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1. Maatregelen in verband met coronavirus 
De stichting KPMB heeft maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Ter voorkoming van 
verspreiding van het coronavirus, worden veel werkzaamheden belemmerd. Dit zal u merken in uw 
werkzaamheden en dit geldt ook voor het werk van auditoren. Het bestuur heeft om deze reden 
besloten om maatregelen te treffen om te voorkomen dat in deze uitzonderlijke situatie de 
geldigheid van certificaten verloopt of dat de jaarlijkse cyclus van periodieke audits wordt 
doorbroken.  
 

Audits op afstand 
Om gezondheidsrisico’s en de afgekondigde maatregelen rondom het coronavirus te respecteren en 
tegelijkertijd de continuïteit van het certificaat te waarborgen, staat Stichting KPMB het de 
Certificerende Instanties (C.I.’s) tijdelijk toe om audits op afstand te organiseren. Tijdelijk zal zijn voor 
de duur van deze uitzonderlijke situatie. Hiervoor houden wij de richtlijnen in de gaten vanuit de 
Rijksoverheid en het RIVM en communiceren naar bedrijven en C.I.’s als deze periode eindigt.   
 
 Vergt aanpassingen 
Deze situatie vergt aanpassingen en inzet van iedereen. Welke aanpassingen dit voor u met zich 
meebrengt staat in een memo beschreven (zie bijlage). Dus als bijvoorbeeld voor een herbeoordeling 
een fysieke controle niet mogelijk is, ontvangt het secretariaat voor de vervaldatum van het huidige 
certificaat van het bedrijf een bevestiging van deze aanpak. Dit memo is ook verstuurd naar de C.I.’s, 
Inspectiediensten en overige leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD). 
 
 
2. Overgangsregeling IPM-Rattenbeheersing 
Bedrijven die vanwege het beëindigen van de auditwerkzaamheden voor KPMB van IsaCert moeten 
overstappen naar een andere certificerende instantie (C.I.). hebben hiervoor voldoende tijd nodig. 
Dit vereist dat alle bedrijven en C.I.’s op tijd starten met het treffen van voorbereidingen. Als het 
desondanks niet mogelijk blijkt om de audit tijdig voor de vervaldatum van het certificaat te laten 
plaatsvinden kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een 
overgangsregeling.  
Vanwege de wettelijke status heeft het bestuur van de stichting KPMB in samenspraak met het 
Centraal College van Deskundigen (CCvD) een overgangsregeling vastgesteld voor de module IPM-
Rattenbeheersing. KPMB kan hierbij het bedrijf en de CI extra tijd bieden voor het realiseren van een 
hercertificering, door de vervaldatum van het huidige certificaat op 1 september 2020 te zetten. 
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 Hoe kan ik hiervoor in aanmerking komen? 
Om in aanmerking te komen voor deze overgangsregeling is nodig dat u het secretariaat van de 
stichting KPMB voor de vervaldatum van het huidige certificaat hierover informeert. Onder welke 
voorwaarden bedrijven en C.I.’s gebruik kunnen maken van deze overgangsregeling heeft KPMB 
beschreven in een memo. Dit memo is verstuurd aan de direct betrokken partijen.  
Als u vragen heeft over deze overgangsregeling, dan verneemt het secretariaat (kpmb@kpmb.nl) dit 
graag. 
 
 
3. Aanpassing werkwijze deelnemers met meerdere vestigingen 
De stichting KPMB kent een grote diversiteit aan bedrijven en instanties die deelnemer zijn. Of je nu 
groot, klein, vanuit één of meerdere vestigingen werkt, de normvoorschriften die door KPMB worden 
gehanteerd, zijn voor alle deelnemers gelijk. Om dit in de uitvoering uniform te houden is een 
aanpassing in de werkwijze voor deelnemers met meerdere vestigingen doorgevoerd. Diverse 
ervaringen gaven namelijk aan dat sommige vestigingen toch als zelfstandig bedrijf naar buiten toe 
opereerden dan wel als zelfstandig opererend bedrijf werden gezien. Dit roept vragen op in de 
praktijk, doet geen recht aan de vorm waarin het certificaat is verkregen en is derhalve onwenselijk.  
 
Het bestuur heeft in samenspraak met het College van Deskundigen (CvD) als volgt besloten: Een 
deelnemer met meerdere vestigingen functioneert volledig aantoonbaar als één juridische entiteit, 
onder één KvK-registratie en onder hetzelfde regime én naam OF de vestiging behoudt zijn eigen 
naam en behaalt als zelfstandig bedrijf een certificaat.  
 
Dit betekent dat een bedrijf als één juridische entiteit en onder één KVK-registratie een certificaat 
kan behalen. Als uit de bedrijfsstructuur duidelijk blijkt dat er volledige zeggenschap en controle is 
over de verschillende vestigingen, kan dit als één geheel worden gezien en dan ook als zodanig 
worden gecertificeerd. Gevolg is dan ook dat wanneer een vestiging van het bedrijf in de fout gaat en 
wordt geschorst, dat dan het gehele bedrijf en dus ook alle vestigingen worden geschorst. 
 
 
4. Pas op de plaats handhaving vakbekwaamheidsbewijzen 
De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ons laten weten dat door de 
omstandigheden die ontstaan zijn m.b.t. het coronavirus en de maatregelen die de regering heeft 
getroffen, het niet opportuun is om nu te handhaven op vakbekwaamheidspasjes en starterlicenties. 
Mogen pasjes verlopen doordat men geen examen kan doen, zal er niet op deze pasjes gehandhaafd 
worden. Na afloop van deze periode wordt bekeken hoe snel iedereen alsnog aan de verplichtingen 
kan voldoen. 
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