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BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN 
MEETRESULTATEN 

 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

 Het voorliggende document heeft tot doel de eisen van BELAC te preciseren 
betreffende herleidbaarheid van meetresultaten ten behoeve van 
geaccrediteerde instellingen, alsmede van de auditoren. 

 Dit document is van toepassing op geaccrediteerde instellingen die metingen 
uitvoeren ter ondersteuning van hun activiteiten als:  

- kalibratie en beproevingslaboratoria: EN ISO/IEC 17025; 
- medische laboratoria: EN ISO 15189; 
- keuringsinstellingen: EN ISO/IEC 17020; 
- certificatie-instellingen van producten: EN ISO/IEC 17065; 
- organisatoren van interlaboratoriumvergelijkingen: EN ISO/IEC 17043; 
- producenten van referentiematerialen: EN ISO 17034. 

Dit document moet eveneens in rekening worden gebracht door certificatie-
instellingen voor managementsystemen (geaccrediteerd volgens de norm 
EN ISO/IEC 17021-1) die de conformiteit van gecertificeerde bedrijven 
beoordelen. 

 Dit document geeft aanvaardbare bronnen voor de herleidbaarheid van metingen 
in overeenstemming met het beleid en de beginselen van: 

- de van toepassing zijnde delen van de bovenvermelde normen onder punt 
1.2;  

- het document ILAC P10 “ILAC Policy on Traceability of Measurement 
Results”; 

- ILAC G24 “Guidelines for the determination of calibration intervals of 
measuring instruments”; 

- de van toepassing zijnde delen van “International vocabulary of 
metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)”. 
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 BESTEMMELINGEN 

- De leden van de Coördinatiecommissie  
- De leden van het Accreditatiebureau 
- Het Accreditatiesecretariaat 
- De auditoren 
- De (kandidaat) geaccrediteerde instellingen  
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 HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN: HET BEGRIP 

3.1 Herleidbaarheid 

Herleidbaarheid is de eigenschap van een meetresultaat waardoor dit, via een 
ononderbroken ketting van vergelijkingen, kan verbonden worden met aangepaste 
nationale of internationale standaarden, met bijhorende gekende meetonzekerheden 
(VIM). 

Instellingen die metingen uitvoeren worden in het algemeen geconfronteerd met de 
noodzaak om hun uitrusting te kalibreren ten opzichte van meetmiddelen met een 
betere nauwkeurigheid of ten opzichte van standaarden; deze moeten op hun beurt 
gecontroleerd worden via één of meerdere kalibraties ten opzichte van nationale of 
internationale standaarden. 

De herleidbaarheid van meetresultaten is essentieel om de validatie en de 
vergelijkbaarheid van de resultaten te waarborgen en om het niveau van de bijhorende 
meetonzekerheid aan te geven. 

3.2 De keten van vergelijkingen 

Een “ononderbroken keten van vergelijkingen” is een logisch en gemakkelijk te begrijpen 
onderdeel van herleidbaarheid. In zijn allereenvoudigste vorm zou herleidbaarheid 
verkeerdelijk kunnen worden gezien als niets meer dan een schema of overzicht van 
alle gebruikte standaarden in de keten. Men zou kunnen beweren dat kalibraties 
herleidbaar zijn omdat men beschikt over een dergelijke oplijsting/schema van de 
gebruikte standaarden in de herleidsbaarheidsketen. Het begrip herleidbaarheid omvat 
echter heel wat meer dan een simpele oplijsting van de keten.  

Naast die keten zijn ook volgende componenten van belang om te komen tot een 
aanvaardbaar “herleidbaar” resultaat: 

- de meetonzekerheid: de onzekerheid van de meting voor elke stap in de 
herleidbaarheidsketen moet worden berekend zodanig dat een algehele 
onzekerheid voor de hele keten kan worden berekend of geschat; 

- documentatie/registratie: elke stap in de keten moet worden uitgevoerd volgens 
gedocumenteerde en gevalideerde methoden. Resultaten moeten worden 
geregistreerd; 

- competentie: de instanties die een of meer stappen in de keten uitvoeren 
moeten hun technische bekwaamheid kunnen staven; 

- een verwijzing naar SI eenheden: de keten van vergelijkingen moet, waar 
mogelijk, uitmonden bij primaire standaarden voor de realisatie van de SI-
eenheden; 
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- kalibratie-intervallen: kalibraties moeten met passende tussenpozen worden 
herhaald en de lengte van deze intervallen dient af te hangen van een aantal 
variabelen (bijvoorbeeld de benodigde onzekerheid, de frequentie van gebruik, 
wijze van gebruik, de stabiliteit van de apparatuur …).  

3.3 Standaard 

Overeenkomstig de definitie voorgesteld door VIM en in de context van dit document 
omvat het woord "standaard": 

- de metrologische standaarden die rechtstreeks verbonden zijn met een fysische 
grootheid; 

- de meetapparatuur die als referentie wordt gebruikt; 
- de chemische standaarden (bv. zuivere stoffen); 
- de biologische standaarden (bv microbiologische stammen); 
- de referentiematerialen en -stoffen die veelvuldig als standaard gebruikt 

worden in talrijke technische domeinen. 

De hierboven vermelde lijst kan aangevuld worden in het geval van bijzondere 
technische domeinen. 

 HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN: WANNEER? 

4.1 Wanneer is de herleidbaarheid formeel vereist?  

Elke meetuitrusting die voor kalibraties, beproevingen en/of andere processen wordt 
gebruikt en die een significante invloed heeft op de nauwkeurigheid of geldigheid van 
de resultaten van de kalibratie, beproeving of ander proces, moet gekalibreerd worden 
en via een ononderbroken ketting van vergelijkingen verbonden zijn met de nationale 
of internationale standaarden.   
Ook referentiematerialen kunnen een significante invloed hebben op de resultaten van 
een beproeving of ander proces.   
Een formele herleidbaarheid is dan in beide gevallen vereist en de eisen beschreven 
onder punt 5 hieronder zijn van toepassing.  

Voor kalibraties moet tevens een kalibratieprogramma opgezet worden, dat 
geëvalueerd en zo nodig aangepast wordt om vertrouwen in de kalibratiestatus te 
behouden. (Richtlijnen over het opzetten van een geschikt kalibratieprogramma zijn 
o.a. te vinden in ILAC G24 “Guidelines for the determination of calibration intervals of 
measuring instruments”.) 
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Voor wat betreft de meetuitrustingen waarvan de invloed op de meetonzekerheid of 
de geldigheid van het resultaat minder of weinig kritisch is, kunnen regelmatige 
verificaties voldoende zijn. Met een verificatie wordt de actie verstaan die toelaat 
tastbare bewijzen voor het voldoen van een uitrusting aan bepaalde eisen, te bekomen.  

4.2 De bepaling van de herleidbaarheidseisen: de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker 

Steeds moet de gebruiker echter kunnen aantonen dat hij een analyse gemaakt heeft 
en criteria vastgelegd heeft waaraan het toestel moet voldoen om binnen het ganse 
meetproces tot geldige en herleidbare eindresultaten te komen.  

 HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN: LEIDRADEN VOOR 
DE REALISATIE 

5.1 Kalibraties toevertrouwd aan een derde 

5.1.1. De instelling die beroep doet op een externe dienst voor de kalibratie van 
uitrusting waarvoor formele herleidbaarheid vereist is, dient aan te tonen dat 
voldaan werd aan de eisen vermeld onder punt 5.1.2. 

5.1.2. Formele herleidbaarheid wordt bekomen wanneer de kalibratie vergezeld is van 
een certificaat afgeleverd: 

- op het niveau van de nationale Instituten voor Metrologie: 
o door de Dienst Nationale Standaarden (SMD – ENS) van de FOD 

Economie die ondertekenaar is van de CIPM Mutual Recognition 
Arrangement voor de desbetreffende kalibratie en die bovendien 
geaccrediteerd is voor de norm EN ISO/IEC 17025 voor de 
desbetreffende kalibratie;  

o door een Nationaal Instituut voor Metrologie dat ondertekenaar is 
van de CIPM Mutual Recognition Arrangement. (voor meer 
informatie zie https://www.bipm.org/en/cipm-mra/) voor de 
desbetreffende kalibratie. 

- op het niveau van de geaccrediteerde kalibratielaboratoria: 
o door kalibratielaboratoria die voor de desbetreffende kalibratie 

geaccrediteerd zijn door accreditatieinstellingen die lid zijn van de 
wederzijdse erkenningsakkoorden van EA en ILAC en specifiek 
voor België, de laboratoria geaccrediteerd door BELAC. Enkel 
kalibratiecertificaten die expliciet een verwijzing bevatten naar de 
accreditatie van het laboratorium geven garantie op gebied van 
herleidbaarheid. 
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5.1.3. Enkel indien het praktisch niet mogelijk zou blijkenom beroep te doen op 
kalibratiediensten van een instelling behorende tot één der hierboven vermelde 
categorieën, kan beroep worden gedaan op andere leveranciers van 
kalibratiediensten.  In dat geval dient men ervoor te zorgen dat de aangeleverde 
kalibratiediensten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Idealiter zal 
aangetoond worden dat aan de relevante delen van EN ISO/IEC 17025 m.b.t. 
herleidbaarheid is voldaan, maar in alle geval zal het afgeleverde certificaat ten 
minste de volgende gegevens bevatten: 

- een volledige identificatie van de uitrusting die gekalibreerd werd; 
- een beschrijving van de meetstandaarden die gebruikt zijn en hun 

kalibratiestatus; 
- een beschrijving van de herleidbaarheidsketen tot de internationale 

standaarden; 
- de kalibratiemethode; 
- de resultaten van de kalibratie; 
- de meetonzekerheid; 
- de omgevingsomstandigheden (in voorkomend geval); 
- de kalibratiedatum; 
- de ondertekening door de verantwoordelijke voor de kalibratie; 
- de naam en het adres van de instelling die het certificaat afgeleverd heeft 

en de datum van het certificaat. 

Dergelijke kalibratiediensten kunnen bij voorbeeld aangeleverd worden door: 

 Nationale Instituten voor Metrologie voor kalibratie-activiteiten die 
buiten de scope vallen van hun CIPM Mutual Recognition Arrangement 

 geaccrediteerde kalibratielaboratoria die de desbetreffende kalibratie-
activiteiten echter niet in hun accreditatiescope hebben 

 Leveranciers van kalibratiediensten die niet geaccrediteerd zijn (bvb 
wanneer het absoluut noodzakelijk blijkt zich tot de fabrikant te moeten 
richten voor de kalibratie van een zeer specifiek instrument). 

5.1.4. In geval van twijfel over de geldigheid van een certificaat of voor elke andere 
informatie betreffende de mogelijkheden voor de uitvoering van bijzondere 
kalibraties, kan steeds advies ingewonnen worden bij BELAC en de Dienst 
Nationale Standaarden (SMD – ENS). 

5.1.5. In ieder geval is de instelling gehouden na te gaan of de uitgevoerde kalibratie 
en, indien relevant, de scope van de accreditatie van de betrokken 
kalibratielaboratorium, beantwoorden aan de eisen van de uit te voeren meting. 
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5.2 Kalibraties uitgevoerd door de instelling 

5.2.1. De instelling die zelf de kalibratie van zijn meetapparatuur uitvoert, maar niet 
beschikt over een accreditatie als kalibratielaboratorium, moet aantonen dat het 
de vereiste technische bekwaamheid en uitrusting voor deze operatie bezit. 
Iedere kalibratie dient opgenomen te zijn in een technische procedure aangepast 
aan de eisen van de meting en rekening houdend, indien mogelijk, met de 
toepasselijke normen terzake en/of de aanbevelingen van de fabrikant van de 
meetapparatuur. 

De procedure zal ondermeer vermelden: 
a) de meetapparatuur of groep van instrumenten waarvoor de procedure 

van toepassing is; 
b) de gebruikte standaarden en/of referentiematerialen alsook, in 

voorkomend geval, het nodige bijbehorende materiaal; 
c) de te nemen maatregelen tijdens het gebruik, het transport en de opslag 

van standaarden en referentiematerialen ten einde hun specificaties te 
vrijwaren; 

d) de voorschriften voor het gebruik, het transport, de opslag en de 
voorbereiding van het te kalibreren meetapparaat; 

e) de omgevingsvoorwaarden die verzekerd moeten worden, met inbegrip 
van de toepasbare limieten, de eventuele correcties in functie van de 
omgevingsomstandigheden en indien vereist, de minimum 
stabilisatieperiode voorafgaand aan de kalibratie; 

f) de technische instructies voor de kalibratie, met inbegrip van de 
vermelding van de persoon of personen die bevoegd zijn voor deze taak 
en, in voorkomend geval, de bijzondere bekwaamheidscriteria die voor 
deze personen van toepassing zijn; 

g) de meetresultaten die dienen geregistreerd te worden; 
h) de toleranties die toegelaten zijn voor de aanvaarding van de 

kalibratieresultaten; 
i) een schatting van de meetonzekerheid van de kalibratie; 
j) de criteria die gehanteerd worden voor het vastleggen en het eventueel 

aanpassen van de opeenvolgende kalibratie-intervallen. 

5.2.3. De instellingen dienen ervoor te zorgen dat de gebruikte 
referentiemeetapparatuur of metrologische standaarden vergezeld zijn van 
certificaten die de herleidbaarheid naar nationale en internationale standaarden 
of equivalenten aantonen. 

De instelling dient ter zake na te gaan of het certificaat:  
- een meetgebied omvat dat voldoet voor de betreffende meting en dat de 

vereiste nauwkeurigheid waarborgt; 
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- afgeleverd werd door een instelling dat voldoende garanties kan bieden 
voor de herleidbaarheid (zie 5.1.2). 

5.2.4. De referentiemeetstandaarden waarover de instelling beschikt, mogen 
uitsluitend voor kalibratie en voor geen andere doeleinden worden gebruikt. 

Het beheer van de standaarden (bewaren, hanteren, herkalibreren,...) dient 
opgenomen in gedocumenteerde procedures die de genomen maatregelen, voor 
het behoud van de specificaties, in detail weergeven. 

Teneinde de frequentie van het gebruik van referentiemeetstandaarden te 
beperken, kan de instelling gebruik maken van werkstandaarden; de 
kalibratieprocedure zal in dit geval: 

- de genomen maatregelen omschrijven die de herleidbaarheid van de 
werkstandaarden tot de referentiemeetstandaarden en het behoud van de 
kalibratiestatus van deze laatste waarborgen; 

- rekening houden met het gebruik van de werkstandaard voor de raming van 
de meetonzekerheden. 

5.3 Herleidbaarheid door middel van referentiematerialen en gecertificeerde 
referentiematerialen 

Indien referentiematerialen gebruikt worden dan moet de instelling, voor zover 
mogelijk, kunnen aantonen dat deze materialen geproduceerd en gekarakteriseerd 
werden op een technisch verantwoorde wijze en behoorlijk gecertificeerd werden 
(certified reference material of CRM).  

Volgende CRM’s mogen als formeel herleidbaar beschouwd worden: 
- CRM’s uitgegeven door nationale instituten voor Metrologie die ondertekenaar 

zijn van de CIPM Mutual Recognition Arrangement (zie 
https://www.bipm.org/kcdb); 

- CRM’s uitgegeven door daarvoor ISO 17034 geaccrediteerde producenten van 
referentiemateriaal; 

- CRM’s die gedekt zijn door vermelding in de Joint Committee for Traceability in 
Laboratory Medicine (JCTLM) database (zie hiervoor 
https://www.bipm.org/jctlm). 

In het geval geen gecertificeerde referentiematerialen (CRM) beschikbaar zijn die 
herleidbaar zijn volgens de bovenstaande mogelijkheden, kan de instelling overgaan tot 
het gebruik van andere (al dan niet gecertificeerde) referentiematerialen, met een 
samenstelling en een stabiliteit aangepast aan de noden. De instelling heeft in dit geval 
de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de karakteristieken van deze 
materialen en dient tevens aan te tonen dat het materiaal geschikt is voor de 
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betreffende toepassing. In het bijzonder kan een materiaal, dat gebruikt werd in het 
kader van een interlaboratoriumproef beschouwd worden als een nuttig alternatief, op 
voorwaarde dat aangetoond kan worden dat deze voldoende stabiel zijn. 

5.4 Moeilijk te realiseren herleidbaarheid 

Voor de domeinen waarvoor de herleidbaarheid tot de nationale of internationale 
standaarden volgens de onder §5 voorgenoemde wijzen moeilijk te realiseren is en in 
het bijzonder voor beproevingsactiviteiten, zal de instelling ervoor zorgen dat: 

- de componenten die van significante invloed zijn op het eindresultaat en 
waarvoor het concept van herleidbaarheid toepasbaar is, geïdentificeerd en 
onder controle zijn; 

- de validatie van de meetresultaten gerealiseerd wordt, voor zover mogelijk, door 
middel van alternatieve benaderingen zoals de deelname aan 
interlaboratoriumproeven, heranalyse van reeds onderzochte stalen, de 
toepassing van meerdere methoden op een zelfde monster die zouden moeten 
leiden tot hetzelfde resultaat binnen de grenzen van de meetonzekerheden. 

 

 


