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SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC 
EN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN 

1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE DOCUMEN-
TEN 

Het voorliggende document heeft tot doel de samenwerkingsmodaliteiten te beschrij-
ven tussen BELAC en de door deze instelling geaccrediteerde instellingen. 
 
Deze bepalingen zijn trouwens gedefinieerd in de verschillende teksten m.b.t. de wer-
king van BELAC. Voorliggend document verwijst in het bijzonder naar de betreffende 
delen van de norm EN ISO/IEC 17011 en de wettelijke vereisten m.b.t. de accredita-
tie. 

2. BESTEMMELINGEN 

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

3. TOEKENNINGSVOORWAARDEN VAN DE ACCREDITATIE 

De accreditatie wordt na het beëindigen van de evaluatieprocedure en een positief 
advies van het Accreditatiebureau toegekend aan elke instelling die heeft aangetoond 
dat het aan de accreditatie-eisen voldoet, evenals, in voorkomend geval, aan de aan-
vullende richtlijnen en accreditatiecriteria opgesteld door BELAC. 
 
De accreditatie wordt initieel toegekend voor een periode van drie jaar. Vanaf de tweede 
accreditatiecyclus bedraagt de maximale periode die wordt toegekend 5 jaar. Steeds kan 
echter een kortere termijn bepaald worden mits gemotiveerd in de accreditatiebeslis-
sing. 
 
De accreditatie heeft uitsluitend betrekking op de in de accreditatiebeslissing vermel-
de activiteiten en is onderworpen aan een toezichtsprogramma.  
 
Wanneer – ongeacht in welke fase het accreditatieproces zich ook bevindt - er evi-
dentie is van frauduleuze activiteiten of indien de conformiteitsbeoordelingsinstelling 
doelbewust verkeerde informatie verstrekt of indien de conformiteitsbeoordelingsin-
stelling informatie achterhoudt voor BELAC, zal BELAC het accreditatieproces beëin-
digen zonder toekenning van de accreditatie of de reeds toegekende accreditatie in-
trekken.  
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BELAC stelt de geaccrediteerde instellingen op de hoogte van: 
- elke wijziging van de accreditatiecriteria, evenals de termijn toegekend aan de 

instelling waarbinnen het zich hiermee in overeenstemming moet brengen; 
- elke wijziging van aspecten van de accreditatieprocedure waarbij ze recht-

streeks betrokken zijn, evenals de toepassingstermijn van eventuele over-
gangsmaatregelen. 

4. VERWIJZING NAAR HET STATUUT VAN GEACCREDITEERDE IN-
STELLING 

BELAC levert aan de geaccrediteerde instelling een certificaat af, waarin vermeld 
wordt: 
- de identificatie en het adres van de geaccrediteerde instelling met, in voor-

komend geval, de beperking tot een bepaalde vestiging en/of activiteitsge-
bied; 

- een bevestiging dat de instelling voldoet aan de accreditatie-eisen van de be-
treffende norm; 

- de geldigheidsduur van het certificaat. 
 
Worden aan de geaccrediteerde instelling overgemaakt: 
- een origineel certificaat opgesteld in de taal van het dossier dat als referentie 

zal beschouwd worden; 
- een originele vertaling van het certificaat in ieder van de twee andere landsta-

len en in het Engels met verwijzing naar de taalversie die als referentie be-
schouwd wordt. 

 
Het certificaat wordt vergezeld van een technische bijlage die de activiteiten, waar-
voor de accreditatie wordt toegekend, gedetailleerd beschrijft en die een integraal 
deel uitmaakt van het certificaat. Bij iedere audit wordt geëvalueerd of de beschrijving 
in de bijlage al dan niet moet worden gewijzigd. De bijlage wordt steeds geactuali-
seerd bij elke uitbreiding, gedeeltelijke opschorting of gedeeltelijke intrekking.  
 
De technische bijlage is enkel opgesteld in de taal van het dossier. De instelling, die 
een versie in een andere taal wenst te gebruiken, kan een voorstel van vertaling aan 
BELAC ter goedkeuring overmaken.   
 
Het BELAC-symbool en het verwijzen naar het accreditatiestatuut mogen door de 
geaccrediteerde instellingen gebruikt worden, rekening houdend met de voorwaarden 
opgenomen in het document BELAC 2-001.  
 
BELAC houdt een lijst bij van geaccrediteerde instellingen met vermelding voor elke 
instelling: 
- het certificaatnummer en de geldigheidsdatum; 
- de naam en adres van de instelling evenals de naam van de contactpersoon; 
- een beschrijving van het toepassingsgebied onder de vorm van sleutelwoor-

den. 
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Deze lijst en het gedetailleerde toepassingsgebied zijn op de website van BELAC be-
schikbaar of op aanvraag bij het BELAC-secretariaat. 
 

5. INFORMEREN VAN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN 

BELAC zorgt dat de geaccrediteerde instellingen toegang hebben tot ieder BELAC-
document dat hun rechtstreeks aanbelangt. 
 
BELAC nodigt de geaccrediteerde instellingen uit om deel te nemen aan de werk-
zaamheden van sectorcomités die in rechtstreeks verband staan met hun activiteits-
gebied. Het Accreditatiebureau kan beslissen hun deelname te beperken tot vijf per-
sonen. 

6. BEHOUD VAN DE ACCREDITATIE 

De geaccrediteerde instellingen moeten, om geaccrediteerd te blijven, voldoen aan de 
volgende specifieke voorwaarden: 
- het ten allen tijde aantoonbaar voldoen aan de accreditatiecriteria;  
- enkel accreditatie te gebruiken binnen het toepassingsgebied waarbinnen de 

accreditatie verleend werd;  
- accreditatie te gebruiken zonder hierbij accreditatie of BELAC in diskrediet te 

brengen; 
- het accreditatielogo enkel gebruiken binnen de voorwaarden vermeld in het 

reglement (BELAC 2-001); 
- het navolgen van het toezichtsprogramma vermeld bij de accreditatiebeslis-

sing; 
- het toestaan van bijkomende of onaangekondigde bezoeken die door BELAC 

gevraagd worden in het kader van de studie van een klacht betreffende de in-
stelling; 

- het verlenen aan de accreditatie-instelling en zijn vertegenwoordigers van de 
nodige medewerking om het de accreditatie-instelling mogelijk te maken de 
accreditatieprocedure uit te voeren en te controleren of aan de accreditatie-
criteria voldaan is. Deze medewerking moet omvatten: 
- tijdig aanreiken van gevraagde documenten, beantwoorden van vra-

gen van het secretariaat,…. Wanneer de opgevraagde documenten uit 
het aanvraagformulier  werden gewijzigd na het overmaken ervan, 
dienen  deze uiterlijk 1 maand voor de audit opnieuw te worden 
overgemaakt.  

- de nodige legaal afdwingbare afspraken maken met hun klanten die 
deze klanten verplichten om – op verzoek van BELAC - toegang te 
verlenen tot de locaties waar de conformiteitsbeoordelingen gebeu-
ren door de conformiteitsbeoordelingsinstellingen teneinde BELAC 
toe te laten om de uitvoering van conformiteitsbeoordelingen te eva-
lueren; 

- de toelating aan de vertegenwoordiger van de accreditatie-instelling 
om van de uitvoering van de activiteitengetuige te zijn; 
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- het zo volledig mogelijk uitvoeren van specifieke activiteiten op vraag 
van de accreditatie-instelling; 

- het deelnemen, in het geval van laboratoria, aan elk gepast program-
ma voor geschiktheidsbeproeving of voor vergelijkende testen die de 
accreditatie-instelling redelijkerwijs noodzakelijk kan achten; 

- het toestaan van een kritisch onderzoek van de resultaten van de in-
terne audits of geschiktheidsproeven door de accreditatie-instelling; 

- de accreditatie-instelling onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van 
significante wijzigingen relevant voor de accreditatie die ze bezit. Hieronder 
ondermeer bedoeld: 

- wijzigingen in verband met het wettelijke statuut van de instelling of 
eigenaars;  

- de uitbatingsplaats, hoofdzetel en locatie waar activiteiten uitgevoerd 
worden;  

- de sleutelfuncties in de organisatie zoals directie, technisch verant-
woordelijken, verantwoordelijke voor de opvolging van het manage-
mentsysteem;  

- wijzigingen die een aanpassing van de accreditatiescope inhouden; 
- belangrijke aanpassingen aan werkwijzen/methoden, reglementaire 

voorschriften, software of apparatuur indien significant; 
- andere wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de uitvoering 

van de activiteiten onder accreditatie. 
- het vereffenen van de vergoedingen die vastgelegd zijn door BELAC; 
- het melden aan het Bureau van een aanvraag tot verlenging ten laatste negen 

maanden voor het verstrijken van de accreditatietermijn; 
- het assisteren van en samenwerken met BELAC en zijn vertegenwoordigers 

bij het onderzoek van elke klacht of opmerking van derden die in verband 
staat met de activiteiten van de geaccrediteerde instelling in het kader van 
het toepassingsgebied van de accreditatie. 

7. UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ACCREDITA-
TIE 

Een geaccrediteerde instelling kan, op ieder ogenblik, een aanvraag indienen voor de 
uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie dat aan het oorspronkelijke 
certificaat verbonden is. 

8. VRIJWILLIGE OPSCHORTING OF VERZAKING AAN DE ACCREDI-
TATIE 

Een geaccrediteerde instelling kan, op ieder ogenblik, geheel of gedeeltelijk, definitief 
of voorlopig, op eigen initiatief aan zijn accreditatie verzaken, door middel van een 
aangetekende brief aan het Bureau. Dit verzaken ontslaat hem niet van zijn aangega-
ne verplichtingen gedurende de accreditatieperiode ten opzichte van BELAC. 
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Wanneer de geaccrediteerde activiteiten gebeuren in het kader van controles in de 
gereglementeerde sector zullen opschortingen en verzakingen worden medegedeeld 
aan de betrokken bevoegde instanties. 

9. OPSCHORTING OF INTREKKING VAN DE ACCREDITATIE TEN 
GEVOLGE VAN EEN BESLISSING VAN HET BUREAU 

Wanneer niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden, kan BELAC be-
sluiten tot de gehele of gedeeltelijke, opschorting of intrekking van de accreditatie. 
 
Wanneer er evidentie is van frauduleuze activiteiten of indien de conformiteitsbeoor-
delingsinstelling doelbewust verkeerde informatie verstrekt of indien de conformi-
teitsbeoordelingsinstelling informatie achterhoudt voor BELAC zal BELAC de accredi-
tatie intrekken.  
 
De beslissing wordt kenbaar gemaakt: 
- per aangetekend schrijven aan de geaccrediteerde instelling: de beslissing 

gaat in voege vanaf het tijdstip van de ontvangst; 
- aan de betrokken bevoegde instanties wanneer de activiteiten gebeuren in 

het kader van controles in de gereglementeerde sector. 

10. VERTROUWELIJKHEID 

Alle inlichtingen die aan BELAC of zijn vertegenwoordigers worden verstrekt in het 
kader van de behandeling van een accreditatiedossier vallen onder de regels van ver-
trouwelijkheid waaraan de leden van de BELAC-organen, het secretariaat en de leden 
van een auditploeg gebonden zijn. Bijzondere bepalingen van toepassing op de leden 
van het Accreditatiebureau, de vertegenwoordigers van bevoegde instanties, de audi-
toren/experten en het secretariaat worden beschreven in de documenten BELAC 
3-09, 3-07, 3-05 en 5-07. Zie ook punt 12 van dit document.  
 
Informatie betreffende geaccrediteerde instellingen bekomen van andere bronnen 
dan de instelling zelf (bv klager, bevoegde overheid) zal vertrouwelijk behandeld wor-
den . De bronnen zullen eveneens vertrouwelijk zijn ten overstaan van de geaccredi-
teerde instelling tenzij deze bron hiermee akkoord gaat.  
 
Behalve bij een gerechtelijk onderzoek of een onderzoek door een bevoegde instantie 
in het kader van een wederzijdse erkenning, mag BELAC geen enkel document betref-
fende een accreditatiedossier, uitgezonderd de accreditatiecertificaten en hun techni-
sche bijlagen, verstrekken aan derden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van 
de instelling. Zolang een aanvraag tot accreditatie niet heeft geleid tot de aflevering 
van een certificaat wordt er geen openbaarheid gegeven aan het bestaan van het aan-
vraagdossier.  
 
Bij het afsluiten van een dossier op vraag van de instelling of bij een intrekking of bij 
een niet hernieuwen van een accreditatie worden de documenten in het bezit van 
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BELAC in het kader van de behandeling van een dossier gearchiveerd gedurende 
7 jaar en daarna vernietigd.  
 

11. BEROEP, KLACHTEN EN GESCHILLEN 

De Raad van Beroep, opgericht bij de Coördinatiecommissie, heeft als opdracht het 
behandelen van: 
- de beroepen inzake een gehele of gedeeltelijke weigering, schorsing of intrek-

king van een accreditatie; 
- de klachten betreffende de uitvoering van de accreditatieprocedures of de 

onterechte verwijzing naar het statuut van geaccrediteerde instelling, met in-
begrip van de technische bekwaamheid. 

 
BELAC onderzoekt eveneens geschillen betreffende de uitvoering van de accredita-
tieprocedures of in verband met de onterechte verwijzing naar het statuut van geac-
crediteerde instelling, die worden aangebracht door de geaccrediteerde instellingen of 
andere personen of instanties zonder dat deze een formele klacht of beroep willen 
indienen. 
 
BELAC is ertoe gehouden om te voorkomen dat onderzoek en beslissingen betreffen-
de klachten, geschillen of beroepen leiden tot discriminerende acties van BELAC ten 
overstaan van de klager. 
 

12. SPECIFIEKE BEPALINGEN WANNEER DE ACCREDITATIE BE-
TREKKING HEEFT OP DE GEREGLEMENTEERD SECTOR 

Van bij de oprichting heeft de Belgische Accreditatiestructuur de samenwerking met 
belangengroepen betrokken bij de accreditatie opgenomen als één van de essentiële 
werkingsprincipes. Vanuit deze optiek speelt de samenwerking met de bevoegde 
instanties een belangrijke rol en moet dit toelaten om tegemoet te komen aan de 
noden van beide partijen.  
 
De bepalingen die in 2008 werden genomen door de Europese Commissie en de Raad 
(Besluit EG 768/2008, Verordening 764/2008 en Verordening 765/2008) hebben de 
rol van de accreditatie als middel voor het vrije verkeer van goederen en de 
marktregulering versterkt en hebben derhalve het belang van de samenwerking 
tussen de accreditatie-instellingen en de bevoegde instanties bevestigd.  
 
Deze samenwerking moet de bevoegde instanties toelaten vertrouwen te hebben in 
de geaccrediteerde instellingen door een beter begrip van de werking en van het 
niveau van operationaliteit van BELAC. Bovendien is het nodig dat er verzekerd wordt 
dat de reglementaire eisen worden begrepen, gerespecteerd en op een 
geharmoniseerde manier worden toegepast door het mechanisme van de accreditatie.  
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BELAC moet van zijn kant een zeer breed gamma van technische sectoren bestrijken 
waaronder complexe gereguleerde domeinen of technische sectoren die continue 
evolueren. Toegang hebben tot deze expertise is een constante zorg en BELAC dient 
de expertise die beschikbaar is bij de bevoegde instanties te valoriseren.  
 
Dienovereenkomstig zijn de volgende specifieke bepalingen van toepassing wanneer 
de accreditatie mee aan de basis ligt voor de toekenning van een erkenning of een 
aanmelding bij de Europese Commissie: 
 
- Door middel van het aanvraagformulier moet de aanvrager van een 

accreditatie oplijsten welke erkenningen of aanmeldingen hij heeft of 
kandidaat voor is voor die gevallen waarbij accreditatie mee aan de basis ligt 
voor de toekenning ervan.  

 
BELAC heeft het recht om in samenwerking met de betrokken bevoegde 
instantie(s) na te gaan of de informatie die door de aanvrager werd 
overgemaakt juist en volledig is. 
 

- De bevoegde instanties die vertegenwoordigd zijn in het Accreditatiebureau 
worden uitgenodigd om deel te nemen als waarnemer aan de accreditatie-
audits binnen de sector waarvoor ze bevoegd zijn in de gevallen waar de 
accreditatie mee aan de basis ligt voor de toekenning van de erkenning of de 
aanmelding.  Door de ondertekening van het bestek aanvaardt de aanvrager 
formeel de eventuele aanwezigheid van één of meerdere 
vertegenwoordigers van de betrokken bevoegde instanties tijdens de audit 
en van de overdracht van de informatie betreffende de audit aan deze 
personen. De bevoegde instantie wijst ook de (kandidaat) geaccrediteerde 
instellingen op de gevolgen van een weigering. 

 
- De bevoegde instanties worden verzocht alle informatie aan BELAC over te 

maken die betrekking heeft op nalatigheden van een geaccrediteerde 
instelling aangaande de accreditatie-eisen.  In het bijzonder signaleert de 
bevoegde instantie elke maatregel van opschorting of intrekking van een 
erkenning of een aanmelding en alle informatie van een erkend of 
aangemelde instelling die nuttig kan zijn in het kader van de accreditatie van 
deze instelling (vb. resultaten van de deelnames aan 
interlaboratoriumproeven georganiseerd door de overheid). 

 
Afhankelijk van de aard en de ernst van de gesignaleerde feiten neemt 
BELAC de vereiste maatregelen van supervisie (vraag naar informatie, 
bijkomende audit, …) en in voorkomend geval kan BELAC besluiten over te 
gaan tot sancties. BELAC laat de betrokken bevoegde instantie deelnemen 
aan de behandeling van het dossier.   

 
___________________________________________________________________________ 


