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Voorwoord
De tekst van deze internationale norm ISO 19011:2002 werd gezamenlijk opgesteld door Technische
Commissie ISO/TC 176 "Quality management and quality assurance," Subcommissie 3, "Supporting
technologies" en Technische Commissie ISO/TC 207 "Environmental management," Subcommissie 2,
"Environmental auditing and related environmental investigations" in samenwerking met het CEN
Management Centre (CMC).
Deze Europese norm vervangt EN ISO 30011-1:1993, EN ISO 30011-2:1993, EN ISO 30011-3:1993, EN
ISO 14010:1996, EN ISO 14011:1996 en EN ISO 14012:1996.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk per april 2003 de status van nationale norm worden gegeven, ofwel
door publicatie van een identieke tekst, of door bekrachtiging, en nationale normen die hiermee in strijd zijn,
moeten uiterlijk per april 2003 worden ingetrokken.
Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, de
Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Kennisgeving van bekrachtiging
De tekst van internationale norm ISO 19011:2002 is door de CEN ongewijzigd goedgekeurd als Europese
norm.
OPMERKING

Bijlage ZA (normatief) bevat normatieve verwijzingen naar internationale normen.

De ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale
normalisatie-instituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt doorgaans
uitgevoerd door de technische commissies van de ISO. Elk lid dat interesse heeft in een onderwerp
waarvoor een technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in deze commissie.
Internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als NGO's, nemen in samenwerking met ISO ook deel
aan deze werkzaamheden. De ISO werkt nauw samen met de International Electrotechnical Commission
(IEC) inzake alle elektrotechnische normalisatie.
Internationale normen worden opgesteld overeenkomstig de voorschriften die in de ISO/IEC-richtlijnen
deel 3 zijn opgenomen.
Ontwerpversies van internationale normen die zijn aangenomen door de technische commissies, worden ter
stemming voorgelegd aan de leden. Publicatie als internationale norm vereist goedkeuring van ten minste
75 % van de stemmen die zijn uitgebracht door deelnemende leden.
Sommige delen van deze internationale norm zijn mogelijk beschermd door patentrechten. De ISO is niet
verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.
Internationale norm ISO 19011 werd gezamenlijk opgesteld door Technische Commissie ISO/TC 176
"Quality management and quality assurance," Subcommissie SC 3, "Supporting technologies" en
Technische Commissie ISO/TC 207 "Environmental management", Subcommissie SC2, "Environmental
auditing and related environmental investigations".
Deze eerste versie van ISO 19011 vervangt ISO 10011-1:1990, ISO 10011-2:1990, ISO 10011-3:1990,
ISO 14010:1996, ISO 14011:1996 en ISO 14012:1996, die daarmee ingetrokken worden.
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Inleiding
De normenseries ISO 9000 en ISO 14000 onderstrepen het belang van audits als managementinstrument
voor het bewaken en verifiëren van de doeltreffende implementatie van het kwaliteits- en/of milieubeleid van
een organisatie. Audits vormen ook een essentieel onderdeel van activiteiten voor conformiteitsbeoordeling,
en beoordeling van en toezicht op de leveranciersketen.
Deze internationale norm biedt een richtlijn voor het bestuur en beheer van auditprogramma's, de uitvoering
van interne of externe audits van kwaliteits- en/of milieumanagementsystemen, en ook voor de
bekwaamheid en beoordeling van auditors. De norm is bedoeld voor diverse potentiële gebruikers, zoals
auditors, organisaties die kwaliteits- en/of milieumanagementsystemen implementeren, organisaties die in
het kader van een contract audits uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagementsystemen, en
organisaties die betrokken zijn bij certificatie of training van auditors, certificatie van managementsystemen,
accreditatie of normalisatie op het gebied van conformiteitsbeoordeling.
De informatie in deze internationale norm moet flexibel worden opgevat. Zoals op diverse plaatsen in de
tekst wordt aangegeven, verschilt de toepassing van deze richtlijnen afhankelijk van de omvang, aard en
complexiteit van de organisaties waarop de audit wordt uitgevoerd, en van de doelstelling en het
toepassingsgebied van de audits die worden uitgevoerd. In deze internationale norm worden in tekstkaders
aanvullende uitleg of voorbeelden gegeven over specifieke onderwerpen. In sommige gevallen is deze
informatie bedoeld ter ondersteuning van het gebruik van deze internationale norm in kleine organisaties.
In hoofdstuk 4 worden de principes van auditing besproken. Deze principes bieden de gebruiker inzicht in de
aard van het auditproces; ze zijn nodig voor een correcte interpretatie van hoofdstukken 5, 6 en 7.
Hoofdstuk 5 bevat richtlijnen voor het bestuur en beheer van auditprogramma's en behandelt zaken als de
toewijzing van verantwoordelijkheid voor het bestuur en beheer van auditprogramma's, vaststelling van de
doelstellingen voor het auditprogramma, de coördinatie van de auditactiviteiten en het ter beschikking stellen
van voldoende middelen voor het auditteam.
Hoofdstuk 6 bevat richtlijnen voor de uitvoering van audits van kwaliteits- en/of milieumanagementsystemen,
inclusief de selectie van auditteams.
Hoofdstuk 7 bevat richtlijnen voor de vereiste bekwaamheid van auditors en beschrijft een proces voor het
beoordelen van auditors.
Als een kwaliteits- en een milieumanagementsysteem tegelijkertijd worden geïmplementeerd, is het aan de
gebruiker van deze internationale norm om te bepalen of de audits van het kwaliteitsmanagementsysteem
en van het milieumanagementsysteem afzonderlijk of in combinatie worden uitgevoerd.
Hoewel deze internationale norm van toepassing is op audits van kwaliteits- en/of
milieumanagementsystemen, kan de gebruiker de richtlijnen in deze norm aanpassen aan of uitbreiden naar
andere audits, zoals audits van andere managementsystemen.
Deze internationale norm biedt slechts een richtlijn, maar gebruikers kunnen deze informatie toepassen bij
de ontwikkeling van eigen eisen voor audits.
Daarnaast kunnen ook individuen of organisaties die belang hebben bij de bewaking van naleving van eisen,
zoals productspecificaties of wet- en regelgeving, baat hebben bij de informatie in deze internationale norm.
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Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of
milieumanagementsysteemaudits
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze internationale norm bevat richtlijnen voor de principes van auditing, het bestuur en beheer van
auditprogramma's, het uitvoeren van kwaliteits- en milieumanagementsysteemaudits en voor de
bekwaamheid van auditors van kwaliteits- en milieumanagementsystemen.
De norm is van toepassing op alle organisaties die interne of externe audits van hun kwaliteits- en/of
milieumanagementsystemen moeten uitvoeren of een auditprogramma moeten beheren.
Deze internationale norm is in principe ook toepasbaar op andere typen audits, mits speciale aandacht wordt
geschonken aan het vaststellen van het vereiste niveau van bekwaamheid van de leden van het auditteam.

2 Normatieve verwijzingen
De volgende normatieve documenten bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens
bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde
versies van kracht. Alle normatieve documenten kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten
sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is de meest recente
)
versie van het onderstaande normatieve document toe te passen. De leden van het IEC en van de ISO1
houden registers bij van de geldige normen.
ISO 9000:2000

Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

ISO 14050:2002

Environmental management – vocabulary

3 Termen en definities
Voor deze internationale norm gelden de termen en definities van ISO 9000 en ISO 14050, tenzij deze
worden vervangen door de onderstaande definities.
Een term in een definitie of opmerking die zelf in dit hoofdstuk wordt gedefinieerd, wordt vetgedrukt
weergegeven, gevolgd door het paragraafnummer tussen haakjes. Een vetgedrukte term mag in die definitie
worden vervangen door de volledige definitie van die term.
3.1
audit
systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal (3.3)
en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria (3.2) is voldaan
OPMERKING 1
Interne audits, soms eerste-partijaudits genoemd, worden uitgevoerd door, of namens, de organisatie
zelf voor directiebeoordeling en andere interne doeleinden en kunnen de basis vormen voor een eigenverklaring van
conformiteit. In veel gevallen, vooral in kleinere organisaties, kan onafhankelijkheid worden aangetoond door het vrij zijn
van verantwoordelijkheden voor de activiteit waarop de audit wordt uitgevoerd.
OPMERKING 2
Externe audits omvatten wat in het algemeen onder de termen 'tweede-partij-' of 'derde-partij-audits'
verstaan wordt. Tweede-partij-audits worden uitgevoerd door partijen die belang hebben bij de organisatie, zoals klanten,
of door andere personen namens hen. Derde-partij-audits worden uitgevoerd door externe onafhankelijke
auditorganisaties, bijvoorbeeld organisaties die certificeren tegen de eisen in ISO 9001 of ISO 14001.
OPMERKING 3
Wanneer audits uitgevoerd worden op een kwaliteits- en milieumanagementsysteem tezamen, wordt
dit een 'gecombineerde audit' genoemd.

1) In Nederland NEN.
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