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ACCREDITATIESCOPE 
TOEGEKEND AAN EEN BEPROEVINGSLABORATORIUM: 

leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 

1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE DO-
CUMENTEN 

Het huidig document dient tot aanvulling van het document BELAC 2-002 «Accreditatiecerti-
ficaat en bijhorend accreditatiescope: algemene leidraden voor de formulering en de beoor-
deling». In dit document worden meer specifieke richtlijnen weergegeven voor de omschrij-
ving en beoordeling van een accreditatiescope toegekend aan een beproevingslaboratorium. 
 
De bepalingen beschreven in dit document maken expliciete verwijzing naar de betreffende 
paragrafen en punten van document BELAC 2-002. 
 
Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met de betreffende delen van: 
 
- de wettelijke bepalingen die de werking van BELAC vastleggen;  
- de norm EN ISO/IEC 17011 en de EA en ILAC leidraden, meer bepaald de docu-

menten ILAC G18 en  EA 2/15 
- de leidraden voor het uitvoeren van de accreditatieprocedure (documenten BELAC 

3-11 en BELAC 3-12). 

2. BESTEMMELINGEN 

Met opvolging van de actualisering:  
 
- De leden van de Coördinatiecommissies  
- De leden van de Accreditatiebureaus  
- Het Accreditatie-secretariaat 
- De auditoren 
- De geaccrediteerde laboratoria 
 
 
Zonder opvolging van de actualisering: 
 
- Elke aanvrager 
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3. BEPROEVINGSLABORATORIA 

 
BELAC 2-002 PUNT 3:  DEFINITIES 
 

• Beproeving of test 

Technische handeling die bestaat uit het bepalen van één of meer eigenschappen van een be-
paald product volgens een gespecificeerde procedure (ISO/CEI Guide 2, 2004). 

• Beproevingsgroep 

Een geheel van beproevingen die worden gekenmerkt door het gebruik van één zelfde alge-
mene beproevingstechniek of -principe (met inbegrip van aspecten zoals voorbereiding van 
het staal) met toepassing op een productgroep en/of toepasbaar voor de bepaling van een pa-
rametergroep. 

• Beproevingstechniek of -principe 

Algemeen wetenschappelijk of technisch basisbeginsel van de gebruikte beproevingswerkwij-
ze (bv. omschrijving van de apparatuur die gebruikt wordt bij de beproeving bv. GC-MS of 
omschrijving van de analysetechniek bv. gravimetrie). 

• Beproevingsmethode 

Een beproevingsmethode beschrijft minstens : 
� het aanwendbare toepassingsgebied (o.m. naar werkgebied of meetbereik, matri-

ces en parameters toe);  
� de gehanteerde meetprincipes of gebruikte apparatuur; 
� de wijze van uitvoering; 
� en waar mogelijk tevens de prestatiecriteria van de methode. 

  
Binnen het concept van beproevingsmethode zijn volgende opties mogelijk : 
(i) genormaliseerde methoden op nationaal of internationaal niveau; 

  Norm : Document, opgesteld via consensus en goedgekeurd door een erkende in-
stantie, dat met het oog op algemeen en herhaald gebruik, regels, richtlijnen of ken-
merken voor activiteiten of beproevingsresultaten biedt, gericht op het bereiken van 
een optimale mate van orde in een bepaalde context (ISO/IEC Guide 2:2004) 

 Beproevingsnorm: een norm die beproevingsmethoden aanreikt, soms in combinatie  
met andere bepalingen die verbonden zijn met de beproevingsactiviteit, zoals bemon-
stering, gebruik van statistische methoden, volgorde van de beproevingen (ISO / IEC 
Guide 2: 2004) 

 

(ii) methoden gepubliceerd door (inter)nationale wetenschappelijke of technische instel-
lingen (bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften) en algemeen aanvaard bin-
nen een bepaalde branche/discipline; 
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(iii) methoden gepubliceerd, gevalideerd én opgelegd in het kader van een specifieke 
reglementering door de daartoe bevoegde overheid; 

 
(iv)  methoden gepubliceerd door producenten van apparatuur of kits; 

 

(v) door het laboratorium aangepaste methoden van de hoger vernoemde categorieën 
(afgeleide methoden, zie ook verder onder §4.1.2.2); 

 

(vi) eigen methoden die door het laboratorium werden ontwikkeld (eventueel uitgaande 
van hoger vernoemde categorieën). 

 
De drie eerste categorieën worden in de regel beschouwd als gestandaardiseerde methoden 
voor zover zij ongewijzigd aangewend worden binnen het gedefinieerde toepassingsgebied 
van de methode. 
  
Methoden die vallen binnen de vierde categorie (kits) worden –mits validatie en officiële er-
kenning door een daartoe bevoegde instelling- ook beschouwd als gestandaardiseerde metho-
den binnen het gedefinieerde toepassingsgebied van de methode (bijv. kit-methoden die geva-
lideerd en gecertificeerd zijn door AFNOR, MicroVal,… binnen de sector voedingsmicrobio-
logie, kitmethoden gevalideerd door nationaal of internationaal erkende referentielaboratoria). 
 
Gestandaardiseerde methoden dienen publiek toegankelijk te zijn. 
 
Voor gestandaardiseerde methoden zijn doorgaans de voornaamste prestatiekenmerken be-
paald en publiekelijk beschikbaar ; deze dienen ook voorgelegd te kunnen worden tijdens een 
audit. In dat geval volstaat een toetsing aan deze prestatiekenmerken door het laboratorium 
(d.m.v. een verificatie of beperkte validatie) voor zover het laboratorium de gestandaardiseer-
de methode ongewijzigd aanwendt binnen het gedefinieerde toepassingsgebied.  
 
Wanneer de prestatiekenmerken van de gestandaardiseerde methode niet publiekelijk toegan-
kelijk zijn, dienen deze alsnog door het laboratorium zelf vastgesteld te worden d.m.v. een 
uitgebreide validatie. 
 

• Product of matrix 
Object dat -of groep van objecten die- onderworpen wordt aan een beproeving.  

• Parameter of eigenschap 

Karakteristiek of groep van karakteristieken die bepaald wordt in een beproeving. 

• Flexibele (accreditatie)scope (aanvulling bij de definitie van BELAC 2-002) 

Voor een laboratorium, betekent een flexibele accreditatiescope dat de accreditatie niet be-
perkt is tot specifieke beproevingen, maar toegekend wordt voor een beproevingsgroep. Het 
laboratorium heeft de toelating om -binnen vooraf duidelijk gedefinieerde en welomlijnde 
grenzen van zijn flexibele scope- methoden te wijzigen, producten of parameters toe te voe-
gen en dit zonder dat voor elke individuele specifieke beproeving tussenkomst van BELAC 
vereist is. Deze toelating is onderworpen aan een aantal specifieke voorwaarden die nader 
gespecifieerd worden in BELAC 2-002 en dit document. 
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• Verificatie 

Het voorzien in objectief bewijs dat een bepaald object aan gespecificeerde eisen voldoet 
(ISO/IEC 17025 §3.8). 

• Validatie 

Verificatie waarbij de gespecificeerde eisen geschikt zijn voor een beoogd gebruik (ISO/IEC 
17025 §3.9). 

• Meetbereik 

Geheel van waarden van grootheden van eenzelfde aard dat een meetinstrument of een gege-
ven meetsysteem kan meten met een gespecificeerde instrumentele onzekerheid, in bepaalde 
omstandigheden. (VIM 2012) 
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BELAC 2-002 § 4  SPECIFIEKE BEPALINGEN 
 
4.1 Accreditatiecertificaat en –accreditatiescope: concept en regels voor 
de weergave 
 
4.1.1 Weergave van het accreditatiecertificaat 
 
a) Het accreditatiecertificaat geeft de benaming, de rechtsvorm en het adres van de zetel van 

de geaccrediteerde instelling weer. Op de accreditatiescope worden naast de de bena-
ming, de rechtsvorm en het adres van de zetel ook alle activiteitencentra gespecifieerd 
(BELAC 2-002 §  3.11).  

 
4.1.2 Weergave van de accreditatiescope  

 
A. Algemeen 
 
a) De accreditatiescope voor beproevingslaboratoria vermeldt op éénduidige wijze de be-

proevingsactiviteiten, evenals de eventuele monstername-activiteiten, waarop de accredi-
tatie betrekking heeft. Instructies voor de beschrijving hiervan, worden weergegeven on-
der §4.1.2.3 (vaste scope) en §4.1.2.4 (flexibele scope). 
 

b) Indien beproevingen (ook) in situ worden uitgevoerd, wordt dit als dusdanig in de accre-
ditatiescope aangegeven. Hieronder worden ook mobiele of semipermanente laboratoria 
verstaan. 
 

c) Indien het laboratorium beproevingen uitvoert in meerdere activiteitencentra, zal in de 
accreditatiescope per beproeving duidelijk aangegeven worden in welk(e) specifiek(e) ac-
tiviteitencentrum(a) deze activiteit uitgevoerd wordt. Voor elke monsternames en in situ 
beproeving zal ook duidelijk aangegeven worden vanuit welk(e) specifiek(e) activiteiten-
centrum(a) deze activiteit wordt gecoördineerd. 
 

d) Voor de monstername-activiteiten opgenomen in de accreditatiescope, dient het laborato-
rium te voldoen aan de specifieke eisen van BELAC 1-03 § 4.2.1.  De link tussen de 
monstername-activiteiten en (het type van) de daaropvolgende beproevingen zal duidelijk 
in de accreditatiescope van het laboratorium weergegeven worden. 

 
e) Meetbereik en prestatiekenmerken worden in principe niet vermeld in de accreditatie-

scope maar dienen voor elke geaccrediteerde beproeving beschikbaar en actueel gehou-
den te worden in het laboratorium en op eenvoudig verzoek kunnen voorgelegd worden. 
Afhankelijk van specifieke eisen binnen bepaalde sectoren kan overeen gekomen worden 
om het meetbereik of specifieke prestatiekenmerken expliciet te vermelden op de accredi-
tatiescope. 
 

f) De activiteiten vermeld in de accreditatiescope dienen uitgevoerd te worden door het la-
boratorium waaraan de accreditatie uitgereikt wordt: systematische uitbesteding van de-
ze activiteiten is in principe niet toegelaten (ISO/IEC 17025 §5.3) . Systematische uitbe-
steding van een stap in de praktische uitvoering van een beproeving is onderworpen aan 
de regels van BELAC 1-03 §4.2.2. 
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g) De activiteiten worden in de accreditatiescope zoveel mogelijk per discipline (bv. chemie, 
microbiologie, monstername…), per productgroep en per beproevingstechniek of -
principe gegroepeerd. 
 

 
B. Onderscheid tussen verwijzing naar een gestandaardiseerde (ongewijzigde) beproe-
vingsmethode, naar een gewijzigde (afgeleide van) een gestandaardiseerde beproevingsme-
thode of naar een eigen methode 
 
a) Verwijzing naar een gestandaardiseerde beproevingmethode kan alleen indien: 

- de methode aangewend wordt binnen het gedefinieerde toepassingsgebied van 
de gestandaardiseerde beproevingmethode. 

- er niet afgeweken wordt van het beschreven meetprincipe (of gebruikte kriti-
sche meetapparatuur) of van de beschreven werkwijze (wat betreft de kritische 
onderdelen). Er wordt uitgegaan van het feit dat expliciet en specifiek vermelde 
variabelen (bijv. temperaturen, frequenties, tijdsduren….) sowieso als kritisch 
beschouwd worden. 

- het laboratorium kan aantonen dat het in staat is de beproevingsmethode correct 
uit te voeren (ISO/IEC 17025 §7.2.1) door zijn relevante prestatiekenmerken te 
bepalen en op statistisch significante wijze te toetsen aan deze vastgelegd voor 
de gestandaardiseerde beproevingsmethode (verificatie). Indien een gestandaar-
diseerde methode wordt herzien, moet de verificatie voor zover nodig worden 
herhaald (ISO/IEC 17025 §7.2.1). 
In het bijzonder dient hier aandacht geschonken te worden aan de parameters 
juistheid en precisie en, indien relevant, ook aan aantoonbaarheidsgrens, bepa-
lingsgrens en meetbereik en dit voor matrices die het meest representatief zijn 
voor de scope en voor het laboratorium (gebaseerd op het routinematige matrix-
aanbod).  
Wanneer deze parameters niet gekend zijn voor de betreffende gestandaardi-
seerde beproevingsmethode, dient het laboratorium deze zelf te bepalen d.m.v. 
opmaak van een adequaat validatiedossier. 
Voor beproevingsmethoden die gepubliceerd en opgelegd zijn door de overheid 
in het kader van een specifieke reglementering, dient het laboratorium te demon-
streren dat zij kunnen voldoen aan eventuele wettelijk opgelegde eisen m.b.t. 
specifieke prestatiekenmerken. 

 
b) Wanneer een laboratorium afwijkt van de werkwijze zoals beschreven in een gestandaar-

diseerde beproevingmethode, kan een verwijzing naar een afgeleide van een gestan-
daardiseerde beproevingmethode (“afgeleid van”)  worden toegestaan indien:  

- de methode wordt gehanteerd binnen het gedefinieerde toepassingsgebied van 
de gestandaardiseerde beproevingmethode; 

- er niet afgeweken wordt van het beschreven meetprincipe (of de gehanteerde 
kritische meetapparatuur); 

- het laboratorium kan aantonen dat het op statistisch significante wijze kan vol-
doen aan de aan de beproevingmethode gelinkte prestatiekenmerken, en in het 
bijzonder voor wat betreft juistheid, precisie en, indien relevant, aantoonbaar-
heidsgrens, bepalingsgrens en meetbereik en dit voor matrices die het meest re-
presentatief zijn voor de scope en voor het laboratorium (gebaseerd op het routi-
nematige matrixaanbod). 
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Volgende uitzondering op de bovengenoemde voorwaarden voor afgeleide  
methoden word toegelaten: 

Indien externe eisen voor prestatiekenmerken opgelegd worden aan het laborato-
rium (bv. eisen m.b.t. detectielimieten vanuit de wetgeving in een gereguleerde 
sector), die afwijken van deze genoemd in de gehanteerde gestandaardiseerde 
beproevingsmethode, kan het laboratorium mits een toetsing aan deze extern op-
gelegde prestatiekenmerken toch verwijzen naar een afgeleide van de betreffen-
de gestandaardiseerde beproevingmethode. Het laboratorium dient wel aan te to-
nen dat deze externe eisen in overleg met de klanten zijn vastgelegd (contract 
review).  

 
c) In alle andere gevallen (m.a.w. die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden voor 

verwijzing naar een gestandaardiseerde methode of een afgeleide daarvan), kan alleen 
verwijzing naar een “eigen methode” opgenomen worden in de accreditatiescope.  

Hierbij zal steeds een validatie, hetzij beperkt of volledig (met bepaling van alle prestatie-
kenmerken die de geschiktheid van de methode moeten garanderen), door het laboratori-
um dienen uitgevoerd te worden. Indien er veranderingen worden aangebracht aan een ge-
valideerde eigen methode, moet de invloed van die veranderingen worden bepaald en als 
blijkt dat ze van invloed zijn op de oorspronkelijke validatie, moet de methode opnieuw 
worden gevalideerd (ISO/IEC 17025 §7.2.2.2). 

Wanneer de werkwijze, zoals beschreven in een gestandaardiseerde beproevingsmethode, 
gehanteerd wordt voor een matrix of parameter of meetbereik buiten het gedefinieerde 
toepassingsgebied van de methode, kan naast “eigen methode” tussen haakjes ook gespe-
cifieerd worden dat de uitvoering gebeurt volgens de voornoemde gestandaardiseerde be-
proevingsmethode. 

Wanneer een gestandaardiseerde beproevingsmethode expliciet gebruik van een andere 
techniek toelaat, die als equivalent beschouwd wordt (maar waarvan de toepas-
sing/methode niet in detail beschreven is in de gestandaardiseerde beproevingsmethode),  
kan bij toepassing van deze ‘equivalente’ techniek verwezen worden naar “eigen metho-
de” met tussen haakjes gespecifieerd dat de methode equivalent is met de gestandaardi-
seerde beproevingsmethode. In dat geval dient evenwel de equivalentie van de methode 
aangetoond te worden door het laboratorium. 

 
Wanneer een gestandaardiseerde beproevingsmethode A expliciet een andere methode B 
als equivalent beschouwt, wordt bij toepassing van de ‘equivalente’ beproevingsmethode 
B deze methode ook vermeld op de scope, maar kan er ook aangegeven worden dat deze 
equivalent is met gestandaardiseerde beproevingsmethode A. 
 

4.1.2.1.  “Vaste” accreditatiescope  
 
a) De formulering van de vaste accreditatiescope bestaat uit een gedetailleerde lijst van de 

specifieke activiteiten (beproevings- en/of monstername-activiteiten) die voldoen aan de 
accreditatiecriteria. Het is de weergave van de toestand op het ogenblik van de audit.  

 
b) Voor elke beproeving (i.e. per beproevingslijn in de scope) worden volgende gegevens 

gespecifieerd: 

- product waarop de beproeving of monstername van toepassing is; 
- gemeten eigenschap(pen) of type van monstername; 
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- beproevings- of monsternamemethode zoals die door het laboratorium wordt toege-
past; 

- gebruikte beproevingsprincipe en/of –techniek of monsternametechniek en/of –
principe; 

- interne methodereferentie van het laboratorium, die ondubbelzinnig verwijst naar de 
gehanteerde beproevingsmethode of –werkwijze (i.h.b. bij het gebruik van afgeleide 
of eigen methoden); 

- de van toepassing zijnde productnorm , indien relevant; 
- vermelding van de van toepassing zijnde Europese Richtlijn in het geval de activitei-

ten uitgevoerd worden in het kader van een notificatie (CE-markering). 
 
Wijzigingen aan een ‘vaste’ accreditatiescope met betrekking tot de genoemde producten, 
eigenschappen of beproevingsmethoden zijn enkel mogelijk na beoordeling en goedkeu-
ring door BELAC. 

Desgevallend kan in een vaste scope tevens een “productgroep” opgenomen worden. Dit 
zal steeds geval per geval beoordeeld worden door BELAC op basis van o.a. de aard en 
complexiteit van de beproevingsmethode of –techniek of sectorspecifieke bepalingen.   
Verdere toelichtingen kunnen worden toegevoegd in de accreditatiescope naargelang de 
specifieke eisen die bepaalde sectoren stellen (specifiek meetbereik, meetonzekerheid, de-
tectielimiet, …). Eventueel kan op vraag van de bevoegde overheid ook melding gemaakt 
worden van de geldende relevante regelgeving indien de activiteiten worden uitgevoerd in 
een wettelijk kader en/of in het kader van een erkenning.  

 
Bij de formulering van de beproevingsmethode zal ook de nodige aandacht besteed wor-
den aan de formulering van zogenaamde voorbereidende stappen voorafgaand aan een 
eigenlijke beproeving in het laboratorium (opzuivering, extractie, destructie, mineralisatie, 
enz.) wanneer de keuze van de voorbereidende stappen een invloed kan hebben op het fi-
nale resultaat inclusief de meetonzekerheid.  
Ook de methoden (indien verschillend van de eigenlijke beproevingsmethode) en/of tech-
nieken die aangewend worden bij deze stappen dienen expliciet vernoemd te worden in de 
accreditatiescope, in het bijzonder wanneer zij de betrouwbaarheid van de resultaten signi-
ficant beïnvloeden.  
Eventuele voorbereidende stappen (opzuivering, extractie, destructie, mineralisatie, enz.) 
dienen in de accreditatiescope steeds éénduidig gelinkt te zijn met de daarop volgende 
analytische stappen. Bij voorkeur worden deze voorbereidende stappen opgenomen en 
gedefinieerd in de beproevingslijn waarop zij betrekking hebben. 
 

c) Wanneer men beroep doet op gestandaardiseerde beproevingsmethodes of methoden 
gepubliceerd door producenten van apparatuur of kits, vermeldt de technische bijlage 
geen uitgiftedatum van de gebruikte beproevingsmethode, waarbij ervan uitgegaan wordt 
dat de laatste versie wordt toegepast door het laboratorium (ISO/IEC 17025 §7.2.1.3).  
 

Het laboratorium kan een accreditatie aanvragen voor een ‘verouderde’ versie van voor-
noemde methoden mits een daartoe grondige argumentering. In dat geval kan gerefereerd 
worden naar de gestandaardiseerde beproevingsmethode met expliciete vermelding van 
het jaartal of versienummer. Het laboratorium zal conform ISO/IEC  §7.1.2 de klant op de 
hoogte stellen van het feit dat het gaat om een verouderde methode (contract review).  
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De van toepassing zijnde beproevingsmethoden (bijv. beproevingsnormen, kitproto-
cols,….) vermeld in de accreditatiescope dienen ter beschikking te zijn in het laboratori-
um. 
 

d) Indien een nieuwe versie van een in de scope vermelde gestandaardiseerde beproevings-
methode verschijnt, dient het laboratorium registraties bij te houden van de maatregelen 
die ondernomen werden om te komen tot beheersing van de nieuwe versie van de beproe-
vingsnorm.  

Indien het toepassingsgebied van de methode of de gebruikte meetprincipes t.o.v. de 
voorgaande versie wijzigen, dient het laboratorium BELAC hiervan meteen op de hoogte 
te brengen. BELAC zal vervolgens evalueren welke maatregelen getroffen dienen te wor-
den en zal een eventuele complementaire evaluatie inplannen. 

Bij eerder beperkte wijzigingen brengt het laboratorium BELAC op de hoogte bij de aan-
vraag van de eerstvolgende audit, tijdens dewelke de registraties en maatregelen aangaan-
de de overgang naar de nieuwe versie van de beproevingsnorm nader onderzocht zullen 
worden.  
 

e) Een laboratorium dat geaccrediteerd is volgens een specifieke beproevingsnorm zoals 
uitgegeven door een welbepaald normalisatie-instituut (bv. NBN), kan tevens beproe-
vingsnormen hanteren die voortvloeien uit andere normalisatie-instituten (bv. NEN, AF-
NOR,…) zolang deze beproevingsnormen steunen op een identiek beproevingsprincipe en 
toepassingsgebied. Hiervoor zal het laboratorium contact nemen met BELAC, dat zal eva-
lueren of (een beperkte) evaluatie vereist is voor opname in de scope. 

 
f) Voor een specifieke beproevingslijn in de accreditatiescope (i.e. een specifieke combinatie 

van matrix en parameter)  is een verwijzing naar meerdere gestandaardiseerde beproe-
vingsmethoden binnen eenzelfde beproevingslijn toegestaan op voorwaarde dat de ver-
schillende methoden steunen op eenzelfde beproevingsprincipe en toepassingsdomein.   
 

g) Wanneer men beroep doet op afgeleide methodes (afgeleid van een gestandaardiseerde 
methode), houdt het laboratorium ten behoeve van BELAC intern een actueel overzicht 
beschikbaar van de punten waarop afgeweken wordt.  
 

h) Bij verwijzing naar eigen ontwikkelde of aangepaste (afgeleide) methoden, zal het la-
boratorium bewerkstelligen dat (beperkte) wijzigingen of updates aan deze methoden, 
evenals de reden van actualisering en de registraties van de maatregelen die ondernomen 
werden om te komen tot beheersing van de geüpdatet versie, traceerbaar zijn.  

Bij wijzigingen van het toepassingsgebied van de methode of de gebruikte meetprincipes 
t.o.v. de voorgaande versie, dient het laboratorium ook hier BELAC meteen op de hoogte 
te brengen. 

 
i) Een laboratorium kan gespecialiseerd zijn in een groep van beproevingen die uitgevoerd 

worden op één product of een specifieke productgroep (gewoonlijk beschreven in al-
gemene beproevingsnormen of in productnormen)  

De scope kan dan de referenties van de algemene beproevingsnormen of de productnor-
men vermelden, zonder de volledige lijst op te noemen, voor zover het laboratorium zijn 
competentie kan aantonen om alle beproevingen in deze normen uit te voeren.  
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j) Voor voorbeelden van accreditatiescopes van beproevingslaboratoria binnen diverse disci-
plines, wordt verwezen naar de website van BELAC (www.belac.fgov.be of 
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie-
belac/geaccrediteerde-instellingen/beproevingslaboratoria-test). 
 

4.1.2.2. “Flexibele” accreditatiescope  
 
a) Activiteiten die vallen onder een flexibele scope worden als dusdanig aangeduid in de 

accreditatiescope. 
 

b) Voor elke beproevingsgroep binnen een flexibele scope, dienen ten minste volgende ge-
gevens gepreciseerd te worden: 

- toegepaste beproevingstechniek of –principe; 
- product of productgroep; 

- parameter of parametergroep. 

In de flexibele scope wordt enkel verwijzing gemaakt naar de beproevingstechniek of-
principe. Informatie aangaande de specifiek gehanteerde beproevingsmethode dient het 
laboratorium zelf actueel te houden per matrix en parameter (in de gedetailleerde lijst van 
activiteiten, zie verder). Aanvullende specificaties kunnen verplicht worden voor bepaal-
de activiteitensectoren. 
 

c) Binnen de welomlijnde grenzen van zijn flexibele scope heeft een laboratorium toestem-
ming om wijzigingen of toevoegingen aan te brengen in de vorm van : 

- specifieke beproevingsmethoden (met inbegrip van methoden voor staalvoorberei-
ding, extractie enz.)  die ressorteren onder de beproevingstechniek vermeld in de 
BELAC accreditatiescope; 

- specifieke producten en/of specifieke parameters die ressorteren onder de respec-
tievelijke productgroep of parametergroep vermeld in de BELAC accreditatiesco-
pe. 

Een flexibele scope zal echter niet toelaten om zonder tussenkomst van BELAC de scope 
onder accreditatie uit te breiden: 

- met een beproevingsmethode die valt onder een nieuwe beproevingstechniek of –
principe; 

- naar een ander activiteitencentrum. 
 
d) Per beproevingslijn in de flexibele scope (in dit geval overeenkomend met een beproe-

vingsgroep) dient het laboratorium een geactualiseerde, gedetailleerde lijst van individue-
le, specifieke beproevingen bij te houden die hieronder ressorteren (zie §4.3.1.2).   

 
e) Activiteiten die vallen onder een flexibele scope worden steeds vergezeld van een speci-

fieke clausule die expliciteert dat het laboratorium de toelating heeft om in het kader van 
zijn accreditatie de specifieke beproevingen, die ressorteren onder de vermelde beproe-
vingsgroep, uit te voeren onder accreditatie mits het uitvoeren van een aangepaste valida-
tieen/of verificatie overeenkomstig een globaal gedocumenteerd proces zoals opgenomen 
in het managementsysteem van het laboratorium.  
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4.1.2.3. Accreditatiescope dat een deel « vast » en een deel « flexibel » bevat  
 
Geen aanvullende richtlijnen 
 
4.2 Organisatie van audits in geval van “vaste” scopes 
 
4.2.1 Algemene procedure voor evaluatie 

 
a) BELAC zal erop toezien dat alle disciplines binnen een accreditatiescope aan bod komen 

tijdens een volledige accreditatiecyclus. Daarbij zal verzekerd worden dat d.m.v. gerichte 
steekproeven de voornaamste methoden binnen een discipline aan bod komen, inclusief 
aspecten zoals de competentie van het betrokken personeel en het bijwonen van de uitvoe-
ring van beproevingen.  

Bij een initiële audit of uitbreidingsaudit zal in ieder geval een voldoende aantal methoden 
voor elke discipline in de scope aan bod komen. Bij de daaropvolgende toezicht- en ver-
lengingsaudits zal een selectie van disciplines gemaakt worden op basis van een vooraf-
gaandelijk opgemaakt auditprogramma. Dit programma kan op elk moment gewijzigd 
worden indien noodzakelijk geacht, daarbij o.m. rekening houdende met wijzigingen be-
treffende activiteitenvolume, locatie, personeelsbestand of organisatorische structuur maar 
ook met bijvoorbeeld prestaties bij deelname aan proficiency testen. De nodige aandacht 
gaat daarbij ook steeds naar eventueel gewijzigde of geactualiseerde methoden. 

 
b) De selectie van methoden bij de audits door het auditteam kan gebaseerd worden op de 

ervaring van het laboratorium, technische complexiteit van de beproevingsmethoden, risi-
co-inschatting bij eventuele fouten of afwijkingen, en (indien relevant) een combinatie 
van gestandaardiseerde, afgeleide en eigen methoden. Hierbij wordt steeds een evenwicht 
gezocht tussen een volledige opvolging van de uitvoering van beproevingen enerzijds en 
de opvolging van verslagen, validatierapporten en de daarin vastgelegde prestatieparame-
ters (evenals de overeenstemming ervan met eventuele externe en/of wettelijke eisen) , 
rapporten van kwaliteitscontroles en evaluatie van laboruimten en apparatuur anderzijds. 

Deze steekproeven moet voldoende vertrouwen geven dat de activiteiten in de volledige 
accreditatiescope leiden tot de vrijgave van betrouwbare resultaten. 

 
c) De evaluatie van de technische competentie van het laboratorium vormt een belangrijk 

onderdeel van de BELAC audits en kan onder meer aangetoond worden aan de hand van 
deelname aan interne en externe opleidingen, samenwerking met andere organisaties 
werkzaam in dezelfde sector, en kennis en ervaring opgebouwd tijdens de professionele 
loopbaan. 

Wanneer een laboratorium gebruik maakt van eigen ontwikkelde of aangepaste (afgeleide) 
methoden, zal bijzondere aandacht besteed worden aan de technische competentie van de 
daartoe aangeduide verantwoordelijke personeelsleden. Naast de reeds bovengenoemde 
punten kan de specifieke competentie m.b.t.  methodeontwikkeling- en validatie-
activiteiten aangetoond worden aan de hand van deelname aan standaardisatiecomités, we-
tenschappelijke comités of onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten.  

In dit geval zal de technische kennis met betrekking tot de aangewende beproevingsme-
thoden en –technieken, inclusief aspecten als validatie en beoordeling van de geschiktheid 
van de gehanteerde beproevingsmethoden en de kwaliteit van de bekomen resultaten, een 
belangrijk aandachtspunt vormen tijdens de BELAC audit.  
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d) Wanneer een laboratorium in zijn accreditatiescope verwijst naar eigen ontwikkelde of 
aangepaste (afgeleide) methoden, zullen procedures voor de ontwikkeling, validatie, 
goedkeuring, implementatie en beheer (inclusief periodieke herziening) van deze beproe-
vingsmethoden een specifiek aandachtspunt vormen tijdens audits.  

 
e) Vóór opname in de scope dient een laboratorium aan te tonen dat de betreffende beproe-

vingsmethode gevalideerd werd en/of dat via verificatie aangetoond werd dat het laborato-
rium in staat is om deze methode op een correcte wijze uit te voeren. Deze validatie of ve-
rificatie dient uitgevoerd te zijn op basis van een voorafgaandelijke selectie van de te be-
palen prestatiekenmerken en bijhorende welomlijnde toetsingscriteria. 
 
De reikwijdte van de validatie of verificatie die uitgevoerd moet worden is afhankelijk van 
het type beproevingsmethode (bv. kwalitatieve versus kwantitatieve methoden, kwantita-
tieve methode op hoog concentratieniveau versus laag concentratieniveau…) en reeds pu-
bliekelijk beschikbare prestatiekenmerken (bv. voor normatieve beproevingsmethoden).  

Wanneer een laboratorium kan aantonen a.d.h.v. publiekelijk beschikbare prestatieken-
merken dat de beproevingsmethode reeds afdoende gevalideerd werd (bv. voor een ge-
standaardiseerde methode), volstaat een verificatie waarbij de beschikbare prestatieken-
merken als toetsingscriteria mogen aangewend worden. 
 
Voor beproevingsmethoden die reeds opgenomen zijn in de accreditatiescope, zal het la-
boratorium op geregelde tijdstippen evalueren of de prestatiekenmerken nog up-to-date 
zijn (bv. o.b.v. gegevens van kwaliteitscontrole, na wijzigingen in apparatuur of uitvoe-
ringsomstandigheden…). 

 
4.2.2 Behoud van de “vaste” scope 

Zie ook 4.2.1 
 

4.2.3 “Slapende” activiteiten 
 

Beproevingen die niet meer in routine uitgevoerd worden (bijvoorbeeld wegens het uit-
blijven van een monsteraanbod) maar waarvoor een laboratorium nog steeds op regelma-
tige basis (minstens 1/jaar) deelneemt aan kwaliteitscontroles, die een toetsing van de 
meest relevante prestatiekenmerken toelaten, worden niet als slapend beschouwd. 
 

4.2.4 Uitbreiding van de een vaste accreditatiescope 
 
a) Ten einde rekening te houden met de technologische evolutie binnen zijn activiteitendo-

mein of in te spelen op de wensen van zijn klanten, mag het laboratorium op elk moment 
een formele aanvraag bij BELAC indienen om: 
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- Beproevingsmethoden, producten of parameters die reeds opgenomen zijn in zijn 
accreditatiescope aan te passen of uit te breiden. Op basis van de voorgestelde wij-
zigingen zal BELAC onderzoeken of een evaluatie (documentair of ter plaatse) 
vereist is;  

In het geval van beperkte aanpassingen, die nauw aansluiten bij de reeds geaccre-
diteerde activiteiten, kan BELAC tevens een administratieve aanpassing van de 
scope toekennen zonder een hieraan voorafgaande evaluatie. Deze activiteiten zul-
len wel een aandachtspunt vormen bij de eerstvolgende audit;  

- Zijn vaste accreditatiescope uit te breiden met volledig nieuwe specifieke beproe-
vingen; 

- Zijn vaste scope uit te breiden naar andere activiteitencentra; 

- Zijn vaste accreditatiescope uit te breiden met, of te vervangen door een flexibele 
accreditatiescope (zie verder §4.3.5). 

 
b) In elk van voornoemde gevallen zal het laboratorium een voorstel tot formulering van de 

nieuwe of aangepaste beproeving(en) of beproevingsgroep(en) indienen bij BELAC, uit-
gaande van de op dat moment van toepassing zijnde accreditatiescope (waarvan op elk 
moment een kopij bij de BELAC dossierbeheerder kan opgevraagd worden).  

Daarbij zal ook de informatie aangaande activiteitenvolume (aantal beproevingen op jaar-
basis), deelname aan ringonderzoeken en resultaten van ringonderzoeken voor deze aan-
passingen of uitbreidingen aangevuld worden in de daartoe voorziene kolommen van de 
accreditatiescope. 

 
4.2.5   Sancties in geval van het niet respecteren van de accreditatievoorwaarden 
 
Geen aanvullende richtlijnen 
 
4.3 Organisatie van audits in geval van een “flexibele” accreditatiescope 
 
4.3.1   Eisen van toepassing op conformiteitsbeoordelende instellingen die aanvrager zijn 
van een flexibele scope  

 
a) De accreditatie voor een flexibele scope is onderworpen aan het voldoen aan bijzondere 

vereisten (zie verder) en het aantonen van een performant managementsysteem en van de 
verworven ervaring voor de beproevingsgroep(en) die binnen een flexibele scope vallen. 

 
b) In principe zal een eerste aanvraag voor uitbreiding naar een flexibele scope enkel moge-

lijk zijn wanneer het laboratorium reeds geaccrediteerd is voor een vaste scope binnen de 
discipline waarvoor een flexibele scope aangevraagd wordt. Afwijking hiervan kan toege-
staan worden mits een naar behoren gedocumenteerde en gefundeerde argumentatie.  

 
4.3.1.1  Implementatie en beheer van een accreditatie met flexibele scope 

 
Bij de aanvraag voor een flexibele scope, zal het laboratorium voor iedere beproevingsgroep 
minstens volgende zaken dienen voor te leggen: 

- Een gedocumenteerd transparant design/ontwikkelingsproces voor het algemeen 
beheer van de activiteiten die vallen onder de flexibele scope (zie BELAC 2-002 
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§4.3.1) Specifieke eisen kunnen door BELAC worden vastgelegd voor sommige 
activiteitensectoren; 

- Validatie- en/of verificatierapporten van een representatief aantal specifieke be-
proevingen die exemplarisch zijn voor de betreffende beproevingsgroep;  

- Voorstel van formulering voor de BELAC scope, in het bijzonder voor wat betreft 
product- en/of parametergroep en toegepaste beproevingstechniek of –principe. 
Hierbij dienen de grenzen van de flexibiliteit bepaald te worden in functie van de 
aanwezige competentie en middelen en de behoeften van het laboratorium en zijn 
klanten; 

- (Concept van) een gedetailleerde lijst van activiteiten onderliggend aan de flexibe-
le scope. 

 
Het design/ontwikkelingsproces zal 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 daarbij in rekening worden genomen: 

- de steun van het management voor de ontwikkeling van de nieuwe activiteit bin-
nen 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 

een algemeen gedocumenteerd validatie-en/of verificatieproces toepasbaar op de 
beproevingsgroep; 

- toegang tot gekwalificeerd personeel voor de ontwikkeling, validatie, verificatie, 
goedkeuring, uitvoering en supervisie van de activiteiten;het vastleggen van de 
verantwoordelijkheden voor elk van de uit te voeren taken in het kader van het 
beheer van een flexibele scope, met inbegrip van het beheer van de gedetailleerde 
lijst (zie verder). 

 
4.3.1.2 Lijst van activiteiten 
 

- De instelling dient te beschikken over een lijst van specifieke beproevingen die worden 
uitgevoerd onder accreditatie in het kader van de flexibele scope.  

- Deze lijst herneemt, voor elke specifieke beproeving, minstens dezelfde informatie 
zoals vereist voor de beschrijving van een vaste scope. Hier kunnen aanvullende speci-
ficaties verplicht worden voor bepaalde activiteitensectoren. 

- Aan de hand van deze gedetailleerde lijst moet ook ontegensprekelijk aangetoond kun-
nen worden vanaf welk moment de specifieke beproeving onder accreditatie wordt 
toegepast ; ook de basis waarop deze beslissing genomen werd, dient volledig naspeur-
baar te zijn.  

- Deze lijst moet publiekelijk beschikbaar zijn en de accreditatiescope uitgereikt door 
BELAC verwijst naar deze lijst.  

- Deze lijst 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 beproeving in de lijst kan alleen nadat alle nodige stap-
pen, die aantonen dat de betreffende activiteit onder controle is en leidt tot betrouwbare 
resultaten, zijn ondernomen en na formele goedkeuring door het management. 
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4.3.1.3 Contractbeoordeling en dienstverlening aan de klanten  
 
Het laboratorium moet een proces ontwikkelen, documenteren en implementeren voor con-
tractbeoordeling dat toelaat om een aanvraag voor een beproeving die valt binnen haar flexi-
bele accreditatiescope maar die nog niet eerder is uitgevoerd (dus nog niet opgenomen in de 
gedetailleerde lijst) te behandelen.  
 
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 orga-
nisatie valt.  
 
Het proces van contractbeoordeling moet eveneens garanderen dat:  
 
- de klant zal worden geïnformeerd over het feit dat de effectieve uitvoering van de be-

proeving en de daaropvolgende uitgave van een testrapport onder accreditatie maar 
kunnen gebeuren nadat het proces van design/ontwikkeling doorlopen zijn en de for-
mele update van de lijst van activiteiten is gebeurd;  

- de termijn van uitvoering en de prijs dienen duidelijk gecommuniceerd te worden.  
 
 
4.3.2 Beoordelingsmodaliteiten 
 
De bepalingen vermeld onder §4.2.1 zijn tevens hier van toepassing. Enkel aanvullingen spe-
cifiek voor flexibele scope worden hier vermeld. 
 
a) Tijdens de BELAC audit zal, naast de reeds vernoemde punten onder § 4.2.1, bijzon-

dere aandacht besteed worden aan:  

- de competentie, kwalificaties en permanente vorming van de personeelsleden 
die de verantwoordelijkheid dragen in de ontwikkeling, goedkeuring en beheer 
van beproevingsmethoden binnen de flexibele scope; 

- het prestatieniveau van de betrokken apparatuur; 

- aanwezigheid van adequate technische procedures en eventueel vereiste wette-
lijke documenten; 

- het validatie- en verificatieproces voor wijziging of toevoeging van methoden 
onder de flexibele scope en registraties met betrekking tot het doorlopen van 
deze processen; 

- de oplijsting van de individuele, specifieke beproevingen die ressorteren onder 
de flexibele scope en waarvoor het validatie- of verificatieproces doorlopen 
werd, met een bijzonder aandacht voor de activiteiten die sinds voorgaande 
audit zijn toegevoegd of gewijzigd. Daarbij zal ook beoordeeld worden of de 
link tussen de BELAC scope, de gedetailleerde lijst van het laboratorium en 
hetgeen gerapporteerd wordt aan de klant voldoende éénduidig en transparant 
is; 

- het prestatieniveau van het managementsysteem en de algemene organisatori-
sche aspecten m.b.t. het beheer van de activiteiten die onder de flexibele scope 
ressorteren. Volgende aspecten worden daarbij in beschouwing genomen : con-
tractbeoordelingen en informatie aan de klant, interne audits, management re-
view, opleidingen en bevoegdheidsverklaringen, meetonzekerheid, apparatuur 
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en herleidbaarheid, deelname aan proficiency testen en interne kwaliteitscon-
troles en rapportering aan de klant;  

- Identificatie van  risico’s in verband met de laboratoriumactiviteiten die vallen 
onder de flexibele scope; 

- Toezicht op minder frequent uitgevoerde activiteiten. 
  

b) Voor elke beproevingsgroep zal de auditor een selectie en evaluatie uitvoeren van de 
meest representatieve en kritische beproevingen en de corresponderende uitrusting. 
Als criterium voor de selectie zal rekening gehouden worden met : 

- de graad van complexiteit van de meettechniek; 

- de omvang van de gevolgen verbonden aan een foutief testresultaat; 

- de frequentie van uitvoering van de activiteiten   
 
De auditor beoordeelt daarbij concrete voorbeelden van activiteiten waarvoor de instelling 
haar proces voor het beheer van een flexibele scope heeft geïmplementeerd. 

 
 

4.3.3 “Slapende” activiteiten 

Een laboratorium zal inzake het beheer van zijn flexibele scope ook beschrijven hoe wordt 
omgegaan met beproevingen op de gedetailleerde lijst, die niet meer in routine uitgevoerd 
worden en als slapend beschouwd moeten worden. 

 
4.3.4 Uitbreiding van een accreditatie met een flexibele scope 

 
Ten einde rekening te houden met de technologische evolutie binnen zijn activiteitdomein of 
in te spelen op de wensen van zijn klanten mag het laboratorium een aanvraag bij BELAC 
indienen tot: 

- uitbreiding van zijn scope naar één of meer beproevingsgroepen; 
- uitbreiding van zijn scope naar andere activiteitencentra. 

 
Een eerste aanvraag voor uitbreiding naar een flexibele scope zal gevolgd worden door de 
organisatie van een audit ter plaatse, waarbij naast de technische beoordeling ook de nodige 
aandacht besteed zal worden aan de management- en beheeraspecten met betrekking tot de 
flexibele scope. 
 
Elke uitbreidingsaanvraag dient voldoende informatie te bevatten omtrent de activiteiten 
waarvoor uitbreiding wordt gevraagd (zie ook laatste paragraaf onder §4.2.4) en zal onder-
zocht worden door BELAC, die in functie van de aard van het dossier, minimum een docu-
mentaire audit en in het voorkomende geval een audit ter plaatse zal organiseren. 

 
4.3.5 Sancties in geval van het niet respecteren van de accreditatievoorwaarden 
 
Geen aanvullende richtlijnen 
___________________________________________________________________________ 


