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PCSN IV – Procedures van Certificering 
 
Dit document is onderdeel van het PEFC Nederland certificeringsschema (PCSN I-X) voor 
bosbeheer. Het schema is onderschreven door het internationale PEFC-keurmerk en is 
vastgesteld door het bestuur van PEFC Nederland. 
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1 Bereik 
 
Dit document getiteld “Vereisten voor auditors en certificerende instellingen, en 
certificeringsprocedures” is aangenomen door het bestuur van PEFC Nederland op 24 
november 2011. 
 
Dit document maakt deel uit van PEFC Certificeringssysteem Nederland. 
 
Dit document beschrijft de verplichtingen, verantwoordelijkheden, kwalificaties en taken van 
auditors en certificerende instellingen die zich bezig houden met certificering van bosbeheer 
en Chain of Custody, en de procedures voor certificering en accreditatie. 

2 Definities 
 
De definities staan omschreven in PCSN VIII Schemabeschrijving. 

3 Kwalificaties van de certificerende instelling 
 

3.1 Accreditatie 
 
Certificerende instellingen die certificering van bosbeheer en/of Chain of Custody uitvoeren 
moeten beschikken over een geldige accreditatie verstrekt door een nationale accreditatie 
instelling. 
 
De accreditatie moet zijn verstrekt door een accreditatie instelling die lid is van de European 
co-operation for Accreditation en/of de International Accreditation Forum en die werkt 
volgens de procedures die beschreven staan in ISO/IEC 17011:2004 en andere documenten 
die door bovengenoemde organisaties zijn erkend. In Nederland kan dit de Raad van 
Accreditatie zijn. 
 
Het bereik van de accreditatie omvat PCSN 1 - PEFC Standaard Nederland voor 
certificerende instellingen die certificering van bosbeheer uitvoeren. 
 
Het bereik van de accreditatie omvat PEFC ST 2002:2013: Chain of Custody of Forest 
Based Products – Requirements voor certificerende instellingen die certificering van de 
Chain of Custody uitvoeren. 
 
Op ieder, door de certificerende instelling, uitgegeven Chain of Custody of bosbeheer- 
certificaat dient het bewijs van accreditatie vermeld te worden 

3.2 Certificering van bosbeheer 
 
De certificering van bosbeheer zal worden uitgevoerd door een onpartijdige, onafhankelijke 
derde partij, die niet betrokken is in bosbeheer en in de besluitvorming van het opstellen van 
de standaard betrokken is geweest en die onafhankelijk is van de te certificeren partij. 
 
De certificerende instelling: 

1) moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in ISO 17021-2015. 



 

2) beschikt over voldoende technische kennis op het gebied van bosbeheer en de 
economische, ecologische en sociale effecten hiervan. 

3) heeft een goed begrip van de PCSN I – PEFC Standaard Nederland op basis 
waarvan de certificering van bosbeheer plaats vindt. 

4) heeft interne procedures die de certificering van bosbeheer beschrijven in 
overeenstemming met ISO 19011 en ISO 17021 of ISO Guide 65. 

5) is verantwoordelijk voor het aanstellen van vakbekwame auditors.  
 

Overeenstemming met bovengenoemde eisen moet worden aangetoond door middel van 
accreditatie. 
 

3.3 Certificering van de Chain of Custody 
 
De certificering van de Chain of Custody zal worden uitgevoerd door een onpartijdige, 
onafhankelijke derde partij, die niet in de besluitvorming van het opstellen van de standaard 
betrokken is geweest en die onafhankelijk is van de te certificeren partij. 
 
De certificerende instelling: 

1) moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in ISO Guide 65 (EN 45011) 
2) beschikt over voldoende technische kennis op het gebied van inkoop en verwerking 

van producten op basis van hout, materiaal stromen in de verschillende fasen van de 
verwerking en handel. 

3) heeft een goed begrip van de PEFC ST 2002:2013: Chain of Custody of Forest 
Based Products -Requirements op basis waarvan de Chain of Custody-certificering 
plaatsvindt. 

4) heeft interne procedures die de certificering van de Chain of Custody beschrijven en 
overeenkomen met ISO 19011 en ISO/IEC 17065:2012. 

5) is verantwoordelijk voor het aanstellen van vakbekwame auditors. 
 

Overeenstemming met bovengenoemde eisen moet worden aangetoond door middel van 
accreditatie. 
 

3.4 Notificatie 
 
Certificerende instellingen dienen over een notificatie te beschikken welke is afgegeven door 
PEFC Nederland. De procedure staat beschreven in PEFC Notification of Certification 
Bodies operating Certification in The Netherlands. 

4  Kwalificaties van personeel betrokken in 
certificeringsactiviteiten 

 

4.1 Certificering van bosbeheer 

4.1.1 De auditor: 

 
a) die de controle in het veld uitvoert dient te beschikken over een MSc/BSc diploma op 

het gebied van bosbeheer en/of tenminste vijf jaar werkervaring in het vakgebied;  
b) heeft kennis kennis van de Nederlandse bosbouwsector wat betreft terminologie en 

boomsoorten en heeft basiskennis van bosexploitatietechnieken; 



 

c)  heeft voldoende kennis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving genoemd 
in PCSN I – PEFC Standaard Nederland en van het PEFC NL schema (PCSN I-X) 
om te kunnen bepalen of het managementsysteem effectief is geïmplementeerd en 
voldoet aan de eisen van het PEFC NL schema; 

d) heeft kennis van auditprincipes, auditpraktijk en audittechnieken; 
e) heeft kennis van de processen van de certificerende instelling; 
f) kan een gesprek voeren;  
g) heeft observatievaardigheden; 
h) heeft de vaardigheid om notities te maken en een verslag te schrijven;  
i) heeft interviewvaardigheden; 
j) heeft auditmanagementvaardigheden; 
k) beheerst de Nederlandse taal uitstekend.  

 
De certificerende instelling kan aan de eis van vakbekwaamheid van auditors voldoen, door 
het gebruik van een technische expert in een team van auditors dat de audits voor 
bosbeheer uitvoert. 
 
4.1.2 Beslisser en beoordelaar 
Finale auditrapportbeoordeling en goedkeuring voor certificering wordt uitgevoerd door een 
groep of een individu. De beoordelaar en beslisser zal onpartijdig zijn bij het aanbevelen of 
niet aanbevelen van goedkeuring/behoud van een certificaat op basis van objectieve criteria. 
Onafhankelijk beoordeling en goedkeuringsprocessen vereisen dat de beoordelaar en 
beslisser geen individu is die deelnam als auditor voor het auditrapport dat beoordeeld wordt. 
De beoordelaar en beslisser zal: 
a) vloeiend zijn in de taal van het te beoordelen rapport; 
b) kennis hebben van de processen van de certificerende instelling; 
c) voldoende kennis hebben van PCSN I – X om een beslissing te kunnen maken op basis 

van certificeringsauditrapport;  
d) voldoende kennis hebben van de terminologie van de Nederlandse bosbouwsector om 

een auditrapport te kunnen begrijpen in de context van het PEFC NL schema (PCSN I-
X);  

e) de competentie hebben om het auditproces en de gerelateerde aanbevelingen van het 
auditteam te evalueren. 

 
De beoordelaar zal tevens kennis hebben van auditprincipes, auditpraktijk en 
audittechnieken. 

4.2 Certificering van de Chain of Custody 
 
De auditor: 

1) voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld in ISO 19011. 
2) heeft, door middel van een geschikte opleiding en/of werkervaring, voldoende kennis 

van de inkoop, materiaal stromen, verwerking en handel in de hout- en 
papierverwerkende industrie. 

3) Spreekt vloeiend Nederlands en goed Engels. 
4) beschikt over voldoende kennis van de PEFC Annex 4: Chain of Custody of Forest 

Based Products - Requirements. 
 
 
De certificerende instelling kan aan de eis van vakbekwaamheid van auditors voldoen, door 
het gebruik van een technische expert in een team van auditors dat de audits voor chain of 
custody uitvoert. 



 

5 Procedure van certificering bosbeheer 
 

5.1 Fases in het certificeringsproces 
 
Het proces van certificering kent de volgende stappen: 

1) Aanmelding van de aanvrager bij de certificerende instelling 
2) Beoordeling van de aanvraag en vooraf verstrekte gegevens door de certificerende 

instelling 
3) Vrijwillige pre-audit 
4) Certificeringsaudit 
5) Beoordeling & beslissing door de certificerende instelling 
6) Controle audits 

 
De aanvrager moet de certificerende instelling ten minste het volgende overhandigen: 
algemene gegevens van de aanvrager en, indien van toepassing, een complete lijst van alle 
deelnemers in de multisite- of groepscertificering. 
 
De aanvrager dient te voldoen aan de PCSN I – PEFC Standaard Nederland en/ PEFC ST 
2002:2013: Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements alvorens de 
aanvraag in te dienen. Het doel van de vooraf verstrekte gegevens en de vrijwillige pre-audit 
is om te verzekeren dat de hiervoor genoemde standaarden op de juiste wijze zijn toegepast 
door de aanvrager. 
 

5.2 Audits 
 
De aanvrager definieert het doel van de audit. Het bereik van de audit wordt bepaald door de 
lead auditor, zodanig dat het doel van de audit wordt behaald. De functie van de audit is vast 
te stellen of de door de auditor verzamelde gegevens overeenkomen met de criteria uit de 
betreffende standaard 
 
De criteria voor de bosbeheer-audit staan beschreven in PCSN I – PEFC Standaard 
Nederland. De criteria voor de Chain of Custody audit staan beschreven in PEFC ST 
2002:2013: Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements. Tevens gelden de 
eisen van PCSN VI Logogebruiksregels wanneer de certificaathouder een licentiehouder van 
het PEFC logo is in categorie B of C volgens PCSN VI Logogebruiksregels. De aanvrager 
kan zo nodig extra criteria definiëren. 
 
Het doel, bereik en de criteria worden vastgelegd in een auditplan. Het auditplan bevat 
tevens een tijdsplanning en overige informatie die nodig is voor de voorbereiding door de 
aanvrager. 
 
De audit wordt uitgevoerd door een audit-team. Naast de lead auditor heeft het team een 
voldoende aantal auditors of technische experts. Het auditteam wordt samengesteld door de 
certificerende instelling. 
 
Het auditteam verzamelt gegevens op basis waarvan de conformiteit met de standaard wordt 
beoordeeld. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van informatie die door andere 
partijen is verstrekt (bijv. NGO’s, directe omgeving, overheden). 
 
De resultaten van de audit en het verzamelen van de gegevens worden aan de aanvrager 
gepresenteerd tijdens het afsluitend bezoek. De certificerende instelling stelt een audit 
rapport op met daarin ten minste de vastgestelde non-
conformities. 



 

 
De certificerende instelling schrijft tevens een samenvatting van het auditrapport met daarin 
de bevindingen over de conformiteit aan de standaard. Deze samenvatting zal door PEFC 
Nederland openbaar worden gemaakt. 
 

5.2.1 Initiële audit en certificering  

5.2.1.1 Alle vereisten gegeven in clausule 9.3.1 van ISO/IEC 17021-1:2015 zijn van 
toepassing.  

5.2.1.2 Fase 1 audit 
De fase 1 audit heeft als als functie de “gereedheid beoordeling”. Het bereik van 
deze audit omvat: 

a) Bevestiging van het bereik en het doel van de certifceringsaudit 
b) Audit van de klant zijn bosbeheer documentatie 
c) Evaluatie van specifieke condities van het bosbeheergebied 
d) Evaluatie van procedures voor interne audits en managementsysteemintegriteit en de 

effectiviteit van zijn implementatie 
e) Het vormgeven van het auditplan voor de fase 2 audit. 

 

5.2.1.3 Fase 2 audit 
a) De fase 2 audit zal plaatsvinden op het kantoor en gebied van de klantorganisatie. 

Het auditplan voor de fase 2 audit is aangepast op basis van de bevindingen in de 
fase 1 audit. 

b) De fase 2 audit zal de effectiviteit van de implementatie van de bosbeheerstandaard 
op het gedefinieerde bosgebied beoordelen. 

 

5.2.2 Surveillance activiteiten 

5.2.2.1 Alle vereisten gegeven in clausule 9.6.2 van ISO/IEC 17021-1:2015 zijn van 
toepassing.  

5.2.2.2 De certificerende instelling zal een jaarlijkse surveillance organiseren bij de 
klantorganisatie. De surveillance activiteiten zullen dusdanig gepland worden zodat 
representatieve gebieden en functies van de klantorganisatie inbegrepen zijn.  

5.2.2.3 Het bereik van een surveillance audit kan beperkt zijn in vergelijking met de 
certificeringsaudit. Elke surveillance audit omvat ten minste de volgende aspecten: 

a) Naleving van wet- en regelgeving relevant in het gebied en de geselecteerde functies 
die geselecteerd zijn voor de betreffende surveillance audit. 

b) Beoordeling van progressie van geplande activiteiten. 
c) Steekproef van bosbeheer activiteiten in het veld. 

 

5.2.2.4 Surveillance audits zullen ten minste één keer per jaar uitgevoerd worden. De datum 
van de eerste surveillance audit volgend op de initiële certificering of hercertificering 
zal  niet verder afliggen dan 12 maanden van respectievelijk de certificerings- of 
hercertificeringsbeslissingsdatum. 

 

5.2.3 Hercertificering 

Alle vereisten gegeven in clausule 9.6.3 van ISO/IEC 17021-1:2015 zijn van toepassing. 

5.2.4 Opvolgingsaudits 



 

Wanneer een certificeringsbesluit negatief is uitgevallen kan er een opvolgingsaudit worden 
uitgevoerd om corrigerende maatregelen te controleren. Als de corrigerende maatregelen 
voldoende blijken te zijn kan het certificaat worden verstrekt. 
 

5.3 Auditrapport 
 

5.3.1 Een rapport van de fase 1 audit zal aan de klantorganisatie gepresenteerd worden 

vooraf aan de fase 2 audit. 

5.3.2 De inhoud van alle rapporten van de fase 2 audits, surveillance audits en 

hercertificeringsaudits zal: 

a) een aanbeveling van het auditteam van de certificerende instelling bevatten over de 
certificering; 

b) voldoende zijn voor de certificerende instelling om een geïnformeerde beslissing te 
maken voor certificering; 

c) staat traceerbaarheid toe van het objectieve bewijs waarop de evaluatie gebaseerd 
was om naleving of niet-naleving met de eisen van de bosbeheerstandaard vast te 
stellen; 

d) een samenvatting bevatten van de meest belangrijke observaties, zowel positieve als 
negatieve, met betrekking tot de implementatie en effectiviteit van het 
bosbeheersysteem; 

e) de conclusies van het auditteam ondersteunen.  
 

5.3.3 Aanvullend zal het rapport een samenvatting bevatten van het auditrapport met de 

bevindingen over conformiteit met de standaard. Deze samenvatting zal publiekelijk 

beschikbaar worden gemaakt door PEFC Nederland. 

 

5.4 Certificeringsbeslissing 

5.4.1 Oordeel door de certificerende instelling 

Alle vereisten gegeven in clausule 9.5 van ISO/IEC 17021-1:2015 zijn van toepassing. 
 
Het besluit tot certificering wordt door de certificerende instellingen genomen op basis van 
het auditrapport. Het besluit kan positief, voorwaardelijk of negatief zijn.  
 
Een positief besluit leidt tot onmiddellijke certificering en uitgifte van het certificaat. Een 
voorwaardelijk of negatief besluit is het resultaat van non-conformities met de criteria. Een 
voorwaardelijk besluit vereist het opstellen van een plan van corrigerende maatregelen om 
de non-conformities, binnen een bepaalde tijd, op te heffen. Wanneer dit plan door de 
certificerende instelling is goedgekeurd kan het certificaat, onder voorwaarden, worden 
verstrekt.   

5.4.2 Tekortkomingen en corrigerende maatregelen  

5.4.2.1 Elke tekortkoming met de certificeringseisen zal altijd leiden tot corrigerende 
maatregelen en mogelijk weigering, schorsing of intrekken van het certificaat. Er zijn 
twee categorieën van tekortkomingen: kleine en grote (zie definities in PCSN VIII).  

5.4.2.2 Kleine tekortkomingen houden niet noodzakelijk certificering tegen. IN geval van een 
grote tekortkoming is het altijd onmogelijk om een certificaat af te geven. 



 

5.4.2.3 Grote en kleine tekortkomingen die geïdentificeerd zijn in de surveillance audits zullen 
resulteren in corrigerende maatregelen van de klantorganisatie om de 
tekortkomingen op te lossen. Het correctieactieplan, inclusief een tijdspanne zal 
beoordeeld worden door de certificerende instelling. De tijdsperiode voor voltooiing 
van het correctieactieplan en de verificatie daarvan door de certificerende instelling 
voor grote tekortkomingen die tijdens de surveillance audit geïdentificeerd zijn, zal 
de regels van de certificerende instelling volgen, maar zal niet langer dan 3 
maanden zijn. Corrigerende maatregelen voor kleine tekortkomingen zullen niet 
later dan de volgende audit geverifieerd worden.  

5.4.2.4 Corrigerende maatregelen voor alle tekortkomingen die geïdentieficeerd zijn in een 
initiele, surveillance of hercertificeirngsaudit zullen geverifieerd worden door de 
certificerende instelling door een bezoek op locatie of andere passende vorm van 
verificate.  

5.4.2.5 Groepcertificering heeft twee additionele types van tekortkoming: op groepniveau en 
op deelnemerniveau.  

5.4.2.6 Als tekortkomingen gevonden zijn bij welk groepslid dan ook van een groepcertificaat 
dan zal de certificerende instelling van de groepsmanager eisen om de 
tekortkomingen te beoordelen en vast te stellen of ze een algehele tekortkoming  
voor de gehele groep indiceren of niet. Als dit wel zo bepaald wordt dan zal de 
corrigerende maatregel uitgevoerd en geverifieerd moeten worden door zowel de 
groepsmanager als de individueel getroffen locaties. Als dit niet zo bepaald wordt 
dan zal de groepsmanager in staat zijn om de rechtvaardiging te demonstreren voor 
het beperken van opvolgende corrigerende maatregelen.  

5.4.2.6.1 De certificerende instelling zal bewijs vereisen van deze corrigerende maatregelen 
en zijn steekproef frequentie en/of –grootte vergroten tot deze acht dat controle 
hersteld is.  

5.4.2.6.2 Als tekortkomingen een algehele tekortkoming van het bosbeheer indiceren van 
toepassing op het gehele functioneren van de groep dan zal certificering 
geweigerd worden voor de gehele groep in afwachting tot bevredigende 
corrigerende maatregelen. 

5.4.2.6.3 Het zal niet toelaatbaar zijn dat de groepsmanager tijdens het certificeringsproces 
een individuele problematische locatie uitsluit van het bereik om een obstakel 
voortkomend uit een non-conformiteit bij een individuele locatie, te overwinnen. 

 
 
 

5.4.3 Geldigheid en revisie 

 
Indien de inhoud van de standaard is gewijzigd, gelden de criteria die tijdens de 
certificeringsaudit van toepassing waren. De gecertificeerde entiteit heeft een 
overgangsperiode van één jaar om zijn beheer aan de nieuwe criteria aan te passen. 
 
Het certificaat is maximaal vijf jaar geldig. De certificerende instelling kan het certificaat 
tussentijds permanent intrekken of tijdelijk schorsen. Het besluit tot intrekking of schorsing 
zal schriftelijk, met motivatie, aan de aspirant worden meegedeeld. Om de geldigheid van het 
certificaat te verlengen moet elke vijf jaar een certificeringsaudit plaats vinden. a 
 



 

De aspirant kan het certificaat op ieder moment gedurende de geldigheid opzeggen. De 
opzegging treedt in werking onmiddellijk nadat de certificerende instelling hiervan schriftelijk 
op de hoogte is gebracht. 
 
Alle vereisten gegeven in clausule 9.6.5 van ISO/IEC 17021-1:2015 zijn van toepassing voor 
het schorsen of intrekken van het certificaat. 

5.4.4 Gegevens van certificaten 

Het certificeringsdocument voor individuele certificering zal ten minste de volgende 
informatie bevatten:  

a) Identificatie certificerende instelling 
b) Naam en adres klantorganisatie 
c) Een uniek certificaatnummer 
d) Naam bosgebeid 
e) Grootte bosgebied 
f) Een conformiteitsverklaring dat meldt: [naam certificerende instelling in] hierbij 

verklaart dat het bosbeheersysteem van [naam boseigenaar, naam en hectares 
bosgebied] voldoet aan de vereisten van PCSN I voor boseigenaren met [vul in welke 
categorie van toepassing is: <5ha / 5-200ha / >200ha] bos ([datum van het document 
dat geaccepteerd is door de RvA]) en als zodanig is geregistreerd.  

g) Accreditatiemarkering zoals voorgeschreven door de accreditatieinstelling (inclusief 
accreditatienummer waar van toepassing) en de datum van uitgave, verlenging of 
vernieuwing van certificering en de verloopdatum of hercertificeringvervaldag (zie 
5.3.4). De effectieve datum van een certificeringsdocument zal niet voor de datum 
van de certificeringsbeslissing liggen. 

h) Verloopdatum van het certificeringsdocument 
 
Een certificeringsdocument voor groepcertificering zal tenminste het volgende bevatten: 

a) Identificatie certificerende instelling 
b) Naam en adres klantorganisatie 
c) Een uniek certificaatnummer 
d) Naam bosgebeid 
e) Grootte bosgebied 
f) Een conformiteitsverklaring dat meldt: [naam certificerende instelling in] hierbij 

verklaart dat het bosbeheersysteem van de op dit certificaat vermelde boseigenaren 
voldoet aan de vereisten van PCSN I voor boseigenaren met [vul in welke categorie 
van toepassing is: <5ha / 5-200ha / >200ha] bos ([datum van het document dat 
geaccepteerd is door de RvA]) en als zodanig is geregistreerd.  

g) Per boseigenaar welke categorie van de PCSN I eisen van toepassing zijn (5ha / 5-
200ha / >200ha) 

h) Accreditatiemarkering zoals voorgeschreven door de accreditatieinstelling (inclusief 
accreditatienummer waar van toepassing) en de datum van uitgave, verlenging of 
vernieuwing van certificering en de verloopdatum of hercertificeringvervaldag (zie 
5.3.4). De effectieve datum van een certificeringsdocument zal niet voor de datum 
van de certificeringsbeslissing liggen. 

i) Verloopdatum van het certificeringsdocument 
 
De certificerende instelling verschaft PEFC Nederland gegevens over alle bosbeheer- en 
Chain of Custody certificaten die zijn verstrekt en veranderingen in de geldigheid en 
reikwijdte van deze certificaten. 

5.4.5 Klachtenprocedure 

 



 

De certificerende instelling beschikt over gedocumenteerde procedures voor het behandelen 
van klachten en geschillen tussen de aanvrager en de certificerende instelling. 

6 Bepalen van audittijd 

6.1 Audittijdsduur zal in lijn zijn met tabel 1 
 
Tabel 1 

Bosoppervlak  boseigenaar 
Initiële audit Surveillance 

audit 
Hercertificerings 

audit Fase 1 Fase 2 

<5 ha 2 3 3 3+1 

5-200 ha 2 3 3 3+1 

>200 ha  2 4/5* 4/5* 4/5*+1 

* De vijf uur voor grote boseigenaren is met name aanbevolen voor bosbeheereenheden die versperied zijn 
over een groot gebied en waar verschillende locaties verder uitelkaar liggen. 

 
De certificerende instelling zal in staat zijn om met 30% af te wijken van de audittijden als 
deze zijn rechtvaardiging daarvoor kan demonstreren op basis van: 

 Grootte van het bosgebied of de locatie (grotere gebieden kunnen meer audittijd 
vereisen en visa versa) 

 Intensiteit van bosbeheeractiviteiten op de betreffende locatie (meer intensief beheer 
kan meer audittijd vereisen en visa versa) 

 Het bereik van de audit 

 Kwaliteit/level van vertrouwen in het interne auditprogramma 

 De resultaten van voorafgaande audits, inclusief die van beheersysteem van de 
klantorganisatie. 

 
De duur van de managementsysteem audit en de rechtvaardiging zullen worden vastgelegd 
door de certificerende instelling evenals de redenen voor vermindering van auditsduur. 
 

6.2 Audittijd voor groepcertificering bosbeheer 

6.2.1 De certificerende instelling zal in staat zijn om zijn rechtvaardiging voor 

gespendeerde audittijd bij groepcertificering kunnen demonstreren in termen van zijn 

algehele beleid voor allocatie van audittijd. De duur van de managementsysteem 

audit en de rechtvaardiging zullen worden vastgelegd door de certificerende 

instelling. 

6.2.2 De gespendeerde audittijd voor elke individuele locatie is hetzelfde als gedefinieerd 

volgens de procedure vereist in clausule 6.1. Vermindering kan worden toegepast bij 

het rekening houden met de clausules van de bosbeheerstandaard (PCSN I) en 

groepcertificeringstandaard (PCSN II) die niet relevant zijn voor de locaties en die 

alleen onderzocht worden bij de groepsmanager. 

6.2.3 Zie tabel 2 voor audittijdduratie bij de groepmanagerr: 

 
Tabel 2 

 Initiële audit 
Surveillance 

audit 
Hercertificeringsau

dit 

groepmanager 8 4 4+2 

 



 

Afwijkingen kunnen worden toegepast om rekening te houden met clausules die niet relevant 
zijn voor de groepsmanager en/of deelnemers en het aantal boseigenaren dat deelneemt in 
de groep. Redenen voor de rechtvaardiging van afwijkingen worden vastgelegd door de 
certificerende instelling. 

7 Steekproef voor externe veldaudits bij groepcertificering 
bosbeheer 

7.1 Methodologie 

7.1.1 Alle vereisten gegeven in clausule 5.1. en 5.2 van MD1: 2007 zijn van 

toepassing. 

7.1.2 Ten minste 25% van de steekproef moet willekeuring geselecteerd zijn. 

7.1.3 De selectiecriteria van locaties voor de niet willekeurig geselecteerde 

deelnemers dienen de volgende aspecten te beschouwen: 

 Resultaten van interne audits of voormalige certificeringsaudits 

 Gegevens van klachten en andere relevante aspecten van corrigerende en 
preventieve actie;  

 Significante variaties in productieprocessen van de locaties;  

 Veranderingen sinds de laatste certificeringsaudit; 

 Intensiteit van bosbeheer activiteiten op de bepaalde locaties (meer intensief beheer 
vereist een hogere auditfrequentie). 

7.1.4 Deze selectie hoeft niet te worden gedaan bij de start van het evaluatieproces. Het 

mag ook gedaan worden zodra de audit bij de groepsmanager voltooid is. In elk geval 

zal de groepsmanager geïnformeerd worden over de locaties die onderdeel uitmaken 

van de steekproef. Dit kan op relatief korte termijn geschieden, maar moet adequaat 

tijd voor voorbereiding voor de audit toelaten.  

7.1.5 De groepsmanager van de klantorganisatie zal tijdens elke initiële, surveillance en 

hercertificeringsaudit onderzocht worden. 

7.1.6 De certificerende instelling zal deze procedure in zijn certificeringsprogramma 

implementeren voor het vaststellen van de steekproef voor veldaudits. 

 

7.2 Steekproefgrootte 

7.2.1 Initiële audit 

7.2.1.1 Het aantal audits bedraagt ten minste: 

 √ van het aantal deelnemers met niet meer dan 200 ha bos, afgerond naar boven; 
plus 

 √ van het aantal deelnemers met meer dan 200 ha bos, afgerond naar boven. 
 
Alle vereisten van clausule 5.4.2.6 zijn van toepassing  

7.2.2 Surveillance audit 

7.2.2.1 Het aantal audits bedraagt ten minste: 



 

 0,6 √ van het aantal deelnemers met niet meer dan 200 ha bos, afgerond naar 
boven; plus 

 0,6 √ van het aantal deelnemers met meer dan 200 ha bos, afgerond naar boven. 
 
Alle vereisten van clausule 5.4.2.6 zijn van toepassing  

7.2.3 Hercertificeringsaudit 

7.2.3.1 Het aantal audits bedraagt ten minste: 

 √ van het aantal deelnemers met niet meer dan 200 ha bos, afgerond naar boven. 
Als het managementsysteem zich als effectief heeft bewezen over een periode 
van drie jaar, dan kan de grootte van de steekproef verminderd worden met een 
factor 0,8 (d.w.z. y=0,8√x), afgerond naar boven; plus 

 √ van het aantal deelnemers met meer dan 200 ha bos, afgerond naar boven. Als 
het managementsysteem zich als effectief heeft bewezen over een periode van 
drie jaar, dan kan de grootte van de steekproef verminderd worden met een factor 
0,8 (d.w.z. y=0,8√x), afgerond naar boven. 
 

Alle vereisten van clausule 5.4.2.6 zijn van toepassing  
 
 
 


