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ACCREDITATIESCOPE TOEGEKEND AAN EEN ORGANISA-

TOR VAN BEKWAAMHEIDSBEPROEVINGEN 

leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 

1 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Het huidig document dient tot aanvulling van het document BELAC 2-002 “Accredita-

tiecertificaat en bijhorende accreditatiescope: algemene leidraden voor de formulering 

en de beoordeling” en moet bijgevolg ook steeds samen met BELAC 2-002 gelezen en 

toegepast worden.  

 

In dit document worden meer specifieke richtlijnen weergegeven voor de omschrij-

ving en beoordeling van een accreditatiescope toegekend aan een organisator van 

bekwaamheidsbeproevingen.  

 

De bepalingen beschreven in dit document maken expliciete verwijzing naar de be-

treffende 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 NBN EN ISO/IEC 17011 en de EA en ILAC leidraden, meer bepaald 

het document ILAC G18; 

- de leidraden voor het uitvoeren van de accreditatieprocedure (documenten 

BELAC 3-11 en BELAC 3-12); 

- de algemene leidraden voor de accreditatie van multi-sites instellingen (BE-

LAC 1-04). 

2 BESTEMMELINGEN 

- De leden van de Coördinatiecommissie 

- De leden van het Accreditatiebureau 

- Het Accreditatiesecretariaat 

- De auditoren 

- De geaccrediteerde instellingen 
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3 SPECIFIEKE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR 

ORGANISATOREN VAN BEKWAAMHEIDSBEPROEVINGEN 

(AANVULLING OP BELAC 2-002 § 3:  DEFINITIES) 

 

In aanvulling bij de definities vermeld in de norm ISO/IEC 17043 zijn de hierna vol-

gende definities van toepassing : 

 

Product of matrix of artefact  

Type monster, product, artefact, referentiemateriaal, apparaat, materiaal, meetstan-

daard, dataset of andere informatie gebruikt voor een geschiktheidsbeproeving (PT 

item). 

Parameter of eigenschap 

Karakteristiek/kenmerk/grootheid (van een PT item) dat bepaald wordt in een ge-

schiktheidsbeproeving en waaraan een waarde (‘assigned value’) is toegekend. 

Opmerking: Het begrip waarde omvat ook kwalitatieve gegevens (bv. identiteit of ordinale 

gegevens)  
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4 SPECIFIEKE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR 

ORGANISATOREN VAN GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN 

(AANVULLING OP BELAC 2-002 §4: ALGEMENE BEPALINGEN) 

4.1 Accreditatiecertificaat en accreditatiescope: concept en regels voor de weer-

gave 

 

4.1.1 Weergave van het accreditatiecertificaat 

Geen aanvullende richtlijnen 

 

4.1.2 Weergave van de accreditatiescope 

Elk type van geschiktheidsbeproeving dat valt onder de accreditatie van de organisa-

tor van geschiktheidsbeproevingen, dient ondubbelzinnig te worden gepreciseerd in 

de accreditatiescope. De mate van detail die daarbij gehanteerd wordt, zal afhangen 

van het feit of het gaat om een vaste scope of een flexibele scope en de graad van 

flexibiliteit die is toegekend door BELAC na een grondige evaluatie van de ervaring en 

de competentie van de organisator van geschiktheidsbeproevingen  

 

BELAC is zich bewust van het belang van geschiktheidsbeproevingen ten behoeve van 

laboratoriumactiviteiten en van het feit dat een zekere mate van flexibiliteit in de ac-

creditatiescope essentieel is om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de 

laboratoria en zal daar tijdens zijn audits ook steeds rekening mee houden.  

De mate van detail van de accreditatiescope zal afhankelijk zijn van het niveau van 

flexibiliteit dat BELAC kan toestaan na grondige evaluatie van de mogelijkheden, erva-

ring en competentie van de organisator van bekwaamheidsbeproevingen. De bepa-

lingen voor de omschrijving van een accreditatiescope van een organisator van be-

kwaamheidsbeproevingen zijn beschreven in § 4.1.2.1 (voor een vaste accreditatie-

scope) en § 4.1.2.2 (voor een flexibele accreditatiescope). 

 

De accreditatiescope kan bestaan uit een vast en een flexibel gedeelte. 

 

4.1.2.1 Weergave van een vaste accreditatiescope 

a) Een vaste accreditatiescope is aangewezen voor bekwaamheidsbeproevingen 

met een repetitief karakter (bv. jaarlijks weerkerende bekwaamheidsbeproe-

vingen of PT schema’s). Ook wanneer een organisator van bekwaamheidsbe-

proevingen weinig ervaring heeft of slechts een beperkte competentie kan 

aantonen tijdens een audit, zal de scope beperkt worden tot een vaste accre-

ditatiescope.  
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De formulering zal in dit geval bestaan uit een gedetailleerde lijst van type 

bekwaamheidsbeproevingen, nauwkeurig omschreven met betrekking tot 

product/materiaal/artefact en parameter/eigenschap, waarvoor de conformi-

teit met de accreditatievereisten werd vastgesteld. De accreditatiescope 

geeft met andere woorden de specifieke bekwaamheidsbeproevingen weer 

waarvoor tijdens een audit conformiteit met de van toepassing zijnde eisen 

kon worden vastgesteld voor wat betreft de organisatie ervan.  

 

b) In lijn met de eisen van ISO/IEC 17011 §7.8.3 e), worden minstens volgende 

elementen gespecifieerd voor elke lijn in de vaste scope (i.e. voor elke afzon-

derlijke bekwaamheidsbeproeving of PT schema) : 

 

- Unieke identificatie van de bekwaamheidsbeproeving (PT schema) : naam,  

nummer of andere duidelijke en unieke identificatie van het PT schema 

- product/matrix/artefact dat het voorwerp uitmaakt van de bekwaam-

heidsbeproeving (PT schema); 

- parameter/eigenschap die bepaald wordt in de bekwaamheidsbeproeving; 

 

Waar nodig geacht door BELAC, zal ook het bereik en de onzekerheid geas-

socieerd met de toegekende (kwantitatieve) waarden of de aard van de be-

kwaamheidsbeproeving (kwalitatief, kwantitatief of interpretatief) gepreci-

seerd worden. 

   

c) Voorafgaand aan elke audit zal een organisator van bekwaamheidsbeproevin-

gen per lijn in de accreditatiescope ook aanvullende info dienen aan te reiken 

met betrekking tot : 

- Aantal PT rondes uitgevoerd in het afgelopen jaar (of datum van de laatste 

PT ronde indien in het afgelopen jaar geen PT ronde werd georganiseerd) 

- Type PT schema 

- Procedure voor de bepaling van de toegekende waarde 

- Activiteiten die worden uitbesteed en aan wie deze worden uitbesteed 

   

Wijziging of uitbreiding van een vaste scope is maar mogelijk na evaluatie en goed-

keuring door BELAC : hiervoor zal dan ook een formele aanvraag bij BELAC ingediend 

moeten worden.   
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Voorbeelden van presentatie van een vaste accreditatiescope :  

 

• In de sector kalibratie : 

Identificatiecode   

PT schema 
Product/matrix/artefact 

Parameter/ 

eigenschap 
Meetbereik 

TEMP.01 Vloeistof in glas thermome-

ters 

Temperatuur 0-50 °C 

 

• In de sector beproevingen  : 

Identificatie-code   

PT schema 
Product/matrix/artefact Parameter/eigenschap 

MILKINC Melk Vetgehalte 

 

 

• In de sector medische beproevingen : 

Identificatie-code   

PT schema 
Product/matrix/artefact Parameter/eigenschap 

S_OES Serum Oestradiol 

  

4.1.2.2 Weergave van een flexibele accreditatiescope 

a) Wanneer een organisator van bekwaamheidsbeproevingen tijdens een audit 

voldoende ervaring en competentie kan aantonen om een zekere reeks van PT 

schema’s binnen eenzelfde technisch domein (bv. Microbiologie – eetwaren) uit 

te voeren, kan deze competentie het best weerspiegeld worden in een flexibele 

accreditatiescope. 

 

b) In een flexibele accreditatiescope van organisatoren van bekwaamheidsbe-

proevingen kan flexibiliteit enkel van toepassing zijn op niveau van pro-

duct/matrix/artefact en/of op niveau van parameter/eigenschap. 

 

Concreet betekent dit dat in de accreditatiescope eerder groepen van PT 

schema’s, in termen van: 

- groepen van producten/matrices/artefacten of  

- groepen van parameters/eigenschappen of 

- een combinatie van groepen van producten/matrices/artefacten en   

           groepen van parameters/eigenschappen  

worden gedefinieerd in plaats van individuele PT schema’s (met een welomlijn-

de, gedetailleerde beschrijving van product/matrix/artefact en parame-

ter/eigenschap) zoals in een vaste accreditatiescope het geval is.  

  

De groepen dienen zodanig geformuleerd te zijn dat er geen verwarring moge-

lijk is over de concrete producten/matrices/artefacten en/of concrete parame-
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ters/eigenschappen die door de betreffende groepen afgedekt kunnen worden, 

noch over de omvang en reikwijdte hiervan. 

 

Zo kan een organisator van bekwaamheidsbeproevingen -zonder dat een uit-

breiding van de accreditatiescope bij BELAC moet worden aangevraagd- een 

verscheidenheid aan PT schema’s uitvoeren, die vallen onder de noemer van de 

groepen van producten/matrices/artefacten en/of groepen van parameters/ 

eigenschappen zoals gedefinieerd in de accreditatiescope. Dit laat bijvoorbeeld 

ook toe om snel en flexibel in te spelen op aanvragen van klanten voor niet-

routinematige PT schema’s. 

 

De mate van competentie en ervaring van een organisator van bekwaamheids-

beproevingen inzake de organisatie van bekwaamheidsbeproevingen en zijn 

bereik van kennis inzake  

- de producten/matrices/artefacten,  

- de parameters/eigenschappen,  

- de gebruikte analysemethoden voor de karakterisering en de eventuele 

stabiliteits- en homogeniteitsbepaling van de PT items  

- de analysemethoden gehanteerd door de deelnemers aan de bekwaam-

heidsbeproevingen  

- de (statistische) methoden gebruikt voor de evaluatie van de performan-

tie van de deelnemers 

vormen de sleutelfactoren bij de bepaling van de reikwijdte van de flexibiliteit 

in een accreditatiescope. 

 

c) Activiteiten die vallen onder een flexibele scope worden als dusdanig aange-

duid in de accreditatiescope. Een clausule/disclaimer verwijst ook steeds uit-

drukkelijk naar de beschikbare en actuele lijst van PT schema’s die georgani-

seerd werden binnen de reikwijdte van de flexibele scope, zoals onder d) be-

schreven 

 

d) Per lijn in de flexibele accreditatiescope, die een reflectie geeft van een groep 

van PT schema’s waarvoor de organisator zijn ervaring en competentie heeft 

kunnen aantonen, houdt de organisator een actuele en gedetailleerde lijst bij 

van de individuele PT schema’s die onder noemer van deze groep van PT 

schema’s zijn geproduceerd.  

 

Het opnemen van een PT schema in de gedetailleerde lijst kan alleen na forme-

le goedkeuring door het management en nadat alle nodige stappen, die aanto-

nen dat het specifieke proces voor de uitvoering van het PT schema onder con-

trole is en leidt tot een betrouwbare evaluatie van de prestaties van de deel-

nemers, zijn ondernomen.  
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De gedetailleerde lijst bevat minstens de volgende informatie: 

- bij flexibiliteit op niveau van product/matrix/artefact: specificatie van de 

concrete, welomschreven producten/matrices/artefacten die onder accre-

ditatie als PT item aangeboden worden, met een duidelijke link naar de 

groep van producten/matrices/artefacten (zoals vermeld in de BELAC sco-

pe) waaronder deze vallen.  

- bij flexibiliteit op niveau van parameter/eigenschap: specificatie van de 

concrete, vastomlijnde parameters/eigenschappen die in PT schema’s wor-

den aangeboden, met een duidelijke link naar de groep van parame-

ters/eigenschappen (zoals vermeld in de BELAC scope) waaronder deze val-

len. Het moet daarbij ook duidelijk zijn of het gaat om kwalitatieve of kwan-

titatieve parameters/eigenschappen. 

- per opgelijst PT schema:  

o type PT schema 

o procedure voor de bepaling van de toegekende waarde 

o identificatie van de deelprocessen die uitbesteed worden (zoals bv. pro-

ductie & processing PT items, beoordeling homogeniteit en/of stabiliteit, 

karakterisering, opslag, distributie); 

o datum sinds wanneer het PT schema onder accreditatie wordt uitge-

voerd; 

o waar nodig geacht door BELAC: aanvullende specificaties zoals bijvoor-

beeld het bereik en de onzekerheid van de toegekende waarden.  

 

In elk geval moet de informatie over welke concrete en specifieke PT schema’s 

(die vallen onder noemer van de flexibele scope) gedekt worden door de ac-

creditatie transparant en nauwkeurig zijn. 

 

De gedetailleerde lijst dient op vraag van BELAC of eender welke andere geïn-

teresseerde of belanghebbende partij op eenvoudig verzoek beschikbaar te 

worden gesteld. In ieder geval wordt deze lijst voorafgaand aan elke audit door 

de organisator van bekwaamheidsbeproevingen aangereikt aan BELAC.  

 

e) Een flexibele scope zal niet toelaten om zonder tussenkomst van BELAC de ac-

tiviteiten uit te breiden: 

- naar een nieuwe accreditatietoepassing, die valt onder een nieuwe accredi-

tatienorm; 

- naar PT schema’s die behoren tot een volledig nieuw competentiedomein  

- naar een ander activiteitencentrum 
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Voorbeelden van presentatie in een flexibele accreditatiescope: 

• In de sector kalibratie : 

Algemene 

code 

Product/matrix/artefact   Parameter/   

eigenschap 

FLEX_T01 Vloeistof in glas thermometers  Temperatuur  (*) 

  (*) De organisator van geschiktheidsbeproevingen houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geac-

tualiseerde en gedetailleerde lijst bij van de specifieke PT schema's (in termen van specifieke pro-

ducten/matrices/artefacten en specifieke  parameters/eigenschappen) die onder accreditatie worden 

uitgevoerd  (conform de bepalingen van BELAC 2-109). 

 

Algemene 

code 

Product/matrix/artefact   Parameter/ eigenschap 

FLEX_T02 Elk type van meetinstrument voor 

temperatuur (*) 

Temperatuur  (*) 

  (*) De organisator van geschiktheidsbeproevingen houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geac-

tualiseerde en gedetailleerde lijst bij van de specifieke PT schema's (in termen van specifieke pro-

ducten/matrices/artefacten en specifieke  parameters/eigenschappen) die onder accreditatie worden 

uitgevoerd  (conform de bepalingen van BELAC 2-109). 

 

• In de sector beproevingen : 

Algemene code Product/matrix/artefact   Parameter/eigenschap 

MILK_FLEX01 Melk  Nutritionele eigenschappen (*) 

(*) De organisator van geschiktheidsbeproevingen houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geac-

tualiseerde en gedetailleerde lijst bij van de specifieke PT schema's (in termen van specifieke pro-

ducten/matrices/artefacten en specifieke  parameters/eigenschappen) die onder accreditatie worden 

uitgevoerd  (conform de bepalingen van BELAC 2-109). 

 

Algemene code Product/matrix/artefact   Parameter/eigenschap 

MILK_FLEX02 Levensmiddelen van dier-

lijke oorsprong (*) 

Nutritionele eigenschappen (*) 

(*) De organisator van geschiktheidsbeproevingen houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geac-

tualiseerde en gedetailleerde lijst bij van de specifieke PT schema's (in termen van specifieke pro-

ducten/matrices/artefacten en specifieke  parameters/eigenschappen) die onder accreditatie worden 

uitgevoerd  (conform de bepalingen van BELAC 2-109). 

 

• In de sector medische beproevingen : 

Algemene code Product/matrix/artefact Parameter/eigenschap 

FLEX_HOR Serum Hormonen (*) 
(*) De organisator van geschiktheidsbeproevingen houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geac-

tualiseerde en gedetailleerde lijst bij van de specifieke PT schema's (in termen van specifieke pro-

ducten/matrices/artefacten en specifieke  parameters/eigenschappen) die onder accreditatie worden 

uitgevoerd  (conform de bepalingen van BELAC 2-109). 

 



BELAC 2-109 R1–2022   12/17 
 

 

4.2 Organisatie van audits in geval van vaste accreditatiescopes  

4.2.1 Algemene procedure voor evaluatie 

 

a) Het doel van een audit is om de competentie van een organisator van bekwaam-

heidsbeproevingen te beoordelen, in het bijzonder voor wat betreft de organisatie 

van de specifieke PT schema’s zoals opgenomen in de accreditatiescope.   

Naast een beoordeling van de invulling van de eisen van ISO/IEC 17043, zal ook een 

toetsing tegen de eisen van ISO/IEC 17025 uitgevoerd worden voor wat betreft de 

testen die worden uitgevoerd als onderdeel van het proces (om homogeniteit en sta-

biliteit te bepalen en/of om de PT items te karakteriseren). Wanneer deze testen in 

house uitgevoerd worden, kan de organisator van bekwaamheidsbeproevingen er 

ook voor opteren om een afzonderlijke accreditatie volgens ISO/IEC 17025 aan te 

vragen voor deze testen. Deze ISO/IEC 17025 accreditatie kan als voldoende be-

schouwd worden om te voldoen aan de relevante eisen van ISO/IEC 17043 voor wat 

betreft de testactiviteiten. 

 

b) De evaluatie zal gebaseerd zijn op een evenwichtige verdeling van: 

- onderzoek van procedures en werkinstructies; 

- nazicht van registraties; 

- interviews met het personeel; 

- observatie van specifieke activiteiten verbonden aan de organisatie van be-

kwaamheidsbeproevingen voor zover deze door de organisator zelf uitgevoerd 

worden zoals voorbereiding, verpakking, karakterisering, opslag,  transport en dis-

tributie van PT items, de realisatie van testen in het kader van homogeniteits- 

en/of stabiliteitsstudies en/of karakterisering van het PT item; 

- als er geen PT activiteiten in uitvoering zijn op het moment van de audit, kunnen 

specifieke activiteiten ook gedemonstreerd worden (simulatie) maar dit kan de 

reëel uitgevoerde activiteiten, waarbij alle invloeden in beschouwing genomen 

worden, niet systematisch vervangen. 

- beoordeling van een volledige PT ronde, van planning/design tot rapportering van 

de resultaten voor minstens 1 specifiek PT schema dat valt onder de accreditatie-

scope. 

 

Tijdens de audit zal ook specifieke aandacht besteed worden aan : 

- kennis- en  competentie van het personeel dat betrokken is in de organisatie van 

bekwaamheidsbeproevingen (onder meer betrekking tot de pro-

ducten/matrices/artefacten en de parameters/eigenschappen die onderwerp 

uitmaken van de PT schema’s die de organisator onder accreditatie aanbiedt, de 

gebruikte analysemethoden voor de karakterisering en de eventuele stabiliteits- 

en homogeniteitsbepaling van de PT items, de analysemethoden gehanteerd door 
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de deelnemers aan de bekwaamheidsbeproevingen, de (statistische) methoden 

gebruikt voor de evaluatie van de performantie van de deelnemers); 

- competentiebeheer van de onderaannemers waarop beroep gedaan wordt voor 

specifieke taken in het proces (waar van toepassing); 

- het beheer en de supervisie van de uitbestede activiteiten (waar van toepassing); 

- methoden gehanteerd voor de (statistische) evaluatie van de resultaten van deel-

nemers aan bekwaamheidsbeproevingen; 

- communicatie en informatie-uitwisseling met deelnemers aan bekwaamheidsbe-

proevingen. 

 

c) Bij een initiële audit zal de beoordeling bestaan uit: 

- evaluatie van het proces voor één of meerdere PT schema’s, exemplarisch voor 

de volledige voorgelegde accreditatiescope; 

- waarneming van de realisatie van specifieke activiteiten (voor zover deze door de 

organisator zelf uitgevoerd worden) in de organisatie van een bekwaamheidsbe-

proeving.  

 

d) Bij de audits, die vervolgens binnen een accreditatiecyclus worden georganiseerd, zal 

de beoordeling bestaan uit: 

- evaluatie van het proces voor één of meerdere PT schema’s, exemplarisch voor 

één of meerdere specifiek competentiedomeinen in de accreditatiescope; 

- minstens éénmaal op een cyclus: waarneming van de realisatie van specifieke ac-

tiviteiten (voor zover deze door de organisator zelf uitgevoerd worden) in de or-

ganisatie van een bekwaamheidsbeproeving. 

 

De competentiedomeinen die per audit aan bod zullen komen, worden vastgelegd in het 

auditprogramma dat voorafgaand aan elke cyclus wordt opgesteld. Daarbij wordt onder 

meer rekening gehouden met de complexiteit en het volume aan activiteiten.  

 

Dit programma kan indien nodig gewijzigd worden rekening houdend met bijvoorbeeld 

wijzigingen in het volume van de activiteiten, de activiteitencentra, personeel, organisa-

tie maar ook met de resultaten van elke BELAC-audit. 

 

BELAC zal er in elk geval op toezien dat alle competentiedomeinen binnen een accredi-

tatiescope aan bod komen tijdens een volledige accreditatiecyclus. 

 

e) Indien de organisator van bekwaamheidsbeproevingen actief is in meerdere activitei-

tencentra wordt er in het auditprogramma rekening gehouden met de bepalingen 

van toepassing op multi-site instellingen (BELAC 1-04). 

 

4.2.2 Behoud van de vaste accreditatiescope 

Geen aanvullende richtlijnen. 
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4.2.3 “Slapende” activiteiten 

Geen aanvullende richtlijnen. 

 

4.2.4 Uitbreiding van een vaste accreditatiescope 

a) Ten einde in te spelen op de wensen van zijn klanten, mag de instelling op elk 

moment een formele aanvraag bij BELAC indienen om: 

o De bekwaamheidsbeproevingen zoals opgenomen in de accreditatiescope 

aan te passen of uit te breiden. Op basis van de voorgestelde wijzigingen zal 

BELAC 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 aan-

passing van toepassingsgebied toekennen zonder een hieraan voorafgaande 

evaluatie. Deze activiteiten zullen in dat geval wel een aandachtspunt vor-

men bij de eerstvolgende audit;  

o een accreditatiescope uit te breiden met volledig nieuwe specifieke be-

kwaamheidsbeproevingen ; 

o een accreditatiescope uit te breiden met, of te vervangen door een flexibele 

accreditatiescope (zie verder §4.3.4). 

 

b) In elk van voornoemde gevallen zal de organisator van bekwaamheidsbeproe-

vingen een voorstel tot formulering van de nieuwe of te wijzigen activiteiten 

activiteiten indienen bij BELAC, uitgaande van de op dat moment van toe-

passing zijnde accreditatiescope (waarvan op elk moment een kopij bij de 

BELAC dossierbeheerder kan opgevraagd worden).  

Daarbij zal ook de informatie aangaande het aantal uitgevoerde PT rondes op 

jaarbasis, het type PT schema, de procedure voor de bepaling van de toege-

kende waarde en de activiteiten die uitbesteed worden, voorgelegd worden 

aan BELAC.  

 

4.2.5 Sancties in geval van het niet respecteren van de accreditatie-eisen 

Geen aanvullende richtlijnen 

 

4.3 Organisatie van audits in geval van een flexibele accreditatiescope  

4.3.1 Eisen van toepassing op conformiteitsbeoordelingsinstellingen die aanvrager 

zijn van een flexibele accreditatiescope 

a) Een organisator van bekwaamheidsbeproevingen dient bij de aanvraag van een 

flexibele scope bewijs te kunnen leveren van: 
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- voldoende ervaring inzake de organisatie van bekwaamheidsbeproevingen;  

- toereikende kennis inzake: 

o de producten/matrices/artefacten, de parameters/eigenschappen 

en de gebruikte analysemethoden (i.k.v. stabiliteit- en homogeni-

teitstudies en karakterisering van PT items);  

o data-analyse en (statistische) evaluatie van de performantie van 

deelnemers aan bekwaamheidsbeproevingen. 

Tijdens de audit zal er specifiek aandacht besteed worden aan bovenstaande 

punten en zal ook nagegaan worden dat de algemene werking van de organisa-

tor van bekwaamheidsbeproevingen steunt op een performant managementsys-

teem, dat een consistente, kwaliteitsvolle en betrouwbare performantie-

evaluatie van deelnemende laboratoria moet borgen.   

b) Gezien de specifieke context waarin organistoren van bekwaamheidsbeproevin-

gen werkzaam zijn en het belang van enige flexibiliteit in hun werking om snel te 

kunnen inspelen op vragen van laboratoria, die beroep doen op bekwaamheids-

beproevingen om de betrouwbaarheid van hun resultaten te onderbouwen, mag 

een accreditatieaanvraag met flexibele accreditatiescope reeds ingediend wor-

den vanaf de initiële audit.   

c) Bij de aanvraag voor een flexibele scope, zal de organisator van bekwaamheids-

beproevingen, voor elke groep van PT schema’s (in termen van groep van pro-

ducten/matrices/artefacten en/of groep van parameters/eigenschappen) min-

stens volgende zaken dienen voor te leggen:  

- Een gedocumenteerd proces voor het beheer van aanvragen voor de or-

ganisatie van nieuwe, nog niet eerder georganiseerde PT schema’s, die val-

len onder de noemer van de bekwaamheidsbeproevingen (uitgedrukt in 

termen van een groep van producten/matrices/artefacten en/of een groep 

van parameters/eigenschappen) opgenomen in de flexibele scope. In dit 

proces dienen de elementen, die in rekening moeten genomen worden en 

de stappen die uitgevoerd moeten worden bij dergelijke aanvragen, zijn 

vastgelegd. Ook de verschillende verantwoordelijkheden inzake het be-

heer van de activiteiten die ressorteren onder de flexibele scope moeten 

hierin opgenomen zijn. 

- Een voorstel van formulering voor een flexibele accreditatiescope, waarbij 

de mate van flexibiliteit een reflectie moet zijn van de aantoonbare com-

petentie en ervaring, de beschikbare middelen, en de behoeften van de or-

ganisator van bekwaamheidsbeproevingen alsook die van zijn klanten. Dit 

voorstel zal tijdens de audit beoordeeld en al dan niet bevestigd worden in 

functie van de vaststellingen van het auditteam. 

- Een voorstel van gedetailleerde lijst van specifieke bekwaamheidsbeproe-

vingen die vallen onder de noemer van de bekwaamheidsbeproevingen 
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zoals opgenomen in de flexibele scope aan de hand van dewelke de orga-

nisator van bekwaamheidsbeproevingen zijn kennis en ervaring in de orga-

nisatie van bekwaamheidsbeproevingen in het domein, zoals opgenomen 

in de voor accreditatie voorgelegde flexibele scope, kan aantonen. 

 

4.3.2 Beoordelingsmodaliteiten 

Naast de bepalingen zoals opgenomen onder §4.2.1 van dit document, die ook van 

toepassing blijven voor flexibele accreditatiescopes, zal bij elke beoordeling van een 

organisator van bekwaamheidsbeproevingen, die beschikt over een flexibele accredi-

tatiescope, onder meer ook specifieke aandacht gaan naar: 

- de gedetailleerde lijst en in het bijzonder de PT schema’s die toegevoegd 

zijn sinds voorgaande audit en vallen binnen de reikwijdte  van de flexibele 

scope;  

- de algemene organisatorische aspecten in verband met de organisatie van 

nieuwe PT schema’s die vallen binnen de reikwijdte  van de flexibele sco-

pe, 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 sleutel-

personeel betrokken bij de activiteiten die vallen onder de flexibele scope; 

- aanwezigheid van geschikte (technische) procedures om kwaliteitsvolle en 

betrouwbare PT schema’s te organiseren binnen de reikwijdte van de sco-

pe; 

- doeltreffendheid van het managementsysteem in de ondersteuning van 

een consistente organisatie van kwaliteitsvolle en betrouwbare PT sche-

ma’s; 

- registraties met betrekking tot validaties, verificaties en kwaliteitsbor-

gingscontroles waar relevant. 

 

4.3.3 “Slapende” activiteiten 

Geen aanvullende richtlijnen 

 

4.3.4 Uitbreiding van een accreditatie met een flexibele scope 

Ten einde rekening te houden de wensen van zijn klanten mag een orgnisator van be-

kwaamheidsbeproevingen op elk moment een aanvraag bij BELAC indienen tot uit-

breiding van de accreditatiescope met één of meerdere groepen van pro-

ducten/matrices/artefacten en/of groepen van parameters/eigenschappen.  

 

Elke uitbreidingsaanvraag dient voldoende informatie te bevatten omtrent de activi-

teiten waarvoor uitbreiding wordt gevraagd (zie ook onder §4.2.4) en zal onderzocht 

worden door BELAC, in functie van de aanvraag en de historiek van het dossier, mi-



BELAC 2-109 R1–2022   17/17 
 

 

nimum een documentaire 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. 

 

__________________________________________________________________________________ 


