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Hoofdstuk 1.  Algemeenheden 

1.1. DOEL EN VERWIJZING NAAR REFERENTIE DOCUMENTEN 

 De voornaamste opdracht van BELAC als accreditatieinstelling bestaat erin de technische 
bekwaamheid van een instelling voor conformiteitsbeoordeling inzake duidelijk 
gedefinieerde activiteiten te beoordelen en te accrediteren en dit in overeenstemming met 
de relevante internationale vereisten. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de 
instelling voor conformiteitsbeoordeling om aan te tonen dat aan de accreditatievereisten 
op een geborgde en continue wijze kan worden voldaan.  

 
De accreditatie wordt verleend voor een welbepaalde, vernieuwbare periode 
(accreditatiecyclus). Het vertrouwen in het accreditatieconcept kan maar bekomen worden 
door een opvolging van de prestaties van geaccrediteerde instellingen en de verzekering 
dat de geaccrediteerde instellingen, via het accreditatiesysteem, op ieder ogenblik voldoen 
aan de accreditatievoorwaarden. Deze garantie vereist dat er een efficiënt mechanisme 
voorzien wordt voor het periodieke toezicht en de verlenging van de accreditatie alsmede 
voor mogelijkheid tot uitbreiding van het toepassingsgebied (scope), tot schorsing of tot 
intrekking, geheel of gedeeltelijk van de accreditatie. 

 
 Dit document beoogt de voorzieningen te definiëren die nodig zijn voor een consistente 

implementatie van de accreditatieprocedure gedurende de hele accreditatiecyclus, met 
speciale aandacht voor het auditbezoek en het besluitvormingsproces. 
 
De voorzieningen hieronder zijn van toepassing voor alle sectoren waarvoor de accreditatie 
onder de verantwoordelijkheid valt van BELAC (Document BELAC 0-06). 

 
Voor de toepassing van een accreditatieprocedure voor een specifieke toepassing kunnen de 
algemene richtlijnen vervolledigd worden met de specifieke richtlijnen beschreven in de 
procedure BELAC 3-12.  

 
 Dit document verwijst naar en voldoet aan de relevante delen van de wettelijke en 

normatieve voorschriften met betrekking tot accreditatie evenals de relevante nationale 
leidraden terzake. 

 

1.2. BESTEMMELINGEN 

Met opvolging van de actualisering: 
 
- De leden van de Coördinatiecommissie  
- De leden van het Accreditatiebureau 
- Het Accreditatiesecretariaat 
- De auditoren en experten 
- De geaccrediteerde instellingen en instellingen die een accreditatieaanvraag 

ingediend hebben 
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Zonder opvolging van de actualisatie: 
 
- Occasionele experten 
- Elke aanvrager 
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1.3. DEFINITIES 

1.3.1. Beoordeling van de conformiteit (ISO 17000 – 2.1) 

Het aantonen dat de eisen specifiek voor een product, proces, systeem, persoon of organisme 
worden gerespecteerd. 

1.3.2. Instelling voor de conformiteitsbeoordeling (ISO 17000 en het Wetboek economisch 
recht en het Koninklijk Besluit BELAC) 

Een instelling wiens activiteiten erin bestaan conformiteitsbeoordelingen uit te voeren zoals 
onder meer kalibratie, proeven, certificatie en keuring en die het voorwerp kunnen uitmaken 
van  een accreditatie, uitgevoerd in overeenstemming met de eisen vastgelegd in normatieve 
documenten die op nationaal of internationaal niveau erkend zijn. De specifieke 
accreditatiecriteria die van toepassing zijn per type van instelling voor 
conformiteitsbeoordeling zijn opgenomen in document BELAC 1-03.  

1.3.3. Accreditatiecriteria  

Criteria zoals gedefinieerd in internationale erkende en aanvaarde normatieve documenten die 
tot doel hebben het vertrouwen in de instellingen, die aan deze criteria voldoen, te bevorderen. 

1.3.4. Accreditatievoorwaarden 

Criteria zoals gedefinieerd in internationale erkende en aanvaarde normatieve documenten en 
specifieke wettelijke en administratieve BELAC-eisen zoals opgenomen in de BELAC-
procedures voor de toekenning en het behoud van de accreditatie.  

1.3.5. Accreditatiecyclus  

Periode tussen het moment van de toekenning van een initiële accreditatie of van de verlenging 
van een accreditatie en de geldigheidsdatum van het accreditatiecertificaat, zonder dat deze 
periode langer kan zijn dan 5 jaar. 

1.3.6. Auditprogramma  

Set van audits overeenkomstig een bepaald accreditatieschema uitgevoerd door de 
accreditatieinstelling bij een instelling voor conformiteitsbeoordeling tijdens een 
accreditatiecyclus. 

1.3.7. Audit 

Evaluatie van een instelling voor conformiteitsbeoordeling met als doel vast te stellen of 
voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden die BELAC specificeert. 
 
Ieder evaluatieproces bestaat uit een voorbereidingsfase, de audit zelf en een beslissing tot 
toekenning of behoud van de accreditatie. 
 
Men kan naar volgende audittypes verwijzen: 
 
- Initiële audit in geval van een eerste aanvraag voor accreditatie; 
- Uitbreidingsaudit in het geval een aanvraag wordt ingediend om de scope van de 

accreditatie uit te breiden; 
- Verlengingsaudit waar een verlenging van de accreditatie wordt gevraagd wegens het 

beëindigen van de geldigheidsperiode; 
- Toezichtsaudit met als doel te verzekeren dat de conformiteit met accreditatiecriteria 

gedurende de geldigheidsperiode van de accreditatie behouden blijven. 
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1.3.8. Auditplan (dagorde) 

Beschrijving van de activiteiten en de regelingen van een audit. 

1.3.9. Preaudit 

Geheel van handelingen die betrekking hebben op een voorafgaandelijk bezoek en die tot 
objectief hebben na te gaan of de auditprocedure aangevat kan worden. 

1.3.10. Accreditatiebureau 

Uitvoerend orgaan van BELAC belast met het nemen van de beslissingen aangaande het 
toekennen of behouden van een accreditatie. Deze definitie beperkt zich tot de beschrijving 
van de rol van het Bureau in het kader van het beheer van de individuele accreditatiedossiers. 

1.3.11. Bevoegde instantie 

Instantie die voor de uitvoering van zijn bevoegdheden beroep doet op de verplichting van 
accreditatie van  instellingen voor conformiteitsbeoordeling. 

1.3.12. BELAC-secretariaat 

Orgaan verantwoordelijk voor het beheer van accreditatieactiviteiten.  

1.3.13. Auditor 

Persoon die, geheel of gedeeltelijk, de evaluatie van een instelling doet en die voldoet aan de 
door BELAC gespecificeerde criteria. 

1.3.14. Hoofdauditor 

Auditor met ervaring op gebied van de evaluatie van de algemene organisatorische en 
functionele aspecten van een laboratorium en/of keuringsinstelling en/of certificatie-instelling 
en die bekwaam is de leiding van een auditteam op zich te nemen. 

1.3.15. Technisch auditor 

Auditor met ervaring op het technische domein waarop de accreditatieaanvraag (geheel of 
gedeeltelijk) betrekking heeft en die meer specifiek belast is met de evaluatie van het technisch 
kunnen. In bepaalde gevallen kan de technische auditor eveneens belast worden met de 
evaluatie van het managementsysteem.  

1.3.16. Technisch expert 

Persoon die geschikte kennis heeft van de activiteitsdomeinen waarop een deel of het geheel 
van de accreditatieaanvraag slaat en die, zonder de bevoegdheid van BELAC-auditor te 
hebben, deelneemt aan de evaluatie van de technische competentie van de instelling voor 
conformiteitsbeoordeling. De technische expert wordt steeds begeleid. 

1.3.17. Begeleider van de expert 

Persoon belast met de begeleiding van de expert tijdens het auditgebeuren. 

1.3.18. Supervisor  

Persoon  belast met het monitoren van de auditoren in het kader van de toekenning of het 
behoud van de kwalificatie als auditor.  
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1.3.19. Coördinator 

Lid van het Bureau die belast is met de opvolging van het accreditatieproces op terrein en die 
er over waakt dat de accreditatiecriteria en procedures op een geharmoniseerde wijze zijn 
toegepast. Door deze functie wordt het Bureau op een actieve wijze betrokken bij het 
accreditatieproces om zo tot een uniforme praktijk van accrediteren te komen.  

1.3.20. Afgevaardigde van een bevoegde instantie 

Vertegenwoordiger die door een bevoegde instantie het mandaat heeft om de evaluatie bij te 
wonen wanneer de aanvraag één of meerdere gereglementeerde sectoren betreft. 

1.3.21. Auditor in opleiding 

Kandidaat hoofdauditor of technisch auditor, die zonder een officiële rol te spelen, een 
evaluatieopdracht bijwoont om praktische ervaring te verwerven. 

1.3.22. Dossierbeheerder 

De dossierbeheerder is een persoon van het BELAC-secretariaat die het klantdossier voor een 
bepaalde audit opvolgt en die, indien het nodig wordt geacht, de audit kan bijwonen. 

1.3.23. Auditteam 

Het geheel van de leden met de onder 1.3.13 tot 1.3.21 vermelde functies aangeduid om deel 
te nemen aan een evaluatieprocedure en waarvan de rechten en plichten duidelijk gedefinieerd 
worden door de BELAC-procedures.  

1.3.24. Verslaggever 

Een lid van het Bureau die verantwoordelijk is om het auditverslag in detail te onderzoeken in 
het kader van een beslissing die dient genomen te worden aangaande een 
accreditatieprocedure. Deze dient minimaal de competentie te bezitten op het niveau van de 
betrokken accreditatienorm. 
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Hoofdstuk 2.  De initiële audit 

Nota : De bepalingen hieronder  beschreven zijn eveneens van toepassing op de andere 
audittypes, rekening  houdend met de bijkomende bepalingen opgenomen in de 
hoofdstukken 3 tot 6.  
 

2.1. DOELSTELLINGEN VAN DE INITIËLE AUDIT 

De doelstellingen van de audit zijn: 
 
- het evalueren of de aanvrager de activiteiten waarvoor hij een accreditatie heeft 

aangevraagd uitvoert overeenkomstig de accreditatievoorwaarden; 
- het vastleggen van de formulering van het toepassingsgebied, waarvoor de 

accreditatie werd gevraagd en die op het certificaat en de scope zal vermeld worden. 
 
In het geval van een initiële audit moet de evaluatie alle eisen van het referentieel bestrijken 
en dit zowel met betrekking tot de adequaatheid van het managementsysteem, de 
documentatie en de toepassing ervan. De technische audit moet alle sectoren waarvoor 
accreditatie werd aangevraagd bestrijken met een representatieve steekproef van specifieke 
activiteiten voor elke sector. 
 
Indien de aanvrager meerdere uitbatingssites heeft, zal de evaluatie zowel gebeuren in de 
hoofdzetel als in een selectie van bijzetels, rekening houdend met de EA-, IAF- en ILAC-
leidraden hieromtrent. 
 

2.2. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Het secretariaat is verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag, met inbegrip 
van de acties nodig om een audit te plannen en te realiseren (zie punten 2.3 tot 2.6). 

 
 De hoofdauditor, in samenwerking met de overige teamleden, heeft de 

verantwoordelijkheid over de uitvoering van het auditbezoek met inbegrip van het 
opmaken van het auditverslag (punten 2.8 en 2.9). 

 
 Het secretariaat is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de beslissing van het 

bureau. 
 
 Het Accreditatiebureau is verantwoordelijk voor de beslissing over het toekennen van een 

accreditatie (punt 2.10). 
 
 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de accreditatiecertificaten 

en het opmaken en uitgeven van de scopes (punt 2.11). 
 

2.3. DE AANVRAAG 

2.3.1. Het indienen van de aanvraag 

Iedere instelling die zich kandidaat wil stellen voor accreditatie ontvangt, na eenvoudige vraag 
bij het secretariaat, de nodige informatie over het functioneren van BELAC, de 
accreditatieprocedures en –criteria, de financiële aspecten en de belangrijkste documenten die 
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kunnen geraadpleegd worden via de internetsite van BELAC, in het bijzonder het 
aanvraagformulier. 
 

2.3.2. Registratie van de aanvraag 

 
2.3.2.1. Registratie 

Een aanvraag tot accreditatie door BELAC wordt slechts geregistreerd nadat:  
 
- het volledig ingevulde aanvraagformulier werd teruggestuurd naar het secretariaat; 
- een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten waarvoor de accreditatie wordt 

aangevraagd werd bezorgd aan het secretariaat; 
- de dossierkosten werden betaald; 
- de documentatie vermeld in het aanvraagformulier aan het secretariaat werd bezorgd. 
 
Het aanvraagformulier preciseert, afhankelijk van het beoogde toepassingsgebied voor 
accreditatie, welke bijkomende documenten en informatie aan BELAC moeten worden 
overgemaakt. 
 
Het indienen van het aanvraagformulier impliceert dat de instelling er zich toe verbindt de 
BELAC werkings- en accreditatieprocedures te aanvaarden. 
 
Wanneer deze 4 voorwaarden vervuld zijn, kent het secretariaat aan de aanvrager een 
aanvraagnummer toe. 
 
Bij alle contacten met betrekking tot de aanvraag tussen BELAC (de leden van het auditteam 
inbegrepen) en de aanvrager zal verwezen worden naar dit aanvraagnummer. 
 

2.3.2.2. Voorafgaandelijk onderzoek 

 
Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de aanvraag aan de instelling en stuurt een bewijs 
van betaling van de dossierrechten.  
 
Het secretariaat onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag, gebaseerd op de verschillende 
neergelegde stukken van het dossier. In het bijzonder wordt nagegaan of de aanvraag slaat op een 
activiteitsector die reeds door BELAC gedekt is en of specifieke maatregelen moeten genomen 
moeten worden om de audit uit te voeren.  
 
Indien het overduidelijk is dat het dossier zware tekortkomingen vertoont ten opzichte van de 
voorwaarden, zal het secretariaat met de aanvrager contact nemen, om bijkomende 
inlichtingen te verkrijgen met het oog op een later heronderzoek van het dossier. Indien deze 
problemen pertinent blijven kan het secretariaat de aanvraag als niet ontvankelijk beschouwen. 
Het accreditatiebureau neemt hierin de definitieve beslissing indien de aanvrager niet akkoord 
kan gaan met de stopzetting van de accreditatieprocedure. 
 
Indien de aanvraag ontvankelijk is, wordt de instelling op de hoogte gebracht. Het secretariaat 
neemt de nodige maatregelen om een (pre)audit te organiseren.  
 
Indien de aanvraag ontvankelijk is, maar BELAC niet de mogelijkheid heeft om een auditteam voor 
te stellen aan de aanvrager binnen de 6 maanden na de ontvankelijkheid van de aanvraag wordt 
de instelling hiervan op de hoogte gebracht. 
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2.4. AUDITTEAM EN BESTEK 

2.4.1. Rol en verantwoordelijkheden van de leden van een auditteam tijdens de audit 

2.4.1.1. De coördinator heeft de volgende functies : 

- vertegenwoordiging: hij vertegenwoordigt het Bureau en dus BELAC in het team.   
- coördinatie: hij waakt over een uniforme toepassing van de regels en de eisen van BELAC 

door het auditteam. In het geval van twijfel of interpretatiemoeilijkheden kan de 
coördinator het probleem voorleggen, ofwel aan het secretariaat, ofwel aan het Bureau. 

- verzoening: indien zich problemen voordoen tussen het auditteam en de aanvrager dient 
zijn neutrale positie hem toe te laten een rol van tussenpersoon te spelen.  

 
 

2.4.1.2. De hoofdauditor heeft als opdracht: 

- evaluatie: hij beoordeelt of:  
- de instelling een managementsysteem heeft ingericht in conformiteit met de 

accreditatievereisten,  
- de voorziene procedures bestaan en toelaten de vastgelegde doelstellingen en 

accreditatievereisten te bereiken,  
- de instelling werkelijk het systeem en de voorzieningen, die ze heeft 

beschreven in haar documentatie, toepast, 
- op basis van evaluaties van de technische auditoren en/of experten of de 

instelling technisch onderlegd is in de activiteiten waarvoor accreditatie wordt 
aangevraagd.  

 
 De hoofdauditor verzamelt de opmerkingen in een verslag dat moet toelaten te besluiten 

of een accreditatie al dan niet kan toegekend worden. 
 
- leiding: hij coördineert de activiteiten van de technische auditoren en experten en 

ontvangt en verwerkt hun opmerkingen en deelverslagen.  
- vorming: ten opzichte van de hoofdauditoren of technische auditoren in opleiding die 

deel uitmaken van het team.  
 

2.4.1.3. De technische auditor heeft als opdracht: 

- evaluatie: hij evalueert, voor de activiteiten waarvoor een accreditatie wordt gevraagd, 
de technische geschiktheid van de voorzieningen die getroffen werden en hun 
overeenkomstigheid met de accreditatiecriteria. 

- informatie: hij staat de hoofdauditor bij om de verbanden te leggen tussen de algemene 
procedures zoals in de documentatie beschreven en hun toepassing in de dagelijkse 
praktijk. 

- vorming: ten opzichte van de technische auditoren in opleiding die deel uitmaken van 
het team.  

 
2.4.1.4. De technisch expert heeft als opdracht: 

Hij staat de technische auditor bij of vervangt hem voor wat betreft de beoordeling van de 
technische bekwaamheid van de geaccrediteerde instelling. 
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2.4.1.5. De begeleider van de expert heeft als opdracht:  

Hij begeleidt de expert om te verzekeren dat de expert handelt in overeenstemming met de 
criteria en  de BELAC–procedures voor het uitvoeren van een audit. Hij maakt eveneens een 
evaluatieverslag op aangaande de beoordeling van de expert.  

 
2.4.1.6. De taak van de vertegenwoordiger van een bevoegde instantie omvat:  

- observatie: hij woont de audit bij als waarnemer. Dit moet toelaten aan de bevoegde 
instantie, die wenst gebruik te maken van accreditatie in het kader van zijn erkenningen, 
om de ernst van de gedane evaluatie te beoordelen. 

- informatie: hij verduidelijkt aan de aanvrager de bijkomende eisen die gesteld worden in 
het kader van een erkenning, vooral wat de formulering van de scope betreft. 

 
2.4.1.7. De rol van de auditor in opleiding omvat: 

- observatie: door de audit bij te wonen verwerft hij praktische ervaring in verband met de 
accreditatieprocedure. 

- samenwerking: de hoofdauditor of een technische auditor kan hem het onderzoek van 
een bepaald punt toevertrouwen. Hij draagt nochtans geen verantwoordelijkheid tijdens 
de audit en kan slechts optreden met de toestemming en onder de controle van de 
hoofd- of technisch auditor. 

 
2.4.1.8. Dossierbeheerder  

De dossierbeheerder kan aanwezig zijn tijdens de audit indien de omstandigheden dit vereisen 
of om het dossier waarover hij de verantwoordelijkheid heeft beter te leren kennen.  
 

2.4.1.9. De supervisor 

Een supervisor kan aanwezig zijn tijdens de audit om een beoordeling te maken van één of 
meerdere auditoren. De supervisor beoordeelt het gedrag van de auditor, de vertrouwdheid 
met de auditdoelstellingen, -procedures en –methodologie en de accreditatiecriteria. De 
toepassing van de technische competentie wordt eveneens geëvalueerd als ook het 
auditrapport dat zal worden opgemaakt.  

2.4.2. Aanduiding van het auditteam 

Ten einde de samenstelling van het auditteam vast te leggen dient het secretariaat in bezit te 
zijn van de definitieve versie van de scope van de gevraagde accreditatie. 
Iedere latere uitbreiding of inkrimping van de aangevraagde scope die een invloed heeft op de 
samenstelling van het team is onderworpen aan een nieuwe beslissing. 
 
De samenstelling van het auditteam moet zodanig zijn dat zowel de organisatorische aspecten 
(hoofdauditor) als de verschillende technische domeinen van de aangevraagde scope (één of 
meerdere technische auditoren) kunnen geëvalueerd worden.  
Voor zover hij over de nodige technische bekwaamheden beschikt, kan ook de hoofdauditor 
geheel of gedeeltelijk de functie van technisch auditor vervullen. 
 
Bij gebrek aan een technische auditor met de gewenste technische ervaring kan BELAC het 
team aanvullen met een technische expert. 
 
Het secretariaat waakt erover dat de personen die aangesteld worden op een onafhankelijke 
en onpartijdige manier kunnen optreden. 
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Afhankelijk van het betrokken dossier en de teamsamenstelling kunnen bijkomend personen 
worden aangesteld om de audit bij te wonen in de rol van coördinator, afgevaardigde van een 
bevoegde instantie, begeleider van een expert, supervisor of auditor in opleiding.  
 

2.4.3. Het bestek 

De samenstelling van het auditteam wordt bepaald op basis van de lijst activiteiten waarvoor 
accreditatie wordt aangevraagd.  
Het bestek dat de auditduur vermeldt voor elke auditor of expert wordt opgemaakt rekening 
houdende met de complexiteit van de aanvraag en omvat de voorbereiding, het bezoek ter 
plaatse en het opstellen van het verslag. De prestaties en de verplaatsingskosten  van de 
hoofdauditor en de technische auditoren en experten dienen door de instelling te worden 
vergoed, alsook de maaltijds- en verblijfskosten van de auditploeg 
 
Het bestek heeft betrekking op een auditactiviteiten zoals oorspronkelijk voorzien en op basis 
van de gegevens aangereikt door de aanvrager. Het kan dus noodzakelijk zijn dit bestek 
achteraf aan te passen indien een supplementaire beoordeling zich opdringt of indien het 
bestek werd opgemaakt op basis van niet-correcte of onvolledige gegevens. 
 
Het bestek houdt rekening met de van toepassing zijnde tarieven op het ogenblik van het 
opstellen van het bestek. De bedragen zijn indexeerbaar in functie van de werkelijke datum dat 
de audit wordt uitgevoerd. 
 
Indien er voor de uitvoering van de audit beroep moet gedaan worden op auditoren of experten 
met een bijzondere technische competentie kan er een verhoogd tarief gehanteerd worden mits 
een voorafgaande gemotiveerde beslissing.. 
Het aanwenden van het verhoogde tarief houdt in datde aanvragende instelling en de betrokken 
auditor of expert op de hoogte gebracht worden van de motivatie om dit tarief toe te passen. 
 

2.5. KENNISGEVING AAN DE AANVRAGER 

Het secretariaat bezorgt aan de aanvrager het bestek en vraagt hem zijn akkoord binnen de 15 
werkdagen.   
 
De aanvrager kan op gemotiveerd verzoek één of meerdere auditoren of experten van het 
team wraken binnen de 15 werkdagen na datum ontvangst van het bestek. Indien het 
secretariaat oordeelt dat de bezwaren van de aanvrager ongegrond of onredelijk zijn, wordt 
het Accreditatiebureau hiervan op de hoogte gebracht en kan deze het oorspronkelijke bestek 
bevestigen. In dit geval wordt de gewraakte auditor op de hoogte gesteld. Indien het 
secretariaat oordeelt dat de bezwaren aanvaardbaar zijn, zal het secretariaat een alternatief 
aanbieden.  
 
Als er geen akkoord kan worden bereikt over het bestek, wordt het accreditatieproces 
beëindigd. 
 
Indien de audit niet binnen de 6 maanden na datum van de notificatie van het bestek heeft 
plaatsgehad, kan de samenstelling van het auditteam en het bestek indien nodig worden 
aangepast. Indien de audit na 1 jaar na datum van de notificatie van het bestek nog niet heeft 
plaats gehad, vervalt het bestek en wordt het accreditatieproces beëindigd. Indien de 
aanvrager toch wenst door te gaan met de audit, dient hij een nieuwe aanvraag te richten tot 
BELAC.  
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2.6. KENNISGEVING AAN DE LEDEN VAN HET AUDITTEAM 

Van zodra het akkoord van de aanvrager met de modaliteiten van de uitvoering van de audit 
wordt ontvangen, brengt het secretariaat alle leden van het team formeel op de hoogte van 
hun opdracht.  
Het secretariaat stuurt hen eveneens een kopij van: 
- de aanvraag; 
- een beschrijving van de te accrediteren activiteiten; 
- een beschrijving van de te auditeren activiteiten door ieder lid van het auditteam; 
- de documentatie; 
- indien van toepassing, het verslag van de vorige audit; 
- alle nodige bijkomende documentatie. 
 
De expliciete of impliciete aanvaarding van de opdracht impliceert een afwezigheid van een 
belangenconflict en de aanvaarding van de vertrouwelijkheidsclausules met de verplichtingen 
die dit met zich meebrengt. 
 
Indien één van de leden (met uitzondering van de auditoren in opleiding) de opdracht weigert, 
wordt zo snel mogelijk een alternatief aangeboden aan de aanvrager. De auditor die de 
opdracht weigert, dient onmiddellijk alle ontvangen documenten te vernietigen. 
 

2.7. VOORBEREIDING VAN HET AUDITBEZOEK 

2.7.1. Planning  

De dossierbeheerder treedt op als verbindingspersoon tussen de aanvrager en BELAC.  
 
De dossierbeheerder: 
- neemt contact met de betrokken personen om de datum van een voorafgaande 

vergadering, indien nodig, en van het bezoek ter plaatse vast te leggen; 
- bevestigt deze data aan de betrokken personen; 
- organiseert – indien van toepassing - de voorafgaande vergadering; 
- zorgt ervoor dat alle informatie voorhanden is om een auditplan zoals beschreven in 

2.7.4 uit te werken; 
- verzekert er zich van, samen met de auditoren in kwestie, dat de firma de nodige 

voorzieningen heeft getroffen om de uitvoering van de audit mogelijk te maken. 

2.7.2. Voorbereiding 

Iedere auditor moet de audit voorbereiden door onderzoek van de documenten die hij van het 
secretariaat ontvangen heeft (zoals kwaliteitsdocumentatie, accreditatie-aanvraag, 
complementaire informatie en indien relevant verslagen van eventuele voorafgaandelijke audits).  
 
De auditor is verantwoordelijk om bij de aanvragende instelling toegang tot procedures of 
specifieke documenten te vragen die relevant zijn om de audit correct te kunnen voorbereiden, 
zodat hij elementen die specifieke aandacht vereisen tijdens een bezoek ter plaatsen kan 
identificeren en de audittijd optimaal kan gebruikt worden. 
 
Binnen de 5 werkdagen dient de instelling positief te reageren op dergelijke vragen van de auditor, 
uitgezonderd in het geval van specifieke situaties. Er moet dan een gemotiveerd verzoek tot 
uitzondering ingediend te worden bij BELAC. BELAC zal de ontvankelijkheid van dit verzoek 
bepalen. 
Indien de instelling niet reageert binnen de opgegeven termijn zal het accreditatieproces 
beëindigd worden. 
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2.7.3. Het auditplan of dagorde 

Rekening houdend met de vastgelegde algemene doelstellingen van een initiële audit (zie punt 
2.1), wordt het auditplan door de dossierbeheerder opgesteld.  
 
Het auditplan (of de dagorde) dient voldoende informatie te bevatten maar dient niet om de 
evaluatieactiviteiten tijdens de audit volledig te beschrijven (qua onderwerp en tijdsindeling) 
gezien dit de mogelijkheden van het team beperkt om passend te reageren op de 
situaties/vaststellingen tijdens de audit. 
 
Het auditplan wordt ook opgesteld om, na overleg met de aanvrager en het auditteam, 
overeenstemming te bereiken over de praktische aspecten van de audit, zoals: 
- tijdstip en personen die moeten aanwezig zijn bij de openingsvergadering, de evaluatie 

van de activiteiten, de eindbespreking tussen de leden van het auditteam en de 
afsluitende vergadering met de organisatie; 

- om bepaalde activiteiten te evalueren die bepaalde beperkingen hebben met 
betrekking tot ruimte en plaats (vb. veiligheid, operationaliteit van een machine of een 
installatie) en met betrekking tot personen (vb. het aanwezigheidsrooster voor 
arbeiders); 

- de deelname als waarnemer aan de opvolging van de activiteiten op het terrein. 
 
In sommige specifieke gevallen zal de datum van de audit gekozen worden in functie van de 
kalender van de activiteiten die bezig zijn. Op vraag van het team is de instelling verplicht om 
binnen de 5 werkdagen alle nuttige informatie te verschaffen. 
 
Het kan nodig zijn dat de audit wordt opgedeeld in meerdere delen. Als de duur van een totale 
audit meer bedraagt dan twee maanden, dan zullen de verschillende delen afzonderlijk 
georganiseerd worden zoals beschreven onder 2.8. Het auditplan zal in detail beschrijven op 
welke momenten een deelrapport zal worden opgesteld evenals de termijnen voor de uitvoering 
van de corrigerende acties in opvolging van de vaststellingen die eventueel worden 
geïdentificeerd bij iedere deelaudit.  

2.8. HET AUDITBEZOEK 

2.8.1. Algemeenheden 

De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten betreffende de audit is de opdracht van de 
hoofdauditor die belast is met de begeleiding van het auditteam. 
 
De aanwezigheid van de coördinator gedurende tenminste een deel van de audit en bij de 
slotvergadering is aangewezen. 
 
Rekening houdend met de specifieke omstandigheden eigen aan elk geval, bevat het bezoek 
ter plaatse de hierna vermelde stappen. 

2.8.2. Het inleidende gesprek 

Het inleidend gesprek wordt georganiseerd bij het begin van een audit om : 
- aan de vertegenwoordigers van de instelling toe te laten kennis te maken met de leden 

van het team;  
- alle mogelijke misverstanden in verband met de doelstellingen en de modaliteiten van 

de audit te vermijden;  
- te verduidelijken wat verwacht wordt van de kant van de aanvrager. 
 
Deze inleiding moet bevatten: 
- een tussenkomst van de hoofdauditor om: 
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- het team voor te stellen; 
- de doelstellingen van de audit uit te leggen evenals de procedure die zal 

gevolgd worden en de taak van elk lid; 
- de aanvrager eraan te herinneren dat alle inlichtingen die bekomen worden 

gedurende de audit zullen behandeld worden met de grootst mogelijke 
vertrouwelijkheid; 

- de aanvrager eraan te herinneren dat de aantoonplicht met betrekking tot de 
accreditatiecriteria bij hem berust; 

- te herinneren aan wat gedurende de slotvergadering zal gebeuren; 
- de praktische modaliteiten af te spreken (vergaderzaal voor het team, 

werkschema, lunchpauze); 
- alle betrokkenen eraan te herinneren dat zij vrij zijn alle vragen te stellen die zij 

noodzakelijk achten. 
- te melden t.o.v. welke de accreditatiestandaarden en de daaraan gelinkte 

documenten de audit zal worden doorgevoerd ; 
- het auditplan toe te lichten en na te gaan dat voor elk van de auditoren een 

vertegenwoordiger van de instelling werd aangeduid die deze zal begeleiden 
gedurende gans de audit; 

- een tussenkomst van de aanvrager om de vertegenwoordigers, het bedrijf en de 
concepten in verband met het beheer van de kwaliteit voor te stellen. 

2.8.3. Beoordeling van de activiteiten 

De beoordeling van de manier van werken van de instelling maakt het belangrijkste gedeelte 
van de audit uit. Zij houdt rekening met de volgende leidraden: 
- de auditoren beoordelen de bekwaamheid van de instelling rekening houdend met de 

accreditatievoorwaarden; 
- om de efficiëntie te vergroten, werken de auditoren onafhankelijk, in functie van de 

vooraf gedefinieerde verdeling van de taken; 
- de hoofdauditor bespreekt de documentatie met de kwaliteitsverantwoordelijke en 

eventueel andere leden van de directie en/of van het personeel. Alhoewel het niet zijn 
rol is technische details te onderzoeken, zal hij zijn inzichten aanvullen, telkens hij dat 
nodig acht, met een bezoek aan de locaties waar activiteiten worden uitgevoerd en met 
een direct contact met het uitvoerend personeel; 

- de technische auditoren en experten onderzoeken het managementsysteem in werking 
en gaan de bekwaamheid na van het uitvoerend personeel voor specifieke activiteiten. 
De evaluatie houdt een opvolging van de uitvoering van de activiteiten in praktijk of op 
het terrein in. 

 
De vaststellingen door de auditoren geformuleerd, moeten op feiten gebaseerd en objectief zijn 
en verwijzen naar de betreffende accreditatievoorwaarden. 
 
Specifieke modaliteiten voor de evaluatie van de verschillende types van instellingen voor de 
conformiteitsbeoordeling worden beschreven in de procedure BELAC 3-12. 
 

2.8.4. Intern overleg 

Iedere keer dat de hoofdauditor het noodzakelijk acht, zal hij met het team overleg plegen ten 
einde de activiteiten te coördineren. Deze momenten hebben tot doel informatie uit te 
wisselen, waarnemingen te vergelijken, het programma van de audit aan te passen indien nodig 
en een synthese te maken van de beoordeling. 
 
In het bijzonder kan de hoofdauditor bij deze gelegenheid de aandacht van de technische 
auditoren vestigen op bepaalde onderdelen van de algemene procedure waarmee moet 
rekening gehouden worden. 
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De hoofdauditor zal op het einde van de audit met het team overleggen om een consensus 
over de vaststellingen te bereiken. 
 

2.8.5. Het formuleren van de tekortkomingen: Classificatie en opheffing  

 
2.8.5.1. Het begrip “tekortkoming” 

De tekortkoming is het gevolg van: 
- het niet in aanmerking nemen; 
- het niet-implementeren; 
- of het niet onderhouden; 
van één of meerdere accreditatievoorwaarden. 
 
De analyse van de vaststellingen van een audit kan leiden tot het vaststellen van 
tekortkomingen ten aanzien van de accreditatievoorwaarden. 
 
De tekortkomingen kunnen betrekking hebben op de documentatie en/of de implementatie 
van de voorziene schikkingen in het kader van het managementsysteem. 
 
Bij het einde van de evaluatie moet iedere auditor zijn vaststellingen formaliseren en een lijst 
van tekortkomingen opstellen. 
 

2.8.5.2. Classificatie van de tekortkomingen 

De draagwijdte van iedere vastgestelde tekortkoming dient verduidelijkt te worden aan de 
instelling en aldus ook het gevolg dat hieraan dient gegeven te worden. Daarvoor zal de 
volgende classificatie toegepast worden: 
 
Niet-conformiteiten van type A: 
 

Tekortkoming die als gevolg heeft dat het systeem niet (meer) beantwoordt aan de 
doelstellingen en de accreditatievoorwaarden en er een direct gevaar is voor de 
kwaliteit van de activiteiten en/of de operationaliteit van het managementsysteem. 
 

Een tekortkoming van het type A kan betrekking hebben op een beheersaspect, een technisch 
aspect van algemene aard of verbonden zijn aan een bepaalde activiteiten moet het onderwerp 
zijn van een aangepaste oorzaken- en draagwijdteanalyse.  
Bij een draagwijdteanalyse wordt verwacht dat nagegaan wordt : 

- welke de eventuele gevolgen van de vastgestelde tekortkoming zijn op de kwaliteit van 
de reeds afgeleverde resultaten/inspectieverslagen/certificaten;  

- of de vastgestelde tekortkoming ook van toepassing kan zijn op andere documenten of 
activiteiten  

 
Deze oorzaken- en draagwijdteanalyse moet vervolgens leiden tot het definiëren en 
implementeren van corrigerende acties, waarvan de evidenties moeten voorgelegd worden en 
als afdoende beoordeeld worden alvorens accreditatie kan verleend worden.  
Een beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen corrigerende maatregelen zal door 
de aanvrager gelijktijdig met de documentatie die moet worden opgestuurd in voorbereiding 
van een volgende audit, worden opgestuurd naar het secretariaat. 
 
Indien de tekortkoming niet volledig is verholpen maar niet meer kritisch is, kan het auditteam 
beslissen deze, mits een verantwoording, om te zetten in een tekortkoming van het type B. 
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Niet-conformiteiten van type B: 
 
Occasionele fout beperkt tot een bepaalde activiteit of tekortkoming die op termijn de 
betrouwbaarheid van de kwaliteit van de activiteiten kan beïnvloeden en/of de effectiviteit 
van het managementsysteem kan schaden. 

 
Een accumulatie van tekortkomingen van het type B aangaande eenzelfde aspect kan het 
gevolg zijn van een ernstige lacune in het managementsysteem en zal dan beschouwd worden 
als een tekortkoming van het type A. 
 
De tekortkomingen van het type B worden schriftelijk aan de instelling meegedeeld aan het 
einde van de audit. 
 
Een tekortkoming van het type B moet het onderwerp zijn van een voorstel van een 
corrigerende maatregel verbonden aan een kalender en dat voorgelegd wordt ter appreciatie 
aan het auditteam. Dit dient aangevuld te worden met een analyse van de oorzaak en de 
draagwijdte van de tekortkoming (eventuele gevolgen van de vastgestelde tekortkoming voor 
de kwaliteit van de reeds afgeleverde resultaten/inspectieverslagen/certificaten, 
veralgemening van de vastgestelde tekortkoming naar andere elementen van het 
managementsysteem of naar andere activiteiten). 
 
Een tekortkoming van het type B wordt afgesloten bij het aanvaarden van de voorgestelde 
corrigerende maatregel en de bijhorende kalender. 
 
Elke auditor is voor zijn/haar toegewezen beoordelingsgedeelte verantwoordelijk voor wat 
betreft het formuleren en classificeren van non-conformiteiten. In geval dat de visies tussen de 
teamleden verschillen voor wat betreft de formulering of classificatie van een tekortkoming 
door de betreffende auditor, kan de hoofdauditor het noodzakelijk achten om dit te vermelden 
in zijn rapport ter attentie van het Accreditatiebureau.  
 

2.8.6. Slotvergadering 

De slotvergadering gaat door in aanwezigheid van het auditteam en de vertegenwoordigers 
van de aanvrager en kan doorgaan per auditdag of per audit. De aanwezigheid van de directie 
of een gemandateerde persoon is absoluut noodzakelijk. Eventuele afwezige technische 
auditoren/experten worden vertegenwoordigd door de hoofdauditor. 
 
De hoofdauditor leidt de vergadering: 
- hij geeft een synthese van de positieve vaststellingen en van de vastgestelde 

tekortkomingen en hij  vraagt iedere auditor om de voor hem meest relevante punten te 
becommentariëren;  

- hij geeft een samenvatting van de schikkingen die genomen zijn in overleg tussen het 
team en de aanvrager betreffende de scope;  

- hij geeft de aanvrager de gelegenheid om verduidelijkingen te vragen en om eventuele 
opmerkingen te formuleren aangaande het verloop van de audit. 

 
Elke auditor/expert bezorgt de A- en de B-tekortkomingen elektronisch aan de instelling door 
gebruik te maken van het hiertoe voorziene formulier (module E).  
 
De hoofdauditor wijst er eveneens op:  
- dat de instelling moet antwoorden op de vastgestelde tekortkomingen van type A en 

B volgens de bepalingen beschreven in punt 2.8.5. 
- dat de auditor na ontvangst van het antwoord van de instelling de mogelijkheid heeft 

om éénmalig verduidelijkingen of aanvullingen van het antwoord te vragen; 
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- een auditor de mogelijkheid heeft terug te keren voor een kort bezoek ter plaatse ten 
einde de invoering van de corrigerende maatregelen te verifiëren. Dit bezoek is geen 
algemene regel en zal het onderwerp zijn van een afzonderlijk bestek en de 
bevindingen zullen worden opgenomen in het verslag. 

 
De coördinator of hoofdauditor, indien de coördinator niet aanwezig is, herinnert ook aan: 
- de rol van het Bureau dat als opdracht heeft het eindverslag en in voorkomend geval 

de opmerkingen van de aanvragende instelling terzake te onderzoeken ten einde een 
beslissing aangaande de toekenning van de accreditatie te nemen; 

- het feit dat het verslag enkel betrekking heeft op de vaststellingen gedaan tijdens de 
audit zonder afbreuk te doen aan bijkomende opmerkingen die kunnen gemaakt 
worden bij latere bezoeken; 

- de mogelijkheid voor de instelling haar opmerkingen aangaande het eindverslag binnen 
de 15 werkdagen vanaf de verzending per aangetekend schrijven over te maken aan 
de Voorzitter van het Bureau; 

- de verplichting voor de hoofdauditor om, ongeacht de status van de vooruitgang van 
het dossier, binnen de 6 maanden na het einde van de audit, een verslag op te maken 
en voor te leggen aan het Bureau teneinde het Bureau toe te laten om zich uit te 
spreken over het vervolg van de procedure. 
 
 
2.8.6.1. Overhandigen van de module E 

a. Elke auditor vult aan het einde van zijn auditgedeelte een elektronische versie van 
module E (BELAC 6-433) aan met de door hem vastgestelde afwijkingen. Ook indien 
geen tekortkomingen werden vastgesteld, wordt een module E aangevuld: in dat 
geval dient op het eerste blad bij het aantal tekortkomingen expliciet ‘0’ te worden 
ingevuld. De module E wordt op het einde van de audit onmiddellijk per mail 
‘overgemaakt aan de geauditeerde instelling, de andere leden van het auditteam en 
het BELAC-secretariaat. De instelling stuurt voor het afsluiten van de audit een mail 
ter bevestiging van ontvangst aan de betrokken auditor en het BELAC-secretariaat 
(belacdossiers@economie.fgov.be). 
 

Indien het elektronisch versturen niet mogelijk is, zijn volgende scenario’s ook 
mogelijk:  

(i) De module E wordt uitgeprint en overhandigd aan de geauditeerde instelling ter 
ondertekening voor ontvangst  Indien de omstandigheden van de audit niet 
toelaten om module E elektronisch in te vullen, kan dit formulier ook manueel 
ingevuld worden en ter ondertekening voorgelegd worden aan de instelling. De 
auditor dient een door de instelling getekend exemplaar te bewaren tot na 
afloop van de auditfase (d.i. tot na de beslissing door het Accreditatiebureau). 
Het secretariaat behoudt zich het recht om op elk moment van de auditfase 
deze versie bij de auditor op te vragen.  

(ii) Wanneer een auditor bij het einde van zijn auditgedeelte niet de mogelijkheid 
heeft om module E elektronisch of manueel aan te vullen (omwille van 
uitzonderlijke omstandigheden), dienen de vastgestelde tekortkomingen 
minstens mondeling toegelicht te worden aan de geauditeerde instelling.  

 
In de gevallen (i) en (ii) dient iedere betrokken auditor steeds een elektronische versie 
van module E uiterlijk 3 werkdagen na de audit via email over te maken aan:  

o de geauditeerde instelling 
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o alle andere leden van het auditteam 
o het BELAC-secretariaat via ‘belacdossiers@economie.fgov.be’ 

  

In geval (ii) dient de instelling per mail aan het secretariaat en het auditteam binnen de 
5 werkdagen de ontvangst te bevestigen.  

b. Indien een technische auditor niet gelijktijdig met de hoofdauditor aanwezig kan zijn, 
kan de module E nog kan gewijzigd worden na overleg en terugkoppeling met de 
hoofdauditor. In dat geval dient de gewijzigde module E uiterlijk binnen de 5 werkdagen 
na de slotvergadering te worden overgemaakt aan de geauditeerde instelling. 

c. Wanneer de auditor na zijn auditgedeelte ter plaatse nog een aanvullende beoordeling 
dient uit te voeren zonder bezoek aan de zetel (bv. beoordeling van het rapport van de 
conformiteitsbeoordelende instelling van een op terrein opgevolgde activiteit), meldt 
hij tijdens de slotvergadering uitdrukkelijk dat zijn module E nog kan gewijzigd of 
aangevuld kan worden op basis van de bijkomende vaststellingen. De auditor dient dan 
uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvullende informatie een nieuwe 
module E op te sturen of te bevestigen dat er geen aanpassingen zijn.  

d. In geval van wijzigingen  (zie puntje 3.1 d en e),  dient de gewijzigde module E 
elektronisch te overgemaakt worden aan:  
o de geauditeerde instelling, welke ontvangst dient te bevestigen aan BELAC 
o alle andere leden van het auditteam 
o het BELAC-secretariaat via ‘belacdossiers@economie.fgov.be’ 

 Daarbij zal steeds kort verduidelijkt worden wat de reden van wijziging of aanvulling is. 
De instelling bevestigt de ontvangst van deze nieuwe module aan het team en het 
secretariaat binnen de 5 werkdagen.  

2.9. HET AUDITVERSLAG 

2.9.1. Doel en algemene karakteristieken van het auditverslag 

Bij de accreditatieprocedure neemt het auditverslag een uitermate belangrijke plaats in. Het 
moet daarom: 
- een documentatie zijn van de evaluatie uitgevoerd door het team met het oog op het 

aantonen van de conformiteit van de werking van de instelling die kandidaat is voor 
een accreditatie, met de accreditatiecriteria; 

- toelaten: 
- aan het Bureau om zijn beslissingen te argumenteren; 
- aan de kandidaat instelling de nodige informatie te verzamelen om haar 

opmerkingen te formuleren of eventueel een beroep in te leiden; 
- aan het team, dat belast zal worden met toekomstige bezoeken, een 

adequate opvolging te verzekeren. 
 
Het auditverslag is een vertrouwelijk document dat niet aan derden, uitgezonderd de leden van 
de BELAC-organen of de leden van een evaluatieteam in het kader van een overeenkomst voor 
wederzijdse erkenning, mag overgemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de 
instelling.  
 
Het verslag is het verslag van het volledige auditteam en het team schaart zich achter de 
algemene conclusie die erin wordt weergegeven. 
 
De hoofdauditor draagt de verantwoordelijkheid van het auditverslag betreffende de evaluatie 
van het managementsysteem, van de technische bekwaamheid en de operationaliteit. Hij voegt 
de deelverslagen van de technische auditoren en experten toe, die een integraal deel uitmaken 
van het verslag. Hij draagt zorg voor de coherentie van de verschillende delen en bevindingen. 
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De hoofdauditor stuurt het auditverslag naar het secretariaat. 

2.9.2. Het auditverslag – zie details in de procedure BELAC 4-01 

 
Het verslag bestaat uit verschillende modules die gedurende het verloop van het auditproces 
aangevuld zullen worden. De uiteindelijke beslissing zal genomen op het geheel van de modules 
en het voorstel voor de scope. 
 
De structuur van het standaardverslag omvat volgende onderdelen: 
 
 Module A:  samenvatting van het auditverslag 
 Module B: historiek van het dossier 
 Module C: verslag van de hoofdauditor 
 Module D: verslag(en) van de technische auditor(en)/expert(en) 
 Module E: opvolging van de tekortkomingen 
 Excelbestand scope : voorstel voor het accreditatietoepassingsgebied (scope) 
 
Afhankelijk van het soort audit kunnen bepaalde elementen die hierboven vermeld werden, 
weggelaten worden (zie gedetailleerde beschrijving in procedure BELAC 4-01). 
Van zodra de module(s) E aangevuld zijn door de aanvrager, kunnen de auditoren hun 
verslaggeving vervolledigen. 
Indien er 6 weken na de laatste auditdag nog geen aangevulde module(s) E (opvolging van 
corrigerende maatregelen) door de geauditeerde instelling werden overgemaakt aan de 
auditoren, dan dient de hoofdauditor toch reeds modules  A, B, C en D over te maken aan het 
secretariaat die deze modules ter informatie doorstuurt aan de aanvrager.  
 

2.9.3. Overdracht van de auditverslagen 

 
Van zodra het verslag volledig en klaar voor beslissing is, wordt dit door de hoofdauditor 
elektronisch overgemaakt aan het secretariaat die vervolgens een kopij bezorgd aan:  
 
 de geauditeerde instelling: 

die wordt verzocht om een schriftelijk akkoord over de inhoud van het verslag over te 
maken aan het secretariaat en de instelling wordt er aan herinnerd dat het een termijn heeft 
van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de verzending van het verslag, om per aangetekend 
schrijven haar opmerkingen en commentaren over te maken ter attentie van het Bureau. 

 aan de teamleden die eventuele opmerkingen over het verslag kunnen melden aan de 
Voorzitter van het Bureau; 

 aan alle leden van het Accreditatiebureau; 2 leden van het Accreditatiebureau en 1 lid van 
het secretariaat met de functie van dossierbeheerder maar niet betrokken in het dossier, 
worden aangesteld om als verslaggevers op te treden.  

 

2.10. BESLUITVORMING EN BESLISSING VAN HET BUREAU 

2.10.1. Het proces van besluitvorming en beslissing 

Voorbereiding van de beslissing: 
 
Op basis van het verslag met inbegrip van het voorstel van het auditteam, de adviezen van de 
coördinator en verslaggevers en rekening houdend met de opmerkingen eventueel gemaakt 
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door de aanvrager, bereidt de dossierbeheerder een voorstel van beslissing voor dewelke op de 
dagorde van het bureau geplaatst wordt. 
Het Bureau beschikt over 50 werkdagen, tellend vanaf de dag van de verzending van het verslag 
aan de aanvrager, om een beslissing te nemen of om bijkomende informatie op te vragen.  
 
Nemen van de beslissing: 
 
Op basis van de voorstellen neemt het bureau een beslissing die het proportionaliteitsbeginsel 
respecteert. 
 
Het bureau kan overgaan tot volgende beslissingen: 
 
 Toekennning accreditatie: 
 Voor scope:………………………………………………… 
 Cyclus:   1 jaar            3 jaar      
 Supplementaire toezichtsmaatregelen: 
  Geen    Bijkomende audit           Vervroegd toezicht 
  Voorwaarden: ………………………………………………. 
  Weigering accreditatieaanvraag:   
  Bijkomende audit nodig alvorens beslissing kan worden genomen 
 

2.10.2. Toekenning van de accreditatie 

Ingeval het Bureau zich voor de accreditatie uitspreekt, deelt het secretariaat dit mede aan de 
aanvrager en geeft binnen de 30 werkdagen een certificaat uit, vervolledigd met een scope die 
het toepassingsgebied van de accreditatie bepaalt.  
 
Het certificaat wordt ondertekend door de Voorzitter van het Bureau in naam van het Bureau. 
 
Bij de beslissing wordt eveneens nader omschreven: 
- wat de geldigheidsduur is van de accreditatie. Deze wordt normaal gezien vastgelegd op 

maximum 3 jaar in het geval van een eerste accreditatiecyclus; 
- wat het toezichtsprogramma is waaraan de aanvrager zal worden onderworpen. Tijdens 

een eerste accreditatiecyclus bestaat dit minstens uit tweemaal een jaarlijks toezicht. 
 
Afhankelijk van de aard en het aantal tekortkomingen kan het Bureau  bijkomende maatregelen 
aangaande het toezicht opleggen (indienen van een progress report, bijkomende audit,….). Het 
Accreditatiebureau kan eveneens beslissen een accreditatie te verlenen voor een kortere duur 
of een verstrengd toezichtsregime op leggen. 
  

2.10.3. Voorwaardelijke toekenning van de accreditatie 

Indien de accreditatieaanvraag in zijn geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op activiteiten die 
enkel onderworpen konden worden aan een documentaire evaluatie en niet op terrein 
geëvalueerd konden worden, kan het Bureau beslissen een voorwaardelijke accreditatie toe te 
kennen.  Zijn meer bepaald geviseerd:  
- activiteiten met een occasioneel karakter; 
- een activiteit in een sector waar het niet mogelijk is een contract af te sluiten met een klant 

zonder over een voorafgaande accreditatie te beschikken (bv.: in gereglementeerde 
sectoren). 

 
Indien de instelling geaccrediteerd wenst te worden voor een activiteit waarvoor zij nog geen 
klanten heeft,  dienen volgende modaliteiten gerespecteerd te worden: 
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- De accreditatie voor de betreffende activiteiten wordt aangevraagd. Het 
aanvraagformulier met bijhorende bijlages dient overgemaakt te worden aan het 
BELAC secretariaat. 

- Een volledige  simulatie (ten minste op documentaire vlak) dient voorgelegd te worden 
door de instelling. 

- De aanvraag zal enkel toegekend worden indien de instelling op voldoende wijze heeft 
kunnen aantonen te beantwoorden aan alle delen van de betreffende accreditatienorm. 

- De uitvoering van een reële activiteit voor een  externe klant dient zo spoedig mogelijk 
en ten laatste binnen een periode van 2 jaar opgevolgd te worden door BELAC. Indien 
dit niet tijdig kan gebeuren, zal de accreditatie voor de betreffende activiteit 
ingetrokken worden. 

2.10.4. Weigering van een accreditatie 

In het geval dat het Bureau vaststelt dat aan de vereisten van accreditatie niet is voldaan, zal het 
secretariaat de aanvragende instelling binnen de 15 werkdagen hiervan per aangetekend 
schrijven met betekening op de hoogte brengen. 
 
Indien de aanvrager dit wenst, kan hij éénmalig vragen om dan gehoord te worden door het 
Accreditatiebureau. Het recht om gehoord te worden is enkel van toepassing wanneer de 
redenen van de weigering gelinkt zijn aan de eisen met betrekking tot de  
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en bijhorende systeemeisen en dus niet in geval de 
redenen van louter administratieve aard zijn zoals het niet-betalen van facturen, het niet-
meewerken aan de organisatie van de audits, het niet-tijdig overmaken van documenten,…. 
Indien het Accreditatiebureau beslist de accreditatie niet toe te kennen , wordt de aanvrager 
hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. 
 
Het secretariaat  zal de aanvrager telkens  herinneren aan de mogelijkheden om een eventueel 
beroep in te dienen. 
 
De aanvrager beschikt over 15 werkdagen, vanaf de verzending van de beslissing, om het 
secretariaat ervan in kennis te stellen of: 
- hij afziet van zijn accreditatieaanvraag; in dit geval wordt de aanvraag zonder gevolg 

geklasseerd; 
- hij zijn accreditatieaanvraag handhaaft; in dit geval wordt de verdere behandeling van 

het dossier geschorst tot dat de instelling van oordeel is dat het klaar is voor een 
tweede beoordeling. Indien de aanvrager binnen één jaar niet laat weten dat hij klaar 
is voor een tweede audit wordt de aanvraag zonder gevolg geklasseerd. 

- hij in beroep gaat.  
Bij ontstentenis van antwoord binnen 15 werkdagen wordt het dossier zonder gevolg 
geklasseerd. 

2.10.5. Melding van de beslissing aan het auditteam 

Het secretariaat brengt de leden van het auditteam op de hoogte van de beslissing van het 
Bureau en ontslaat hun van de opdracht die hun werd toevertrouwd. 
 

2.11. HET CERTIFICAAT – zie details in BELAC procedure 2-002 

Het certificaat dat ondertekend wordt door de Voorzitter van het Accreditatiebureau, is 
opgesteld volgens een typemodel en vermeldt het volgende: 
- het logo van BELAC en een verwijzing naar de wederzijdse erkenningsakkoorden 

waarvan BELAC ondertekenaar is; 
- de identificatie en de verwijzing naar de legale entiteit van de geaccrediteerde 

instelling; 
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- de unieke identificatiecode van de geaccrediteerde instelling; 
- de verwijzing naar de lijst van de activiteiten waarop de accreditatie van toepassing is 

(‘de scope’ genoemd). Deze lijst neemt de vorm van een bijlage aan het certificaat aan; 
- de datum van het begin en het einde van de geldigheid van het certificaat.   
 
In het geval van een accreditatie van een instelling voor activiteiten die betrekking hebben op 
meerdere types van conformiteitsbeoordeling, wordt er één certificaat per accreditatienorm 
uitgereikt. 
 
De scope vermeldt een begindatum (gezien deze verschillend kan zijn van de begindatum van 
uitgifte van het certificaat indien er een wijziging is van de scope) en een einddatum van de 
geldigheidsduur (identiek aan deze van het certificaat). Iedere wijziging van de scope wordt 
geïdentificeerd door een aanpassing van het versienummer. 
 
De scope wordt opgesteld en uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het secretariaat. 
 
Het certificaat wordt aan de geaccrediteerde instelling verzonden: 
- in de taal van het dossier en dat als referentie zal beschouwd worden; 
- in ieder van de twee andere landstalen en in het Engels. Deze mogen eveneens door 

de geaccrediteerde instelling gebruikt worden bij contacten met anderstalige 
belanghebbenden. 

 
De scope wordt in principe alleen uitgegeven in de taal van het dossier. De geaccrediteerde 
instelling kan andere taalversies overmaken aan het secretariaat en vragen deze te bekrachtigen.  
 
Eens de accreditatie effectief is, wordt de instelling geregistreerd in de bestanden van instellingen 
geaccrediteerd door BELAC en volgt de publicatie op de website van BELAC.  
 

2.12. VOORBEREIDING VAN HET AUDITPROGRAMMA VOOR DE KOMENDE 
ACCREDITATIECYCLUS  

Rekening houdend met de beslissing aangaande de accreditatiescope en de accreditatiecyclus 
stelt de dossierbeheerder een accreditatieprogramma op dat de auditactiviteiten bevat die 
moeten worden uitgevoerd in de komende accreditatiecyclus. 
Het programma omvat de toezichtsaudits (zie onder hoofdstuk 3 voor meer details) en een 
verlengingsaudit (zie hoofdstuk 4 voor meer details).  
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Hoofdstuk 3.  Het toezicht op de geaccrediteerde 
instellingen 

Nota:  De bepalingen hieronder hebben betrekking op de toezichtsaudit en zijn een aanvulling op 
of een verduidelijking van de algemene bepalingen van toepassing voor een initiële audit 
zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

3.1. DOELEINDEN VAN HET TOEZICHT EN ALGEMEENHEDEN 

Onder toezicht wordt verstaan het geheel van activiteiten, uitgevoerd door BELAC, op ieder 
ogenblik begrepen tussen ofwel de initiële en de verlengingsaudit ofwel tussen twee 
verlengingsaudits om te garanderen dat de geaccrediteerde instellingen permanent voldoen 
aan de vereisten van een accreditatie. 
 
Het toezicht gebeurt hoofdzakelijk door middel van audits uitgevoerd met een bepaalde 
periodiciteit en met een evaluatie ter plaatse van de organisatorische en technische aspecten. 
 
Daarenboven kan het toezicht: 
 
- aangevuld worden met enquêtes, vragenlijsten, opvraging van documenten of 

evaluatie van de resultaten bijvoorbeeld behaald in interlaboratoriumvergelijkingen; 
- aanleiding geven tot bijkomende bezoeken buiten het gewone toezichtsprogramma. 

3.2. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Het secretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten in het kader van 
toezichten en houdt toezicht op de naleving van de toezichtsprogramma in opdracht van 
het accreditatiebureau 

 De hoofdauditor, in samenwerking met de auditteamleden, hebben de 
verantwoordelijkheid over de uitvoering van auditbezoek en de redactie van het 
auditverslag. 

 Het secretariaat werd bevoegd verklaard om de accreditatie te bekrachtigen naar 
aanleiding van een toezichtsaudit. Een formele beslissing van het Bureau is vereist 
wanneer: 
 het auditteam, een verslaggever of het secretariaat expliciet een tussenkomst van het 

Bureau vraagt; 
 een opschorting of een intrekking (geheel of gedeeltelijk) van de accreditatie wordt 

overwogen; 
 een significante uitbreiding van het toepassingsdomein van de accreditatie werd 

onderzocht gelijktijdig met de toezichtsaudit. Onder een ‘significante’ uitbreiding wordt 
verstaan een toekenning van een nieuwe accreditatietoepassing (accreditatienorm)  of 
de uitbreiding van een bestaande accreditatie naar een nieuwe technische sector (zie 
‘field’ in document BELAC 6-017) of bijkomende uitbatingssites. 

3.3. DE TOEZICHTSAUDIT IN HET KADER VAN DE GEWONE TOEZICHTSPROCEDURE 

3.3.1. Inhoud 

De toezichtsaudit is in principe minder omvangrijk dan de initiële- of de verlengingsaudit, maar 
zal niettemin zowel elementen van het managementsysteem als technische activiteiten 
omvatten, evenals de opvolging van activiteiten op het terrein. 
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Alle elementen van het managementsysteem dienen tenminste éénmaal geëvalueerd te 
worden tussen twee verlengingsaudits.  
 
Bij iedere toezichtsaudit zal er steeds bijzondere aandacht besteed worden aan : 
 
- het beheer van de documenten met betrekking tot het managementsysteem (versies, 

wijzigingen, in rekening brengen van de revisies van de BELAC-documenten, …); 
- de implementatie van het managementsysteem door evaluatie van de dossiers met 

betrekking tot de activiteiten;  
- de evaluatie van de interne audit en de beoordeling van het systeem; 
- de opvolging van de corrigerende acties ondernomen in functie van opmerkingen en 

niet-conformiteiten vastgesteld tijdens voorgaande bezoeken; 
- het onderzoek van de klachten (ook deze toegekomen op het BELAC-secretariaat); 
- wijzigingen op het vlak van algemene organisatie (juridisch statuut, activiteiten, 

personeel, lokalen, uitrusting, onderzoek van het beroep doen op onderaanneming, 
....); 

- het beheer van technisch kritische aspecten; 
- de performanties op het gebied van interlaboratoriumvergelijkingen/externe 

kwaliteitscontroleprogramma’s/bekwaamheidsbeproevingen in het geval van 
laboratoria; 

- de werking van adviesraden en certificatiecomités in het geval van certificatie-
instellingen 

- de controle van de scope van de accreditatie met inbegrip van de flexibiliteit ervan en 
het bestaan van slapende activiteiten; 

- het gebruik van het refereren naar accreditatie en van het accreditatiesymbool. 
 
De technische competentie van de instelling dient niet noodzakelijk geëvalueerd te worden in 
ieder van de geaccrediteerde disciplines bij iedere toezichtsaudit. 
 
Niettemin dienen alle domeinen van de technische competentie waarvoor de accreditatie 
verleend werd tenminste éénmaal geëvalueerd te worden per accreditatiecyclus. 
 
In voorkomend geval zal het programma van de toezichtsaudits rekening houden met de 
kalender van de activiteiten van de instelling ten einde toe te laten eveneens de activiteiten, 
die minder frequent of uitzonderlijk plaats vinden, te beoordelen. Indien rekening moet worden 
gehouden met specifieke of praktische omstandigheden die eigen zijn aan een bepaald dossier 
kan mits gedocumenteerde motivatie er ook voor geopteerd worden om een audit in meerdere 
deelaudits op te splitsen.    
 
De beschrijving van de scope wordt systematisch gecontroleerd en geactualiseerd. 

3.3.2. Frequentie van de toezichtaudits 

Bij het toekennen van een eerste accreditatie of van een verlenging, legt het Bureau de 
kalender van de toezichtsaudits vast en deelt deze mee aan de instelling. Hiertoe volgt het 
Bureau de volgende leidraden: 
- Tijdens een accreditatiecyclus van 1 jaar wordt er een volledige verlengingsaudit 

(zowel managementsysteem als technische scope) georganiseerd; 
- tijdens een accreditatiecyclus van 3 jaar worden er 2 toezichtsaudits op jaarlijkse basis 

geprogrammeerd; 
- tijdens een accreditatiecyclus van  5 jaar worden minstens drie toezichtsaudits 

geprogrammeerd;  
- In normale omstandigheden wordt na de initiële audit een accreditatiecyclus van 3 

jaar toegepast. Bij de volgende verlenging (onder normale omstandigheden) wordt een 
accreditatiecyclus van 5 jaar toegepast. 
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Het Bureau kan op basis van een gedocumenteerde motivatie, de bepalingen van een 
toezichtskalender wijzigen, bv.: 
- ten einde rekening te houden met organisatorische wijzigingen binnen de instelling; 
- ten einde de mogelijkheid te scheppen om een toezichtsaudit te combineren met een 

audit in het kader van een uitbreiding van de scope; 
- indien de aard en de omvang van de scope dit vereisen;  
- indien specifieke bepalingen geldig voor een bepaalde sector een andere frequentie 

vereisen;  
- indien de aard of aantal vastgestelde tekortkomingen van de audit een striktere 

opvolging vereisen. 
 

De periode tussen 2 toezichten mag echter de 24 maanden niet overschrijden.  

3.3.3. Instructies voor de toezichtaudits 

3.3.3.1. Voorafgaand onderzoek 

Ten laatste 3 maanden voor de datum voorzien voor het toezicht, stuurt het secretariaat het 
aanvraagformulier aan de instelling om na te gaan of er belangrijke organisatorische wijzigingen 
plaats vonden en of er een uitbreiding van de scope voorzien wordt. 
 
De instelling is gehouden hierop binnen de 15 werkdagen te antwoorden. In geval geen 
antwoord binnen de 15 werkdagen, kan de toezichtsaudit georganiseerd worden op basis van 
de bestaande accreditatiegegevens. 
 
Samen met deze vragenlijst dient de geaccrediteerde instelling eveneens de documenten opgelijst 
in het aanvraagformulier op te sturen waaronder een stand van zaken (via een aangevulde module 
E) van implementatie en een beoordeling van de doeltreffendheid van de maatregelen die 
genomen werden naar aanleiding van alle tekortkomingen die tijdens de vorige audit werden 
vastgesteld. 
 

3.3.3.2. Samenstelling van het team en bestek - melden van de samenstelling van 
het auditteam en van het bestek aan de aanvrager en aan de leden van het 
team – voorbereiding en verloop van een toezichtaudit 

De algemene bepalingen vermeld in hoofdstukken 2, zijn van toepassing, evenals de specifieke 
bepalingen die hierna vermeld zijn. 
 
Gelet op de eigenheid van een toezicht, kan het aantal teamleden verminderd worden maar in 
ieder geval moet dit voldoende zijn om zowel elementen van het managementsysteem als 
tenminste een gedeelte van de technische aspecten te evalueren. Dit betekent in principe een 
hoofd- en tenminste één technische auditor. De aanwezigheid van de hoofdauditor kan 
volstaan op voorwaarde dat deze laatste de noodzakelijke technische kwalificatie bezit. 
 
Zonder dat dit een verplichting is, wordt over het algemeen dezelfde samenstelling van het 
auditteam behouden voor de duur van een accreditatiecyclus met uitzondering van de 
hoofdauditor die om overdracht van informatie te verzekeren in regel gewisseld wordt bij een 
verlengingsaudit. Het bureau kan, ter gelegenheid van de bespreking van een dossier advies 
geven over het wijzigen van het auditteam. 
 
De bepalingen aangaande het aanvaarden van het bestek zoals beschreven in punt 2.5 zijn van 
toepassing. Indien de instelling niet binnen de 15 werkdagen reageert op het voorstel van het 
bestek of indien er geen akkoord wordt bereikt over het bestek, kan dit leiden tot een 
intrekking van de accreditatie.  
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3.3.3.3. Opheffing van de tekortkomingen 

De algemene bepalingen opgenomen in hoofdstuk 2 zijn van toepassing evenals de specifieke 
bepalingen hieronder vermeld. 
 
Opdat de status van geaccrediteerde instelling kan behouden blijven moet een tekortkoming 
van type A die vastgesteld werd tijdens een toezichtsaudit gecorrigeerd worden binnen een 
termijn van maximum 4 weken te tellen vanaf de slotvergadering aan het einde van de 
(deel)audit waarop de tekortkoming werd overgemaakt aan de instelling. Indien de auditor na 
onderzoek van het ontvangen antwoord bijkomende verduidelijkingen of aanvullingen vraagt, 
dan heeft de firma maximaal 1 week om een tweede antwoord over te maken.  
Indien de tekortkoming niet volledig is verholpen maar niet meer kritisch is, kan het auditteam 
beslissen deze, mits een geschikte verantwoording, om te zetten in een tekortkoming van het 
type B. 
 
In zeer ernstige gevallen is het mogelijk dat het auditteam een onmiddellijke opschorting, 
geheel of gedeeltelijk, aan het Accreditatiebureau moet voorstellen, waarbij het Bureau zich in 
het kader van de urgentieprocedure, waarvan de modaliteiten vastgelegd zijn in het reglement 
van inwendige orde, zal moeten uitspreken. 
 
Een tekortkoming van het type B die vastgesteld wordt bij een toezichtsaudit moet het 
onderwerp zijn van een actie zoals beschreven in paragraaf 2.8.5 binnen een termijn van 
maximum 4 weken na de slotvergadering aan het einde van de (deel)audit waarop de 
tekortkoming werd overgemaakt aan de instelling. Indien de auditor na onderzoek van het 
ontvangen antwoord bijkomende verduidelijkingen of aanvullingen vraagt, dan heeft de firma 
maximaal 1 week om een tweede antwoord over te maken.  
 
Een niet-conformiteit van type A of B, die onvoldoende opgevolgd werd na een voorgaande 
audit kan hernomen worden als een non-conformiteit van type A of B afhankelijk van de aard 
en context van de vaststelling.  
Een non-conformiteit van type B wordt dus niet automatisch omgezet in een type A indien er 
geen nieuwe elementen zijn om dit te rechtvaardigen. 
 
Het niet opvolgen van afwijkingen van voorgaande audit kan de hoofdauditor aanzetten tot 
het formuleren van een non-conformiteit met betrekking tot het managementsysteem, 
specifiek voor wat betreft de effectiviteitsbeoordeling van de implementatie van corrigerende 
maatregelen  
 
 

3.3.3.4. Opmaken en overdracht van het auditverslag 

Het auditverslag zal opgemaakt worden door de teamleden en bevat dezelfde elementen als 
deze vermeld in hoofdstuk 2.  
 
De overdracht van dit eindverslag door de hoofdauditor aan het secretariaat verloopt op 
identieke manier als beschreven in hoofdstuk 2 en binnen maximum 10 weken te tellen vanaf 
het einde van de audit. 

3.3.4. Beslissing van behoud van de accreditatie 

De algemene bepalingen vermeld in punt 2.9.3 voor wat betreft de modaliteiten van het 
onderzoek van het verslag zijn van toepassing met het verschil dat niet alle bureauleden maar 
enkel de verslaggevers het verslag ontvangenOp basis van een verslag, adviezen geformuleerd 
door de coördinator en de verslaggevers en eventuele opmerkingen van de aanvrager, maakt 
de dossierbeheerder, indien de conformiteit met de accreditatiecriteria effectief behouden is, 
een voorstel tot behoud van de accreditatie op.  De Voorzitter van het Accreditatiebureau 
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neemt in delegatie van het Bureau hierover de beslissing.  In geval van onduidelijkheden of 
twijfel of de accreditatie kan behouden worden, wordt het dossier steeds voorgelegd aan het 
volledige Accreditatiebureau voor verdere behandeling . 
 
Na ieder toezicht en in geval van positieve evaluatie tot bevestiging van de accreditatie wordt 
accreditatiecertificaat en/of de scope nagekeken. Indien nodig wordt de inhoud geactualiseerd 
en de uitgiftedatum aangepast. 
 
Indien het Bureau zich negatief uitspreekt over het behoud van de accreditatie, zal een intentie 
tot opschorting of intrekking geformuleerd worden aan de instelling (zie onder7.3 en 7.5). 
 
Een beslissing van het bureau kan volgende elementen omvatten: 
 
 Behoud accreditatie: 
 Voor scope:………………………………………………… 
 Supplementaire toezichtsmaatregelen: 
  Geen    Bijkomende audit           Vervroegd toezicht 
  Voorwaarden: ………………………………………………. 
 Intentie tot schorsing / intrekking : Scope …………………………………. 
 Schorsing: Maximum termijn:………………………………….. 
 Opheffing van schorsing:  
 Intrekking:  
 Waarschuwing:…………………………………………………… 
 
Afhankelijk van de aard en het aantal tekortkomingen kan het Bureau bijkomende maatregelen 
aangaande het toezicht opleggen (indienen van een progress report, bijkomende audit, 
toekenning onder de voorwaarde dat de A-afwijkingen van de laatste 5 jaren doeltreffend werden 
opgelost in geval van herhaald terugkomen van structurele afwijkingen,…). 
 
 

3.4. DE BIJKOMENDE TOEZICHTSAUDIT 

BELAC kan beslissen tot een bijkomend toezicht wanneer belangrijke elementen in het beheer 
van de geaccrediteerde instelling gewijzigd werden (juridisch statuut, vestigingsplaats, ...). 
 
In overeenstemming met het specifieke geval dat voorligt, legt het secretariaat (na raadpleging 
van het Bureau indien nodig) de modaliteiten van het toezicht (betrokken auditor(s), bezoek ter 
plaatse of enkel onderzoek van documenten, benodigde tijd) evenals het bestek vast. 
 
Het secretariaat stelt de geaccrediteerde instelling in kennis van de beslissing en de procedure 
vervolgt zoals voor een gewoon toezicht. 
 
Het Bureau kan ertoe komen een bijkomend toezicht te vragen:  
- in het kader van het onderzoek van een klacht of geschil; 
- wanneer BELAC op de hoogte is van nieuwe feiten die de conformiteit van de 

geaccrediteerde instelling met de accreditatiecriteria zouden in gevaar brengen. 
 
BELAC heeft het recht om zelf deze datum te bepalen. De instelling kan dan van deze datum 
vooraf op de hoogte worden gebracht. Echter, in geval van een vermoeden van misbruik of een 
niet-naleving van de accreditatievoorwaarden kan BELAC eveneens een onaangekondigd 
bezoek organiseren. De geaccrediteerde instelling moet de personen die door het 
Accreditatiebureau werden aangesteld om de accreditatievoorwaarden te controleren toelaten 
deze controles uit te voeren. 
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Indien in elk van bovenstaande situaties het toezichtsverslag de gegrondheid van de motieven 
van BELAC bevestigt, zijn de toezichtskosten ten laste van de geaccrediteerde instelling; in 
tegengesteld geval zijn zij ten laste van BELAC. 
 
Behoudens een gedocumenteerde beslissing van het Bureau geeft een bijkomend toezicht 
geen aanleiding tot wijziging van de normale kalender voor de toezichten. 
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Hoofdstuk 4.  De verlenging van een accreditatie 

Nota:  De bepalingen hieronder hebben betrekking op de verlengingsaudit en zijn een aanvulling 
op of een verduidelijking van de algemene bepalingen van toepassing voor een initiële audit 
zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

 

4.1. DOELEINDEN VAN DE VERLENGING EN ALGEMEENHEDEN 

Het doel van de verlengingsaudit is na te gaan, tijdens een eenmalig onderzoek, of de instelling 
nog steeds in overeenstemming met de accreditatiecriteria werkt voor de activiteiten die vallen 
onder de accreditatie.  Een verlengingsaudit moet toelaten om een beslissing te nemen over 
de verlenging van het accreditatiecertificaat. De omvang van een verlengingsaudit is enigszins 
vergelijkbaar met deze van een initiële audit, maar bij de organisatie van een verlengingsaudit 
wordt de informatie bekomen uit de voorgaande toezichtsaudits ook in rekening gebracht. 
Het beleid om de omvang van de audit te bepalen houdt rekening met volgende principes: 
- Het managementsysteem wordt bij een verlengingsaudit in zijn totaliteit bekeken. 
- Voor wat betreft de omvang van de technische scope wordt rekening gehouden met 

de voorafgaande toezichtsaudits van de cyclus. 

4.2. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Het secretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie van de verlengingsaudit. 
 De hoofdauditor, in samenwerking met de auditteamleden, hebben de 

verantwoordelijkheid over de uitvoering van auditbezoek en de redactie van het 
auditverslag. 

 Het Bureau heeft de verantwoordelijkheid over het nemen van de beslissing aangaande de 
verlenging van de accreditatie.  

 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de accreditatiecertificaten 
en het opmaken en uitgeven van de scopes. 

 

4.3. INSTRUCTIES VOOR DE VERLENGINGSAUDIT 

4.3.1. Vorm en inhoud. 

De verlengingsaudit heeft plaats in de kantoren van de instelling zelf en/of op de verschillende 
sites waar de geaccrediteerde haar activiteiten uitvoert. 
 
De verlengingsaudit omvat een beoordeling van alle eisen van de accreditatiestandaard en een 
representatieve keuze van activiteiten uit de scope van de accreditatie. Speciale aandacht wordt 
besteed aan de evaluatie van het toepassen van het managementsysteem, zijn doeltreffendheid 
en aan de aspecten van continue verbetering. In deze optiek worden de elementen van § 3.3.1 
ook in rekening gebracht. 
 

4.3.2. Aanvraag voor verlenging. 

Ten laatste 9 maanden voor het verstrijken van de geldigheid van het certificaat, zal de 
instelling de vereiste documenten voor de aanvraag voor verlenging aan BELAC overmaken. 
De modaliteiten voor de aanvraag van een verlengingsaudit zijn analoog aan deze voor de 
aanvraag van een initiële accreditatie. 
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4.3.3. Uitvoeringsmodaliteiten van de verlengingsaudit 

4.3.3.1. Samenstelling van het team en bestek - melden van de samenstelling van 
het auditteam en van het bestek aan de aanvrager en aan de leden van het 
team – voorbereiding en verloop van een toezichtaudit – beslissing van het 
Accreditatiebureau tot verlenging van de accreditatie 

De algemene bepalingen die vermeld worden in hoofdstuk 2 zijn van toepassing, evenals de 
specifieke bepalingen die hierna vermeld zijn. 
 
Zonder dat dit een verplichting is, wordt over het algemeen dezelfde samenstelling van het 
auditteam behouden voor de duur van een accreditatiecyclus. Om overdracht van informatie 
te verzekeren wordt het principe gehanteerd dat de hoofdauditor in regel gewisseld wordt 
voor een verlengingsaudit terwijl de technische auditoren gewisseld worden na een 
verlengingsaudit. 
 
De bepalingen aangaande het aanvaarden van het bestek zoals beschreven in punt 2.5 zijn van 
toepassing. Indien de instelling niet binnen de 15 werkdagen reageert op het voorstel van het 
bestek of indien er geen akkoord wordt bereikt over het bestek, kan dit leiden tot een 
intrekking van de accreditatie.  
 

4.3.3.2. Opheffing van de tekortkomingen 

Zie 3.3.3.3 
 

4.3.3.3. Opmaken en overdracht van het auditverslag 

Het auditverslag zal opgemaakt worden door de teamleden en bevat dezelfde elementen als 
deze vermeld in hoofdstuk 2.   
 
De overdracht van dit verslag verloopt op identieke manier als beschreven in hoofdstuk 2. 
 

4.3.3.4. Beslissing 

Vanaf de tweede accreditatiecyclus kan de geldigheidsduur worden verlengd tot maximum 5 
jaar met minstens 3 toezichtsaudits tenzij specifieke bepalingen geldig voor een bepaalde 
sector een andere frequentie vereisen.  
Indien het Bureau zich negatief uitspreekt over het behoud van de accreditatie, zal een intentie 
tot opschorting of intrekking geformuleerd worden aan de instelling (zie onder 7.3 en 7.5). 
 
Een beslissing van het bureau kan volgende elementen omvatten: 
 
 Behoud accreditatie: 
 Voor scope:………………………………………………… 
 Cyclus:   1 jaar            3 jaar           5 jaar 
 Supplementaire toezichtsmaatregelen: 
  Geen    Bijkomende audit           Vervroegd toezicht 
  Voorwaarden: ………………………………………………. 
 Intentie tot schorsing / intrekking : Scope …………………………………. 
 Schorsing: Maximum termijn:………………………………….. 
 Opheffing van schorsing:  
 Intrekking:  
 Waarschuwing:…………………………………………………… 
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Afhankelijk van de aard en het aantal tekortkomingen kan het Bureau  bijkomende maatregelen 
aangaande het toezicht opleggen (indienen van een progress report, bijkomende audit, 
toekenning onder de voorwaarde dat de A-afwijkingen van de laatste jaren doeltreffend werden 
opgelost in geval van herhaald terugkomen van structurele afwijkingen,…). 
 

4.3.4. Tijdelijke verlenging van de geldigheid van een accreditatiecertificaat 

Indien, omwille van omstandigheden onafhankelijk van de wil van BELAC of van de 
geaccrediteerde instelling, de procedure voor de verlengingsaudit niet volledig afgewerkt kan 
worden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van de accreditatie, kan het Bureau 
beslissen tot een tijdelijke verlenging van de geldigheid van het certificaat. 
 
De toelating dient behoorlijk gedocumenteerd te worden en is onderworpen aan de volgende 
voorwaarden : 
 
- er zijn voldoende gegevens voorhanden op basis waarvan kan gesteld worden dat er 

voldoende vertrouwen is dat aan de accreditatievoorwaarden wordt voldaan;  
- de verlenging wordt toegestaan voor een maximale duur van 6 maanden; ze wordt 

automatisch opgeheven vanaf het ogenblik dat de normale procedure afgelopen is; 
- de geldigheidstermijn voor de nieuwe cyclus van de accreditatie wordt bepaald op 

basis van de oorspronkelijk voorziene datum. 
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Hoofdstuk 5.  Wijzigingen van de scope: uitbreiding en 
reductie 

 

5.1. UITBREIDING VAN DE SCOPE 

5.1.1. Doeleinden van de uitbreidingsaudit en algemeenheden 

Nota:  De bepalingen hieronder hebben betrekking op de uitbreidingsaudit en zijn een aanvulling 
op of een verduidelijking van de algemene bepalingen van toepassing voor een initiële audit zoals 
beschreven in hoofdstuk 2. 
 
De accreditatie dekt alleen de activiteiten zoals opgenomen in de scope, die de toestand op 
het ogenblik van de audit weerspiegelt. 
 
Iedere uitbreiding van de scope vereist in principe een bijkomende evaluatie en een formele 
goedkeuring door BELAC. In functie van de aard en de complexiteit van het dossier kan de 
evaluatie de vorm aannemen van een administratieve procedure, van een onderzoek van de 
documenten, van een technische evaluatie met bezoek aan de instelling of zelfs een volledige 
audit.  
De aanvraag tot uitbreiding moet schriftelijk gesteld worden en, telkens wanneer relevant, 
door gebruik van de specifieke documenten die door het secretariaat worden aangereikt. 
 
De aanvraag tot uitbreiding kan op ieder ogenblik ingediend worden binnen de periode van de 
geldigheid van het certificaat. 
 
De aanvraag tot uitbreiding wordt afgesloten binnen 6 maanden na uitvoering van de audit. 
 

5.1.2. Verantwoordelijkheden 

Elke uitbreidingsaanvraag volgt in principe de procedure zoals voorzien voor een initiële audit. 
Het Bureau kan de verantwoordelijkheid voor de beslissing delegeren naar het secretariaat 
indien de uitbreidingsaanvraag betrekking heeft op activiteiten die niet significant verschillend 
zijn van de activiteiten die reeds in de scope zijn opgenomen. Onder een ‘significante’ 
uitbreiding wordt verstaan een toekenning van een nieuwe accreditatietoepassing 
(accreditatienorm) of de uitbreiding van een bestaande accreditatie naar een nieuwe 
technische sector (zie ‘field’ in document BELAC 6-017) of bijkomende uitbatingssite. 
 

5.1.3. Soorten uitbreidingen en implementatiemodaliteiten 

5.1.3.1. Administratieve uitbreiding 

Onder administratieve uitbreiding verstaat men de procedure waarbij de accreditatiedocumenten 
door het secretariaat kunnen worden herzien, na raadpleging indien nodig van een technisch 
auditor. 
 
Administratieve uitbreiding is enkel mogelijk wanneer de nieuwe activiteiten volledig gedekt zijn 
door de organisatorische schikkingen en door de technische middelen die reeds bestaan bij de 
geaccrediteerde instelling. 
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5.1.3.2. Documentaire uitbreiding 

Onder documentaire uitbreiding verstaat men de procedure waarbij de 
accreditatiedocumenten geëvalueerd worden door een auditteam (over het algemeen beperkt 
tot een technische auditor). 
 
Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, kan dit onderzoek voorafgegaan worden door 
een afzonderlijk bestek. In dit geval moet BELAC het akkoord bekomen van de aanvragende 
instelling over het auditteam en het voorgestelde bestek en de taken die door de teamleden 
zullen uitgevoerd worden binnen een vooraf afgesproken periode. 
 
Documentaire uitbreiding is enkel mogelijk wanneer de nieuwe activiteiten volledig gedekt zijn 
door de organisatorische schikkingen en door de technische middelen die reeds bestaan bij de 
geaccrediteerde instelling maar waarbij specifieke technische aspecten moeten gecontroleerd 
worden. 
 
In geval van een documentaire audit dient de auditor/expert de module E uiterlijk 1 maand na 
de officiële aanstelling van de opdracht (tenzij anders werd overeengekomen) per mail over te 
maken aan de geauditeerde instelling en het BELAC-secretariaat via 
‘belacdossiers@economie.fgov.be’. De firma bevestigt aan de auditor/expert en het BELAC-
secretariaat de ontvangst van deze module binnen de 5 werkdagen. 
 

5.1.3.3. Uitbreiding met bezoek ter plaatse 

 
Algemeenheden 

Ieder type van uitbreiding van de scope dat niet valt onder punten 5.1.3.1 en 5.1.3.2 moet 
beoordeeld door middel van een bezoek ter plaatse. Als voorbeeld van uitbreiding kan vermeld 
worden: 
 
- de uitvoering van nieuwe soorten activiteiten voor een accreditatienorm waarvoor 

andere activiteiten reeds geaccrediteerd zijn; 
- de uitbreiding naar een andere accreditatienorm; 
- de uitbreiding van de scope naar andere afdelingen van de instelling of eventueel in 

geografisch gescheiden afdelingen. 
 
Samenstelling van het team en bestek - melden van de samenstelling van het auditteam en 
van het bestek aan de aanvrager en aan de leden van het team – voorbereiding en verloop 
van een uitbreidingsaudit – beslissing tot uitbreiding van de accreditatie 

De algemene bepalingen vermeld in hoofdstuk 2 zijn van toepassing, evenals de specifieke 
bepalingen die hierna vermeld zijn. 
 
Indien de aanvraag: 
 
- zich richt op nieuwe technieken die echter reeds geïntegreerd zijn in het algemeen 

managementsysteem dat reeds het onderwerp was van een grondige evaluatie, kan 
een bijkomend bezoek door de technisch auditor, eventueel vergezeld van de 
coördinator, volstaan; 

- een herziening van het managementsysteem inhoudt of zich richt tot andere 
afdelingen of uitbatingssites die nog niet onderworpen zijn geweest aan een grondige 
beoordeling, is een bijkomend bezoek van de hoofdauditor en één of meerdere 
technische auditoren vereist. 
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Een uitbreidingsaudit kan, op vraag van de instelling, gecombineerd worden met een toezichts- 
of een verlengingsaudit op voorwaarde dat de normaal voorziene activiteiten hierdoor niet 
gehinderd worden. 
 
Indien de hoofdauditor niet deelneemt aan het bezoek ter plaatse, is de technische auditor 
verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag dat hij naar de Voorzitter van het Bureau 
stuurt.  
 
Opheffing van de tekortkomingen – Beslissing met betrekking tot de uitbreiding van de 
accreditatie 

De bepalingen zoals voorzien voor een initiële audit zijn van kracht. 
 
Het toekennen van een uitbreiding van de accreditatie houdt in dat de accreditatiedocumenten 
herzien worden maar de geldigheidsduur en het toezichtsprogramma niet worden gewijzigd. 
 

5.2. VERZAKING VAN DE ACCREDITATIE OF REDUCTIE VAN DE SCOPE  

 
Een instelling kan, op ieder ogenblik, afstand doen van zijn accreditatie. Deze vraag kan 
betrekking hebben op het geheel of een gedeelte van de scope die hoort bij de accreditatie. 
 
De vraag tot verzaking dient schriftelijk gericht te worden aan BELAC met de beschrijving van: 
 
- de omstandigheden indien slechts een gedeeltelijke verzaking wordt aangevraagd; 
- het engagement vanwege de instelling om de verzaking als effectief te beschouwen van 

de datum van de verzending van de vraag tot verzaking of een andere voorgestelde 
datum; 

- in geval van certificatie-instellingen: de modaliteiten voorzien door de certificatie-instelling 
voor de gecertificeerde bedrijven voor wie de verzaking gevolgen heeft. 

 
Het secretariaat bekrachtigt de beslissing tot verzaking en informeert het Bureau hierover. 
Tenzij specifieke omstandigheden dit vereisen is het normaal gezien niet nodig om een audit 
te organiseren om de verzaking te bevestigen aangezien de betreffende activiteiten niet langer 
worden uitgevoerd onder accreditatie.  
 
In geval van totale verzaking van de accreditatie gedurende de accreditatiecyclus, is de 
geaccrediteerde instelling verplicht het/de nog lopende certificaat/ certificaten van 
accreditatie terug te zenden. BELAC vervangt dit/deze door documenten met een 
geldigheidsdatum beperkt tot de effectieve datum van verzaking. 
 
In geval van gedeeltelijke verzaking van de accreditatie, wordt de scope aangepast. 
 
De beslissing tot verzaking: 
 
- omvat een verbreking van de samenwerking tussen BELAC en de instelling in geval 

van totale verzaking;  
- ontlast de instelling niet van haar verplichtingen tegenover BELAC aangegaan tijdens 

de accreditatieperiode; 
- heeft geen invloed noch op het toezichtsprogramma noch op de uiterste 

geldigheidsduur van het certificaat in geval van gedeeltelijke verzaking; 
- leidt tot het schrappen van de instelling in de lijst van de geaccrediteerde instellingen 

indien de verzaking betrekking heeft op het geheel van accrediteerde activiteiten; 
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- wordt gemeld op de website in geval van een gehele verzaking. In het geval van een 
gedeeltelijke verzaking is er enkel een melding indien de verzaking betrekking heeft op 
een significant deel van de activiteiten zoals een volledige sector (‘field’ zoals beschreven 
in document BELAC 6-017) of een uitbatingssite.   

 



 BELAC 3-11 Rev 13-2020  42/52  

 

Hoofdstuk 6.  Preaudit 

Nota:  De bepalingen hieronder hebben betrekking op de preaudits en zijn een aanvulling op of 
een verduidelijking van de algemene bepalingen van toepassing voor een initiële audit zoals 
beschreven in hoofdstuk 2. 

6.1. DOELSTELLINGEN VAN DE PREAUDIT 

De specifieke doelstellingen van de preaudit zijn de volgende: 
 
- een eerste contact leggen met de aanvrager zodat kennis kan genomen worden van 

de specifieke toestand van de instelling;  
- de noodzakelijke verduidelijkingen aanbrengen voor wat betreft de 

accreditatieprocedure, de accreditatiecriteria en de formulering van de scope 
waarvoor een accreditatie wordt aangevraagd;  

- beoordelen of de instelling voldoende rekening heeft gehouden met de 
accreditatiecriteria, zowel conceptueel als voor wat de effectieve implementatie 
betreft; 

- bepalen welke voorzieningen dienen getroffen te worden voor de audit;  
- bepalen welke informatie dient aangereikt te worden tijdens de voorbereidende fase 

van de initiële audit. 
 

Deze doelstellingen mag men evenwel niet bereiken door consultancy. Dit houdt concreet in 
dat men zich onthoudt van concrete voorstellen voor implementatie van acties die de 
aantoonbaarheid van de vereisten verbetert. 
 

6.2. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Het secretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie van de preaudit. 
 De hoofdauditor heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering van preauditbezoek en 

de redactie van het preauditverslag. 
 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het communiceren van de bevindingen van de 

preaudit aan de aanvrager. 
 

6.3. SAMENSTELLING VAN HET PREAUDITTEAM 

Een preauditteam bestaat uit een hoofdauditor en een coördinator die de functie van 
hoofdauditor niet waarneemt en die erover waakt dat geen consultancy uitgevoerd wordt. In 
principe wordt er geen technische auditor aangeduid voor een preauditteam. Toch kunnen één 
of meerdere technische auditoren of experten aangeduid worden om deel te nemen aan de 
preaudit, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Adviezen kunnen gevraagd worden 
aan technische auditoren of experten.  
Een of meerdere vertegenwoordigers van bevoegde instanties kunnen worden uitgenodigd om 
deel te nemen als waarnemer. 

6.4. HET PREAUDITBEZOEK 

6.4.1. Organisatie 

Het bezoek ter plaatse bevat, rekening houdend met specifieke omstandigheden eigen aan elk 
geval, de stappen hieronder vermeld. 
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6.4.1.1. De inleiding 

De hoofdauditor stelt de leden van het BELAC-team voor en herinnert kort aan de rol van 
BELAC, de accreditatiecriteria en de doelstellingen van de preaudit in het kader van de BELAC-
procedure. 
Hij stelt de planning van de werkzaamheden voor en herinnert de aanvrager eraan dat alle 
inlichtingen die worden bekomen tijdens de audit zullen behandeld worden met de grootst 
mogelijke vertrouwelijkheid. 
 
De aanvrager stelt zijn instelling voor, evenals de grote lijnen van zijn managementsysteem en 
de personen die zullen deelnemen aan de preaudit. 
 

6.4.1.2. Bespreking van de scope van de accreditatie 

Aan deze bespreking nemen, naast de aanvragende instelling, de hoofdauditor, de coördinator 
en eventueel de vertegenwoordiger van een bevoegde instantie deel. Ze moet uitmonden in 
een precieze omschrijving van de activiteiten die zullen onderworpen worden aan de auditfase 
en dus op een aanvraag die klaar en duidelijk omschreven is, volgens de BELAC-criteria. 
 
Zij moet er eveneens toe leiden dat men zich een duidelijk idee kan vormen over de duur van 
de audit en de specifieke bekwaamheden van de technische auditoren die daarbij nodig zullen 
zijn. 
 

6.4.1.3. Analyse van de documentatie en representatieve procedures 

De hoofdauditor wijst door het onderzoek van de documentatie en representatieve procedures 
(zowel met betrekking tot het managementsysteem als technische aspecten) de aanvrager op 
eventuele niet-conformiteiten ten opzichte van de accreditatiecriteria. Hij houdt hierbij 
rekening zowel met de documentatie als met het niveau van implementatie. 
 

6.4.1.4. Een kort onderzoek van de implementatie 

Onderzoek van de gegevens met betrekking tot de activiteiten waar accreditatie voor gevraagd 
is, ontmoetingen met personeelsleden, het bezoek van installaties of ieder ander geschikt 
middel, moet toelaten zich te vergewissen of de voorziene procedures in de praktijk worden 
toegepast. 
 

6.4.1.5. Overleg tussen de leden van het team 

Een of twee onderbrekingen worden voorzien om de leden van het team toe te laten een eerste 
synthese van hun vaststelling te maken, om overleg te plegen over punten die de auditor 
eventueel zou moeten behandelen in het licht van hetgeen reeds werd vastgesteld of om de 
discussies te heroriënteren. 
 

6.4.1.6. Slotvergadering 

De hoofdauditor doet mondeling verslag waarbij hij een synthese maakt van de vaststellingen 
en de besprekingen van de dag. Deze voorstelling bevat, in grote lijnen, de elementen die de 
basis zullen uitmaken van zijn geschreven verslag over de preaudit. 
 
De instelling wordt uitgenodigd om, indien gewenst, een repliek te geven. 
 
Ermee rekening houdend dat een preaudit geen uitgebreide evaluatie is, in het bijzonder voor 
technische aspecten, hebben de opmerkingen die gemaakt worden enkel een oriënterend 
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karakter. Ze worden niet voorgesteld als niet-conformiteiten en worden niet gerangschikt 
volgens hun ernst. 
 
De coördinator sluit het bezoek ter plaatse af met melding dat : het verslag van de hoofdauditor 
binnen een termijn van één maand aan de aanvrager zal toe gestuurd worden door het 
secretariaat.  

6.5. HET VERSLAG VAN DE PREAUDIT 

Het verslag wordt opgesteld volgens de specifieke voorzieningen die onder 2.9 zijn gedetailleerd, 
met inachtneming van de specifieke betrachtingen van een preaudit. 
 
De hoofdauditor stelt een verslag op dat ten minste de volgende elementen bevat : 
 
- Module A: samenvatting van het auditverslag 
- Module C: een evaluatie van de documentatie en het managementsysteem dat 

uitgewerkt werd door de aanvrager. Gezien het beperkte karakter van préaudit, worden 
de gemaakte vaststellingen niet gequoteerd als tekortkomingen. De vaststellingen 
moeten berusten op feiten en verduidelijkt worden door voorbeelden. Zij moeten 
toelaten aan de kandidaat om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om zich in 
overeenstemming te brengen met de accreditatiecriteria zodat een eerste evaluatie van 
de implementatie van het managementsysteem in de dagelijkse praktijk en zijn niveau 
van operationaliteit mogelijk is; 

- Voorstel van accreditatiescope. 
 
De hoofdauditor stuurt deze documenten binnen de maand naar het secretariaat. 
 
Het secretariaat stuurt het verslag van preaudit: 
 
- aan de aanvrager die zijn opmerkingen op het verslag kan bezorgen aan de Voorzitter 

van het Bureau. Indien nodig stuurt de Voorzitter van het Bureau deze opmerkingen 
aan de auditor en vraagt hem zijn commentaren; 

- aan de teamleden die eventuele opmerkingen kunnen overmaken aan het secretariaat. 
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6.6. CONCLUSIES NA ONDERZOEK VAN HET VERSLAG VAN DE PREAUDIT 

 
Het verslag, evenals eventueel ontvangen opmerkingen, worden door het secretariaat 
onderzocht. 
Het secretariaat spreekt zich uit over het vervolg van de accreditatieprocedure en stelt de 
aanvrager ervan op de hoogte dat:  
 
- ofwel onmiddellijk kan worden overgegaan tot de auditfase; 
- ofwel de auditfase slechts kan voorzien worden nadat een aantal corrigerende acties 

ondernomen werden. In dit laatste geval zal de auditfase slechts worden aangevangen 
nadat de aanvrager schriftelijk aan het secretariaat zijn wens om over te gaan tot de 
audit heeft laten weten. 

 
De procedure verloopt vervolgens volgens de bepalingen van hoofdstuk 2. 
 
Indien uit het onderzoek van het dossier zou blijken dat er punten zijn die de verderzetting van 
de accreditatieprocedure zouden kunnen in vraag stellen, wordt aan het Bureau gevraagd zich 
hierover uit te spreken.  
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Hoofdstuk 7.  Sancties 

7.1. ALGEMEENHEDEN 

Wanneer niet meer voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden, beslist het 
Accreditatiebureau, over te gaan tot een sanctie proportioneel met de ernst van de 
vastgestelde feiten. Hierbij kan het gaan om: 
 
- feiten vastgesteld door BELAC op het moment van een audit of op elk ander moment; 
- feiten gecommuniceerd aan BELAC door derden en die op een objectieve manier 

werden bevestigd.  
 
Anderzijds kan een geaccrediteerde instelling op ieder ogenblik een gehele of gedeeltelijke 
opschorting of verzaking aan de accreditatie vragen. 
 
Onder accreditatievoorwaarden wordt verstaan: 
 
- het voldoen op ieder ogenblik aan de accreditatiecriteria zowel betreffende de 

operationaliteit van het toegepaste managementsysteem als de specifieke technische 
aspecten; 

- het voldoen aan de werkingsprocedures van het accreditatiesysteem die van 
toepassing zijn voor de geaccrediteerde instellingen. 

7.2. WAARSCHUWING 

In geval van niet-naleving van de accreditatievoorwaarden, kan het Accreditatiebureau 
beslissen om een waarschuwing te geven. Deze waarschuwing kan al dan niet gepaard gaan 
met de verplichting voor de geaccrediteerde instelling om bijkomende informatie over te 
maken of een bijkomende audit te aanvaarden. Deze beslissing wordt per aangetekend 
schrijven binnen de 10 werkdagen meegedeeld aan de betrokken instelling.  
 
Indien er geen gevolg gegeven wordt aan deze waarschuwing kan het Accreditatiebureau 
beslissen om over te gaan naar een zwaardere sanctie zoals opgenomen in punt 7.3 en 7.4. 
 

7.3. OPSCHORTING 

7.3.1. Het begrip opschorting 

Een opschorting is van toepassing in de gevallen waarbij de conformiteit van de instelling met 
de accreditatievoorwaarden voor alle of een deel van de geaccrediteerde activiteiten niet meer 
vervuld is en waarbij redelijkerwijze een terugkeer naar de normale situatie mag verwacht 
worden. 
 
In het geval van opschorting wordt een tijdelijk verbod opgelegd aan de geaccrediteerde 
instelling om, voor wat betreft de activiteiten waarop de opschorting betrekking heeft,: 
 
- te refereren naar de status van een geaccrediteerde instelling; 
- kalibratie-, test- en keuringsverslagen op te stellen onder de hoofding van 

geaccrediteerde instelling; 
- certificaten op te stellen onder de hoofding van geaccrediteerde instelling in het 

specifieke geval van nieuwe contracten. Dat betekent dat de certificatie-instelling 
bestaande contracten mag blijven volgen tot het einde van de opschortingsperiode of, 
in voorkomend geval, de verlengingsperiode van het contract. 



 BELAC 3-11 Rev 13-2020  47/52  

 

 
Het besluit tot opschorting: 
 
- onderbreekt voorlopig het toezichtsprogramma voor de activiteiten waarop de 

opschorting betrekking heeft, maar heeft geen invloed op de aanduiding van de 
geldigheidstermijn vermeld op het certificaat. Het onderbreken van het 
accreditatietoezichtsprogramma geldt niet voor de certificatie-instellingen die verder 
certificatietoezichtsaudits uitvoeren; 

- ontslaat de instelling niet van zijn andere verplichtingen t.o.v. BELAC gedurende de 
voorziene accreditatieperiode; 

- resulteert in de vermelding "volledige opschorting" in de lijst der geaccrediteerde 
instellingen, op de website van BELAC en in de scope indien het geheel van de 
activiteiten, gedekt door de accreditatie, opgeschort wordt. 

- resulteert in  geval van een gedeeltelijke opschorting in de vermelding "gedeeltelijke 
opschorting voor de als dusdanig aangeduide activiteiten in de accreditatiescope" in 
de lijst der geaccrediteerde instellingen.  In de accreditatiescope worden de 
betrokken activiteiten aangeduid als “in opschorting”. Op de website van BELAC 
wordt de opschorting eveneens gemeld indien de opschorting betrekking heeft op 
een significant deel van de geaccrediteerde activiteiten. Hiermee wordt bedoeld een 
technische sector (‘field’ zoals beschreven in document BELAC 6-017) of een 
uitbatingssite.  

- resulteert in een melding van de opschorting aan IAF indien de opschorting het 
resultaat is van het aanbieden van een certificatie voor een accreditatienorm (vb. 
certificatie voor ISO/IEC 17025) door de certificatie-instelling.  
 

7.3.2. Uitvoeringsmodaliteiten met betrekking tot opschorting 

7.3.2.1. Opschorting op direct initiatief van de geaccrediteerde instelling 

Een instelling kan op ieder ogenblik en op eigen initiatief de opschorting van zijn accreditatie 
vragen. Deze aanvraag kan betrekking hebben op het geheel of op een gedeelte van de scope 
van de accreditatie. 
 
De aanvraag tot opschorting dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan BELAC 
waarbij de volgende elementen dienen vermeld: 
 
- de omstandigheden die de aanvraag verrechtvaardigen; 
- de aard en het programma van corrigerende acties die genomen worden om het 

herstel en het behoud van de accreditatievoorwaarden te bewerkstelligen 
(normalerwijze niet meer dan 6 maanden); 

- het engagement van de instelling om de maatregelen verbonden aan de opschorting 
toe te passen van het ogenblik van de verzending van de aanvraag tot opschorting of 
een andere voorgestelde datum. 

 
Het Bureau doet, na onderzoek van de voorgelegde stukken, een gemotiveerde uitspraak 
betreffende de rechtvaardiging van de toekenning van een opschorting. Hiertoe kan het 
Bureau: 
 
- ofwel een positieve beslissing nemen aangaande de toekenning van de opschorting 

voor een periode van maximum 6 maanden. In dit geval bepaalt het Bureau de 
voorwaarden voor de opheffing van de opschorting en de eventuele noodzaak van 
een voorafgaand bezoek ter plaatse. De vermelding “opschorting” wordt vermeld in 
het bestand van de geaccrediteerde instellingen; 
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- ofwel kennis te nemen van de aanvraag tot opschorting maar van oordeel zijn dat de 
specifieke voorwaarden niet vervuld zijn en bijgevolg besluiten tot gehele of 
gedeeltelijke intrekking van de accreditatie; in dergelijk geval zijn de modaliteiten 
voorzien in punt 7.5 van toepassing; 

- De instelling wordt door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht 
van het besluit van het Bureau en van de modaliteiten voor het indienen van een 
beroep. 

 
7.3.2.2. Opschorting op beslissing van het Bureau 

Wanneer, op basis van beschikbare informatie, het Bureau besluit dat de 
accreditatievoorwaarden niet meer vervuld zijn, kan het Bureau een opschorting eisen van de 
volledige of een deel van de accreditatie voor een periode die overeenkomt met de tijd nodig 
voor het invoeren van de corrigerende acties (normalerwijze niet meer dan 6 maanden).  
In dringende gevallen neemt de Voorzitter de nodige initiatieven en rapporteert hij binnen de 
kortst mogelijke termijn aan het Bureau. 
 
Afhankelijk van de ernst van de feiten, kan het Bureau het gerechtvaardigd vinden om eerst 
een waarschuwing te richten aan de betrokken instantie en om het effectieve ingaan van een 
opschorting voor een maximumduur van twee maanden uit te stellen. In de loop van deze 
periode zal een bijkomende audit de terugkeer naar een normale situatie moeten bewijzen; in 
het tegenovergestelde geval, zal de opschorting automatisch effectief worden.  
 
Een beslissing tot opschorting kan slechts effectief worden en gecommuniceerd worden nadat 
de instelling voorafgaand de mogelijkheid heeft gekregen om gehoord te worden. Het recht 
om gehoord te worden is enkel van toepassing wanneer de redenen van de mogelijke 
opschorting gelinkt zijn aan de eisen met betrekking tot de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en bijhorende systeemeisen en dus niet in geval de 
redenen van louter administratieve aard zijn zoals het niet-betalen van facturen, het niet-
meewerken aan de organisatie van de audits, het niet-tijdig overmaken van documenten,….  
 

7.3.2.3. Modaliteiten voor de opheffing van een opschorting 

Vanaf het moment dat de betrokken instelling vindt dat de oorzaken die aan de basis lagen van 
de opschorting geëlimineerd zijn, richt de instelling aan BELAC een aanvraag tot opheffing van 
de opschorting vergezeld van de gepaste elementen ter ondersteuning van de aanvraag. 
 
Het secretariaat stelt een evaluatieteam aan dat belast wordt met het onderzoek van dit 
document en/of met een bezoek ter plaatse om na te gaan of de accreditatievoorwaarden 
opnieuw vervuld zijn. De algemene leidraden voor de uitvoering van een audit zijn van 
toepassing. 
 
Wanneer het Bureau, op basis van het onderzoek van een evaluatieverslag besluit tot opheffing 
van de opschorting: 
 
- wordt deze beslissing binnen de 10 werkdagen per aangetekend schrijven 

meegedeeld aan de betrokken instelling te samen met een herziening van het 
toezichtsprogramma. De instelling mag slechts melding maken van zijn statuut als 
geaccrediteerde instelling na ontvangst van het schrijven betreffende de opheffing 
van de opschorting; 

- wordt de verwijzingen naar de (volledige of gedeeltelijke) opschorting op de lijst van 
de geaccrediteerde instellingen, de website van BELAC en in de accreditatiescope 
verwijderd. 
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In het geval van een negatieve beslissing, kan het Bureau overgaan tot intrekking van de 
accreditatie. Hierbij zijn de modaliteiten voorzien in punt 7.4 van toepassing. 

 

7.4. INTREKKING 

7.4.1. Het begrip intrekking 

 
De intrekking van een accreditatie wordt toegepast:a) bij ernstig of herhaald niet naleven van 
de accreditatievoorwaarden; 
- b) wanneer er evidentie is van frauduleuze activiteiten of indien de 

conformiteitsbeoordelingsinstelling doelbewust verkeerde informatie verstrekt of 
indien de conformiteitsbeoordelingsinstelling informatie achterhoudt voor BELAC.  

 
De intrekking is: 
- totaal indien het niet-naleven van de accreditatiecriteria betrekking heeft op het 

managementsysteem dat staat voor de borging van de totaliteit van de activiteiten die 
gedekt worden door de accreditatie; 

- gedeeltelijk, indien een bepaalde sector van de technische competentie van de 
instelling geviseerd wordt. 

7.4.2. Modaliteiten van toepassing bij een intrekking 

 
Wanneer BELAC wordt geconfronteerd met situaties die mogelijks vallen onder de punten a) 
of b) van 7.4.1, zal BELAC de instelling de kans geven om gehoord te worden. Het recht om 
gehoord te worden is enkel van toepassing wanneer de redenen van de mogelijke intrekking 
gelinkt zijn aan de eisen met betrekking tot de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en 
bijhorende systeemeisen en dus niet in geval de redenen van louter administratieve aard zijn 
zoals het niet-betalen van facturen,  het niet-meewerken aan de organisatie van de audits, 
het niet-tijdig overmaken van documenten,…. 
Voor aspecten gelinkt aan technische discussies hebben zowel BELAC als de instelling de 
mogelijkheid een expert aanvaard door de twee partijen, te raadplegen. Deze bepalingen  
worden gecommuniceerd via aangetekend schrijven. 
 
Wanneer het Bureau beslist na evaluatie  dat er sprake is van een situatie vallende onder 
punten a) of b) van 7.4.1, wordt de beslissing tot intrekking  per aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging binnen de 15 werkdagen aan de betrokken instelling medegedeeld 
tezamen met de modaliteiten voor het indienen van een beroep. 
 
De officiële beslissing tot intrekking heeft zijn uitvoering vanaf het ogenblik van ontvangst. 
 
Een gehele intrekking omvat: 
 
- een verbreking van de samenwerking tussen BELAC en de instelling; het ontlast de 

instelling niet van haar verplichtingen tegenover BELAC aangegaan tijdens de 
accreditatieperiode;  

- ingeval van certificatie-instellingen: de verplichting voor de instelling tot het geven van 
de nodige inlichtingen m.b.t. de gecertificeerde bedrijven voor wie de intrekking 
gevolgen heeft; 

- de verwijdering van de lijst der geaccrediteerde instellingen en de website van BELAC; 
- een melding van de intrekking op de website van BELAC; 
- een melding aan IAF in geval de reden van de intrekking van de accreditatie van een 

certificatie-instelling gebaseerd is op de vaststelling van frauduleuze activiteiten. 
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In geval van totale intrekking van de accreditatie gedurende de accreditatiecyclus, is de 
geaccrediteerde instelling verplicht het/de nog lopende certificaat/certificaten van accreditatie 
terug te zenden. BELAC vervangt dit/deze door documenten met een geldigheidsdatum 
beperkt tot de effectieve datum van intrekking. 
 
Voor het herstellen van de accreditatie, na een gehele intrekking, moet de instelling een nieuwe 
aanvraag tot accreditatie indienen.  
 
Een gedeeltelijke intrekking: 
 
- omvat het actualiseren van de documenten en van de bestanden van de 

geaccrediteerde instellingen om de nieuwe scope in rekening te brengen; 
- heeft geen effect op het opvolgingsprogramma of op de geldigheidsduur van het 

certificaat; 
- ontslaat de instelling niet van de contractuele verplichtingen t.o.v. BELAC aangegaan 

tijdens de accreditatieperiode; 
- vereist, in het geval van certificatie-instellingen, de nodige informatie te geven over 

de gecertificeerde bedrijven waarvoor de intrekking gevolgen heeft; 
- een melding van de intrekking op de website van BELAC indien de intrekking 

betrekking heeft op een significant deel  van de activiteiten. Met significant wordt 
bedoelt een field zoals gedefinieerd in BELAC 6-017 of een uitbatingssite. 
 

Voor het herstellen van de scope, na een gedeeltelijke intrekking, moet de instelling een 
uitbreiding aanvragen en wordt de uitbreidingsprocedure opgestart. 
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Hoofdstuk 8.  Samenvatting van het accreditatieproces 

Het accreditatieproces kan samenvattend in onderstaand diagram weergegeven worden:  
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Overzicht van de beslissingen van het accreditatiebureau: 
 
Een beslissing van het bureau kan volgende elementen omvatten: 
 
 Toekenning / behoud accreditatie/uitbreiding/verlenging: 
 Voor scope:………………………………………………… 
 Cyclus:   1 jaar            3 jaar           5 jaar 
 Supplementaire toezichtsmaatregelen: 
  Geen    Bijkomende audit           Vervroegd toezicht 
  Voorwaarden: ………………………………………………. 
 Weigering accreditatieaanvraag 
 Intentie tot schorsing / intrekking : Scope …………………………………. 
 Schorsing: Maximum termijn:………………………………….. 
 Opheffing van schorsing:  
 Intrekking:  
 Waarschuwing:…………………………………………………… 
Afhankelijk van de aard en het aantal tekortkomingen kan het Bureau  bijkomende maatregelen 
aangaande het toezicht opleggen (indienen van een progress report, bijkomende audit, 
toekenning onder de voorwaarde dat de A-afwijkingen van de laatste 5 jaren doeltreffend werden 
opgelost in geval van herhaald terugkomen van structurele afwijkingen). 
_______________________________________________________________________________________ 
 


