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HISTORIEK VAN HET DOCUMENT 
 
 

Herziening en da-
tum van goedkeu-

ring 
Reden van de herziening 

Draagwijdte van de herzie-
ning 

0   
CC  05.06.2003 

- dit document vervangt de documenten BKO A004,  
BELTEST L03 en BELCERT BCT-L1 
 
 
- Vermelding van deelname van BELTEST aan EA-MLA in-
spectie en van BELCERT aan EA-MLA certificatie van perso-
nen 

- volledige herziening, als ge-
volg van de fusie van de docu-
menten, zonder wezenlijke 
wijzigingen van de inhoud. 
- Punt 3.1.2 

1 
Secr. 31.01.2004 

Optimalisatie van het formaat en de lay-out Volledig document 

2 
CC 18.05.2006 

- Herziening in het kader van het inwerking treden van het KB 
BELAC (punt 1 tot 4): geen significante wijzingen met betrek-
king tot de inhoud 
 
- Vervanging van de term “logo” door de term “symbool” 
 
- Overgangsmaatregelen 
 

Volledig document 
 
 
 
Volledig document 
 
Punt 5 

3 
secr 01.03.2007 

Verlenging van de overgangsperiode  
Punt 5 

4 
CC 14.05.2009 

- beleid van BELAC  
- disclaimer 
- maatregelen in geval van misbruik  
- afmetingen van het BELAC-symbool ten opzichte van deze 
van de geaccrediteerde instelling en deze van de eindgebruiker 
- verwijderen van de overgangsmaatregelen 
 
Verduidelijken en verbeteren van de tekst en de lay-out, zonder 
significante aanpassingen van de voornaamste principes 

Punt 3.1 
Punt 3.4.1 
Punt 3.6 
Punt 4.1 
 
 
Punt 5.5 
 
Volledig document  

5 
Secr. 29.10.2012 

Uitbreiding van het werkgebied met de activiteiten van de vali-
datie-en verificatie-instellingen. 

Wanneer nodig, wordt de term 
“inspectie-instellingen” aange-
past naar “inspectie-instellin-
gen en validatie-en verificatie-
instellingen”. 

6 
CC 03.05.2016 

Bijkomende verplichting: certificatie-instelling voor manage-
mentsystemen moeten verwijzen naar accreditaties voor alle cer-
tificaties waarvoor ze zijn geaccrediteerd.  
 
Bijkomende eisen voor geaccrediteerde instellingen m.b.t. de 
verwijzing naar internationale akkoorden waarvan BELAC on-
dertekenaar is : 

- Verwijzing naar EA MLA 
- Verwijzing naar ILAC MRA  

Punt 3.3 
 
 
 
Punt 5 

7 
CC 20.04.2017 

Toevoeging van de 2 nota’s onder hoofdstuk 1 
 
Verplichting voor de geaccrediteerde instellingen om een proce-
dure m.b.t de verwijzing naar accreditatie te documenteren.   
 
Verwijzing naar accreditatie in geval van resultaten bekomen via 
onderaanneming  
 
Toevoeging van modaliteiten voor de verwijzing naar de accre-
ditatie op verslagen uitgegeven door proficiency testing provi-
ders 

Hoofdstuk 1 
 
Punt 3.1 
 
 
Punt 3.2.3 
 
 
Punt 3.4 
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Toevoeging van modaliteiten voor de verwijzing naar de accre-
ditatie op verslagen/certificaten door producenten van referen-
tiematerialen 
 
Bijkomende eisen voor geaccrediteerde instellingen m.b.t. de 
verwijzing naar internationale akkoorden waarvan BELAC on-
dertekenaar is : verbeteringen aan de tekst en toevoeging van  
verwijzing naar IAF MLA 
 

Punt 3.5 
 
 
 
Hoofdstuk 5 
 

8 
CC 20.10.2017 

Toelichting n.a.v. IAF resolutie 2016-17 inzake de verwijzing 
naar accreditatie voor de certificatie-instellingen voor manage-
mentsystemen.   
 

Punt 3.3 

9 
CC 19.04.2018 

Opname van de vereiste dat geaccrediteerde instellingen hun 
klanten dienen te verwittigen bij opschorting, intrekking of re-
ductie van de scope 
 
Verduidelijking van het onderscheid tussen logo en symbool 

Punt 3.1.3.j 
 
 
 
Punt 3.7 

10 
CC 10.01.2019 

 
Aanpassingen n.a.v. IAF resolutie 2017-19 en 2018-13 inzake 
de verplichte verwijzing naar accreditatie voor certificatie-in-
stellingen voor respectievelijk personen en producten. 
 
De verwijzing naar de wederzijdse erkenningsakkoorden van 
IAF en ILAC is niet langer beperkt tot certificaten en verslagen. 
De verwijzing naar de EA-MLA blijft beperkt tot rapporten en 
certificaten 
 
 

 
Punt 3.3 
 
 
Punt 5.1 en 5.2.2 

11 
CC schriftelijke pro-
cedure 
11.07.2019 

Verduidelijking van de verplichte verwijzing naar accreditatie 
voor certificatie-instellingen in het geval slechts een deel van de 
activiteiten wordt gedekt door de accreditatie 
 
Differentiatie tussen de modaliteiten voor certificatie-instellin-
gen en milieuverificateurs 

Punten 3.3. 
 
 
 
Punten 3.3. en  3.4 

 
 

 
 



BELAC 2-001 Rev 11-2019      4/20 

INHOUD 
 

1. DOELSTELLINGEN EN NORMATIEVE REFERENTIES ____________________ 6 

2. BESTEMMELINGEN ___________________________________________________ 6 

3. REFERENTIE NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE 
 GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN ___________________________________ 7 

3.1. Algemene leidraden ______________________________________________________ 7 

3.1.1. Beleid van BELAC ______________________________________________________________ 7 

3.1.2. Het concept van “de verwijzing naar de accreditatie” ___________________________________ 7 

3.1.3. Algemene regels ________________________________________________________________ 8 

3.2. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op kalibratie-, test-, 
 keurings-, validatie- of verificatieverslagen ___________________________________ 9 

3.2.1. Verslagen ______________________________________________________________________ 9 

3.2.2. Resultaten niet gedekt door accreditatie ______________________________________________ 9 

3.2.3. Opdrachten in onderaanneming ____________________________________________________ 9 

3.2.4. Elektronische rapportage __________________________________________________________ 9 

3.2.5. Specifieke bepalingen voor testlaboratoria___________________________________________ 10 

3.2.6. Specifieke bepalingen voor kalibratielaboratoria ______________________________________ 10 

3.2.7. Specifieke bepalingen voor keuringsinstellingen ______________________________________ 10 

3.3. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten 
 toegekend door certificatie-instellingen _____________________________________ 10 

3.4. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten 
 toegekend door milieuverificateurs ________________________________________ 11 

3.5. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen 
 uitgegeven door proficiency testing providers ________________________________ 11 

3.6. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op 
 verslagen/certificaten door producenten van referentiematerialen ______________ 11 

3.7. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op andere dragers 
 dan door de geaccrediteerde instelling uitgereikte verslagen of certificaten _______ 11 

3.7.1. Types documenten en dragers _____________________________________________________ 11 

3.7.2. Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde activiteiten ___________________________________ 12 

3.7.3. Voorstellen voor dienstverlening en bestekken _______________________________________ 12 

3.7.4. Andere gebruiken ______________________________________________________________ 12 

3.8. Algemene principes en gebruiksvoorwaarden van het BELAC-symbool als verwijzing 
 naar de accreditatie _____________________________________________________ 12 

3.8.1. Het BELAC-symbool ___________________________________________________________ 12 

3.8.2. Gebruiksvoorwaarden ___________________________________________________________ 13 

3.9. Maatregelen in geval van misbruik naar de verwijzing en gebruik van het 
 accreditatiesymbool _____________________________________________________ 13 

4. VERWIJZING NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE GEBRUIKERS VAN 
 DE GEACCREDITEERDE DIENSTEN ___________________________________ 15 

4.1. Verwijzing naar accreditatie door houders van een certificaat, uitgegeven door een 
 geaccrediteerde certificatie-instelling of milieuverificateur. ____________________ 15 

4.1.1. Algemeen _____________________________________________________________________ 15 

4.1.2. Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde certificatie-instellingen voor 
 managementsystemen en door milieuverificateurs ____________________________________ 16 

4.1.3. Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde instellingen voor productcertificatie _ 16 

4.2. Verwijzing naar accreditatie door gebruikers van diensten van geaccrediteerde 
 laboratoria en keuringsinstellingen ________________________________________ 16 



BELAC 2-001 Rev 11-2019      5/20 

5. VERWIJZING DOOR  GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN NAAR HET 
 STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE 
 WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN _____________________________ 17 

5.1. Algemene richtlijnen ____________________________________________________ 17 

5.2. Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de European Cooperation 
 for Accreditation (EA MLA) ______________________________________________ 17 

5.2.1. Bereik _______________________________________________________________________ 17 

5.2.2. Specifieke regels _______________________________________________________________ 18 

5.3. Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de International Laboratory 
 Accreditation cooperation (ILAC MRA) ____________________________________ 18 

5.3.1. Bereik _______________________________________________________________________ 18 

5.3.2. Specifieke regels _______________________________________________________________ 18 

5.4. Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van het International 
 Accreditation Forum (IAF MLA) __________________________________________ 19 

5.4.1. Bereik _______________________________________________________________________ 19 

5.4.2. Specifieke regels _______________________________________________________________ 19 

 
 
 
 
 
 



BELAC 2-001 Rev 11-2019      6/20 

REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR 
DE VERWIJZING NAAR DE BELAC ACCREDITATIE EN 
NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR 

VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE 
ERKENNINGSAKKOORDEN 

1. DOELSTELLINGEN EN NORMATIEVE REFERENTIES 

Het voorliggende document heeft tot doel de principes toe te lichten betreffende de modaliteiten 
voor verwijzing naar accreditatie en voor het gebruik van het BELAC-symbool, eventueel in 
combinatie met verwijzing naar internationale erkenningsakkoorden waarvan BELAC onder-
tekenaar is door de instellingen geaccrediteerd door BELAC en door de houder van een certifi-
caat afgeleverd door een geaccrediteerde instelling. 
 
De hierna vermelde bepalingen zijn van toepassing op de geaccrediteerde instellingen voor één 
of meerdere van de toepassingsgebieden welke worden bepaald in het Ministerieel Besluit van 
16 februari 2006 en daaropvolgende  aanpassingen (document BELAC 0-06). 
 
Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met de betreffende delen van:  
- Wetboek van economisch recht, meer bepaald boek VIII betreffende de accreditatie 

van instellingen voor conformiteitsbeoordeling;  
- de norm EN ISO/IEC 17011;  
- de EA/IAF/ILAC-leidraden terzake.  

 
Nota: Onder ‘test’  wordt in dit document zowel testing onder ISO/IEC 17025 als medische 
testing onder ISO 15189 verstaan.   
 
Nota: Onder ‘laboratoria’ worden  in dit document zowel testlaboratoria, kalibratielaboratoria 
en medische laboratoria bedoeld tenzij er expliciet bij vermeld wordt over welk type laboratoria 
het gaat.  
 

2. BESTEMMELINGEN 

Met opvolging van de actualisering:  
 
- De leden van de Coördinatiecommissie  
- De leden van het Accreditatiebureau  
- Het Accreditatiesecretariaat 
- De auditoren 
- De geaccrediteerde instellingen  
 
Zonder opvolging van de actualisering:  
 
- Elke aanvrager  



BELAC 2-001 Rev 11-2019      7/20 

3. REFERENTIE NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE 
GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN 

3.1. Algemene leidraden 

3.1.1. Beleid van BELAC 

BELAC raadt de geaccrediteerde instellingen aan om een verwijzing te voorzien naar hun ac-
creditatie op de door hun uitgereikte verslagen en certificaten, alsmede op documenten van 
meer algemene of promotionele aard, rekening houdend met de hierna vermelde bepalingen.  
 
De verwijzing naar accreditatie kan onder de vorm van het BELAC-symbool of via de gepaste 
bewoordingen maar in ieder geval dient het accreditatienummer van de geaccrediteerde instel-
ling met verwijzing naar de betrokken accreditatietoepassing erbij vermeld te zijn.   
 
Het gebruik van het symbool of andere verwijzing naar accreditatie op verslagen of certificaten 
is voor klanten de enige waarborg dat het verslag of certificaat onder accreditatie tot stand is 
gekomen. BELAC gaat er bij haar evaluaties van uit dat de activiteiten die tot het toepassings-
gebied van de accreditatie behoren, onder accreditatievoorwaarden zijn uitgevoerd, ongeacht 
of de documenten waarop de resultaten van de activiteiten zijn vastgelegd, een verwijzing naar 
accreditatie dragen. Uitsluitend indien de instelling kan aantonen dat expliciet met de klant 
schriftelijk is overeengekomen dat de activiteiten niet onder accreditatievoorwaarden worden 
uitgevoerd, zullen deze activiteiten geacht worden buiten accreditatie te zijn uitgevoerd.  
 
Geaccrediteerde instellingen kunnen enkel mits een expliciete verwijzing naar accreditatie ge-
nieten van de wederzijdse erkenningen die de accreditatieinstellingen onderling onderhouden 
(EA Multilateral Agreements, ILAC Arrangement, IAF Multi Recognition Arrangement). 
 
In het geval een instelling over meerdere BELAC-accreditatiecertificaten (voor meerdere types 
van conformiteitsbeoordeling) beschikt, dient duidelijk geïdentificeerd te worden welke speci-
fieke accreditatiecertificaten (nummer en accreditatietoepassing) de activiteiten waarbij men 
verwijst naar accreditatie, dekt. 
 
Een geaccrediteerde instelling dient haar beleid en procedure inzake de verwijzing naar accre-
ditatie vast te leggen. 

3.1.2. Het concept van “de verwijzing naar de accreditatie” 

Onder het concept wordt begrepen, elke mogelijkheid die te baat genomen wordt door de geac-
crediteerde instelling op iedere activiteit en materiaal om zijn accreditatiestatuut te vermelden 
en te promoten. 
 
Dit omvat: 
- iedere schriftelijke én mondelinge communicatie via elektronische weg of met audio-

visuele middelen; 
- de vermeldingen op verslagen of op certificaten afgeleverd door geaccrediteerde in-

stellingen (zie onder 3.2 t.e.m. 3.5); 
- de vermelding op briefhoofden en andere types documenten of informatieve, commer-

ciële of publicitaire dragers (zie de bijkomende bepalingen onder 3.6); 
- de verwijzing naar de accreditatie via het gebruik van het accreditatiesymbool (zie 

onder 3.7). 
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3.1.3. Algemene regels 

De geaccrediteerde instelling heeft volgende regels te eerbiedigen: 
a) ze verklaart enkel dat ze geaccrediteerd is voor de activiteiten waarvoor de accredi-

tatie werd afgeleverd en op voorwaarde dat de prestaties uitgevoerd worden in over-
eenstemming met de accreditatiecriteria; 

b) ingeval ze samengesteld is uit verschillende sites, waarvan er minstens één niet ge-
accrediteerd is, zal ze enkel de geaccrediteerde site laten verwijzen naar de accredi-
tatie. Ingeval er een document gemeenschappelijk voor de verschillende sites is op-
gesteld, zal dit document duidelijk vermelden welke sites zijn geaccrediteerd en dat 
de toepassingsgebieden beschikbaar zijn op aanvraag; 

c) wanneer ze behoort tot een groep, zal ze geen verwarring zaaien en steeds duidelijk 
maken welk filiaal geaccrediteerd is. Ze zal ook niet de indruk geven dat andere 
filialen van de groep geaccrediteerd zijn. Wanneer een gemeenschappelijk docu-
ment wordt uitgegeven moet er een lijst van de geaccrediteerde filialen toegevoegd 
worden; 

d) de verwijzing naar de accreditatie zal steeds gebeuren op een zodanige manier dat 
de reputatie van de accreditatieinstelling nooit wordt geschaad; 

e) ze zal elke verklaring met betrekking tot de accreditatie bannen die door de accredi-
tatieinstelling redelijker wijze als misleidend kan beschouwd worden; 

f) ze zal niet de indruk wekken dat, door de accreditatie, de accreditatieinstelling aan-
sprakelijk kan gesteld worden voor de resultaten afgeleverd door een geaccredi-
teerde instelling; 

g) ze zal niet de indruk wekken dat de accreditatieinstelling een gekalibreerd toestel of 
een getest voorwerp, product of proces goedgekeurd heeft; 

h) ze zal een kopij leveren van het accreditatiecertificaat en, in voorkomend geval, een 
technische bijlage toevoegen (of melden dat de mogelijkheid bestaat om deze docu-
menten te raadplegen op de website van BELAC): 

- bij iedere vraag om informatie door derden; 
- als bijlage bij aanbieding van de diensten die verwijzen naar de accreditatie; 

i) om iedere verwarring aangaande productcertificatie uit de weg te gaan zal ze niet 
verwijzen naar de accreditatie van de instelling die betrokken was bij het testen of 
het keuren van een product op documenten die commercieel geassocieerd worden 
met dit product; 

j) ze zal in geval van gehele of gedeeltelijke opschorting, gehele of gedeeltelijke re-
ductie, gehele of gedeeltelijke verzaking of intrekking de betrokken klanten onver-
wijld op de hoogte brengen van dit feit en de mogelijke consequenties; 

k) ze zal iedere verwijzing naar haar accreditatie staken zodra deze niet meer geldig is 
(intrekking of verzaking). Wanneer de accreditatie niet meer geldig voor een be-
paalde activiteit (gedeeltelijke intrekking of verzaking), geldt het verbod op de ver-
wijzing alleen voor deze activiteit. Certificatie-instellingen zullen ervoor zorgen dat 
ook hun klanten elke verwijzing staken. 
In het geval van opschorting wordt  een tijdelijke verbod opgelegd aan de geaccre-
diteerde instelling om, voor wat betreft de activiteiten waarop de opschorting be-
trekking heeft,: 

- te refereren naar de status van een geaccrediteerde instelling; 
- om verslagen op te stellen onder de hoofding van geaccrediteerde instelling; 
- om certificaten op te stellen onder de hoofding van geaccrediteerde instelling 

in het specifieke geval van nieuwe contracten. Dat betekent dat de certificatie-
instelling bestaande contracten mag blijven volgen tot het einde van de op-
schortingsperiode of, in voorkomend geval, de verlengingsperiode van het 
contract. 
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3.2. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op kalibratie-, 
test-, keurings-, validatie- of verificatieverslagen 

Nota: Onder kalibratie, test, keuring, validatie of verificatie gedekt door de accreditatie moet 
verstaan worden elke kalibratie, elke test of elke keuring, validatie of verificatie die werd op-
genomen in de technische bijlage van het certificaat en die wordt uitgevoerd met inachtneming 
van de accreditatiecriteria 

3.2.1. Verslagen 

Om aan te tonen dat voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden kan verwezen worden naar 
de accreditatie in ieder kalibratie-, test-, keurings-, validatie- of verificatieverslag dat resultaten 
bevat die gedekt zijn door de accreditatie. 
 
De inhoud en de voorstelling van het verslag moeten voldoen aan de accreditatiecriteria ter 
zake. Het verslag moet ondertekend zijn door een persoon (personen) die gemandateerd is 
(zijn), overeenkomstig de gedocumenteerde voorschriften van de instelling (zie eveneens punt 
3.2.7). 

3.2.2. Resultaten niet gedekt door accreditatie 

Indien het betreffende document eveneens resultaten vermeldt van kalibraties, testen, keurin-
gen, validaties of verificaties die niet gedekt zijn door de accreditatie, dan moeten deze duidelijk 
geïdentificeerd worden (b.v. door te verwijzen met een * en een voetnoot met de tekst: ”test/ka-
libratie/keuring/validatie/verificatie niet gedekt door accreditatie”). 
 
De verwijzing naar de accreditatie op test-, keurings-, validatie- en verificatieverslagen is niet 
toegelaten wanneer geen enkel resultaat gedekt is door de accreditatie. 
 
De verwijzing naar de accreditatie op kalibratieverslagen is slechts toegelaten wanneer de meer-
derheid van de resultaten gedekt zijn door de accreditatie. 

3.2.3. Opdrachten in onderaanneming 

De resultaten van de kalibraties, testen, keuringen, validaties of verificaties die normalerwijze 
gedekt zijn door de accreditatie maar die uitzonderlijk in onderaanneming gegeven worden, 
kunnen op het rapport vermeld worden met verwijzing naar de accreditatie voor zover: 
- de onderaannemer  geaccrediteerd is voor de specifieke kalibraties, testen, keuringen, vali-

daties of verificaties door een accreditatieinstelling die ondertekenaar is van de internatio-
nale wederzijdse akkoorden; 

- de resultaten duidelijk geïdentificeerd zijn als voortkomend uit onderaanneming. 
 
Indien een rapport enkel resultaten van kalibraties, testen, keuringen, validaties of verificaties 
bevat die bekomen zijn via onderaanneming, is een verwijzing naar de accreditatie niet toege-
staan. 

3.2.4. Elektronische rapportage 

In het geval van elektronische rapportage zal de geaccrediteerde instelling de nodige mechanis-
mes ontwikkelen en invoeren om: 

- de integriteit van de verslagen en de certificaten te behouden; 
- de activiteiten die gedekt worden door de accreditatie te identificeren.  
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3.2.5. Specifieke bepalingen voor testlaboratoria 

Adviezen en interpretaties die geen integraal deel uitmaken van een testmethode kunnen wor-
den vermeld op het rapport met een verwijzing naar de accreditatie, op voorwaarde dat: 
- de adviezen en interpretaties steunen op resultaten bekomen onder accreditatievoor-

waarden; 
- het laboratorium specifieke bepalingen ingevoerd en gedocumenteerd heeft om aan de 

specifieke eisen van ISO/IEC 17025 aangaande opinies en interpretaties te voldoen. 
 
Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, moet het laboratorium een clausule opnemen die 
specificeert dat de adviezen en interpretaties niet gedekt zijn door de accreditatie. 

3.2.6. Specifieke bepalingen voor kalibratielaboratoria 

In aansluiting op het verslag van een kalibratie die gebeurde onder accreditatie, hebben geac-
crediteerde kalibratielaboratoria het recht om op een gekalibreerd instrument een etiket aan te 
brengen dat naar de accreditatie verwijst. 
 
Het etiket vermeldt: 
- de naam van het kalibratielaboratorium en zijn accreditatiecertificaatnummer; 
- de identificatie van het instrument; 
- de datum van de kalibratie; 
- een verwijzing naar het betrokken kalibratieverslag. 

3.2.7. Specifieke bepalingen voor keuringsinstellingen 

In aansluiting op het verslag van een keuring die gebeurde onder accreditatie hebben de geac-
crediteerde keuringsinstellingen het recht om op een gekeurd instrument een etiket aan te bren-
gen dat naar de accreditatie verwijst. 
 
Het label vermeldt : 
- de naam van de keuringsinstelling en haar accreditatiecertificaatnummer; 
- de identificatie van het instrument; 
- de datum van de keuring; 
- een verwijzing naar het betrokken keuringsverslag. 
 

3.3. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten 
toegekend door certificatie-instellingen 

De verwijzing naar accreditatie is verplicht voor certificatie-instellingen voor managementsys-
temen, producten en personen voor toepassingen waarvoor de instelling geaccrediteerd is.  
Als een deel van de op het certificaat vermelde activiteiten niet onder de accreditatie valt, moet 
duidelijk worden aangegeven welke activiteiten buiten de accreditatie vallen. 
 
Tijdens de transitieperiode geldt: 
- Certificatie-instellingen voor managementsystemen dienen eerder uitgegeven certifi-

catiedocumenten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie bij de hercerti-
ficatiebeslissing en ten laatste op 6 november 2019.  

- Certificatie-instellingen voor personen dienen eerder uitgegeven certificatiedocumen-
ten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie bij de hercertificatiebeslis-
sing en laatste op 30 oktober 2020. 
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- Certificatie-instellingen voor producten dienen eerder uitgegeven certificatiedocu-
menten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie ten laatste op 31 oktober 
2021. 

 
Bij initiële accreditatie voor een bepaalde toepassing of standaard, dient de certificatie-instel-
ling voor managementsystemen, producten en personen de eerdere niet geaccrediteerde certifi-
catiedocumenten binnen het jaar na de accreditatiebeslissing om te zetten (opnieuw uit te ge-
ven). Hiertoe dient de certificatie-instelling een doeltreffende beoordeling uit te voeren, in over-
eenstemming met de accreditatie-eisen, en een nieuwe beslissing te nemen. De datum van deze 
beslissing geldt als uitgiftedatum van de opnieuw uitgegeven certificatiedocumenten, terwijl de 
einddatum ongewijzigd blijft. 
 

3.4. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten 
toegekend door milieuverificateurs 

Geen bijzondere modaliteiten van toepassing.  

3.5. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen uit-
gegeven door proficiency testing providers 

Om aan te tonen dat voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden kan verwezen worden naar 
de accreditatie in het verslag dat de resultaten van een interlaboratoriumproef beschrijft. 
 

3.6. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen/cer-
tificaten door producenten van referentiematerialen 

Om aan te tonen dat voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden kan verwezen worden naar 
de accreditatie op het verslag/certificaat van het referentiemateriaal.   
 
In aansluiting op het verslag/certificaat horende bij een referentiemateriaal uitgegeven onder 
accreditatie, hebben geaccrediteerde producenten van referentiematerialen het recht om op een 
referentiemateriaal of zijn verpakking een etiket aan te brengen dat naar de accreditatie verwijst. 
 
Het etiket vermeldt: 
- de naam van producent en zijn accreditatiecertificaatnummer; 
- de identificatie van het referentiemateriaal; 
- de datum van de productie met identificatie van batch of lotnummer; 
- cross reference naar het verslag of certificaat. 
 

3.7. Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op andere dra-
gers dan door de geaccrediteerde instelling uitgereikte verslagen of certificaten 

3.7.1. Types documenten en dragers 

Het is de geaccrediteerde instelling toegelaten te verwijzen naar de accreditatie op briefpapier, 
website en (papieren of elektronische) informatieve, commerciële en publicitaire documenten 
voor zover de vermelde informatie van louter algemene aard is of duidelijk verband houdt met 
het type van conformiteitsbeoordeling dat gedekt is door de accreditatie. 
In deze optiek mag de verwijzing naar accreditatie ook voorkomen op de voertuigen van de 
geaccrediteerde instellingen die gebruikt worden in het kader van geaccrediteerde activiteiten. 
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Wat betreft:  
- algemene documenten van de zustermaatschappijen van de geaccrediteerde instelling; 
- specifieke documenten (zoals offertes, facturen,…) die verband houden met de activi-

teiten die niet gedekt zijn door het accreditatiecertificaat 
mag hierop geen verwijzing naar accreditatie staan of de geaccrediteerde instelling moet hierbij 
de volgende disclaimer opnemen: “De BELAC-accreditatie dekt niet de activiteiten die worden 
vermeld in dit document.” 
 
De verwijzing naar accreditatie mag niet voorkomen op de visitekaartjes van het personeel van 
de geaccrediteerde instelling.  
 

3.7.2. Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde activiteiten 

Bij de keuze van de modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie moet de geaccredi-
teerde instelling er over waken dat er geen verwarring kan ontstaan tussen de geaccrediteerde 
en de niet-geaccrediteerde activiteiten. De instelling moet in het bijzonder aandachtig zijn voor 
deze bepaling wanneer slechts een gedeelte van de activiteiten is geaccrediteerd. 

3.7.3. Voorstellen voor dienstverlening en bestekken 

Op voorstellen voor dienstverlening en bestekken is het belangrijk om duidelijk toe te lichten 
welke activiteiten al dan niet zijn gedekt door de accreditatie. 

3.7.4. Andere gebruiken 

De verwijzing naar de accreditatie voor andere toepassingen dan deze vermeld in dit document 
is onderworpen aan de uitdrukkelijke toelating van BELAC. 
 

3.8. Algemene principes en gebruiksvoorwaarden van het BELAC-symbool als ver-
wijzing naar de accreditatie 

NOTA :  
Er is een onderscheid tussen het BELAC-logo (waarvan het gebruik enkel toegelaten is door 
BELAC) en het BELAC-symbool dat mag gebruikt worden door de geaccrediteerde instellin-
gen en hun klanten mits het respecteren van de punten 3, 4 en 5 van dit document. 
 
Het BELAC-logo werd officieel gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (klasse 42) en 
wordt hieronder voorgesteld: 
 

 
 

3.8.1. Het BELAC-symbool 

Het BELAC-symbool wordt weergegeven door het BELAC-logo aangevuld met het nummer 
van het accreditatiecertificaat van de geaccrediteerde instelling met verwijzing naar de betrok-
ken accreditatietoepassing.  
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3.8.2. Gebruiksvoorwaarden 

Het gebruik van het symbool door de geaccrediteerde instellingen, om te verwijzen naar de 
accreditatie, is toegestaan zolang de geldigheidsdatum van de accreditatie niet verstreken is en 
als er rekening wordt gehouden met de specifieke voorwaarden opgenomen in dit document. 
 
Het symbool mag slechts gebruikt worden indien: 
- het eigen logo en/of de benaming van de geaccrediteerde instelling op het document 

voorkomt; 
- het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling met verwijzing naar de 

betrokken accreditatietoepassing duidelijk leesbaar is; 
- de specifieke kleur van het symbool gebruikt wordt, namelijk PANTONE RUBINE 

RED. Het symbool mag ook gebruikt worden in zwart of in de hoofdkleur van de huis-
stijl van de geaccrediteerde firma.  

 
Het symbool kan in elektronische vorm bekomen worden bij het BELAC-secretariaat. 
 
De normale afmetingen van het symbool, wanneer het wordt gedrukt op bladen van A4-formaat, 
zijn deze van de figuur hogerop. 
 
De afmetingen van het symbool mogen echter veranderd worden op voorwaarde dat: 
- de vierkante vorm en de leesbaarheid van het symbool behouden blijven, 
- de afmetingen kleiner blijven dan de afmetingen van het eigen symbool van de geac-

crediteerde instelling. 
 

3.9. Maatregelen in geval van misbruik naar de verwijzing en gebruik van het accre-
ditatiesymbool  

Ieder geval dat aangevoerd wordt als een misbruik van de verwijzing naar de accreditatie wordt 
onderzocht. 
 
Betreft het een misbruik van secundair belang, dan brengt het secretariaat de geaccrediteerde 
instelling op de hoogte van haar verplichting tot naleving van de bepalingen zoals vermeld in 
dit document. 
 
Bij een ernstig of weerkerend misbruik kan het Accreditatiebureau - onderbouwd door een ge-
motiveerd advies – besluiten over te gaan tot één van de volgende sancties: 
- het opleggen van extra voorwaarden aan de instelling; 
- het ontnemen van het recht om te verwijzen naar accreditatie voor een bepaalde ter-

mijn, 
- het opschorten van de accreditatie voor een bepaalde termijn; 
- het intrekken van de accreditatie. 
 
De beslissing van het Accreditatiebureau, alsmede de bepalingen voor het indienen van een 
beroep, worden aan de instelling meegedeeld. 
 
Onverminderd de hoger vermelde maatregelen zal BELAC zich desgevallend wenden tot de 
bevoegde rechtbanken bij elk misbruik dat geen rekening houdt met de principes vermeld in 
onderhavig document of dat tot verwarring zou kunnen leiden. Dit zal gebeuren overeenkomstig 
de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht (boeken VIII en XV)betreffende de 
accreditatie van instellingen voor conformiteitsbeoordeling. 
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4. VERWIJZING NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE 
GEBRUIKERS VAN DE GEACCREDITEERDE DIENSTEN 

BELAC moedigt klanten van geaccrediteerde instellingen, d.w.z. gebruikers van geaccredi-
teerde diensten, aan melding te maken dat zij beroep doen op instellingen waarvan de techni-
sche bekwaamheid formeel erkend is. 
 
Het respecteren van de specifieke bepalingen is niettemin noodzakelijk om elk misbruik en 
misverstand uit de weg te gaan. 
 
De geaccrediteerde instellingen zijn geacht hun klanten op de hoogte te brengen van de voor-
waarden voor het gebruik van het BELAC-symbool en het verwijzen naar accreditatie en eender 
welk misbruik te melden aan het BELAC-secretariaat. 
 

4.1. Verwijzing naar accreditatie door houders van een certificaat, uitgegeven door 
een geaccrediteerde certificatie-instelling of milieuverificateur. 

4.1.1. Algemeen 

Het BELAC-symbool mag voorkomen op informatieve of publicitaire documenten, die ge-
bruikt worden door de houder van een certificaat dat afgeleverd werd door een geaccrediteerde 
instelling, voor zover dit overeenstemt met de activiteiten waarvoor het certificaat geldt. 
 
Het BELAC-symbool mag slechts worden gebruikt door de houder van een certificaat, dat af-
geleverd werd door een geaccrediteerde instelling, als: 
- het eigen logo en/of de benaming van de certificaathouder ook voorkomt op het docu-

ment; 
- het wordt gebruikt samen met het logo en/of naam van de geaccrediteerde instelling 

en vermelding van het certificaatnummer; 
- het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling, dat het certificaat heeft 

afgeleverd, vermeld wordt onder het symbool van BELAC; 
- de afmetingen kleiner blijven dan de afmetingen van het eigen symbool en het symbool 

van de geaccrediteerde instelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het BELAC-symbool mag niet voorkomen op volgende documenten: 
- op briefpapier met het briefhoofd van de certificaathouder en dat dient voor algemene 

doeleinden; 
- op documenten die verband houden met andere activiteiten dan deze die gedekt wor-

den door het afgeleverde certificaat. 
 

 
Naam/Logo 
Certificatiehouder 

Naam/Logo Geaccre-
diteerde 
instelling + certificaat-
nummer uitgereikt 
door de geaccredi-
teerde instelling 

BELAC symbool + 
Nr. accreditatiecerti-
ficaat van instelling 
 

+ + 
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Een organisatie die tijdens het certificatieproces elke BELAC-waarnemer weigert, mag geen 
verwijzing maken naar de BELAC-accreditatie.  

4.1.2. Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde certificatie-instellingen voor 
managementsystemen en door milieuverificateurs 

Wanneer een geaccrediteerde certificatie-instelling het managementsysteem van een - al dan 
niet geaccrediteerd - laboratorium of keuringsinstelling certificeert, mag de certificatie-instel-
ling niet toelaten dat haar logo/merk gebruikt wordt op de kalibratiecertificaten, testrapporten 
of keuringsverslagen van deze instelling. De rapporten/certificaten worden in deze context be-
schouwd als producten. 
 
De verwijzing naar accreditatie door de gecertificeerde instelling mag niet voorkomen op pro-
ducten, verpakking, rapporten en andere documenten van dezelfde aard wanneer het door de 
geaccrediteerde instelling afgeleverde certificaat enkel het managementsysteem van zijn hou-
der dekt. 

4.1.3. Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde instellingen voor productcer-
tificatie 

Het accreditatiesymbool mag niet aangebracht worden op producten en verpakkingen. Er mag 
wel worden verwezen naar de accreditatie van de certificatie-instelling op begeleidende docu-
menten, als de productie gedekt wordt door een instelling geaccrediteerd voor productcertifica-
tie. 

4.2. Verwijzing naar accreditatie door gebruikers van diensten van geaccrediteerde 
laboratoria en keuringsinstellingen 

De klanten van geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen, validatie-of verificatie-instel-
lingen hebben de toelating om kalibratie-/beproevings-/keurings-/validatie-/verificatieversla-
gen en certificaten te vermenigvuldigen waarop het accreditatiesymbool of verwijzing naar ac-
creditatie voorkomt. 
 
Een rapport/certificaat zal in principe in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Gebeurt dit 
slechts gedeeltelijk, dan zal dit de formele goedkeuring van de uitgevende instelling moeten 
dragen. 
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5. VERWIJZING DOOR  GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN 
NAAR HET STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE 
INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN  

 

5.1. Algemene richtlijnen 

 
BELAC streeft er naar om de wederzijdse erkenningsakkoorden waarvan ze ondertekenaar is 
te promoten. In die context kan het gebruik van het BELAC-symbool of de verwijzing naar 
accreditatie ook gebeuren in combinatie met een merkteken of verwijzing naar een wederzijds 
erkenningsakkoord waarvan BELAC ondertekenaar is. De gebruikelijke regels voor verwijzing 
naar de BELAC-accreditatie worden aangevuld met specifieke regels in geval van verwijzing 
en/of het gebruik van het merkteken van een internationale erkenning en zijn hieronder terug te 
vinden.  
 
De door BELAC geaccrediteerde instellingen hebben het recht om het merkteken van de inter-
nationale wederzijdse erkenningsakkoorden waarvan BELAC ondertekenaar is te gebruiken om 
de wereldwijde acceptatie van hun activiteiten te bevorderen. Indien de geaccrediteerde instel-
ling van dit recht wil gebruik maken, dient het eveneens haar beleid en procedure hieromtrent 
vast te leggen.  
 
Gezien de verwijzing naar de wederzijdse erkenningsakkoorden steeds samen dient te gebeuren 
met de verwijzing naar de BELAC-accreditatie, kan er enkel verwezen worden naar de erken-
ningsakkoorden in omstandigheden dat een verwijzing naar de BELAC-accreditatie toegelaten 
is.  
 
Alvorens de verwijzing naar de BELAC-accreditatie in combinatie met de verwijzing naar een 
wederzijds erkenningsakkoord in praktijk te brengen, dient de geaccrediteerde instelling eerst 
eenmalig de schriftelijke goedkeuring van het BELAC secretariaat te bekomen. Een modelver-
slag of -certificaat zal daartoe samen met de aanvraag tot gebruik van de gecombineerde ver-
wijzing aan BELAC overgemaakt worden. 
 
Het is niet toegestaan aan gebruikers van de diensten van geaccrediteerde instellingen om ge-
bruik te maken van een verwijzing naar de wederzijdse erkenningen. 
 

5.2. Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de European Coopera-
tion for Accreditation (EA MLA)  

5.2.1. Bereik 

BELAC is ondertekenaar van de EA MLA voor de volgende accreditatietoepassingen: 
- Accreditatie van beproevings-, kalibratie- en medische laboratoria; 
- Organisatoren van proficiency testen 
- Inspectie-instellingen; 
- Certificatie-instellingen van kwaliteitssystemen, producten en personen; 
- Validatie en verificatie instellingen GHG. 
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De verwijzing naar de EA-MLA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot bovenstaande 
activiteiten. 

5.2.2. Specifieke regels 

 
De verwijzing naar de EA MLA door BELAC geaccrediteerde instellingen is enkel toegelaten 
op verslagen en certificaten en dient te gebeuren door bijkomend aan het BELAC-logo of de 
verwijzing naar de BELAC accreditatie de vermelding “EA MLA signatory” toe te voegen. 
 

5.3. Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de International Labo-
ratory Accreditation cooperation (ILAC MRA)  

5.3.1. Bereik 

BELAC heeft een overeenkomst getekend met ILAC voor het gebruik van het ILAC MRA 
merkteken.  
 
BELAC is ondertekenaar van de ILAC MRA voor de volgende toepassingen: 

- Accreditatie van beproevings-, kalibratie- en medische laboratoria; 
- Inspectie-instellingen. 

 
De verwijzing naar de ILAC-MRA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot boven-
staande activiteiten. 

5.3.2. Specifieke regels 

Het BELAC-logo mag door beproevings-, kalibratie-, en medische laboratoria en keuringsin-
stellingen gebruikt worden in combinatie met het ILAC MRA. In dat geval zal men uitsluitend 
gebruik maken van onderstaande template. Het ILAC MRA merkteken zal aan de rechterzijde 
en in de directe nabijheid van het BELAC logo vermeld worden en het zal dezelfde grootte 
hebben als het BELAC symbool.  
Toegestane kleuren van het ILAC MRA merkteken zijn: zwart (100%) of PANTONE 293C 
(blue). Het is niet toegestaan enige andere kleuren te gebruiken. 
De vereisten voor de kleur van het BELAC symbool in combinatie met het ILAC MRA merk-
teken, blijven hetzelfde zoals eerder beschreven onder 3.5.2 
Het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling met verwijzing naar de betrokken 
accreditatietoepassing, zal in dit geval uitsluitend bij het BELAC accreditatiesymbool vermeld 
worden en niet bij het ILAC MRA merkteken. 
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5.4. Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van het International Ac-
creditation Forum (IAF MLA)  

5.4.1. Bereik 

BELAC heeft een licentie-overeenkomst met IAF ondertekend voor het gebruik van het IAF 
MLA merkteken 
 
BELAC is ondertekenaar van de IAF MLA voor de volgende toepassingen: 

- Certificatie van managementsystemen - ISO/IEC 17021-1  en meer specifiek certificatie 
van ISO 9001 en ISO 14001 managementsystemen; 

- Certificatie van producten - ISO/IEC 17065  en meer specifiek productcertificatie vol-
gens GlobalG.A.P. IFA (Integrated Farm Assurance) General Regulations en Glo-
balG.A.P. IFA CPCCs (Control Points and Compliance Criteria) ; 

- Certificatie van personen – ISO/IEC 17024;. 
 
De verwijzing naar de IAF MLA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot bovenstaande 
activiteiten. 
 

5.4.2. Specifieke regels 

De door BELAC geaccrediteerde certificatie-instellingen  dienen  een specifieke aanvraag in te 
dienen bij BELAC, waarna een sublicentie-overeenkomst (via annex 2 van het document IAF 
ML2) voor gebruik van het IAF MLA merkteken zal overgemaakt worden door BELAC aan 
de aanvragende geaccrediteerde instelling. Ondertekening van deze overeenkomst is een ver-
eiste voor het gebruik van het IAF MLA merkteken. Een geautoriseerde kopie van het IAF 
MLA merkteken wordt door BELAC overgemaakt aan de geaccrediteerde instelling na onder-
tekening van de overeenkomst. 
 
Het IAF MLA merkteken mag enkel gebruikt worden in combinatie met het BELAC logo (als 
een zogenaamd gecombineerde IAF MLA merkteken) en met vermelding van de naam of het 
logo van de geaccrediteerde instelling op dezelfde pagina, waarbij de verschillende logo’s een 
gelijkaardige grootte dienen te hebben.   
 
Het gecombineerde IAF MLA merkteken zal gebruikt worden volgens de volgende specifica-
ties: 

i) in de kleur zwart-wit of in de kleuren Pantone 2747 (donkerblauw) en Pantone 299 
(lichtblauw), 
ii) op een duidelijk contrasterende achtergrond, 
iii) in een grootte die de bewoordingen van het IAF MLA merkteken duidelijk weergeeft, 
en met een breedte die niet minder bedraagt dan 20 millimeter voor gedrukte media en 75 
pixels voor digitale media. 

 
De geaccrediteerde instelling zal voorbeelden van het gebruik van het IAF MLA merkteken op 
verzoek aanleveren aan BELAC. 
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