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Beslissing
Toetsing kwalificatie-eisen (lead-)auditoren
Door de CvD is gewerkt aan het verder specificeren van de kwalificatie-eisen die worden gesteld aan
de auditoren en lead auditoren. De CvD is akkoord gegaan met de uitwerking van de kwalificatieeisen, zoals weergegeven in document N 53. Deze notitie bevat een voorstel voor het implementeren
van de toetsing van deze kwalificatie-eisen.

Minimale kwalificatie-eisen Handboek Veiligheidsladder 3.1
De huidige minimale kwalificatie-eisen staan weergegeven in het Handboek Veiligheidsladder (v3.1) in
paragraaf 5.2. Deze tekst is hieronder gekopieerd. De kwalificatie-eisen, zoals weergegeven in
document N 53 Kwalificatie auditor Veiligheidsladder 11-2017 versie 3.zip, conflicteren niet met
onderstaande minimale eisen. Er is dus geen wijziging in het handboek nodig. De implementatie
gebeurt op basis van een aanvullende CvD beslissing.
5.2

Auditor en beoordelaar

Het gekwalificeerde bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:
•
Auditoren: belast met het uitvoeren van de certificatieaudit, de beoordeling van de resultaten,
de audit verslaglegging, de aanbeveling tot certificatie en de uitvoering van de jaarlijkse
herbeoordeling;
•
Beoordelaars: belast met het nemen van beslissingen over de verstrekking en voortzetting van
een certificaat.
De gekwalificeerde auditor en beoordelaar zijn werkzaam voor een LCI die door NEN is bevoegd. De
auditor en beoordelaar kan ingeleend zijn, mits aantoonbaar gekwalificeerd voor audits op de
Veiligheidsladder.
De volgende kwalificatie-eisen gelden minimaal voor de auditoren:
1. Op basis van opleiding en ervaring beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is
aan het hoger beroepsonderwijs.
2. Ervaring in managementsysteem certificatie onder accreditatie
3. Gediplomeerd veiligheidskundige (HvK, MvK).
4. Gekwalificeerd Lead Auditor voor VCA** of OHSAS 18001.
5. Aantoonbaar bekend met sector specifieke technieken door middel van opleiding of meerjarige
ervaring (branche kwalificatie).
6. Aantoonbaar competent met het certificatieschema van de Veiligheidsladder door middel van
opleiding/training (veiligheidsladder kwalificatie).
7. Een positieve beoordeling van het auditeren op houding- en gedragscompetenties van de auditor
door de LCI.

Implementatie toetsing
Bijlage A bevat een overzicht van de criteria die worden gehanteerd om te toetsen of een auditor
voldoet aan de eisen. Dit overzicht is gebaseerd op hetgeen is vastgesteld in document N 53. Het
overzicht zal als checklist worden gebruikt bij het bevoegd verklaren van nieuwe auditoren en het
monitoren van het behoud van deze bevoegdheid.

Overgangstermijn
Het overzicht in bijlage A zal direct na vaststelling door de CvD worden gebruikt bij de beoordeling
van nieuwe auditoren. Voor het monitoren van de competenties bij al bevoegd verklaarde auditoren,
zullen de volgende overgangstermijnen worden gehanteerd:
Gedurende de overgangsperiode tot en met 31-12-2018 zal met auditoren die niet aan alle
kwalificatie-eisen voldoen individuele afspraken worden gemaakt over hoe binnen afzienbare tijd aan
de eisen kan worden voldaan.
Voor de eisen ten aanzien van het aantal auditdagen voor het behouden van de kwalificatie is
dispensatie vanuit markt omstandigheden mogelijk tot en met 31-12-2019.
NEN behoudt zich als schemabeheerder het recht voor om gemotiveerd af te wijken van 1 of meer van
de criteria zoals weergegeven in bijlage A.

