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ACCREDITATIECERTIFICAAT EN BIJHORENDE 
ACCREDITATIESCOPE : 

Algemene leidraden voor de formulering en de beoordeling  

1. INLEIDING EN NORMATIEVE REFERENTIES 

Dit document heeft als doel leidraden op te stellen voor het opstellen van een 
accreditatiecertificaat evenals voor de formulering en de beoordeling van de 
accreditatiescope, uitgereikt aan een conformiteitsbeoordelingsinstelling. 
 
Dit document verwijst naar, en is in overeenstemming met, de betreffende delen van:  
 
- de wettelijke bepalingen die de werking van BELAC vastleggen; 
- de norm ISO/IEC 17011 en de betreffende leidraden van EA, ILAC en IAF; 
- de leidraden die werden uitgewerkt voor de uitvoering van de 

accreditatieprocedures (documenten BELAC 3-11 et 3-12). 
 
De bepalingen in dit document worden aangevuld met specifieke 
uitvoeringsbepalingen voor de verschillende types van instellingen voor 
conformiteitsbeoordeling.  

2. BESTEMMELINGEN 

- De leden van de Coördinatiecommissie 
- De leden van het Accreditatiebureau 
- Het Accreditatiesecretariaat 
- De auditoren 
- De geaccrediteerde instellingen 
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3. DEFINITIES 

3.1. Accreditatietoepassing   

 Type van conformiteitsbeoordelingactiviteit dat valt onder een specifieke 
accreditatienorm 

3.2. (Accreditatie)scope 

 Oplijsting van de specifieke activiteiten van conformiteitsbeoordeling, waarop een 
accreditatie betrekking heeft 

3.3. Vaste (accreditatie)scope  

De accreditatiescope wordt gedefinieerd als een vaste en gedetailleerde presentatie 
van de specifieke conformiteitsbeoordelingsactiviteiten waarvoor de instelling 
geaccrediteerd is. 

3.4. Flexibele (accreditatie)scope  

De accreditatiescope, zodanig uitgedrukt dat de instellingen voor 
conformiteitsbeoordeling de methodologie en andere parameters  die vallen binnen 
de competentie waarvoor zij geaccrediteerd zijn, kunnen wijzigen. (ISO/IEC 
17011:2017). 
 

3.5. Benaming van de instelling voor de conformiteitsbeoordeling 

Naam van de geregistreerde (juridische) entiteit van de instelling voor 
conformiteitsbeoordeling zoals vermeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 
voor de betrokken instelling. De naam mag worden aangevuld met de afkorting en/of 
een handelsnaam, mits deze in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden 
vermeld. 

3.6. Rechtsvorm van de instelling voor conformiteitsbeoordeling 

De rechtsvorm bepaalt de regels (statuut) die volgens de wet op de onderneming van 
toepassing zijn (nv, vzw,…). 
 

3.7. Hoofdvestiging van de instelling voor conformiteitsbeoordeling 

Plaats waar conformiteitsbeoordelingsactiviteiten worden uitgevoerd en van waaruit 
het beheer van de activiteiten van eventuele bijkomende vestigingen wordt 
gecoördineerd. Het adres van de hoofdvestiging kan verschillend zijn van het adres 
van de juridische entiteit.  
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3.8. Bijkomende vestiging van de instelling voor conformiteitsbeoordeling 

Plaats van activiteit, waarvan het adres verschillend is van de juridische entiteit of de 
hoofdvestiging, en waar de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten worden uitgevoerd 
onder de verantwoordelijkheid van de geaccrediteerde instelling.  
 

3.9. Vestigingseenheid van de instelling voor conformiteitsbeoordeling 

Plaats van activiteit zoals vermeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in relatie 
tot de betrokken instelling, geografisch identificeerbaar door een adres, waar ten 
minste één activiteit van de onderneming wordt uitgevoerd of van waaruit zij wordt 
uitgeoefend. 
 

3.10. Activiteitencentra  

De hoofdvestiging (indien verschillend van de juridische entiteit van de instelling) en 
de bijkomende vestiging(en) vormen de activiteitencentra en moeten geregistreerd 
worden als een vestigingseenheid.  

4. ALGEMENE BEPALINGEN  

4.1. Accreditatiecertificaat en accreditatiescope: concept en regels voor de 
weergave  

4.1.1. Weergave van het accreditatiecertificaat 

Bij het behalen van een accreditatie wordt een accreditatiecertificaat uitgereikt als 
formeel bewijs van de competentie, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van 
een conformiteitsbeoordelingsinstelling voor de uitvoering van specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten. 
 
Het certificaat, dat ondertekend wordt door de Voorzitter van het Accreditatiebureau, 
is opgesteld volgens een typemodel en vermeldt het volgende: 
 
- een unieke identificatiecode samengesteld uit een verwijzing naar het 

dossiernummer gevolgd door een verwijzing naar de betrokken 
accreditatienorm, waarbij: 

 
 - CAL  verwijst naar kalibratielaboratoria (EN ISO/IEC 17025); 
 - TEST  verwijst naar beproevingslaboratoria (EN ISO/IEC 17025); 
 - MED  verwijst naar medische laboratoria (EN ISO 15189); 
 - INSP  verwijst naar inspectie-instellingen (EN ISO/IEC 17020); 

 - QMS  verwijst naar certificatie-instellingen voor kwaliteitsmanagement-
   systemen (EN ISO/IEC 17021-1); 

- EMS  verwijst naar certificatie-instellingen voor 
milieumanagementsystemen (EN ISO/IEC 17021-1); 



BELAC 2-002 Rev 6-2022 - 8/17 

 - PROD  verwijst naar certificatie-instellingen voor producten (EN ISO/IEC 
   17065); 
 - PERS  verwijst naar certificatie-instellingen voor personen (EN ISO/IEC 

17024); 
 - PT   verwijst naar organisatoren van proficiency testen (EN ISO/IEC 
   17043); 
 - RM verwijst naar producenten van gecertificeerd referentiemateriaal 

(EN ISO 17034); 
- GHG  verwijst naar validatie-en verificatie-instellingen (EN ISO 14065) 

(nota: deze certificaten zijn geldig tot transitie naar VV en dit uiterlijk 
op 31 december 2023); 

- VV  verwijst naar validatie-en verificatie-instellingen (ISO/IEC 17029). 
 
- specifiek voor de sector van milieuverificateurs (EMAS-verordening): een 

unieke identificatiecode van het type BE-V-0xyz waarbij xyz verwijst naar het 
dossiernummer; 

- de benaming, de rechtsvorm en het adres van de juridische entiteit van de 
geaccrediteerde instelling; 

- vermelding van de relevante accreditatienorm en, in voorkomend geval, 
bijkomende in acht genomen te nemen normen; 

- verwijzing naar deaccreditatiescope. Deze scope vormt een integrale bijlage 
aan het certificaat; 

- een versienummer en de geldigheidsperiode van het certificaat. 
 
In het geval dat een accreditatie wordt uitgereikt aan een 
conformiteitsbeoordelingsinstelling voor activiteiten die betrekking hebben op 
meerdere accreditatietoepassingen, wordt er één certificaat per 
accreditatietoepassing uitgereikt. 
 
Het certificaat wordt aan de geaccrediteerde instelling overgemaakt: 
- in de taal van het dossier, wat als rechtsgeldige versie beschouwd zal worden; 
- in ieder van de twee andere landstalen en in het Engels (waarbij uitdrukkelijk 

wordt verwezen naar de rechtsgeldige taalversie). Deze mogen eveneens 
door de geaccrediteerde instelling gebruikt worden bij contacten met 
anderstalige belanghebbenden. 

4.1.2. Weergave van de accreditatiescope  

De activiteiten van conformiteitsbeoordeling, waarop een accreditatie van toepassing 
is, worden gespecifieerd in een accreditatiescope als bijlage van het certificaat.  
 
De beschrijving van de competentie van de geaccrediteerde instelling moet voldoende 
duidelijk en ondubbelzinnig zijn zodat interpretaties worden uitgesloten. Dit moet 
toelaten een transparante en geloofwaardige verwijzing naar de kwalificaties van de 
betreffende instelling te leveren aan de klanten van de geaccrediteerde instelling, aan 
andere geïnteresseerde partijen en aan de markt in het algemeen.  
 
De accreditatiescope omvat:  
 
• een voorpagina die steeds het volgende vermeldt: 
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- een verwijzing naar de identificatiecode van het certificaat waarvan de 
accreditatiescope deel uitmaakt; 

-  de benaming, de rechtsvorm en het adres van de juridische entiteit van de 
geaccrediteerde instelling; 

- indien nodig, de specificatie van of beperking tot een of meer locaties van 
activiteitencentra. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de 
formulering wanneer de instelling deel uitmaakt van een grotere entiteit, 
zodat duidelijk wordt vermeld welke filiaal onder de accreditatie valt; 

- een geldigheidsperiode waarvan de vervaldatum steeds dezelfde is als die 
van het certificaat; de begindatum van de geldigheid kan echter 
verschillend zijn aan deze van het certificaat aangezien de 
accreditatiescope herzien moet worden bij elke wijziging, uitbreiding of  
reductie van de geaccrediteerde activiteiten; 

- een versienummer: iedere wijziging wordt geïdentificeerd door een 
aanpassing van de index van de revisie. 

• De beschrijving van de geaccrediteerde activiteiten, en indien nodig de 
identificatie van de activiteitencentra waar de activiteiten worden uitgevoerd. 

 
Algemene richtlijnen/instructies voor een gestandaardiseerde weergave 
accreditatiescope kunnen voor elke accreditatietoepassing of, in voorkomend geval, 
voor specifieke activiteitssectoren, beschreven worden in afzonderlijke BELAC-
documenten. De te vermelden elementen, die een duidelijke, transparante en 
geharmoniseerde beschrijving van de geaccrediteerde activiteiten van 
conformiteitsbeoordeling in deze sector moeten toelaten, zullen hierbij aangegeven 
worden. 
 
De instellingen stellen zelf een formulering voor de accreditatiescope voor gebaseerd 
op de template BELAC 6-213. De formulering zal door het auditteam geverifieerd 
worden en indien nodig aangepast worden in overleg met de instelling. BELAC waakt 
hierbij steeds over de harmonisatie van de scopeformulering. De uiteindelijke 
toekenning van de accreditatiescope maakt integraal deel uit van de 
accreditatiebeslissing. De finale uitgave van de scope gebeurt steeds onder de 
verantwoordelijkheid en controle van het BELAC-secretariaat. De accreditatiescope 
wordt in principe alleen uitgegeven in de taal van het dossier. De geaccrediteerde 
instelling kan wel op elk moment andere taalversies overmaken aan het secretariaat 
ter controle en bekrachtiging. 
 
Om tegemoet te komen aan de vragen van de geaccrediteerde instellingen en hun 
klanten, biedt BELAC de mogelijkheid om te kiezen voor een vaste accreditatiescope, 
een flexibele accreditatiescope of een combinatie van beide: 
 

4.1.2.1. « vaste » accreditatiescope:  

De « vaste » accreditatiescope omvat specifiek, éénduidig beschreven activiteiten 
waarvan de conformiteit met de accreditatie-eisen formeel werden vastgesteld tijdens 
een audit.  

 
Aanpassingen aan, en/of uitbreidingen van, de activiteiten opgelijst in een vaste 
scope, vereisen steeds een tussenkomst van de accreditatie-instelling. Pas na het 
doorlopen van een beoordelingsprocedure en uiteindelijke goedkeuring van de 
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voorgestelde aanpassingen en/of uitbreidingen door de accreditatie-instelling, kan de 
accreditatiescope aangepast worden. 

 
Vermelding en beheer van versienummers en uitgiftedata 
In de accreditatiescope worden de activiteiten in principe beschreven zonder 
vermelding van versienummers of uitgiftedata van de van toepassing zijnde 
documenten zoals normatieve documenten, schema’s, methodes, etc. behalve 
in het geval van een wettelijke verplichting, een schema-eis  of specifieke 
sectorale eisen zoals opgenomen in documenten van de BELAC 2-405 serie.  
In specifieke gevallen zal enkel het major versienummer van een document 
vermeld worden in de accreditatiescope waarbij onderstaande principes 
eveneens van toepassing zijn met betrekking tot het beheer van het minor 
versienummer. 

 
Wanneer er geen versie, of enkel een majorversie, vermeld wordt in de 
accreditatiescope, wordt er van uitgegaan dat de accreditatie geldt voor de 
meest actuele versie van de methode/het schema/het normatief document.  
 
In dat geval dient de instelling te beschikken over een lijst, die op elk moment 
weergeeft welke versie(s) of uitgiftedata van de documenten vermeld in de 
accreditatiescope van toepassing zijn. 

- Deze lijst dient steeds up-to-date te zijn en moet op eenvoudig 
verzoek ter beschikking worden gesteld van BELAC en van elke 
andere geïnteresseerde. In elk geval dient deze lijst overgemaakt te 
worden aan BELAC voorafgaand aan elke geplande audit. 

- Informatie over welke versie(s) wel en niet gedekt wordt door de 
accreditatie moet op elk moment transparant en nauwkeurig zijn. 
Aan de hand van deze gedetailleerde lijst moet dus ontegensprekelijk 
aangetoond kunnen worden vanaf welk moment een specifieke 
versie(s) onder accreditatie wordt uitgevoerd. 

 
Bij revisie van een in de accreditatiescope vermeld normatief document, 
schema, methode…, wordt verwacht dat een geaccrediteerde instelling binnen 
een redelijke termijn omschakelt naar de meest actuele versie en hiervan 
nodige registraties bijhoudt. In de hierboven genoemde lijst, dient duidelijk te 
zijn vanaf wanneer de nieuwe versie wordt toegepast bij de geaccrediteerde 
instelling. 
Indien een transitieperiode werd bepaald (door bv. een bevoegde overheid, 
schema-eigenaar, standaardisatie-organsiatie…), kan tijdens deze 
transitieperiode uitzonderlijk nog gewerkt worden volgens de vorige geldende 
versie. 
 
Bij belangrijke wijzigingen in nieuwe versies van een in de accreditatiescope 
vermeld normatief document, schema, methode…,  dient de geaccrediteerde 
instelling BELAC hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. BELAC zal 
vervolgens bepalen of een aanvullende evaluatie vereist is. 
 
Bij beperkte wijzigingen in nieuwe versies van een in de accreditatiescope 
vermeld normatief document, schema, methode…, brengt de geaccrediteerde 
instelling BELAC op de hoogte bij de aanvraag van de eerstvolgende audit. De 
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registraties (gap- en impactanalyse van de wijziging(en), implementatieplan etc.) 
en maatregelen betreffende de omschakeling naar de nieuwe versie zullen 
tijdens deze audit aan bod komen. 

 
Een accreditatie voor een verouderde of vervallen versie kan enkel afgeleverd 
worden mits de geaccrediteerde instelling hiervoor een grondige argumentatie 
kan aanleveren. In dat geval worden de versie(s) of uitgiftedata specifiek in de 
accreditatiescope vermeld. 
 

 
4.1.2.2. « flexibele » accreditatiescope   

De « flexibele » accreditatiescope omvat een welomlijnde groep van activiteiten 
waarvoor de instelling reeds heeft aangetoond dat zij een design/ontwikkelingsproces 
heeft voor het implementeren van nieuwe activiteiten (die nog niet eerder zijn 
uitgevoerd maar wel gecoverd zijn door de limieten van de flexibele 
accreditatiescope).  

 
Het design/ontwikkelingsproces moet een aanpak omvatten voor:  
- - het bepalen van de elementen minimum nodig om de activiteiten op te starten; 
- - het ontwikkelen van de nieuwe conformiteitsbeoordelingsactiviteiten; 
- - het valideren van de conformiteit met de eisen; 
- - het verifiëren van de conformiteit met de eisen na de invoering 

 
De toekenning van de flexibele accreditatiescope moet een afspiegeling zijn van de 
competentie van de instelling, niet enkel voor het uitvoeren van de technische 
activiteiten waarvoor ze geaccrediteerd zijn, maar ook voor het garanderen van het 
beheer van de flexibiliteit. 

 
Onder deze condities wordt de instelling dan toegelaten om zelf nieuwe activiteiten 
toe te voegen binnen de grenzen van de flexibel accreditatiescope zonder 
voorafgaandelijke goedkeuring van BELAC. De eisen waaraan dient te worden 
voldaan zijn beschreven onder punt 4.3.1. 

 
Een accreditatie met flexibele scope laat de geaccrediteerde instelling toe om snel te 
kunnen reageren op vragen van klanten (in het bijzonder in die sectoren waar deze 
vragen weinig repetitief kunnen zijn of onderhevig aan voortdurende verandering) of 
in te spelen op dringende situaties. 

 
Een flexibele scope betekent niet dat de instelling competenter is dan instellingen met 
een vaste scope. Een flexibele scope zal  niet toelaten om zonder tussenkomst van 
BELAC de scope uit te breiden: 
- naar een nieuwe accreditatietoepassing die valt onder een nieuwe 

accreditatienorm; 
- met een activiteit die valt onder een nieuwe algemene competentie; 
- naar een andere activiteitencentrum. 

 
Een instelling die vragende partij is voor een « flexibele » accreditatiescope moet 
voldoen aan de specifieke eisen opgenomen onder punt 4.3.1. 
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4.1.2.3. Accreditatiescope dat een deel « vast » en een deel « flexibel » bevat.  

Een accreditatiescope kan opgebouwd zijn uit een combinatie van zowel een « vast » 
als een « flexibel » gedeelte. Dezelfde modaliteiten als beschreven voor een 
respectievelijk « vaste » en « flexibele » scope zijn hierbij van toepassing.  
 

4.2. Organisatie van audits in geval van « vaste » scopes  

4.2.1. Algemene procedure voor evaluatie 

Tijdens een audit zal het auditteam speciale aandacht besteden aan de aanwezigheid 
van de technische competentie voor de uitvoering van de specifieke activiteiten die 
onder accreditatie vallen of waarvoor een accreditatie wordt aangevraagd. Daartoe 
zal een representatieve steekproef van de betrokken activiteiten tijdens de audit aan 
een beoordeling onderworpen worden, zowel voor wat betreft organisatorische en 
documentaire aspecten als specifieke uitvoeringsmodaliteiten.  
 
Het aantal en/of de aard van de vastgestelde niet-conformiteiten met betrekking tot 
de voor de beoordeling geselecteerde activiteiten, kunnen ertoe leiden dat het team 
bedenkingen heeft over de algemene technische competentie en de operationaliteit 
van het ingevoerde managementsysteem. Bijgevolg kan de conformiteit met de 
accreditatiecriteria van de activiteiten, die niet in detail werden beoordeeld tijdens de 
audit, niet meer verzekerd worden. Het Accreditatiebureau kan hierdoor komen tot 
het eisen van bijkomende auditopdrachten of tot het weigeren van een gedeelte of 
het geheel van de accreditatie. 

4.2.2. Behoud van het « vaste » scope 

Tijdens de toezichts- en verlengingsaudits verifieert het auditteam of de technische 
competentie behouden blijft voor het geheel van de activiteiten die zijn opgenomen in 
de scope. Alle domeinen van de technische competentie dienen over één 
accreditatiecyclus geëvalueerd te worden. 

4.2.3. « Slapende » activiteiten 

Instellingen kunnen geconfronteerd worden met de situatie dat gedurende bepaalde 
termijnen specifieke geaccrediteerde activiteiten niet meer worden uitgevoerd 
bijvoorbeeld door de afwezigheid van klanten of aanvragen voor die specifieke 
activiteiten. Dergelijke infrequent uitgevoerde activiteiten vormen een uitdaging voor 
wat betreft het op peil houden, en het blijvend aantonen van de competentie. 
 
Van deze activiteiten wordt gezegd dat ze “slapend” zijn.  
 
BELAC staat het behoud van deze slapende activiteiten in de accreditatiescope toe, 
evenals het hernemen van de uitvoering ervan, mits de volgende voorwaarden 
worden gerespecteerd:  
- beschikken over een gedocumenteerde procedure voor het administratieve beheer 

van de “slapende” activiteiten; 
- beschikbaar houden van personele en materiële middelen, vereist voor de 

uitvoering van de betreffende activiteiten en voor het opvolgen van de normen, 
reglementen en andere relevante documenten aangaande deze activiteiten, zodat 
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de activiteiten op elk moment weer opgestart kunnen worden wanneer een klant 
zich aandient of een aanvraag binnenkomt; 

- vastleggen van maatregelen (op basis van een risico-analyse) die moeten genomen 
worden in het geval de activiteiten hernomen zullen worden om zo te garanderen 
dat de uitvoering onder controle blijft. De resultaten van deze risicoanalyse en de 
te nemen maatregelen dienen op regelmatige basis herzien te worden om te 
garanderen dat deze relevant blijven, rekening houdend met de evolutie van de 
activiteiten en operationele context; 

- voorafgaand aan elke audit BELAC informeren over welke activiteiten slapend zijn 
geworden sinds de voorbije audit, inclusief de datum van laatste uitvoering. Naast 
deze info dient eveneens de procedure inzake slapende testen en de actuele versie 
van de risico-analyse  bezorgd te worden aan het BELAC secretariaat. 
 

Een activiteit wordt slapend beschouwd 1 jaar na datum van de laatste uitvoering, of 
wanneer met andere woorden 1 jaar lang geen activiteit werd uitgevoerd.  
Vanaf de datum dat de activiteit als slapend beschouwd wordt, kan deze nog in 
principe  maximum 2 jaar slapend in de scope behouden blijven. Bijgevolg kan in totaal 
een activiteit 3 jaar lang “inactief” in de scope blijven, te tellen vanaf de datum van 
laatste uitvoering. 
 
Tijdens de toezichts- en verlengingsaudits zal het auditteam speciaal aandacht hebben 
voor de procedures voor het beheer van de slapende activiteiten en in het 
voorkomende geval voor de reactivering ervan.  

4.2.4. Uitbreiding van een vaste accreditatiescope  

Teneinde tegemoet te komen aan technologische vooruitgang of aan eisen/vragen 
van klanten, kan de instelling bij BELAC een aanvraag indienen om:  
- haar huidig geaccrediteerde methodes aan te passen of het geaccrediteerd 

activiteitsdomein te verruimen; 
- haar huidige accreditatie aan te vullen met nieuwe specifieke activiteiten; 
- haar huidige accreditatie te vervangen of te vervolledigen met een accreditatie 

met een flexibel accreditatiescope. 
 
De aanvraag, die voldoende informatie dient te bevatten omtrent de activiteiten 
waarvoor uitbreiding wordt gevraagd, wordt onderzocht door BELAC die in functie 
van de aard van het dossier, zal onderzoeken of een evaluatie (documentair of ter 
plaatse) vereist is. In het geval van beperkte aanpassingen, die nauw aansluiten bij de 
reeds geaccrediteerde activiteiten, kan BELAC tevens een administratieve aanpassing 
van de accreditatiescope toekennen zonder een hieraan voorafgaande evaluatie. Deze 
activiteiten zullen wel een aandachtspunt vormen bij de eerstkomende geplande 
verlengings- of toezichtsaudit. 

4.2.5. Sancties in geval van het niet respecteren van de 
accreditatievoorwaarden  

In het geval van het niet respecteren van de accreditatievoorwaarden, en in functie 
van het aantal en/of de aard van de vastgestelde tekortkomingen spreekt het Bureau 
zich uit over de opschorting of intrekking van één of meerdere specifieke activiteiten 
opgenomen in de accreditatiescope of van de intrekking van de accreditatie in zijn 
geheel. 
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4.3. Organisatie van audits in het geval van een flexibele accreditatiescope  

4.3.1. Eisen van toepassing op conformiteitsbeoordelingsinstellingen die 
aanvrager zijn van een flexibele accreditatiescope 

Een instelling dient bij de aanvraag van een flexibele scope bewijs te kunnen leveren 
van ervaring in een voldoende ruim gamma van activiteiten (te bepalen in functie van 
de accreditatietoepassing) evenals van een werking gesteund op een performant 
managementsysteem. In het kader daarvan kan een instelling in principe slechts een 
aanvraag doen voor een flexibele scope wanneer het reeds geaccrediteerd is voor een 
vaste scope binnen dezelfde  algemene competentie als waarvoor een flexibele scope 
aangevraagd wordt. Afwijking hiervan kan toegestaan worden mits een naar behoren 
gedocumenteerde en gefundeerde argumentatie. 
 
De toekenning van een accreditatie met een flexibele accreditatiescope is 
onderworpen aan de  bijkomende eisen gedetailleerd in punten 4.3.1.1 tot 4.3.1.3. 
 

4.3.1.1. implementatie en beheer van een accreditatie met flexibele scope 

Als voorwaarde voor het verkrijgen van een accreditatie met flexibele scope moet de 
instelling: 

- een transparant en gestructureerd design/ontwikkelingsproces ontwikkelen, 
documenteren en implementeren  voor het beheer van activiteiten onder 
flexibele scope, dat resulteert in een "go/no go"-besluit met betrekking tot de 
aanvraag van nieuwe  activiteiten binnen de flexibele scope; 

- de grenzen van het domein van flexibiliteit definiëren in functie van hun 
competentie, hun middelen, hun behoeften en die van hun klanten.  
 

Dit proces moet de elementen vastleggen welke in rekening genomen moeten 
worden en welke stappen moeten worden uitgevoerd om een aanvraag van een 
nieuwe activiteit in het kader van een flexibele scope te beheren. Ten minste de 
volgende elementen moeten in rekening worden genomen:  

- de steun van het management voor de ontwikkeling van de nieuwe activiteit 
binnen de flexibele scope; 

- toegang tot alle nodige middelen om de gevraagde activiteit uit te voeren;  
- de beschrijving van de uitvoeringsmodaliteiten van de activiteit, met inbegrip 

van de stappen die beschrijven hoe de organisatie zal valideren dat men aan de 
eisen voldoet en hoe men zal verifiëren dat aan de eisen is voldaan; 

- toegang tot gekwalificeerd personeel voor de ontwikkeling, validatie, 
verificatie, goedkeuring, uitvoering en supervisie van de activiteit; 

- het vastleggen van de verantwoordelijkheden voor elk van de uit te voeren 
taken in het kader van het beheer van een flexibele scope. 

 
Indien het proces van design/ontwikkeling leidt tot een « no go » besluit, dient er een 
diepgaande oorzakenanalyse uitgevoerd te worden en correctieve acties ondernomen 
te worden. Dit impliceert: 

- de klant informeren dat er geen verslag/certificaat kan worden afgegeven 
zolang de oorzaakanalyse en de daaruit voortvloeiende acties aan de gang zijn 
en de redenen daarvoor; 
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- een eventuele herziening van de procedure en betrokken methode 
(bijvoorbeeld in geval van technische problemen) om het geconstateerde 
probleem op te lossen en herhaling ervan in de toekomst te voorkomen 

- een eventuele herdefiniëring van de grenzen van de flexibiliteit van de scope: 
in dit geval moet men BELAC op de hoogte brengen en zal, indien nodig, de 
formulering van de  flexibele scope aangepast worden. 

 
 

4.3.1.2. Lijst van activiteiten 

- De instelling dient te beschikken over een lijst van specifieke activiteiten die 
worden uitgevoerd onder accreditatie in het kader van de flexibele scope. Deze 
lijst moet publiek beschikbaar zijn en de accreditatiescope uitgereikt door 
BELAC verwijst naar deze lijst.  

- Deze lijst herneemt, voor elke activiteit, minstens dezelfde informatie zoals 
vereist voor de beschrijving van een vaste scope en moet op eenvoudig 
verzoek ter beschikking worden gesteld van BELAC en van elke andere 
geïnteresseerde. In elk geval dient deze lijst overgemaakt te worden aan 
BELAC voorafgaand aan elke geplande verlengings- of toezichtsaudit. 

- Het opnemen van een nieuwe activiteit in de lijst kan alleen nadat alle nodige 
stappen, die aantonen dat de betreffende activiteit onder controle is en leidt 
tot betrouwbare resultaten, zijn ondernomen en na formele goedkeuring door 
het management. 

- Informatie over welke activiteiten wel en niet gedekt worden door de 
accreditatie moet transparant en nauwkeurig zijn. Aan de hand van deze 
gedetailleerde lijst moet dus ontegensprekelijk aangetoond kunnen worden 
vanaf welk moment de specifieke toepassing onder accreditatie wordt 
uitgevoerd; ook de basis waarop deze beslissing genomen werd, dient volledig 
naspeurbaar te zijn. 

 
 

4.3.1.3. Contractbeoordeling en dienstverlening aan de klanten  

De organisatie moet een proces ontwikkelen, documenteren en implementeren voor 
de contractbeoordeling om de behandeling toe te laten van een aanvraag binnen het 
toepassingsgebied van haar flexibele accreditatiescope  maar waar de activiteit niet 
eerder is uitgevoerd (dus nog niet in de gedetailleerde lijst).  
 
Het proces van contractbeoordeling moet het mogelijk maken om aan de klant te 
bevestigen of een aanvraag al dan niet binnen de grenzen van de flexibele 
accreditatiescope van de organisatie valt.  
 
Het proces van contractbeoordeling moet eveneens garanderen dat:  

- de klant zal worden geïnformeerd over het feit dat de effectieve uitvoering van 
een nieuwe activiteit en de daaropvolgende uitgave van een document van 
conformiteitsbeoordeling onder accreditatie maar kunnen gebeuren nadat het 
proces van design/ontwikkeling doorlopen zijn en de formele update van de 
lijst van activiteiten is gebeurd;  

- de termijn van uitvoering en de prijs dienen duidelijk gecommuniceerd te 
worden.  
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4.3.2. Beoordelingsmodaliteiten 

 
BELAC evalueert een aanvraag voor een wijziging van een vaste scope naar een 
flexibele scope met behulp van een risicogebaseerde aanpak. De volgende elementen 
worden in rekening genomen: 

- De kennis van de organisatie van de specifieke regels en procedures voor de 
 uitvoering en het beheer van een flexibele scope; 

- Het performantieniveau en de stabiliteit van het managementsysteem van de 
instelling; 

- De complexiteit van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten; 
- De mate van flexibiliteit die de instelling aanvraagt; 
- De risico’s voor de reputatie van BELAC, de instelling en de markt; 
- De stabiliteit van het personeel belast met de activiteiten gecoverd door de 

flexibele scope; 
- Het niveau van competentie en conformiteit van de instelling voor de 

betrokken  activiteiten; 
- De verwachtingen van de betrokken partijen met inbegrip die van de 

regelgevende instanties; 
- De frequentie van uitvoering voorzien voor de activiteiten onder flexibele 

scope; 
- De door de instelling voorziene controles om het beheer van een flexibele 

scope te garanderen; 
- De risico’s gelinkt aan de geografische locaties. 

 
Dezelfde elementen worden in rekening genomen bij het opstellen van het 
auditprogramma. 
 
Tijdens de audit zal de beoordeling in het bijzonder betrekking hebben op: 
- de toegevoegde/gewijzigde activiteiten in kader van een flexibele scope (sinds de 

voorgaande audit); 
- de organisatorische aspecten die de instelling moet beheersen in verband met de 

invoering van nieuwe of gewijzigde activiteiten; met inbegrip van de mogelijke 
gevolgen voor de onpartijdigheid en de identificatie van risico's; 

- de kwalificaties, de ervaring en de permanente vorming van het personeel (en dit 
in het bijzonder voor de technische verantwoordelijke en de kaderfuncties) met 
betrekking tot de sector van de betrokken activiteiten; 

- het prestatieniveau van de apparatuur; 
- aanwezigheid van adequate technische procedures en eventueel vereiste 

wettelijke documenten; 
- het prestatieniveau van het managementsysteem; 
- de registraties van de uitgevoerde validaties/verificaties; met inbegrip van 

gegevens over de kwaliteitsborgingscontroles indien nodig; 
- het niveau van de conformiteit met de accreditatie-eisen zoals opgenomen in de 

conclusies van vorige audits (en dit vooral voor het beheersen van de technische 
aspecten); 

- de procedures voor toezicht op minder frequente activiteiten. 
 
De selectie en evaluatie van de meest representatieve activiteiten valt onder de 
verantwoordelijkheid van het auditteam, dat op basis hiervan een gefundeerde 
aanbeveling opmaakt omtrent het toekennen of behoud van accreditatie. De 
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basiscriteria die voor deze selectie in rekening kunnen worden gebracht, zijn onder 
andere: 
- het niveau van technische complexiteit van de activiteit; 
- de ernst van de gevolgen in geval van zwakke prestaties; 
- de frequentie waarmee de activiteit wordt uitgevoerd.  
 
Het auditteam beoordeelt concrete voorbeelden waarbij de instelling een flexibele 
scope heeft geïmplementeerd. 
 
Met de selectie en globale evaluatie van de geauditeerde activiteiten moet BELAC een 
verklaring kunnen geven aangaande de capaciteit van de instelling om onder 
accreditatie nieuwe activiteiten te introduceren of wijzigingen aan bestaande 
methoden te kunnen uitvoeren. 

4.3.3. « Slapende » activiteiten 

 
Ook voor activiteiten, opgenomen in de gedetailleerde lijst horende bij een flexibele 
scope, dient in geval van slapende activiteiten voldaan te worden aan de bepalingen 
van 4.2.3. 

4.3.4. Uitbreiding van een accreditatie met een flexibele scope 

Teneinde tegemoet te komen aan technologische vooruitgang of aan eisen van 
klanten, heeft de instelling de mogelijkheid om een uitbreiding te vragen van de 
flexibele scope met één of meerdere andere groepen van activiteiten.  
 
De aanvraag, die voldoende informatie dient te bevatten omtrent de activiteiten 
waarvoor uitbreiding wordt gevraagd, wordt onderzocht door BELAC die in functie 
van de aard van het dossier, minimum een documentaire audit en in het voorkomende 
geval een audit ter plaatse vraagt. 

4.3.5. Sancties in het geval van het niet respecteren van de 
accreditatievoorwaarden  

In het geval van het niet respecteren van de accreditatievoorwaarden specifiek voor 
de accreditatie met een flexibele scope, en in functie van het aantal en/of de aard van 
de vastgestelde tekortkomingen spreekt het Bureau zich uit over de opschorting of 
intrekking van één of meerdere groepen van activiteiten opgenomen in de 
accreditatiescopeof de opschorting of intrekking van het toepassingsgebied in zijn 
geheel. Het behoud van de accreditatie beperkt tot een vastescope kan overwogen 
worden.  
 
Indien tijdens een audit vastgesteld wordt dat voor activiteiten, die vallen binnen de 
flexibele accreditatiescope, ten onrechte gebruik gemaakt is van de verwijzing naar 
accreditatie, dient de geaccrediteerde instelling dit zo spoedig mogelijk recht te zetten 
naar alle betrokken klanten toe en de betreffende rapporten die uitgebracht werden 
onder accreditatie, te herroepen.  
 
___________________________________________________________________________ 


