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Achtergrond;
Hoe gaan we om met audits buiten Nederland waarbij het niet haalbaar is om bij een eerste audit in
een nieuw land direct over te gaan tot het opleiden van lokale auditoren?
Kunnen we het proces zodanig inrichten dat het mogelijk is voor CI’en om in ‘nieuwe’ landen te
starten zonder voorbij te gaan aan het kwaliteitsaspect.
Procedure;
De SCL CvD heeft een projectgroep ingesteld die zich buigt over de aspecten die gepaard gaan met
uitbreiding van de SCL naar het buitenland.
De projectgroep heeft vastgesteld dat daarbij een aantal lange termijn vragen beantwoord moeten
worden, maar ook korte termijn vraagstukken opgelost moeten worden.
Besluit:
De CvD SCL heeft win haar vergadering van 16 februari 2022 het volgende besluit genomen:
Het is toegestaan om bij de eerste 3 klanten of de eerste 20 auditdagen in 2 jaar per CI in een land
waarin nog geen significante SCL activiteiten worden ontplooid, uit te voeren met SCL auditoren die
de landstaal/voertaal van het bedrijf niet spreken, vergezeld van een tolk. Van het auditteam moet
dan altijd een T4/T5 auditor deel uitmaken.
Als er één SCL opgeleide auditor in het team zit die wel native speaker is, moet er alsnog een tolk
betrokken worden voor de auditor die de betreffende taal niet machtig is.
Als een auditor geen native speaker is, maar wel de taal voldoende beheerst, dan moet dit
aantoonbaar B2 niveau zijn (zie ook eisen aan auditoren).
Een CI die in een land certificatieactiviteiten ontplooit, heeft een inspanningsverplichting om de
markt in dat land, samen met de schemabeheerder, andere CI’en en andere belanghebbenden, actief
verder te ontwikkelen.
In een breed gremium wordt per land bepaald of en hoe de SCL activiteiten in een ‘nieuw’ land
verder worden ontwikkeld. CI’en die al activiteiten in het nieuwe land uitvoeren zijn verplicht aan dit
gremium deel te nemen.

