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Stichting Part-Ner Certificering Natuurbeheer

1. Inleiding
Stichting Part-Ner heeft in 2020 Control Union

De Standaard Natuurbeheer zal jaarlijks herzien en aange-

Certifications B.V. (CUC) gevraagd een verificatiesysteem

past kunnen worden na wederzijdse instemming van Stich-

op te zetten en te implementeren om de eisen ten

ting Part-Ner en CUC. Aanvullende voorwaarden kunnen

aanzien van gecertificeerd natuurbeheer uniform te kun-

alleen in een nieuwe versie van de Standaard Natuurbeheer

nen verifiëren. Deze ‘Standaard Natuurbeheer’ beschrijft

toegevoegd worden.

de eisen ten aanzien van het verkrijgen van het certificaat
Natuurbeheer en beschrijft hoe de controle zal verlopen.

1.1 Betrokken partijen

1.2 Modules

Binnen de Standaard Natuurbeheer zijn

In de aanmeldingsfase dient minimaal één van de modules

de volgende betrokken partijen:

gekozen te worden. Naast modules voor een bepaald beheertype omvat de Standaard Natuurbeheer ook een aantal

1. Certificerende instantie

modules voor gebruikstypen. Voor een bepaald gebruik van

Enkel een door Stichting Part-Ner aangewezen

een natuurgebied of wanneer er sprake is van subsidies

Certificerende Instantie (CI) heeft toestemming om de

voor het beheer kunnen er specifieke eisen worden gesteld.

inspectie en certificering namens Stichting Part-Ner te

Deze zijn vastgelegd in aparte modules zoals vastgesteld

verzorgen.

door de schemabeheerder.

2. Schemabeheerder, schema-eigenaar

Voor een volledig en actueel overzicht van mogelijk te

Stichting Part-Ner Certificering Natuurbeheer

certificeren modules zie: www.part-ner.nl.

Mardyk 23 - 8581 KG Elahuizen
3. Certificaathouder
Een enkele eigenaar, beheerder of (beheer-) organisatie
die één of meerdere landschapstype(n) of landschapselement(en) (en eventueel bepaald gebruik wat daar mee samenhangt) wenst te certificeren op basis van natuurbeheer,
als houder van een individueel certificaat of als deelnemer
aan een groepscertificaat. In het handboek veelal aangeduid als de deelnemer.
4. Certificaathouder Groep
Deze organisatie is verantwoordelijk voor de implementatie
en het onderhouden van de groepscertificering.
5. Groepsmanager
Een afgevaardigde van de Certificaathouder Groep beheert
het groepscertificaat Natuurbeheer en is daar
verantwoordelijk voor gesteld. Voor deelnemers aan het
groepscertificaat is de groepsmanager tevens de eerste
contactpersoon.

Versie 4.0 // Maart 2021
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1.3 Certificeringsopties
Eigenaren en / of organisaties (deelnemers) die een terrein,

1. Individuele certificering

landschapstype- of element wensen te certificeren kunnen

2. Individuele certificering Multi-site

kiezen uit drie types certificering:

3. Groepscertificering

Individuele certificering

Multi-site certificering

Groepscertificering

Voorwaarden

Maximaal 1 entiteit/persoon
Meerdere locaties zijn toegestaan zolang alle locaties deel
uitmaken van dezelfde certificeringsoperatie en in hetzelfde
land gevestigd zijn.

Meerdere juridisch verbonden
entiteiten (geen onderaannemers) waarbij de certificaathouder middels een Intern Controle
Systeem (ICS) afdwingbaar
invloed kan uitoefenen op alle
gecertificeerde entiteiten.

Meerdere entiteiten/personen
waarbij het Intern Controle
Systeem (ICS) afdwingbaar invloed kan uitoefenen op andere
entiteiten.

Minimale aanmeld vereisten

1. Adres
2. Naam entiteit (KvK)
en Naam natuurlijk persoon
(kopie ID met BSN)

1. Adres
2. Naam entiteit (KvK)

1. Adres
2. Naam entiteit (KvK)
en Naam natuurlijk persoon
(kopie ID met BSN)

Verantwoordelijke site en
(groeps)manager

Verplicht

Verplicht

Verplicht

In bezit van de autoriteit om
sites toe te voegen dan wel uit
te sluiten?

Ja

Ja

Ja

Bedrijfsomvang

Geen eisen

Geen eisen

Max. 1000 ha

Aanmelding

Aanmeldformulier aan CI

Aanmeldformulier aan CI

Aanmeldformulier aan
Groepsmanager

Contract

Contract met CI

Contract met CI

Contract met Certificaathouder
Groep. Certificaathouder Groep
heeft een contract met de CI

Verzending
toelatingsdocumentatie

CI aan deelnemer

CI aan deelnemer

Certificaathouder groep aan
deelnemer

Beoordeling
toelatingsdocumentatie

Beoordeling door CI

Beoordeling door CI

Beoordeling door
Certificaathouder Groep

Certificerings-/
toelatingsonderzoek

CI audits

CI audits

Intern Controle Systeem (ICS)

Certificeringsbeslissing

Uitgevoerd door CI

Uitgevoerd door CI

Uitgevoerd door CI

Certificaat

Afgifte certificaat door CI

Afgifte certificaat door CI

Afgifte groepscertificaat door
CI, op naam van Certificaathouder Groep (groepsdeelnemers
op appendix)

Periodieke onderzoeken
(jaren 2 t/m 6)

CI audits

CI audits

Intern Controle Systeem (ICS)

Hercertificeringsonderzoek
(start nieuwe 6-jaars cyclus)

CI audits

CI audits

Intern Controle Systeem (ICS)

Intern Controle Systeem (ICS)

N.v.t.

N.v.t.

Certificaathouder Groep

Tabel 1.1: de stappen tot gecertificeerd natuurbeheer
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1.3.1 Individuele certificering

1.5 Logogebruik

Deelnemers die voor een individueel certificaat kiezen kun-

•

Het logo ‘Part-Ner Certificering Natuurbeheer’ is 		

nen zich aanmelden bij de certificerende instantie (CI) die

eigendom van de schemabeheerder en gedeponeerd

op basis van de aanmelding een offerte voor certificering

als beeldmerk bij Benelux Office for Intellectual 		

opstelt. Deelnemers dienen te voldoen aan de eisen van

Property onder registratienummer 1431059.

het Audit en certificeringsprotocol (hoofdstuk 3). Binnen

•

De schemabeheerder geeft alle certificaathouders 		

deze certificering kan gekozen worden voor 1 of meerdere

en Certificaathouders Groep toestemming om het 		

locaties van dezelfde entiteit/persoon.

logo te gebruiken met inachtneming van de eisen ten
aanzien van het logo conform bijlage V.

De andere optie is meerdere locaties aangestuurd door

•

Het digitale logo is op verzoek verkrijgbaar.

meerdere entiteiten met als voorwaarde dat deze entiteiten

•

De schemabeheerder ziet erop toe dat geen

juridische verbondenheid hebben (multi-site certificering).

oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van certificaten 		

In dit geval dient de deelnemer ook te voldoen aan de eisen

en aanduidingen door certificaathouders. Toezicht 		

zoals gesteld in hoofdstuk 4 Interne Controle Systeem

wordt eveneens uitgevoerd tijdens de audits.

(ICS).
Als oneigenlijk gebruik wordt
in ieder geval beschouwd:

NB: Bij de multi-site certificering heeft elke entiteit een
eigen beheeradministratie voor haar locatie(s).

a. het wekken van de indruk dat gronden waarvoor een

1.3.2 Groepscertificering

b. het wekken van de indruk dat een certificaat

aanvraag is ingediend, reeds gecertificeerd zijn;

Indien deelnemers kiezen voor groepscertificering melden

betrekking heeft op andere gronden dan waarvoor het

zij zich aan bij de Certificaathouder Groep. Hierbij dient de

certificaat is verleend;

deelnemer te voldoen aan de eisen uit het Audit en

c. het wekken van de indruk dat een certificaat nog 		

certificeringsprotocol (hoofdstuk 3). De Certificaathouder

geldig is tijdens een periode van opschorting van de

Groep dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in

certificatie;

hoofdstuk 4 (Interne Controle Systeem) en sluit een

d. het gebruik van onjuiste aanduidingen.

contract af met een CI.

1.4 Certificaat Natuurbeheer

•

oneigenlijk gebruik door derden komen aan de

Bij een positieve beoordeling wordt een certificaat
afgegeven door de CI.

Acties ter bescherming van aanduidingen tegen
schemabeheerder toe.

•

De schemabeheerder kan een vordering instellen 		
tegen derden die oneigenlijk gebruik maken van

In geval van individuele certificering ontvangt de certificaat-

certificaten en aanduidingen.

houder een certificaat Natuurbeheer met daarop vermeld
de naam van de certificaathouder en de gecertificeerde

Bordjes ‘Gecertificeerd Natuurbeheer’ ter aanduiding op

modules. In geval van meerdere locaties/entiteiten worden

gecertificeerde terreinen zijn verkrijgbaar bij de

deze op het certificaat vermeld.

schemabeheerder na afgifte van het certificaat.

Bij groepscertificering wordt een gecertificeerde deelnemer

1.6 Klachten en bezwaren

bijgeschreven op het certificaat Natuurbeheer van de

Klachten over de schemabeheerder kunnen ingediend

Certificaathouder Groep. In de appendix worden de naam

worden bij het bestuur door een mail te sturen aan:

van de deelnemer en zijn gecertificeerde modules opgeno-

klachten@part-ner.nl

men.
Klachten en bezwaren met betrekking tot de certificering
kunt u indienen bij de betreffende Certificerende instantie
(CI).

1.7 Van toepassing zijnde recht
Op deze Standaard Natuurbeheer is het Nederlands recht
van toepassing.

Versie 4.0 // Maart 2021
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2. Definities
Kwaliteitshandboek (KHB)

Met dit eigen handboek en bijbehorende bijlagen laat u zien dat u voldoet
aan de eisen uit de Standaard Natuurbeheer.

Beheercyclus
(jaarlijks)

Jaarlijkse cyclus waarbij, per beheertype of beheercluster, in een werkplan
wordt vastgelegd wat er aan beheer-maatregelen zal plaatsvinden.
Het uitgevoerde beheer wordt bijgehouden in een logboek.

Module
Beheereenheid

Een te certificeren beheer- of gebruikstype.
Binnen een module van een beheertype kunnen verschillende percelen
aanwezig zijn, dit zijn de beheereenheden.

Werkplan voor
het beheer
Logboek

Door iedere eigenaar jaarlijks vast te stellen set werkzaamheden per module,
met een planning (maand/jaar) wanneer deze uit te voeren.
Uitgevoerde beheermaatregelen worden vastgelegd in een jaarlijks logboek
behorende bij het werkplan.

Evaluatie en verantwoording

Jaarlijks wordt door de eigenaar een evaluatie en verantwoording opgesteld.
Deze evaluatie en verantwoording wordt opgesteld volgens het format in de
Standaard Natuurbeheer.

Monitoring en evaluatie

Monitoring en inventarisaties die een beheerder zelf doet/laat doen.
Hierbij kunt u denken aan inventarisatie van (nader te bepalen) flora of fauna,
weidevogeltellingen, etc.

Audit

Audit op het aantoonbaar toepassen van het eigen Kwaliteitshandboek,
uitgevoerd door auditor die voldoet aan de eisen uit Bijlage VII.

Intern Controle Systeem (ICS)

In geval van groeps- of multi-site certificering gelden de eisen uit hoofdstuk
4: Interne Controle Systeem.

(Her) certificeringsonderzoek (H)CO

Eenmaal per zes jaar. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de
deelnemer voldoet aan de eisen uit de Standaard Natuurbeheer.

Periodiek onderzoek (PO)

Nadat een certificaat Natuurbeheer is afgegeven wordt jaarlijks
gecontroleerd of de certificaathouder voldoet aan de eisen uit de
Standaard Natuurbeheer.

Certificeringscyclus

Een periode van zes jaar, waarbij het eerste jaar een certificeringsonderzoek
(met waar nodig een nulmeting) plaats vindt, en in de jaren 2 t/m 6 een
periodiek onderzoek.

Afwijking

Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen uit de
Standaard Natuurbeheer.

Lead auditor

De auditor die als teamleider (vanuit de Certificerende instantie)
verantwoordelijk is voor de certificeringscyclus.
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3. Audit- en certificeringsprotocol
Deelnemers die hun natuurbeheer wensen te certificeren dienen te voldoen
aan de eisen zoals gesteld in dit Audit- en certificeringsprotocol.

3.1 Beheercyclus
De Standaard Natuurbeheer is erop gericht:

Certificaathouders werken met een jaarlijkse beheercyclus
op basis van het ‘plan-do-check-act’ principe. Deze be-

•
•
•

De kwaliteit van het natuurbeheer bij

heercyclus bestaat uit het maken van een plan (meerjarig

certificaathouders te borgen;

beheer/gebruiksplan in het Kwaliteitshandboek en jaarlijks

Het beheer van/voor de certificaathouders

werkplan), het uitvoeren van het beheer, het evalueren van

inzichtelijk te maken;

het beheer en, indien nodig, het bijstellen van aanwezige

De kennis van certificaathouders over de

plannen op basis van de resultaten van het beheer.

beheertypen en het beheer verder te ontwikkelen
•
•

en actueel te houden;

Door het cyclisch karakter van het uitvoeren van het beheer

De verplichting die de certificaathouder aangaat te

krijgt de deelnemer inzicht in zijn beheermethode en de

beschrijven;

resultaten daarvan in het veld en is er continu aandacht

Eisen die worden gesteld aan specifiek gebruik

voor de kwaliteit van het natuurbeheer en de resultaten van

vast te leggen.

dat beheer in relatie tot de gestelde doelen.

Plan
Kwaliteitshandboek
• Huidige situatie
• Beheerdoelen
• Beheermaatregel
Jaarlijks werkplan

Act

Aanpassingen

Uitvoeren

werkplan of

beheer:

onderdelen KHB

Logboek

Evaluatie en verantwoording

Check

Versie 4.0 // Maart 2021
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Kennisontwikkeling /
Terreinbezoek
Monitoring/inventarisaties
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3.2 Aanmelding

3.5 Beheeradministratie

Indien een organisatie of iemand persoonlijk zijn natuurbe-

Binnen het Certificaat Natuurbeheer is de deelnemer

heer wenst te certificeren conform de Standaard Natuurbe-

verplicht een beheeradministratie op te stellen en bij te

heer dient een aanmeldformulier ingevuld te worden.

houden. Hierin moet de deelnemer invulling geven aan de

Het aanmeld/wijzigingsformulier is opgenomen in bijlage I.

volgende onderdelen:

3.3 Contract

3.5.1 Terreinregistratie

In geval van individuele certificering wordt een contract

De deelnemer houdt een courant overzicht bij van het te

afgesloten met de certificerende instelling (CI) voor een

certificeren terrein, bestaande uit:

jaar, welke jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. In geval

•

van groepscertificering sluit de deelnemer een contract
af met de Certificaathouder Groep. Het contract wordt na

Een overzicht met kaart(en) van de gronden die onder
het certificaat vallen.

•

Een verantwoording van het recht van gebruik/beheer

aanmelding toegestuurd door de CI respectievelijk de Cer-

van de gronden die onder het certificaat vallen

tificaathouder Groep. Vanuit de Standaard Natuurbeheer

(eigendom, pacht, huur, volmacht etc.)

dienen de volgende onderdelen opgenomen te worden in
het contract:

3.5.2 Kwaliteitshandboek
Het Kwaliteitshandboek (KHB) wordt door de deelnemer

•

NAW gegevens

geschreven bij de aanvraag van het certificaat, en is opge-

•

Rechtsgeldig ondertekening (ingeval van

nomen in bijlage II. Hierin dienen de volgende onderdelen te

rechtspersoon uittreksel KvK bijvoegen met kopie ID

worden beschreven:

bevoegde ondertekenaar(s); ingeval van natuurlijk
persoon kopie ID met BSN bijvoegen)

3.4 Toelatingsdocumentatie

•

de beheerde gronden inclusief werkkaart(en))
•

Beheermodules en gebruiksmodules die zijn
aangevraagd

Na ontvangst van het getekende contract ontvangt de deelnemer de toelatingsdocumentatie van de CI of de Certifi-

Inleiding (wie is de certificaathouder;

•

Derde partijen

caathouder Groep. Deze toelatingsdocumentatie bestaat uit:
Wanneer er wijzigingen zijn in de percelen, de modules of
•

Standaard Natuurbeheer

andere zaken die beschreven zijn in het KHB, wordt dit door

•

Kwaliteitshandboek (3.5.2)

de deelnemer aangepast en aangegeven in het revisiebe-

•

Beschrijving aangemelde modules (3.5.3) inclusief

heer in het KHB. Onder paragraaf 3.10 wordt beschreven

a.

Handleiding nulmeting met instructies

welke wijzigingen ter goedkeuring dienen te worden voorge-

b.

Checklist van gekozen module

legd aan de CI of de Certificaathouder Groep.

•

Werkplan / logboek (3.5.4)

•

Evaluatie en verantwoording

3.5.3 Nulmetingen bij beheermodules
Bij het eerste certificeringsonderzoek en daarna bij elk

Op basis van de beschikbaar gestelde formats stelt de

hercertificeringsonderzoek (na elke 6 jaar) dient de deel-

deelnemer zijn beheeradministratie (3.5) op. Deze stuurt hij

nemer een nulmeting in bij elke beheermodule onder het

in voor het certificeringsonderzoek. De termijn tussen aan-

certificaat. Deze nulmeting mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

melding en insturen van de beheeradministratie bedraagt

De maatregelen uit het handboek vinden hun basis in de

maximaal 3 maanden.

nulmeting.
Eisen ten aanzien van de uitvoerende van de nulmeting zijn
vastgelegd in bijlage VI.
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3.5.4 Werkplan/Logboek
Jaarlijks stelt de deelnemer op basis van de in het KHB

Niet gecertificeerd - een negatieve certificeringsbeslissing

beschreven maatregelen en de resultaten van het beheer

is genomen. De resultaten van de beoordeling hebben

(3.10 Evaluatie en verantwoording) een werkplan/logboek

onvoldoende bewijs geleverd dat voldaan wordt aan de

voor het geheel of per module(s) op. Dit werkplan (bijlage

Standaard Natuurbeheer. Reden kan zijn dat de afwijkingen

III) maakt inzichtelijk welke maatregelen het komende jaar

(paragraaf 3.8) niet (tijdig) gesloten zijn door middel van het

uitgevoerd zullen worden per module.

indienen van afdoende bewijsmateriaal.

In het werkplan is opgenomen:

Na een positieve beoordeling van het certificeringsonder-

•

Een opsomming van maatregelen die de deelnemer de

zoek zal de CI over gaan tot afgifte van het certificaat, of in

komende jaren wil uitvoeren.

geval van groepscertificering de betreffende certificaathou-

Wanneer de deelnemer van plan is de werkzaamheden

der toevoegen op de appendix van het certificaat.

•

uit te voeren.
In het logboek wordt gedurende het hele jaar bijgehouden
welke van de in het werkplan genoemde werkzaamheden
zijn uitgevoerd en wanneer en door wie dat is gebeurd.
Verder kunnen in het logboek opmerkingen worden
opgenomen zoals bijzondere situaties, waarnemingen of
complicerende factoren tijdens de uitvoering.

3.6 Certificeringsonderzoek
Na het insturen van de aanvraagdocumenten (terreinregistratie, kwaliteitshandboek (inclusief gevraagde nulmetingen) en werkplan/logboek) wordt een certificeringsonderzoek uitgevoerd door de CI (individuele certificering)
of de Certificaathouder Groep (groepscertificering). De
audit wordt uitgevoerd met behulp van de auditchecklijst
‘Checklist Certificaathouder’. Eisen die gesteld worden aan
de auditor zijn opgenomen in bijlage VII.
Indien tijdens het certificeringsonderzoek een afwijking
wordt geconstateerd zal geen certificaat worden verleend
totdat deze afwijking is opgeheven. Eventuele tekortkomingen tijdens het certificeringsonderzoek dienen binnen 3
maanden te zijn hersteld en door de CI of Certificaathouder
Groep te zijn geaccordeerd.

3.7 Afgifte certificaat
Gebaseerd op het certificeringsonderzoek zal de CI of Certificaathouder Groep een certificeringsbeslissing nemen.
De mogelijke certificeringsbeslissingen zijn:
Gecertificeerd - een positieve certificeringsbeslissing is
genomen. Er zal een certificaat afgegeven worden dat de
certificaathouder voldoet aan de Standaard Natuurbeheer.
Het certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar. Certificaathouders mogen de claim “Gecertificeerd Natuurbeheer”
gebruiken.

Versie 4.0 // Maart 2021
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3.8 Afwijkingen
Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen uit

Een afwijking wordt opgeheven indien de deelnemer de

de Standaard Natuurbeheer wordt bestempeld als een af-

afwijking afdoende heeft gecorrigeerd en dit door de CI of

wijking. Afwijkingen zijn als volgt gecategoriseerd, waarbij

Certificaathouder Groep is geverifieerd.

een bepaalde maximale hersteltermijn van toepassing is:
Lichte afwijking - Minor Non-Conformity
•

Maatregelen bij afwijkingen
1. Deelnemers of certificaathouders moeten elke afwijking

een kleine afwijking die niet van invloed is op de

zo snel mogelijke aantoonbaar corrigeren, uiterlijk

kwaliteit van het beheer/gebruik. Deze afwijking moet

binnen de door de CI / Certificaathouder Groep periode.

uiterlijk binnen 12 maanden worden hersteld.
2. In een individueel geval kan bij bijzondere
Ernstige afwijking - Major Non-Conformity

omstandigheden de opgelegde termijn om een

•

De beheercyclus (hfst. 3.1 kwaliteitshandboek, werk

afwijking te corrigeren door de CI / Certificaathouder

plan, logboek, verantwoording) functioneert niet.

Groep worden verlengd.

•

Een niet binnen de gestelde termijn opgeloste lichte
afwijking.

•

3. De CI / Certificaathouder Groep kan een aparte

een lichte afwijking die binnen 24 maanden na de

her-controle uitvoeren ter verificatie van de corrigeren

controledatum waarop de afwijking werd vastgesteld

de maatregel en /of de correctie.

opnieuw geconstateerd wordt
•

•

een ernstige afwijking in het beheer waardoor de 		

4. Een certificatie blijft maximaal 12 maanden

instandhouding van het, op de gronden liggende,

opgeschort. De certificaathouder dient bij opschorting

beheertype in gevaar komt. De afwijking moet uiterlijk

zelf tijdig de CI / Certificaathouder Groep te informeren

binnen de gestelde termijn structureel zijn hersteld.

dat hij de afwijking heeft gecorrigeerd.

Het op de gronden liggende gebruik is niet meer

De CI / Certificaathouder Groep zal dan een

mogelijk.

her-controle uitvoeren ter verificatie. Indien de afwijking
wordt opgeheven zal de opschorting worden beëindigd.

Kritieke afwijking - Critical Non-Conformity

Indien de afwijking niet binnen de termijn van

•

het beheertype is verdwenen. De gronden verdienen

12 maanden wordt opgeheven zal de betreffende

niet de status ‘gecertificeerde natuur’ passend binnen

certificatie worden ingetrokken.

de standaard.
•
•

•
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Een niet binnen de gestelde termijn opgeloste

5. Indien binnen 24 maanden na constatering van de 		

ernstige afwijking.

eerste, een tweede kritieke afwijking wordt

Een kritieke afwijking kent geen herstelperiode, de 		

geconstateerd, dan zal de CI / Certificaathouder Groep

betrokken certificaathouder moet per direct de

het certificaat van de certificaathouder intrekken en

werkwijze aanpassen.

lopende aanvragen voor certificering afwijzen.

Bij meerdere kritieke afwijkingen of herhaling van de

Indien tegelijkertijd twee kritieke afwijkingen worden

kritieke afwijking wordt het certificaat van de

geconstateerd wordt de certificatie opgeschort of

betreffende certificaathouder ingetrokken.

ingetrokken.

Stichting Part-Ner Certificering Natuurbeheer

Maximale
hersteltermijn

Verwijderen
aanduidingen
mogelijk

Her-controle
ter verificatie

1. een kleine afwijking die niet
per direct van invloed is op het
beheer/gebruik
-------------------------------------2. een kleine afwijking in het kader van een toelatingsonderzoek

1. 12 maanden

Nee

Nee

1. certificatie blijft
in stand, afwijking
wordt ernstig
-----------------------2. afwijzen
aanvraag voor
certificatie

1. De beheercyclus (hfst. 3.1
kwaliteitshandboek, werkplan,
logboek, verantwoording) functioneert niet
-------------------------------------2. een niet binnen de gestelde
termijn opgeloste lichte afwijking
-------------------------------------3. een lichte afwijking die binnen
24 maanden na de controledatum
waarop de afwijking werd vastgesteld opnieuw geconstateerd
wordt
-------------------------------------4. een ernstige afwijking in het beheer waardoor de instandhouding
van het, op de gronden liggende,
beheertype in gevaar komt
-------------------------------------5. Het op de gronden liggende
gebruik is niet meer mogelijk

1. 3 maanden

Nee

Ja

1. t/m 5
certificatie blijft in
stand; afwijking
wordt kritiek

1. het beheertype is verdwenen.
De gronden verdienen niet de
status ‘gecertificeerde natuur’
passend binnen de standaard

0 maanden

Ja

Ja

1. certificaat van
de certificaathouder wordt
ingetrokken.
De overeenkomst
vervalt en de
deelnemer wordt
uitgeschreven.
-----------------------2. opschorten
van de certificatie
-----------------------3. opschorten
van de certificatie

Categorie

In welke situatie

Lichte
afwijking
(Minor NC)

Ernstige
afwijking
(Major NC)

Kritieke
afwijking
(Critical NC)

-------------------------------------2. een niet binnen de gestelde termijn opgeloste ernstige afwijking
-------------------------------------3. een ernstige afwijking die binnen 24 maanden na de controledatum waarop de afwijking werd
vastgesteld opnieuw geconstateerd wordt
-------------------------------------4. meerder kritieke afwijkingen
-------------------------------------5. indien binnen 24 maanden na
constatering van de eerste, een
tweede kritieke afwijking wordt
geconstateerd, zal de Certificaathouder Groep / CI het certificaat
van de certificaathouder intrekken
en de lopende aanvragen voor
certificatie afwijzen
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------------------2. 3 maanden

------------------2. 3 maanden

Maatregelen
indien niet tijdig
gecorrigeerd

-----------------3. 3 maanden

-----------------4. 6 maanden

------------------5. 6 maanden

-----------------------4. intrekken van
de certificatie
----------------------5. intrekken van
de certificatie
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3.9 Kennisontwikkeling

Wat is er gewijzigd:

Een belangrijk onderdeel binnen de Standaard Natuurbe-

In de Evaluatie en verantwoording worden ten slotte

heer is kennisontwikkeling. Een deelnemer is verplicht eens

wijzigingen genoemd van de in het Kwaliteitshandboek

per drie jaar een terreinbezoek of kennismoment te volgen.

opgenomen informatie, waarna ook het Kwaliteitshand-

Op de website van Part-Ner Certificering Natuurbeheer

boek en zo nodig modules(s), werkplan en terreinregistratie

vindt u een lijst met binnen de Standaard Natuurbeheer

(bijvoorbeeld bij uitschrijven perceel) worden aangepast.

goedgekeurde organisaties en cursussen voor terreinbezoeken/kennisbijeenkomsten.

3.10 Evaluatie en verantwoording
Aan het eind van ieder jaar stelt de deelnemer een ‘evalua-

Wijzigingen die gemeld moeten worden bij de
certificerende organisatie:
Alle wijzigingen die in een jaar plaatsvinden worden beschreven in de evaluatie en verantwoording van dat jaar.

tie en verantwoording’ op (bijlage IV). Deze evaluatie is de
check binnen de kwaliteitscyclus van de deelnemer zelf,

Een aantal wijzigingen moeten worden gemeld bij

zijn controle op zijn eigen proces. Op basis van de evaluatie

de CI / Certificaathouder Groep:

van het beheer kunnen Kwaliteitshandboek en werkplannen
zo nodig worden bijgesteld. Ter verantwoording worden wij-

1. Uitschrijven van een gehele module

zigingen aangegeven, monitoringsverslagen en verslagen

2. Wanneer een in de certificering opgenomen perceel

en/of presentielijsten van terreinbezoeken of kennisbijeenkomsten (zie 3.9) toegevoegd.

wijzigt van module
3. Toevoegen van percelen binnen een reeds aanwezige
module

In de evaluatie en verantwoording wordt opgenomen:

4. Kadastrale wijzigingen

Per module:
•
•

Afwijkingen tussen het werkplan en het logboek met

Voor het doorgeven van wijzigingen of het aanvragen van

verklaring en indien van toepassing vervolgacties.

een nieuwe module kan gebruik worden gemaakt van het

Eventueel genomen acties naar aanleiding van een

aanmeld/wijzigingsformulier (bijlage I).

audit.
•
•
•

•

Eventueel genomen acties naar aanleiding van een

De wijzigingen onder 2 en 3 en het aanvragen van een nieu-

terreinbezoek of kennisbijeenkomst.

we module gaan vergezeld van de gevraagde documen-

Eventueel genomen acties naar aanleiding van een

tatie zoals beschreven in hoofdstuk 3 (terreinregistratie,

monitoring of inventarisatie.

kwaliteitshandboek (inclusief gevraagde nulmetingen) en

Eventuele calamiteiten die effect hebben op het beheer

werkplan/logboek). Hierop volgt het certificeringsonder-

en de beheerresultaten zoals stormschade,

zoek. Na een positief besluit van de CI of Certificaathouder

overstromingen of langdurige droogte.

Groep zijn de aanpassingen in registratie van de gronden,

Opvallende resultaten/waarnemingen

kwaliteitshandboek en werkplan/logboek definitief.

(bijv. toe- of afname van bepaalde flora of fauna).
•

Indien van toepassing: eenmalige of structurele aan
passingen in de beheermaatregelen die worden gedaan
worden onderbouwd beschreven.

Indien heeft plaatsgevonden:
•

Terreinbezoeken/kennisbijeenkomst; het verslag/
presentielijst wordt opgenomen in de administratie.

•

Monitoring en inventarisaties (zowel eigen als door
externen); het verslag wordt opgenomen in de
administratie

•

Audit; het auditrapport wordt opgenomen in de
administratie

12

Stichting Part-Ner Certificering Natuurbeheer

3.11 Periodiek onderzoek (jaren 2 t/m 6)
Na afgifte van het certificaat Natuurbeheer start de

3.13 Hercertificeringsonderzoek
(nieuwe 6-jaars cyclus)

certificeringscyclus van 6 jaar (waarbij het jaar van afgifte

Indien de certificeringscyclus van 6 jaar voorbij is wordt

als jaar 1 geldt). Tijdens jaren 2 t/m 6 wordt jaarlijks een

een hercertificeringsonderzoek uitgevoerd. Het hercertifi-

periodiek onderzoek uitgevoerd. De CI of Certificaathouder

ceringsonderzoek is conform het certificeringsonderzoek

Groep voert een audit uit op de beheeradministratie van de

zoals beschreven in paragraaf 3.6.

certificaathouder.
•

Wijzigingen

•

Werkplan / Logboek

•

Evaluatie en Verantwoording

•

Kennisontwikkeling

Hierbij is het uitgangspunt dat deze audit vanuit kantoor
(van de CI of Certificaathouder Groep) wordt uitgevoerd.
Op basis van resultaten uit de periodieke onderzoek kan
de lead auditor of groepsmanager besluiten het opvolgend
jaar het periodiek onderzoek op locatie uit te voeren.
De audit wordt uitgevoerd op basis van de ‘Checklist certificaathouder’ en de checklists per gekozen module. Bij een
positieve beoordeling wordt het certificaat gecontinueerd
voor één jaar. Vastgestelde afwijkingen worden behandeld
conform paragraaf 3.8.

3.12 Continuering certificaat Natuurbeheer
Gebaseerd op het periodiek onderzoek zal de CI of Certificaathouder Groep een certificeringsbeslissing nemen. De
mogelijke certificeringsbeslissingen zijn:
Gecertificeerd - een positieve certificeringsbeslissing is
genomen. Het certificaat Natuurbeheer wordt voor een jaar
verlengd. Certificaathouders mogen de claim “Gecertificeerd Natuurbeheer” gebruiken.
Niet gecertificeerd - een negatieve certificeringsbeslissing
is genomen. De resultaten van de audit hebben onvoldoende bewijs geleverd dat voldaan wordt aan de Standaard
Natuurbeheer. Reden kan zijn dat de afwijkingen (paragraaf
3.8) niet (tijdig) gesloten zijn door middel van het indienen
van afdoende bewijsmateriaal.
Ingetrokken - een negatieve certificeringsbeslissing is genomen. Deze certificeringsbeslissing kan alleen genomen
worden als de certificaathouder reeds de gecertificeerde
status heeft.
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4. Intern controle systeem (groepscertificering)
NB Een deelnemer multi-site certificering dient ook te voldoen aan de eisen voor het ICS zoals
in dit hoofdstuk beschreven voor de Certificaathouder Groep.

4.1 Contract
De Certificaathouder Groep sluit na aanmelding een con-

4.4 Externe verificatie
4.4.1 Certificaathouder Groep

tract af met de CI voor de minimale looptijd van drie jaar.

De CI zal jaarlijks een audit uitvoeren bij de Certificaat-

Dit contract wordt steeds stilzwijgend verlengd met drie

houder Groep om het ICS te controleren (een ‘kantoor

jaar. De deelnemers onder het groepscertificaat sluiten een

audit’). Doel van deze audit is om te beoordelen of het ICS

contract af met de Certificaathouder Groep.

adequaat functioneert. Deze controle wordt uitgevoerd
conform de ‘Checklist Certificaathouder Groep’.

4.2 Vereisten
De deelnemers binnen de groep dienen te voldoen aan de

Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen uit

eisen zoals gesteld in het Audit- en certificeringsprotocol

het Interne Controlesysteem en de ‘Checklist Certificaat-

(hoofdstuk 3).

houder Groep’ wordt bestempeld als een ernstige afwijking
(Major Non-Conformity). Deze afwijking dient binnen zes

De Certificaathouder Groep dient te voldoen aan de ver-

maanden hersteld te zijn.

eisten conform dit verificatiesysteem om de naleving van
de Standaard Natuurbeheer te verifiëren: Intern Controle

Een afwijking wordt opgeheven indien de Certificaathouder

Systeem (ICS). De CI zal als onafhankelijke partij controle-

Groep de afwijking afdoende heeft gecorrigeerd en dit door

ren of het ICS adequaat uitgevoerd wordt en doet wat het

de CI is geverifieerd.

moet doen:
Maatregelen bij afwijkingen
•

Het ICS dient een betrouwbaar beeld te geven dat alle

1. De Certificaathouder Groep moet elke afwijking zo snel

certificaathouders die onder het ICS vallen voldoen aan

mogelijke aantoonbaar corrigeren, uiterlijk binnen de

hoofdstuk 3 uit de Standaard Natuurbeheer
•

Er dient een kwaliteitsmanager (groepsmanager) te zijn
aangewezen die verantwoordelijk is voor het ICS. Eisen

omstandigheden de opgelegde termijn om een

waaraan de groepsmanager dient te voldoen zijn

afwijking te corrigeren door de CI worden verlengd.
3. De CI kan een aparte her-controle uitvoeren ter

opgenomen in bijlage VIII.
•

door de CI periode.
2. In een individueel geval kan bij bijzondere

Er dient een jaarlijkse controle (interne verificatie) te

verificatie van de corrigerende maatregel en /of

worden uitgevoerd bij elke certificaathouder die onder

de correctie.
4. Een certificatie blijft maximaal 12 maanden

deel uitmaakt van het ICS.

opgeschort. De Certificaathouder Groep dient bij

4.3 Interne verificatie

opschorting zelf tijdig de CI te informeren dat hij de

De Certificaathouder Groep dient een jaarlijkse controle uit

afwijking heeft gecorrigeerd. De CI zal dan een

te voeren bij 100% van alle deelnemers onder het groeps-

her-controle uitvoeren ter verificatie. Indien de afwijking

certificaat. Hiervoor is de checklist ‘Checklist Certificaat-

wordt opgeheven zal de opschorting worden beëindigd.

houder’ de basis.

Indien de afwijking niet binnen de termijn van 12
maanden wordt opgeheven zal de betreffende
certificatie worden ingetrokken.
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Categorie

In welke situatie

Maximale
herstel-termijn

Verwijderen
aanduidingen
mogelijk

Her-controle
ter verificatie

Maatregelen
indien niet tijdig
gecorrigeerd

Ernstige
afwijking
(Major NC)

Een ernstige
afwijking in het
Interne
Controlesysteem

6 maanden

Nee

Ja

Opschorten of
intrekken
certificatie

Stichting Part-Ner Certificering Natuurbeheer

4.4.2 Certificaathouder

Indien risico klasse Hoog:

De CI zal jaarlijks de naleving van de Standaard Natuurbe-

•

heer inspecteren bij de aangesloten certificaathouders op

Indien risico klasse Gemiddeld:

basis van onderstaande risicoformule. Deze audit wordt

•

uitgevoerd door middel van de ‘Checklist Certificaathou-

Indien risico klasse Laag:

der’. Het jaarlijks te inspecteren aantal certificaathouders

•

wordt bepaald aan de hand van het aantal aangesloten
certificaathouders en een risico factor. De formule voor het
jaarlijks berekenen van het aantal audits is derhalve:

De risicofactor (1) wordt verhoogd met
De risicofactor (1) wordt verhoogd met 0,5
De risicofactor wordt verminderd met 0,5.
De risicofactor bedraagt nooit minder dan 1.

4.5 Onaangekondigde audits
De CI heeft het recht, mits voldoende onderbouwd, om

√ totaal aantal certificaathouders x risico factor*

onaangekondigde audits uit te voeren onder de deelnemers
van het groepscertificaat om de betrouwbaarheid van het

* De risico factor dient meerdere doeleinden, met als voor-

ICS te verhogen.

naamste reden het belonen van het juist implementeren van
de Standaard Natuurbeheer door de controles met een lagere

Afhankelijk van de uitkomst van de risicoclassificatie

frequentie te doen. Of anderzijds, het minder goed presteren

(paragraaf 4.4.2) kan een extra onaangekondigde audit

op de naleving van de Standaard Natuurbeheer verhoogt de

plaatsvinden welke maximaal 48 uur voorafgaande aan de

frequentie van de audits en beloont daarmee aantoonbare ver-

certificaathouder zal worden gemeld.

betering. De Lead Auditor bepaalt de risico factor jaarlijks op
basis van de risico classificatie ten opzichte van het voorgaand

4.6 Checklists

jaar. In het eerste jaar zal de risico factor derhalve 1 zijn.

De externe audits die door de CI zullen worden uitgevoerd
worden gedaan aan de hand van checklijsten:

Risico classificatie
Bij het vaststellen van de risicofactor wordt onderstaande

•

Voor het ICS: ‘Checklist Certificaathouder Groep’

tabel ingevuld. Hierbij wordt de resultaten van alle certifi-

•

Voor de certificaathouders: ‘Checklist Certificaathouder’

caathouders onder een groepscertificaat meegenomen.
De checklists zijn een praktische vertaling van de
Standaard Natuurbeheer en de modules en zullen worden
gebruikt tijdens de audits.

Bepaling van de Risico Factor

Score

Hoeveelheid Lichte afwijkingen / Minor NC’s (afgelopen certificatie jaar)
> 5 = Hoog (5)
> 5 = Gemiddeld (3)
0 = Zeer goed (0)

.........

Hoeveelheid Ernstige afwijkingen / Major NC’s (afgelopen certificatie jaar)
> 1 = Hoog (5)
1 = Gemiddeld (3)
0 = Laag (0)

.........

Vernieuwingspercentage deelnemers groepscertificaat (aantal nieuwe certificaathouders / gestopte
certificaathouders)
> 5 = Hoog (5)
1 -5 = Gemiddeld (3)
≤ 1 = Laag (0)

.........

Risicoprofiel voorafgaand jaar
< 1 = Hoog (5)
5 – 10 = Gemiddeld (3)
< 5 = Laag (0)

.........

Risico klasse
13 t/m 20 = Hoog

6 t/m 13 = Gemiddeld
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0 t/m 6 = Laag

Totaal score .........
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5. Bijlagen

16
16

Bijlage I

Bijlage VI		

Aanmeld/wijzigingsformulier Certificering Natuurbeheer

Eisen gesteld aan de uitvoerende van de nulmeting

Bijlage II		

Bijlage VII

Format Kwaliteitshandboek

Eisen gesteld aan auditor

Bijlage III		

Bijlage VIII

Format Werkplan / Logboek

Eisen gesteld aan de groepsmanager

Bijlage IV		

Bijlage IX		

Format Evaluatie en Verantwoording

Checklist Certificaathouder

Bijlage V		

Bijlage X		

Logogebruik

Checklist Certificaathouder Groep
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Bijlage I
Aanmeld/wijzigingsformulier Certificering Natuurbeheer

Aanmeld/wijzigingsformulier
Certificeringsvorm:
Individueel

Individueel multi-site

Via groep >> Naam groep:

Deelnemer
Naam
Locaties
In geval van meerdere locaties alle locaties benoemen
In geval van multi-site: voeg een bijlage toe met de
gegevens van de verschillende entiteiten
Nummer KvK
In geval van natuurlijk persoon BSN nummer
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Website*

Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Formulier gaat verder op de volgende pagina >
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Nieuw aan te vragen module(s) (aanvinken welke van toepassing zijn)
Beheertypen
Bossen

Graslanden

Graslanden

Landschapselementen

Heide

Rietlanden/moeras

Eendenkooien

Akkers
Anders: _________________________________________________

Gebruik
Natuurbegraafplaats

Weidevogels

Subsidie Natuur en Landschap

Anders: _________________________________________________

Huidige certificering (doorhalen wat niet van toepassing is)
Bent u momenteel gecertificeerd

Ja / Nee

voor betreffende norm?

Zo ja, wat is de reden van de uitbreiding c.q. wijziging:
Toevoeging perceel binnen bestaande module
Verandering beheertype/gebruikstype bestaand perceel
Toevoeging nieuwe module (hierboven aanvinken)
Anders, namelijk ______________________________________________________________________________

Gewenste audit periode (waar mogelijk houden we hier rekening mee)
Januari

Maart

Mei

Juli

September

November

Februari

April

Juni

Augustus

Oktober

December

* Indien van toepassing
Verder bevestigt de klant dat het aanmeldformulier d.d. _____________volledig naar waarheid is ingevuld en dat dit
aanmeldformulier een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen CUC en de klant wordt.
Handtekening:

______________________________________
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Bijlage II
Format Kwaliteitshandboek - NAW Certificaathouder
Versie

Versie 4.0 // Maart 2021

Reden van wijziging

Datum
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1. Algemeen

3. Derde Partijen

Wie is de certificaathouder

Als u te maken hebt met één van onderstaande derde par-

•

tijen geeft u antwoord op bijbehorende vragen:

Persoon, stichting, bv, erfpachter enz. of is er sprake
van een gevolmachtigd beheerder.

Huurders/pachters/gebruikers
De beheerde gronden
•
•

•

Korte algemene beschrijving van de gronden op de

Zijn er percelen die worden verhuurd, verpacht of in
gebruik gegeven aan derden?

overzichtskaart(en)

•

Zo ja, welke percelen?

Verschillende locaties worden apart beschreven

•

Hoe wordt geborgd dat werkzaamheden worden

(indien van toepassing).
Voeg werkkaart(en) toe waarop percelen of clusters van

uitgevoerd conform werkplan?
-

Hoe wordt het logboek bijgehouden?

-

Hoe wordt de jaarlijkse evaluatie en verantwoording

percelen (of vakken) staan aangeduid met naam of num-

opgesteld?

mer. Dit mag ook per module.

2.1 Beheermodules
Bij elke beheermodule hoort een nulmeting.

Externe bedrijven voor uitvoering van
jaarlijkse werkzaamheden.
•

Voeg voor het eerste certificeringsonderrzoek en daarna

(bv loonwerker, agrariër enz.) voor het laten uitvoeren

voor een hercertificeringsonderzoek (elke 6 jaar)een recente nulmeting toe (niet ouder dan één jaar).

Hebt u vaste afspraken met externe bedrijven
van werkzaamheden?

•

Hoe wordt geborgd dat de werkzaamheden op de juiste
wijze worden uitgevoerd?

Per beheermodule
Beheereenheden: vermeld het nummer/de nummers of

Vrijwilligers voor uitvoering van jaarlijkse

naam/namen* van de betreffende percelen binnen de mo-

werkzaamheden

dule (corresponderend met de werkkaart).

•

Hebt u vaste afspraken met vrijwilligers voor het laten

•

Hoe wordt geborgd dat de werkzaamheden op de juiste

Oppervlakte: vermeld de (totale)oppervlakte.

uitvoeren van werkzaamheden?

*Waar meerdere percelen als één geheel worden beheerd

wijze worden uitgevoerd?

kunt u ze desgewenst samenvoegen.
Recreanten
1. Beschrijf de huidige situatie van de percelen (clusters

•

van percelen) zoals aangegeven in de nulmeting.
Eventueel aangevuld met eigen gegevens.
2. Beschrijf de doelen zoals besproken bij de nulmeting.
Eventueel uitgebreid met aanvullende doelstellingen.
3. Beschrijf de maatregelen op de percelen (clusters van

Voor welke groepen recreanten is uw gebied
opengesteld (wandelaars/fietsers enz.)?

•

Vraagt uw gebied beperkende maatregelen
(bijvoorbeeld t.a.v. honden, openingstijden,
niet toegankelijk deel enz.) en zo ja hoe maakt u die
maatregelen kenbaar aan het publiek?

percelen) zoals besproken bij de nulmeting. Eventueel
uitgebreid met aanvullende maatregelen.

2.2 Gebruiksmodules
Per gebruiksmodule
Omschrijf hoe de certificaathouder voldoet aan de gestelde
eisen van elke module.
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Bijlage III
Format Werkplan / Logboek
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Bijlage IV
Format Evaluatie en Verantwoording
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Bijlage V
Logogebruik
De basiskleuren voor het logo zijn:

BLAUW

GROEN

GRIJS

HEX

#95C11F

HEX

#006EAB

HEX

#878787

RGB

149 / 193 / 31

RGB

0 / 110 / 171

RGB

135 / 135 / 135

CMYK

50 / 0 / 100 / 0

CMYK

100 / 30 / 5 / 20

CMYK

0 / 0 / 0 / 60
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Bijlage VI
Eisen gesteld aan de uitvoerende van de nulmeting
De nulmeting wordt uitgevoerd door een ter zake

Voorbeelden hiervan zijn:

deskundig ecoloog.

•

Zoogdiervereniging

•

RAVON

Deze voldoet aan minimaal één van onderstaande eisen:

•

Stichting Das en Boom

•

HBO of universitair opgeleid met als zwaartepunt (

•

Vogelbescherming Nederland

Nederlandse) ecologie, aantoonbaar middels diploma;

•

Vlinderstichting

Minimaal 5 jaar werkervaring als ecoloog bij een

•

Natuurhistorisch Genootschap

ecologisch adviesbureau (aangesloten bij het Netwerk

•

KNNV

Groene Bureaus), aantoonbaar middels CV;

•

NJN

Minimaal 10 jaar aantoonbaar actief op het gebied van

•

IVN

•

•
•

de soortenmonitoring, aantoonbaar middels CV;

•

EIS Nederland

Minimaal 10 jaar aantoonbaar actief op het gebied van

•

FLORON

de soortenbescherming en/of aangesloten bij en/of

•

SOVON

werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande

•

STONE

organisaties, aantoonbaar middels CV.

•

Staatsbosbeheer

•

Natuurmonumenten

•

De Landschappen

•

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied

•

Lead auditor cursus conform IATCA/IRCA criteria

Bijlage VII
Eisen gesteld aan de auditor
De audits worden uitgevoerd door een ter zake
deskundig auditor. Deze voldoet aan de volgende eisen:
•

Minimaal Hbo werk- en denkniveau

•

Aantoonbare affiniteit met natuurbeheer

•

Minimaal 2 jaar ervaring in de groene of

•

voor de auditing van kwaliteitsmanagementsystemen
•

Voor nieuwe auditoren van bestaande CI’s geldt dat

aanverwante sector

vanaf de datum van inwerkingtreding van de

Heeft een gerichte training gevolgd in de

Standaard Natuurbeheer, zij minimaal één audit hebben

Standaard Natuurbeheer

bijgewoond.

Bijlage VIII
Eisen gesteld aan de groepsmanager
De groepsmanager is een afgevaardigde van de groeps-

•

Minimaal Hbo werk- en denkniveau

certificaathouder, en voldoet minimaal aan de volgende

•

Aantoonbare affiniteit met natuurbeheer

eisen::

•

Minimaal 2 jaar ervaring in de groene of
aanverwante sector

•

Heeft een gerichte training gevolgd in de
Standaard Natuurbeheer
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Bijlage IX
Checklist Certificaathouder
Dit betreft de standaard checklist. De checklists per module maakt onderdeel uit van de toelatingsdocumentatie,
waaronder specifieke informatie per module.
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Bijlage X
Checklist Certificaathouder Groep
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Notities
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