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BELAC 2-405 -LIQ   Rev 0-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de 
keuringsinstellingen erkend voor de herijk van 
meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC 
(www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige versies. 
 
 

Van toepassing vanaf:  01.06.2016 
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HISTORIEK VAN HET DOCUMENT 
 
 

Herziening en 
datum van 

goedkeuring 
Reden van de herziening 

Draagwijdte van de 
herziening 

0   
CC  
(schriftelijke 
procedure) 
19.04.2016 

Nieuw document. 
 
Integratie in de documentatie van BELAC van de instructie 
E63100 4-B-01 van de Dienst Wettelijke Metrologie  met 
betrekking tot de erkenning van de keuringinstellingen voor de 
herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. 
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1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE 
DOCUMENTEN 

 
Het voorliggende document heeft tot doel de keuringsinstellingen te informeren die erkend 
zijn voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. 

 

2. BESTEMMELINGEN 

 
Met opvolging bij actualisatie: 
 
- De leden van de Coördinatiecommissie  
- De leden van het Accreditatiebureau  
- Het Accreditatiesecretariaat  
- De auditoren en experten 
- De geaccrediteerde instellingen (keuringsinstellingen, erkend voor de herijk van meetinstallaties 

voor andere vloeistoffen dan water) 
 
Zonder opvolging bij actualisatie: Elke externe aanvrager 
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3. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

3.1. Identificatie 
van de activiteit 

LIQ 

3.2. Type(s) 
conformiteitsbeoor
deling en 
accreditatienorm 

Inspectie (herijk) van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water 

Accreditatie volgens NBN EN ISO 17020: 2012 

3.3. Classificatie(s) 
overeenkomstig 
BELAC 6-017 

6.14.5 (quantities of liquids other than water) 

3.4. Referentie-
document(en) voor 
de activiteit   

• Koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de herijk van 
meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water 

• Geldige versie van de instructie E63100 4-B-01, beschikbaar op de site 
van de FOD Economie:  

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Metrolo
gie/wettelijke_metrologie/erkende_keuringsinstellingen_e-metrosysteem/ 

3.5. Instelling 
verantwoordelijk 
voor de 
ontwikkeling en het 
onderhoud van de 
activiteit  

FOD Economie - Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 

Dienst Wettelijke Metrologie 
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4. BIJZONDERE VEREISTEN VAN TOEPASSING OP DE 
CONFORMITEITSBEOORDELENDE INSTELLING 
 

Keuringsinstellingen die herijkverrichtingen uitvoeren van meetinstallaties voor andere vloeistoffen 
dan water zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van het K.B van 26 september 2013 en 
van de instructie E63100 4-B01, vermeld onder 3.4. (referentiedocumenten voor de activiteit). 
 
Gedurende accreditatie-audits, zal een specifieke beoordeling gebeuren om de naleving van de 
specifieke vereisten van deze instructie na te gaan, waarbij alle relevante informatie opgenomen zal 
worden in het auditverslag. 

 
5. BIJZONDERE VEREISTEN VAN TOEPASSING OP BELAC 

 
Voor Type C keuringsinstellingen is de uitzondering vermeld in clausule b), van bijlage A.3 van de 
norm NBN EN ISO/IEC 17020: 2012 van kracht: 

“Wanneer ontwerp/vervaardiging/levering/installatie/service/onderhoud en keuring van eenzelfde 
object worden uitgevoerd door een keuringsinstelling van Type C, dan mag dit niet door één en 
dezelfde persoon gebeuren. Een uitzondering hierop is wanneer een regelgevingseis expliciet de 
toestemming geeft dat een persoon van een keuringsinstelling van type C zowel 
ontwerp/vervaardiging/levering/installatie/service/ onderhoud en de keuring van eenzelfde object 
uitvoert, voor zover deze uitzondering de keuringsresultaten niet negatief beïnvloedt.”   
 
Bij schrijven van 18/08/2015 (kenmerk E6/WMLRAG/DB/2015/013987) heeft de Metrologische 
Dienst, als regelgevende instantie, bevestigd dat ze toelaat dat voor Type C keuringsinstellingen 
ontwerp/fabricatie/levering/installatie/service/ onderhoud en de herijk van meetinstallaties voor 
andere vloeistoffen dan water, door dezelfde persoon worden uitgevoerd.  
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6. PRESENTATIE VAN HET TOEPASSINGSBEGIED VAN DE 
ACCREDITATIE: 

 
De geaccrediteerde activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de erkenning (zie onder 3.4.) 
worden als volgt geformuleerd: 
 
Toepassingsgebied Type van 

inspectie 
Inspectiemethode 

Meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water: 
 
- Brandstofpompen (niet voor vloeibare gassen) en 

AdBlue- pompen – maximum debiet xxx 
 
- Meetinstallaties op tankauto’s voor koolwaterstoffen 

(niet voor vloeibare gassen) en voor AdBlue – 
maximum debiet xxx 

 
- Laadstations  maximum debiet xxx 
 
- Meetinstallaties op tankauto’s voor vloeibare 

voedingsstoffen  – maximum debiet xxx 
 
- Additief injectiepompen  – maximum debiet xxx 
 
- Meetinstallaties op tankauto’s voor LPG  – maximum 

debiet xxx 
 
- Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk 

gemeten bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan - 
10 °C (LPG-pompen)  – maximum debiet xxx 

 
- Meetinstallaties op tankauto’s voor vloeistoffen 

waarvan de dynamische viscositeit hoger is dan 1000 
mPa.s  – maximum debiet xxx 

 
- Vaste meetinstallaties voor vloeistoffen waarvan de 

dynamische viscositeit hoger is dan 1000 mPa.s  – 
maximum debiet xxx 

Herijk  
 
en/of  
 
Herijk na 
justering of 
herstelling 
 

KB van 26.09.2013 
betreffende de herijk van 
meetinstallaties voor andere 
vloeistoffen dan water. 
 
Instructie E63100 4-B01  van 
de FOD Economie – Dienst 
Wettelijke Metrologie. 
 
 

 
Nota 1:   In functie van de door de keuringsinstelling werkelijk uitgevoerde activiteiten kan het 
nodig zijn een beperkter toepassingsgebied  te definiëren (bijvoorbeeld “meetinstallaties op 
tankauto’s voor ontvangst van melk”) 
 
Nota 2 : Keuringsinstellingen kunnen worden geaccrediteerd voor de uitvoering van keuringen op 
meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water in een ruimer kader dan enkel hun activiteiten 
als erkende keuringsinstelling in het kader van het koninklijk besluit van 26 september 2013 
betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. 
 
________________________________________________________________________________ 
 


