertificatie
Indien op basis van verzamelde informatie (zie voor richtlijnen ook IAF ID 3: 2011 hoofdstuk 3 
"Extraordinary event or circumstance affecting a certified organization ") er voldoende 
gedocumenteerd bewijs is om vertrouwen te geven dat het gecertificeerde 
managementsysteem effectief is, kan de CI overwegen de certificatie te verlengen voor een 
periode van niet meer dan zes maanden na de oorspronkelijke vervaldatum.

Als de doelstellingen van de hercertificeringsaudit kunnen worden bereikt met een off-site audit, 
dan is dit acceptabel.



Raad voor Accreditatie pagina 7 van 14
T051-NL, versie 6.0 versiedatum: 03-11-2020 

Als de beoordeling t.b.v. hercertificatie niet binnen 6 maanden kan worden uitgevoerd, moet het 
certificaat worden geschorst. In dat geval is het reguliere beleid van de CI bij schorsing van 
toepassing.

3.5 Vastleggen van gegevens en informeren RvA
De CI moet een volledige registratie bijhouden van acties, evaluaties en afwijkingen van het 
vastgestelde certificatie programma, samen met de onderbouwing van beslissingen over 
genomen acties. Deze gegevens moeten op verzoek ter beschikking gesteld worden van de 
RvA voor beoordeling.

4. Inspectie Instelling

4.1 Algemeen
Voor iedere situatie die wordt beïnvloed door een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid, 
behoort de Inspectie Instelling (II) de voorkomende risico’s voor haar organisatie en voor de 
betreffende inspectie(s) te evalueren, waarbij minimaal de volgende aspecten in ogenschouw 
worden genomen:

 De veiligheid en gezondheid van betrokken personen en de milieueffecten;
 De mogelijkheid om de doelstelling van de inspecties te bereiken;
 De validiteit van alternatieve condities en methoden;
 Eisen van toezichthouders en schema-eigenaren (indien van toepassing); zie 

hoofdstuk 6;
 De eisen in EN ISO/IEC 17020 bijvoorbeeld met betrekking tot de communicatie naar de 

klanten en het vastleggen en rapporteren van veranderingen in methodes.

De uitkomst van de evaluatie behoort te worden vastgelegd en op verzoek beschikbaar te zijn 
voor beoordeling door de RvA. 
II’s die te maken hebben met een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid, die van invloed 
kan zijn op RvA-geaccrediteerde inspecties, moeten hun RvA-contactpersoon binnen een 
maand informeren over het optreden van deze gebeurtenis of omstandigheid.

Verder moet de II op verzoek van de RvA de volgende informatie kunnen verstrekken:

 Omvang van de getroffen services;
 Aantal getroffen klanten;
 Wanneer de II weer normaal kan functioneren binnen de huidige scope van accreditatie 

(wanneer de normale situatie is hersteld);
 Alternatieve inspectie methoden die worden toegepast.

Opmerking: De RvA vereist niet het op voorhand ter goedkeuring door de RvA voorleggen van de plannen. De RvA 

zal deze plannen beoordelen bij de latere reguliere RvA beoordelingen. Van de II’s wordt derhalve verwacht dat ze 

de plannen kunnen onderbouwen en zonder onnodige vertraging implementeren.
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4.2 Vastleggen van gegevens en informeren RvA 
De Inspectie Instelling moet een volledige registratie bijhouden van acties, evaluaties en 
afwijkingen van originele inspectie methoden samen met de onderbouwing van beslissingen 
over genomen acties. Deze gegevens moeten op verzoek ter beschikking worden gesteld aan 
de RvA voor beoordeling.

5. Conformiteitsbeoordelingen vereist door de wet

Wanneer de conformiteitsbeoordeling wordt vereist vanuit een wettelijke kader kan een 
buitengewone gebeurtenis of omstandigheid ertoe leiden dat de klant van de CBI en/of de CBI 
zelf niet aan de wettelijke eisen kan voldoen. In dat geval behoort de CBI contact op te nemen 
met de verantwoordelijke autoriteiten voor richtlijnen en instructies betreffende de 
conformiteitsbeoordelingen. Van de wetgever/toezichthouder wordt verwacht dat hij het 
voortouw neemt bij het ontwikkelen van richtlijnen en instructies in geval van een buitengewone 
gebeurtenis of omstandigheid.
Wanneer harmonisatie van CBI's een wettelijke vereiste is, behoren de CBI's gezamenlijk op te 
treden om richtlijnen en instructies te ontwikkelen in het geval van een buitengewone 
gebeurtenis of omstandigheid. De coördinatiegroep van de aangemelde instanties zoals 
vermeld in besluit (EC)768/2008 is een voorbeeld van een dergelijke harmonisatie.

6. Rol van schemabeheerders

Wanneer de CBI een schema van een externe schemabeheerder hanteert, behoort de CBI de 
beslissingen van de schemabeheerder op te volgen, over hoe te handelen met een 
buitengewone gebeurtenis of omstandigheid. De externe schemabeheerder wordt geacht de 
leiding te nemen in het ontwikkelen van richtlijnen en instructies in geval van een buitengewone 
gebeurtenis of omstandigheid.

Indien de buitengewone gebeurtenis of omstandigheid invloed heeft op de mogelijkheid tot het 
voldoen aan de in het schema gestelde eisen, behoort de CBI contact op te nemen met de 
schemabeheerder voor richtlijnen met betrekking tot het kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

7. Accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstanties

7.1 Algemeen
Een buitengewone gebeurtenis die de CBI treft, kan de RvA er tijdelijk van weerhouden om 
geplande beoordelingen ter plaatse uit te voeren. Wanneer een dergelijke situatie zich 
voordoet, zal de RvA een actieplan opstellen.

Mogelijke acties die overwogen kunnen worden, zijn onder andere uitstel van geplande 
beoordelingen of implementatie van alternatieve beoordelingsmethoden zoals b.v. 
beoordelingen op afstand of beoordeling van ingediende documenten.
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Het is ook mogelijk om een audit, inspectie of on-site test op afstand bij te wonen, mits deze 
volledig kan worden waargenomen. De reikwijdte moet dus hetzelfde zijn. De CBI wordt geacht 
te bepalen of een audit, inspectie of on-site test volledig of deels op afstand kan worden 
uitgevoerd.

7.2 Initiële accreditatie en uitbreiding van de scope
Initiële accreditatiebeoordelingen en beoordelingen voor uitbreidingen van de scope die geheel 
op afstand kunnen1 worden uitgevoerd, kunnen met instemming van alle betrokken partijen 
doorgang vinden.

7.3 Controle activiteiten
Controlebeoordelingen die geheel op afstand kunnen1 worden uitgevoerd, kunnen met 
instemming van alle betrokken partijen doorgang vinden.

Controle-activiteiten moeten zo snel mogelijk worden voltooid zodra de noodsituatie is 
opgeheven en zodra de normale situatie is hersteld. Aangezien beoordelingen ten minste om 
de twee jaar ter plaatse moeten worden uitgevoerd (ISO/IEC 17011 artikel 7.9.3), mag uitstel 
van de beoordeling niet zodanig zijn dat deze periode wordt overschreden.

Langere perioden tussen controle beoordelingen zoals hierboven gespecificeerd, kunnen ertoe 
leiden dat aanvullende beoordelingen nodig zijn gedurende het restant van de 
accreditatiecyclus.

Tijdens een periode waarin, wegens buitengewone omstandigheden, beoordeling ter plaatse 
niet mogelijk is, zal de RvA alternatieve beoordelingsmethoden overwegen die mogelijk 
beschikbaar zijn, zoals beoordelingen op afstand, beoordeling van ingediende documenten of 
andere methoden.

7.4 Her-accreditatie
Her-accreditatiebeoordelingen die geheel op afstand kunnen1 worden uitgevoerd, kunnen met 
instemming van alle betrokken partijen doorgang vinden.

Een accreditatiecyclus mag niet langer zijn dan vijf jaar (ISO/IEC 17011 artikel 7.9.1).
Het uitstel van de beoordeling mag niet zodanig zijn dat deze termijn wordt overschreden. 
Binnen deze termijn kan de RvA overwegen om een verlenging van een bestaande accreditatie 
te verlenen. Een dergelijke verlenging kan ertoe leiden dat aanvullende beoordelingen nodig 
zijn tijdens het restant van de (verlengde) accreditatiecyclus.

Tijdens de verlenging zal de RvA alternatieve beoordelingsmethoden overwegen die mogelijk 
beschikbaar zijn, zoals beoordelingen op afstand, beoordeling van ingediende documenten of 
andere methoden.

1 “kunnen” verwijst niet enkel naar de mogelijkheid, maar naar de mogelijkheid onder de voorwaarde dat hiermee de 
beoordelingsdoelstellingen kunnen worden bereikt (oftewel dat de RvA ook op afstand voldoende volledig kan bepalen dat de CBI 
aan de relevante criteria voldoet).
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7.5 Stopzetten van de activiteiten van de CBI

7.5.1 Tijdelijke stopzetting

In het geval dat een CBI tijdelijk niet in bedrijf is en wanneer de instelling, of een deel daarvan, 
niet in staat is activiteiten uit te voeren gedurende een periode van niet meer dan zes (6) 
maanden, is het niet verplicht om vrijwillige schorsing aan te vragen. In dergelijke gevallen is de 
CBI verplicht om goede controle uit te oefenen over het herstarten van activiteiten, b.v. wat 
betreft uitrusting en middelen. Een tijdelijk niet operationeel zijn van een CBI, gevolgd door een 
herstart, kan aanleiding geven tot aanvullende beoordeling(en) door de RvA.

7.5.2 Permanente stopzetting

In het geval waarin een CBI permanent niet meer in bedrijf is (bijvoorbeeld vanwege het 
onvermogen om te herstellen van een buitengewone gebeurtenis of omstandigheid die de 
bedrijfsactiviteiten van de CBI heeft beïnvloed, of als gevolg van liquidatie of faillissement), is de 
CBI verplicht de RvA hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en zal passende actie worden 
ondernomen volgens RvA voorschriften en procedures.

8 Aanvullende informatie

 De Europese Accreditatie organisatie (EA) heeft specifieke informatie gepubliceerd in het 
nieuwsdeel van haar website. Deze website is beschikbaar op https://european-
accreditation.org.

 Het International Accreditation Forum" (IAF) heeft een FAQ-site gepubliceerd met vragen 
over de uitbraak van het coronavirus. Deze website is beschikbaar op https://iaffaq.com/.

 Actuele informatie over het beleid en de werkwijze van de RvA is beschikbaar op 
https://www.rva.nl/nieuws en https://www.rva.nl/maatregelen.

https://european-accreditation.org/
https://european-accreditation.org/
https://iaffaq.com/
https://www.rva.nl/nieuws
https://www.rva.nl/maatregelen
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9 RvA leidraad voor de periode na de eerste zes maanden van de Covid-19 pandemie

Onderstaande tabel geeft richtlijnen op basis van verschillende scenario's. De scenario's gaan ervan uit dat de momenteel geaccepteerde 
methoden voor verlenging van certificatieactiviteiten zijn uitgeput. Dus voor alle scenario’s lees dat deze plaatsvinden na de eenmalige 
verlenging van zes (6) maanden.  De verlenging zes (6) maanden gaat in vanaf de oorspronkelijke planning van de betreffende controle-audit 
ofwel een hercertificatie. 
Onder deze bijzondere omstandigheden kunnen er dus maximaal 18 maanden zitten tussen de initiële audit en een eerste controle, tussen twee 
(2) controles, of tussen een controle en herbeoordeling voor managementsysteemcertificatie. Voor andere certificatieschema’s geldt ook het 
maximum van zes (6) maanden, maar zijn de details over controle (indien van toepassing) en hercertificatie vastgelegd in het certificatieschema. 

Dit houdt in dat door de RvA de uitleg van IAF FAQ31 (waarmee een aanvullend uitstel in het geval van hercertificatie mogelijk lijkt) niet wordt 
geaccepteerd, omdat we verwachten dat daarmee het vertrouwen in het blijvend voldoen van het object van certificatie aan de eisen, niet langer 
geborgd kan worden.

Acties die van de Conformiteitsbeoordelings instantie (CBI) worden verwachtBeschrijving situatie
Onderstaande beperkingen te 
lezen als “Vanwege Covid19”

Initiële beoordeling / 
uitbreiding van de scope Controle activiteiten Hercertificatie

1. De klant voert geen activiteiten 
uit (bijvoorbeeld omdat er geen 
vraag is naar het geleverde 
product of service zoals bij 
reisbureaus of volledig 
gesloten universiteiten).

Niet
toegestaan

Certificaten worden tijdelijk 
geschorst(1). Herstel is mogelijk 
op basis van de reguliere 
onderhoudsactiviteiten (de 
oorspronkelijke cyclus blijft 
gehandhaafd).

Het certificaat vervalt.
Herstel van certificering is mogelijk na hervatting van activiteiten binnen 
maximaal 12 maanden na de eerdere verlenging met een 
hercertificeringsaudit. Het herstelde certificaat moet de onderbreking in 
certificatie aangeven en de oorspronkelijke cyclus blijft gehandhaafd. 
Na deze periode moet er een volledige initiële beoordeling worden 
uitgevoerd.
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Acties die van de Conformiteitsbeoordelings instantie (CBI) worden verwachtBeschrijving situatie
Onderstaande beperkingen te 
lezen als “Vanwege Covid19”

Initiële beoordeling / 
uitbreiding van de scope Controle activiteiten Hercertificatie

2. De klant voert (tijdelijk) slechts 
een deel van de onder 
certificatie vallende activiteiten 
uit.
De CI zou volgens haar 
reguliere programma de niet 
uitgevoerde activiteiten moeten 
onderzoeken (rekening 
houdend met de vereisten van 
het schema).

Certificering alleen 
mogelijk voor scope die 
aangeeft welke activiteiten 
zijn uitgevoerd en 
bevestigd tijdens een 
audit.

Het toepassingsgebied van het 
certificaat wordt (tijdelijk) 
verkleind. Herstel van het 
oorspronkelijke 
toepassingsgebied van het 
certificaat is mogelijk op basis van 
de reguliere 
onderhoudsactiviteiten (de 
oorspronkelijke cyclus blijft 
gehandhaafd).

Het toepassingsgebied van het certificaat wordt beperkt (mits 
certificeringsactiviteiten voor het resterende toepassingsgebied zijn afgerond).
Herstel van de oorspronkelijke reikwijdte van de certificering is mogelijk na 
hervatting van de activiteiten binnen 12 maanden vanaf de oorspronkelijke 
verlengingsdatum met een hercertificeringsaudit. Het herstelde certificaat 
moet de onderbreking in certificatie aangeven en de oorspronkelijke cyclus 
blijft gehandhaafd.

3. De klant voert wel 
werkzaamheden uit, maar kan 
geen bezoekers ontvangen 
(niet toegestaan of verplicht 
“social distancing” is fysiek niet 
mogelijk).
Het schema en / of de 
risicoanalyse van de CBI toont 
aan dat beoordeling op afstand 
onvoldoende is om 
auditdoelstellingen te 
realiseren.

Certificering is alleen 
mogelijk nadat de 
beoordelingsdoelstellingen 
zijn gerealiseerd.

De CBI zal alternatieve methoden 
overwegen (bijv. 
videoconferenties, mobiele 
camera's of andere ICT-tools). Als 
de beoordelingsdoelstellingen niet 
kunnen worden bereikt met 
gebruik van alternatieve 
methoden (of het schema verbiedt 
het gebruik ervan), wordt het 
certificaat tijdelijk geschorst(1).
Herstel van de oorspronkelijke 
scope is mogelijk op basis van 
regelmatig 
onderhoudsactiviteiten.

De CBI zal alternatieve methoden overwegen (bijv. videoconferenties, 
mobiele camera's of andere ICT-tools). Als de beoordelingsdoelstellingen niet 
kunnen worden bereikt door gebruik te maken van alternatieve tools (of het 
schema verbiedt het gebruik ervan), wordt na de eenmalige verlenging van 
zes (6) maanden het certificaat ingetrokken.
Herstel van de oorspronkelijke reikwijdte van de certificering is mogelijk na 
hervatting van de activiteiten binnen 12 maanden vanaf de oorspronkelijke 
verlengingsdatum met een hercertificeringsaudit.
Het herstelde certificaat moet de onderbreking in certificatie aangeven en de 
oorspronkelijke cyclus blijft gehandhaafd..

4. De klant voert werkzaamheden 
uit met hogere risico's voor 
gezondheid en veiligheid 
(bijvoorbeeld 
gezondheidszorg)

De CBI zal aanvullende 
beschermingsmaatregelen 
(bijvoorbeeld PBM’s) 
overwegen.

De CBI zal aanvullende 
beschermingsmaatregelen 
(bijvoorbeeld PBM’s) overwegen.

De CBI zal aanvullende beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld PBM’s) 
overwegen.
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Acties die van de Conformiteitsbeoordelings instantie (CBI) worden verwachtBeschrijving situatie
Onderstaande beperkingen te 
lezen als “Vanwege Covid19”

Initiële beoordeling / 
uitbreiding van de scope Controle activiteiten Hercertificatie

5. De klant voert wel activiteiten 
uit en kan de CBI wel 
ontvangen, maar vanwege 
reisbeperkingen kan de CBI de 
klant niet bezoeken 
(bijvoorbeeld bij reis of 
quarantainebeperkingen). 
Schema- en / of CBI-
risicobeoordeling geven aan 
dat auditdoelstellingen niet 
kunnen worden bereikt met 
alleen “remote” audit 
technieken.

De CBI kan samenwerking 
met lokale 
CBI/deskundige 
(voldoende gekwalificeerd 
en aangestuurd) 
overwegen.

De CBI moet samenwerking met 
een lokale CBI/deskundige 
(voldoende gekwalificeerd en 
aangestuurd) overwegen.
Indien dit niet mogelijk is, moet 
het certificaat tijdelijk worden 
geschorst(1).

De CBI moet samenwerking met een lokale CBI/deskundige (voldoende 
gekwalificeerd en aangestuurd) overwegen.
Indien dit niet mogelijk is, zal het certificaat verlopen.

6. De klant voert wel 
werkzaamheden uit, maar 
heeft beperkingen vanwege 
geconstateerde Corona-
infecties bij personeel.

Certificering is alleen 
mogelijk nadat de 
auditdoelstellingen zijn 
gerealiseerd.
De CBI zal aanvullende 
beschermingsmaatregelen 
(bijvoorbeeld PBM’s) 
overwegen.

Alleen de reguliere redenen voor 
uitstel worden geaccepteerd, er is 
geen verder uitstel mogelijk. 
De CBI zal aanvullende 
beschermingsmaatregelen 
(bijvoorbeeld PBM’s) overwegen.

Alleen de reguliere redenen voor uitstel worden geaccepteerd, er is geen 
verder uitstel mogelijk.
De CBI zal aanvullende beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld PBM’s) 
overwegen.

7. De klant kan geen CBI 
ontvangen vanwege 
verhoogde werkdruk in 
verband met de Covid-19 
pandemie (bijv. ziekenhuizen, 
gezondheidscentra of 
onderzoeksbedrijven en 
productiefaciliteiten van Covid-
19 beheers- en/of bestrijdings-
materialen). 

Certificering is alleen 
mogelijk nadat de 
auditdoelstellingen zijn 
gerealiseerd.

Wanneer voorwaarden zoals 
beschreven in dit scenario 
objectief door CBI kunnen worden 
bevestigd, wordt een aanvullende 
opschorting van auditactiviteiten 
(tot in totaal één (1) jaar) 
geaccepteerd.

Wanneer voorwaarden zoals beschreven in dit scenario objectief door CBI 
kunnen worden bevestigd, wordt een aanvullende verlenging van het 
certificaat (tot in totaal één (1) jaar) geaccepteerd.

(1) Tijdelijke schorsing: de klant dient tijdens deze schorsing ofwel aan te geven dat de certificering (tijdelijk) is geschorst vanwege Covid19 crisis ofwel mag tijdens deze schorsing niet actief gebruik 
maken van certificering. Een schorsing/intrekking, die heeft plaatsgevonden op basis van de Covid-19, kan worden opgeheven, gebaseerd op reguliere controle/hercertificatie-activiteiten, waarna 
de originele cyclus wordt hervat. 
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10 Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie

Ten opzichte van versie 5 d.d. 7 mei 2020 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:
 Algehele redactionele aanpassing;
 Verduidelijking hoofdstuk 3 dat volledige off-site beoordeling onder bepaalde voorwaarden ook 

mogelijk moet zijn voor hercertificatie beoordelingen en controle beoordelingen;
 Verduidelijking hoofdstuk 7 dat volledige off-site beoordeling onder bepaalde voorwaarden ook 

mogelijk moet zijn voor her-accreditatie beoordelingen en controle beoordelingen; 
 Toevoeging hoofdstuk 9 RvA leidraad voor de periode na de eerste zes (6) maanden van de 

Covid-19 pandemie.


