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HISTORIEK VAN HET DOCUMENT 

Herziening en 

datum van 

goedkeuring 

Reden van de herziening 
Draagwijdte van de 

herziening 

0  

CC 05.06.2003 

Dit document vervangt de documenten BKO 

A004,  

BELTEST L03 en BELCERT BCT-L1   

 

 

Vermelding van deelname van BELTEST aan 

EA-MLA inspectie en van BELCERT aan EA-

MLA certificatie van personen 

Volledige herziening, 

als gevolg van de 

fusie van de 

documenten, zonder 

wezenlijke 

wijzigingen van de 

inhoud. 

Punt 3.1.2 

1 

Secretariaat 

31.01.2004 

Optimalisatie van het formaat en de lay-out Volledig document 

2 

CC  

18.05.2006 

- Herziening in het kader van het 

inwerking treden van het KB BELAC 

(punt 1 tot 4): geen significante 

wijzingen met betrekking tot de inhoud 

- Vervanging van de term “logo” door de 

term “symbool” 

- Overgangsmaatregelen 

Volledig document  

  

 

 

Volledig document  

 

Punt 5 

3 

Secretariaat 

01.03.2007 

Verlenging van de overgangsperiode  Punt 5 

4 

CC  

14.05.2009 

- beleid van BELAC  

- disclaimer 

- maatregelen in geval van misbruik  

- afmetingen van het BELAC-symbool 

ten opzichte van deze van de 

geaccrediteerde instelling en deze van 

de eindgebruiker 

- verwijderen van de 

overgangsmaatregelen 

- Verduidelijken en verbeteren van de 

tekst en de lay-out, zonder significante 

aanpassingen van de voornaamste 

principes 

Punt 3.1.1 

Punt 3.4.1 

Punt 3.6 

Punt 4.1  

  

 

 

Punt 5.5  

 

Volledig document  
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5 

Secretariaat 

29.10.2012 

Uitbreiding van het werkgebied met de 

activiteiten van de validatie-en verificatie-

instellingen. 

Wanneer nodig, 

wordt de term 

“inspectie-

instellingen” 

aangepast naar 

“inspectie-

instellingen en 

validatie-en 

verificatie-

instellingen”. 

6 

CC  

03.05.2016 

- Bijkomende verplichting: certificatie-

instelling voor managementsystemen 

moeten verwijzen naar accreditaties 

voor alle certificaties waarvoor ze zijn 

geaccrediteerd.  

- Bijkomende eisen voor geaccrediteerde 

instellingen m.b.t. de verwijzing naar 

internationale akkoorden waarvan 

BELAC ondertekenaar is : 

- Verwijzing naar EA MLA 

- Verwijzing naar ILAC MRA  

Punt 3.3  

   

 

 

 

Punt 5 

7 

CC  

20.04.2017 

- Toevoeging van de 2 nota’s onder 

hoofdstuk 1 

- Verplichting voor de geaccrediteerde 

instellingen om een procedure m.b.t de 

verwijzing naar accreditatie te 

documenteren.  

- Verwijzing naar accreditatie in geval van 

resultaten bekomen via 

onderaanneming  

- Toevoeging van modaliteiten voor de 

verwijzing naar de accreditatie op 

verslagen uitgegeven door proficiency 

testing providers 

- Toevoeging van modaliteiten voor de 

verwijzing naar de accreditatie op 

verslagen/certificaten door 

producenten van referentiematerialen 

- Bijkomende eisen voor geaccrediteerde 

instellingen m.b.t. de verwijzing naar 

internationale akkoorden waarvan 

BELAC ondertekenaar is : 

verbeteringen aan de tekst en 

toevoeging van verwijzing naar IAF 

MLA 

Hoofdstuk 1  

 

Punt 3.1  

  

 

 

Punt 3.2.3   

 

 

Punt 3.4  

  

 

 

Punt 3.5  

 

 

  

Hoofdstuk 5 
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8 

CC  

20.10.2017 

Toelichting n.a.v. IAF resolutie 2016-17 

inzake de verwijzing naar accreditatie voor 

de certificatie-instellingen voor 

managementsystemen.  

Punt 3.3 

9 

CC  

19.04.2018 

- Opname van de vereiste dat 

geaccrediteerde instellingen hun 

klanten dienen te verwittigen bij 

opschorting, intrekking of reductie van 

de scope 

- Verduidelijking van het onderscheid 

tussen logo en symbool 

Punt 3.1.3.j  

   

 

 

 

Punt 3.7 

10 

CC 10.01.2019 

- Aanpassingen n.a.v. IAF resolutie 2017-

19 en 2018-13 inzake de verplichte 

verwijzing naar accreditatie voor 

certificatie-instellingen voor 

respectievelijk personen en producten. 

- De verwijzing naar de wederzijdse 

erkenningsakkoorden van IAF en ILAC 

is niet langer beperkt tot certificaten en 

verslagen. De verwijzing naar de EA-

MLA blijft beperkt tot rapporten en 

certificaten 

Punt 3.3  

   

 

 

 

Punt 5.1 en 5.2.2 

11 

CC schriftelijke 

procedure 

11.07.2019 

- Verduidelijking van de verplichte 

verwijzing naar accreditatie voor 

certificatie-instellingen in het geval 

slechts een deel van de activiteiten 

wordt gedekt door de accreditatie 

- Differentiatie tussen de modaliteiten 

voor certificatie-instellingen en 

milieuverificateurs 

Punten 3.3.  

   

 

 

 

Punten 3.3. en 3.4 

12 

CC 

29.06.2020 

Actualisaties n.a.v. herziening van EA 3/01, 

EA 2/13 en ILAC P8 

- Toevoeging van de verplichte 

verwijzing naar accreditatie 

- Toevoeging van de bepalingen voor 

buitenlandse sites  

- Toevoeging van de bepaling dat de 

verwijzing naar de BELAC-accreditatie 

en/of de EA MLA kan niet voorkomen 

op certificaten en verslagen indien deze 

geen resultaten bevatten die gedekt zijn 

door de accreditatie 

- Schrappen van de bepaling dat 

verwijzing naar accreditatie op 

kalibratieverslagen enkel toegelaten is 

 

 

Punten 3.1.1, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6 

Punt 3.1.3 d  

 

Punt 3.1.3 m  

 

 

 

 

Punt 3.2.2  
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wanneer de meerderheid van de 

resultaten gedekt zijn door de 

accreditatie 

- Verduidelijkingen bij het gebruik van 

etiketten/labels 

- Verstrenging verwijzing accreditatie op 

allerlei documenten en media  

- Toevoeging van details voor gebruik 

van BELAC-logo door BELAC 

- Toevoeging van details voor 

gecombineerd symbool in geval van 

meervoudige accreditatie  

- Toevoeging van het gebruik van 

bewoordingen voor de verwijzing naar 

de BELAC accreditatie en/of de EA 

MLA  

- Geaccrediteerde instellingen dienen de 

nodige acties te nemen naar hun 

klanten bij misbruik of foutief gebruik 

van de verwijzing naar de BELAC-

accreditatie 

- Het beleid en de procedures van de 

certificatie-instelling moeten 

verzekeren dat klanten het BELAC-

symbool of elke andere verwijzing naar 

de accreditatie correct gebruiken. De 

certificatie-instelling is 

verantwoordelijk voor de correcte 

opvolging hiervan.  

- De verplichting dat klanten van 

certificatie-instellingen het 

certificaatnummer dienen te 

vermelden, werd verwijderd.  

- Toevoeging producenten van 

referentiematerialen 

- Verduidelijking van bepalingen voor de 

klanten van laboratoria, inspectie-

instellingen en validatie- en verificatie-

instellingen 

- Actualisatie IAF scopes 

 

 

 

Punten 3.2.6, 3.2.7 

en 3.6  

  

 

 

 

Punt 3.7.1  

  

Punt 3.8  

 

Punt 3.8.1  

 

Punt 3.9 en 5.2.2.   

 

 

Punt 4  

  

 

 

Punt 4.1.1  

   

 

 

 

Punt 4.1.2  

  

  

  

 

 

 

 

Punt 4.2  

  

 

 

Punt 5.4.1 
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13 

CC  

04.03.2021 

 

- Toevoeging nota en aanbrengen van 

verduidelijkingen inzake verplichting 

voor het verwijzen naar accreditatie  

- Aanpassing n.a.v.  ILAC P8:2019: 

verwijzing naar accreditatie mag niet 

langer voorkomen op documenten die 

enkel betrekking hebben op activiteiten 

die niet binnen de accreditatiescope 

vallen 

- Schrappen  ‘3.2.2 opdrachten in 

onderaanneming’ en ‘3.2.3  

elektronische rapportage’)  

- Toevoegen van specifieke bepalingen 

voor validatie en verificatie  

- Optimalisatie van de lay-out 

Punt 3.1, 3.10 

 

 

Punten 3.1.3 m, 

3.8.1, 3.8.3 

 

 

 

 

Punt 3.2 

 

Schrappen uit punt 

3.2 

Punt 3.7 

Volledig document 

14 

Secr 

06.09.2022 

- Actualisatie van de domeinen waarvan 

BELAC ondertekenaar is van 

wederzijdse internationale 

overeenkomsten 

Punt 5 
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REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE 

VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE 

STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE 

INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN 

 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Het voorliggende document heeft tot doel de principes toe te lichten betreffende de 

modaliteiten voor verwijzing naar accreditatie en voor het gebruik van het BELAC-

symbool, eventueel in combinatie met verwijzing naar internationale 

erkenningsakkoorden waarvan BELAC ondertekenaar is door de instellingen 

geaccrediteerd door BELAC en door de houder van een certificaat afgeleverd door een 

geaccrediteerde instelling. 

De hierna vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle door BELAC geaccrediteerde 

instellingen voor conformiteitsbeoordeling. 

Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met de betreffende delen van:  

- Wetboek van economisch recht, meer bepaald boek VIII betreffende de 

accreditatie van instellingen voor conformiteitsbeoordeling;  

- de norm EN ISO/IEC 17011;  

- de EA/IAF/ILAC-leidraden terzake.  

Nota: Onder “test” wordt in dit document zowel testing onder ISO/IEC 17025 als medische 

testing onder ISO 15189 verstaan.  

Nota: Onder “laboratoria” worden in dit document zowel testlaboratoria, 

kalibratielaboratoria en medische laboratoria bedoeld tenzij er expliciet bij vermeld wordt 

over welk type laboratoria het gaat. 

 BESTEMMELINGEN 

Met opvolging van de actualiseringen: 

- De leden van de Coördinatiecommissie  

- De leden van het Accreditatiebureau 

- Het Accreditatiesecretariaat 

- De auditoren 

- De geaccrediteerde instellingen  

Zonder opvolging van de actualiseringen: 

- Elke aanvrager 
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 REFERENTIE NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE 
GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN 

3.1 Algemene leidraden 

3.1.1 Beleid van BELAC 

Nota: Waar in dit document wordt gesproken over verslagen/rapporten of, certificaten 

worden de (fysieke of digitale) media bedoeld waarmee de geaccrediteerde instellingen de 

resultaten van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in weergeven.  

BELAC verplicht de geaccrediteerde instellingen om een verwijzing te voorzien naar 

hun accreditatie op de door hun uitgereikte verslagen en certificaten indien de 

activiteiten die tot de scope van de accreditatie behoren onder 

accreditatievoorwaarden zijn uitgevoerd.  

De verwijzing naar accreditatie kan onder de vorm van het BELAC-symbool (3.9.1) of 

via de verplichte bewoording (3.10).  

Het gebruik van het symbool of de verplichte bewoording op verslagen of certificaten 

is voor klanten de enige waarborg dat het verslag of certificaat onder accreditatie tot 

stand is gekomen. 

Uitsluitend indien de instelling kan aantonen dat expliciet met de klant schriftelijk is 

overeengekomen dat de activiteiten niet onder accreditatievoorwaarden worden 

uitgevoerd, zullen deze activiteiten geacht worden buiten accreditatie te zijn 

uitgevoerd.  

Deze laatste mogelijkheid kan echter niet worden toegepast in onderstaande gevallen: 

- de rapporten/certificaten bevatten resultaten van activiteiten in een gebied 

waar accreditatie wettelijk verplicht is of waar er contractuele voorwaarden aan 

verbonden zijn (bijvoorbeeld voorwaarde van een 

conformiteitsbeoordelingsschema);  

- de resultaten moeten weergegeven of verzonden worden naar derden; 

- bij certificatie van managementsystemen, producten of personen. 

In dergelijke gevallen is het gebruik van het accreditatiesymbool of de verplichte 

verwoording op verslagen of certificaten eveneens verplicht, tenzij dit wordt 

verhinderd door wettelijke of regelgevende vereisten. 

Geaccrediteerde instellingen kunnen enkel mits een expliciete verwijzing naar 

accreditatie genieten van de wederzijdse erkenningen die de accreditatieinstellingen 
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onderling onderhouden (EA Multilateral Agreements, ILAC Arrangement, IAF Multi 

Recognition Arrangement).  

In het geval een instelling over meerdere BELAC-accreditatiecertificaten (voor 

meerdere types van conformiteitsbeoordeling) beschikt, dient duidelijk geïdentificeerd 

te worden welke specifieke accreditatiecertificaten (nummer en 

accreditatietoepassing) de activiteiten waarbij men verwijst naar accreditatie, dekt.  

Een geaccrediteerde instelling dient haar beleid en/of procedure inzake de verwijzing 

naar accreditatie vast te leggen.  

De verwijzing op andere documenten of andere dragers wordt verder in dit document 

gedetailleerd toegelicht.  

3.1.2 Het concept van “de verwijzing naar de accreditatie” 

Onder het concept wordt begrepen, elke mogelijkheid die te baat genomen wordt door 

de geaccrediteerde instelling om op iedere activiteit en materiaal zijn 

accreditatiestatuut te vermelden en te promoten.  

Dit omvat: 

- iedere schriftelijke én mondelinge communicatie via papier, elektronische weg, 

met audiovisuele middelen, sociale media,…; 

- de vermeldingen op verslagen of op certificaten afgeleverd door 

geaccrediteerde instellingen (zie onder 3.2 t.e.m. 3.7); 

- de vermelding op briefhoofden en andere types documenten of informatieve, 

commerciële of publicitaire dragers (zie de bijkomende bepalingen onder 3.8); 

- de verwijzing naar de accreditatie via het gebruik van het accreditatiesymbool 

(zie onder 3.9) of via bewoordingen (zie onder 3.10).  

3.1.3 Algemene regels 

De geaccrediteerde instelling heeft volgende regels te eerbiedigen: 

a) ze verklaart enkel dat ze geaccrediteerd is voor de activiteiten waarvoor de 

accreditatie werd afgeleverd en op voorwaarde dat de prestaties uitgevoerd 

worden in overeenstemming met de accreditatievoorwaarden; 

b) ingeval ze samengesteld is uit verschillende sites, waarvan er minstens één 

niet geaccrediteerd is, zal ze enkel de geaccrediteerde sites laten verwijzen 

naar de accreditatie. Ingeval er een document gemeenschappelijk voor de 

verschillende sites is opgesteld, zal dit document duidelijk (en in de nabijheid 

van de verwijzing naar de accreditatie) vermelden welke sites zijn 

geaccrediteerd en dat de scopes beschikbaar zijn op aanvraag; 
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c) wanneer ze behoort tot een groep, zal ze geen verwarring zaaien en steeds 

duidelijk maken welk filiaal geaccrediteerd is. Ze zal ook niet de indruk geven 

dat andere filialen van de groep geaccrediteerd zijn. Wanneer een 

gemeenschappelijk document wordt uitgegeven moet er een lijst van de 

geaccrediteerde filialen toegevoegd worden; 

d) Ingeval van een accreditatie met buitenlandse sites mogen de afzonderlijk 

sites uitsluitend namens de geaccrediteerde instelling 

conformiteitsbeoordelingsactiviteiten aanbieden aan de lokale markt. De 

certificaten en rapporten uitgegeven onder de accreditatie moeten de naam 

en het adres van de geaccrediteerde juridische entiteit bevatten zonder 

verwijzing naar de naam of het logo van een lokale entiteit. De afgegeven 

offertes, contracten, certificaten en rapporten mogen geen verwarring 

scheppen over de juridische entiteit van de geaccrediteerde instelling die de 

accreditatie bezit;  

e) de verwijzing naar de accreditatie zal steeds gebeuren op een zodanige 

manier dat de reputatie van de accreditatieinstelling nooit wordt geschaad; 

f) ze zal elke verklaring met betrekking tot de accreditatie bannen die door de 

accreditatieinstelling redelijker wijze als misleidend kan beschouwd worden; 

g) ze zal niet de indruk wekken dat, door de accreditatie, de 

accreditatieinstelling aansprakelijk kan gesteld worden voor de resultaten 

afgeleverd door een geaccrediteerde instelling; 

h) ze zal niet de indruk wekken dat de accreditatieinstelling een gekalibreerd 

toestel of een getest voorwerp, product of proces goedgekeurd heeft; 

i) ze zal een kopij leveren van het accreditatiecertificaat en de scope 

toevoegen (of melden dat de mogelijkheid bestaat om deze documenten te 

raadplegen op de website van BELAC): 

o bij iedere vraag om informatie door derden; 

o als bijlage bij aanbieding van de diensten die verwijzen naar de 

accreditatie; 

j) om iedere verwarring aangaande productcertificatie uit de weg te gaan zal 

ze niet verwijzen naar de accreditatie van de instelling die betrokken was bij 

het testen of het keuren van een product op documenten die commercieel 

geassocieerd worden met dit product; 

k) ze zal in geval van gehele of gedeeltelijke opschorting, gehele of gedeeltelijke 

reductie, gehele of gedeeltelijke verzaking of intrekking de betrokken 

klanten onverwijld op de hoogte brengen van dit feit en de mogelijke 

consequenties; 

l) ze zal iedere verwijzing naar haar accreditatie staken zodra deze niet meer 

geldig is (intrekking of verzaking). Wanneer de accreditatie niet meer geldig 

voor een bepaalde activiteit (gedeeltelijke intrekking of verzaking), geldt het 

verbod op de verwijzing alleen voor deze activiteit. Certificatie-instellingen 

zullen ervoor zorgen dat ook hun klanten elke verwijzing staken. 
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In het geval van opschorting wordt een tijdelijke verbod opgelegd aan de 

geaccrediteerde instelling om, voor wat betreft de activiteiten waarop de 

opschorting betrekking heeft: 

o te refereren naar de status van een geaccrediteerde instelling; 

o om verslagen op te stellen onder de hoofding van geaccrediteerde instelling; 

o om 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; 

m) De verwijzing naar de BELAC-accreditatie kan niet voorkomen op offertes, 

werkvoorstellen, certificaten en verslagen indien deze geen resultaten 

bevatten die gedekt zijn door de accreditatie. 

3.2 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op kalibratie-, 
test en keuringsverslagen 

Nota: Onder kalibratie, test of keuring gedekt door de accreditatie moet verstaan worden 

elke kalibratie, elke test of elke keuring die werd opgenomen in de scope en die wordt 

uitgevoerd met inachtneming van de accreditatiecriteria. 

3.2.1 Resultaten niet gedekt door accreditatie 

Indien het betreffende document eveneens resultaten vermeldt van kalibraties, testen 

of keuringen die niet gedekt zijn door de accreditatie, dan moeten de resultaten 

duidelijk geïdentificeerd worden (b.v. door te verwijzen met een * en een voetnoot met 

de tekst: “test/kalibratie/keuring niet gedekt door accreditatie”). 

3.2.2 Specifieke bepalingen voor testlaboratoria 

Adviezen en interpretaties die geen integraal deel uitmaken van een testmethode 

kunnen worden vermeld op het rapport met een verwijzing naar de accreditatie, op 

voorwaarde dat: 

- de adviezen en interpretaties steunen op resultaten bekomen onder 

accreditatievoorwaarden; 

- het laboratorium specifieke bepalingen ingevoerd en gedocumenteerd heeft om 

aan de specifieke eisen van ISO/IEC 17025 aangaande opinies en interpretaties 

te voldoen.  

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, moet het laboratorium een clausule 

opnemen die specificeert dat de adviezen en interpretaties niet gedekt zijn door de 

accreditatie. 
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3.2.3 Specifieke bepalingen voor kalibratielaboratoria 

In aansluiting op het verslag van een kalibratie die gebeurde onder accreditatie, hebben 

geaccrediteerde kalibratielaboratoria het recht om op een gekalibreerd instrument een 

label aan te brengen dat naar de accreditatie verwijst of het accreditatiesymbool van 

het kalibratielaboratorium vermeldt. Kalibratielabels mogen niet de indruk wekken dat 

BELAC de kalibratie heeft uitgevoerd of goedgekeurd.  

Het label vermeldt: 

- de naam van het kalibratielaboratorium en zijn accreditatiecertificaatnummer; 

- de identificatie van het instrument; 

- de datum van de kalibratie; 

- een verwijzing naar het betrokken kalibratieverslag. 

3.2.4 Specifieke bepalingen voor keuringsinstellingen 

In aansluiting op het verslag van een keuring die gebeurde onder accreditatie hebben 

de geaccrediteerde keuringsinstellingen het recht om op een gekeurd voorwerp een 

label aan te brengen dat naar de accreditatie verwijst of het accreditatiesymbool van 

de inspectie-instelling vermeldt. Inspectielabels mogen niet de indruk wekken dat 

BELAC de inspectie heeft uitgevoerd of goedgekeurd.  

Het label moet expliciet aangeven dat het voorwerp werd geïnspecteerd vb. door 

“geïnspecteerd op…” of “geïnspecteerd door…” of “gekeurd op “ of “gekeurd door…”.  

Het label bevat : 

- de naam van de keuringsinstelling en haar accreditatiecertificaatnummer; 

- de identificatie van het instrument; 

- de datum van de keuring; 

- een verwijzing naar het betrokken keuringsverslag.  

3.3 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten 
toegekend door certificatie-instellingen 

De verwijzing naar accreditatie is steeds verplicht voor certificatie-instellingen voor 

managementsystemen, producten en personen voor toepassingen waarvoor de 

instelling geaccrediteerd is.  

Als een deel van de op het certificaat vermelde activiteiten niet onder de accreditatie 

valt, moet duidelijk worden aangegeven welke activiteiten buiten de accreditatie 

vallen.  
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Tijdens de transitieperiode geldt: 

- Certificatie-instellingen voor managementsystemen dienen eerder uitgegeven 

certificatiedocumenten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie 

bij de hercertificatiebeslissing en ten laatste op 6 november 2019;  

- Certificatie-instellingen voor personen dienen eerder uitgegeven 

certificatiedocumenten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie 

bij de hercertificatiebeslissing en laatste op 30 oktober 2020; 

- Certificatie-instellingen voor producten dienen eerder uitgegeven 

certificatiedocumenten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie 

ten laatste op 31 oktober 2021.  

Bij initiële accreditatie voor een bepaalde toepassing of standaard, dient de certificatie-

instelling voor managementsystemen, producten en personen de eerdere niet 

geaccrediteerde certificatiedocumenten binnen het jaar na de accreditatiebeslissing 

om te zetten (opnieuw uit te geven). Hiertoe dient de certificatie-instelling een 

doeltreffende beoordeling uit te voeren, in overeenstemming met de accreditatie-

eisen, en een nieuwe beslissing te nemen. De datum van deze beslissing geldt als 

uitgiftedatum van de opnieuw uitgegeven certificatiedocumenten, terwijl de 

einddatum ongewijzigd blijft.  

3.4 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten 
toegekend door milieuverificateurs 

Geen bijkomende modaliteiten van toepassing.  

3.5 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen 
uitgegeven door proficiency testing providers 

Geen bijkomende modaliteiten van toepassing. 

3.6 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op 
verslagen/certificaten door producenten van referentiematerialen  

In aansluiting op het verslag/certificaat horende bij een referentiemateriaal uitgegeven 

onder accreditatie, hebben geaccrediteerde producenten van referentiematerialen het 

recht om op een referentiemateriaal of zijn verpakking een label aan te brengen dat 

naar de accreditatie verwijst of het accreditatiesymbool van de producent vermeldt. 

De labels mogen niet de indruk wekken dat BELAC de productie van het materiaal 

heeft uitgevoerd of goedgekeurd.  
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Het label vermeldt: 

- de naam van producent en zijn accreditatiecertificaatnummer; 

- de identificatie van het referentiemateriaal; 

- de datum van de productie met identificatie van batch of lotnummer; 

- cross reference naar het verslag of certificaat. 

3.7 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie bij validatie- en 
verificatie   

Instellingen die geaccrediteerd zijn voor validatie/verificatie moeten op het door hen 

uitgegeven verslag met de validatie- of verificatieverklaring de verwijzing naar 

accreditatie opnemen indien de validatie/verificatie plaatsvindt binnen de 

geaccrediteerde scope. Het gebruik van het BELAC logo of de verplichte verwoording 

is niet van toepassing op de verificaties van emissies in het kader van EU-ETS, 

aangezien hiervoor een door de Europese Commissie voorgeschreven format voor de 

verwijzing naar accreditatie moet worden gebruikt.   

3.8 Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op andere 
dragers dan door de geaccrediteerde instelling uitgereikte verslagen of 
certificaten 

3.8.1 Types documenten en dragers 

Het is de geaccrediteerde instelling toegelaten te verwijzen naar de accreditatie op 

websites en (papieren of elektronische) informatieve, commerciële en publicitaire 

documenten indien deze minstens gedeeltelijk verwijzen naar activiteiten gedekt door 

de accreditatie of indien er duidelijk een verband is met het type van 

conformiteitsbeoordeling dat gedekt is door de accreditatie. 

In deze optiek mag de verwijzing naar accreditatie ook voorkomen op de voertuigen 

van de geaccrediteerde instellingen die gebruikt worden in het kader van 

geaccrediteerde activiteiten.  

Wat betreft:  

- algemene documenten van de zustermaatschappijen van de geaccrediteerde 

instelling; 

- specifieke documenten (zoals offertes, werkvoorstellen, facturen,…) die verband 

houden met de activiteiten die niet gedekt zijn door het accreditatiecertificaat 

mag hierop geen verwijzing naar accreditatie staan .  
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De verwijzing naar accreditatie mag niet voorkomen op de visitekaartjes van het 

personeel van de geaccrediteerde instelling.  

3.8.2 Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde activiteiten 

Bij de keuze van de modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie moet de 

geaccrediteerde instelling er over waken dat er geen verwarring kan ontstaan tussen 

de geaccrediteerde en de niet-geaccrediteerde activiteiten. De instelling moet in het 

bijzonder aandachtig zijn voor deze bepaling wanneer slechts een gedeelte van de 

activiteiten is geaccrediteerd. 

3.8.3 Voorstellen voor dienstverlening en bestekken 

Op voorstellen voor dienstverlening en bestekken is het belangrijk om duidelijk toe te 

lichten welke activiteiten al dan niet zijn gedekt door de accreditatie. Indien deze enkel 

betrekking hebben op activiteiten die niet gedekt zijn door de accreditatie, dan mag 

hierop geen verwijzing naar de accreditatie voorkomen.  

3.8.4 Andere gebruiken 

De verwijzing naar de accreditatie voor andere toepassingen dan deze vermeld in dit 

document is onderworpen aan de uitdrukkelijke toelating van BELAC.  

3.9 Algemene principes en gebruiksvoorwaarden van het BELAC-symbool als 
verwijzing naar de accreditatie 

Nota : Er is een onderscheid tussen het BELAC-logo (waarvan het gebruik enkel toegelaten 

is door BELAC) en het BELAC-symbool dat mag gebruikt worden door de geaccrediteerde 

instellingen en hun klanten mits het respecteren van de bepalingen van dit document.  

Het BELAC-logo werd officieel gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (klasse 42) 

en wordt hieronder voorgesteld: 

 

Dit logo mag enkel gebruikt worden door BELAC en zijn personeelsleden op 

documenten en formulieren van het documentensysteem of voor 

communicatiedoeleinden.  
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Het gebruik van het logo op naamkaartjes, Cv’s, presentaties, communicaties e.d. door 

BELAC-auditoren/experten is verboden.   

3.9.1 Het BELAC-symbool 

Het BELAC-symbool wordt weergegeven door het BELAC-logo aangevuld met het 

nummer van het accreditatiecertificaat van de geaccrediteerde instelling met 

verwijzing naar de betrokken accreditatietoepassing.  

Indien de instelling voor meerdere accreditatietoepassingen is geaccrediteerd, dan kan 

het BELAC-logo aangevuld worden met een referentie naar al de toepassingen 

waarvoor de accreditatie werd toegekend. Dit gecombineerd symbool mag echter 

alleen gebruikt worden voor communicatiemedia over geaccrediteerde activiteiten en 

mag niet voorkomen op verslagen en/of certificaten.   

3.9.2 Gebruiksvoorwaarden 

Het gebruik van het symbool door de geaccrediteerde instellingen, om te verwijzen 

naar de accreditatie, is toegestaan zolang de geldigheidsdatum van de accreditatie niet 

verstreken is en als er rekening wordt gehouden met de specifieke voorwaarden 

opgenomen in dit document.  

Het symbool mag slechts gebruikt worden indien: 

- het eigen logo en/of de benaming van de geaccrediteerde instelling op het 

document voorkomt; 

- het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling met verwijzing naar 

de betrokken accreditatietoepassing duidelijk leesbaar is; 

- de specifieke kleur van het symbool gebruikt wordt, namelijk PANTONE 

RUBINE RED. Het symbool mag ook gebruikt worden in zwart of in de 

hoofdkleur van de huisstijl van de geaccrediteerde firma.   

Het logo kan in elektronische vorm bekomen worden bij het BELAC-secretariaat.  

De normale afmetingen van het symbool, wanneer het wordt gedrukt op bladen van 

A4-formaat, zijn deze van de figuur hogerop (25mm x 25mm).  

De afmetingen van het symbool mogen echter veranderd worden op voorwaarde dat: 

- de vierkante vorm en de leesbaarheid van het symbool behouden blijven, 

- de afmetingen kleiner blijven dan de afmetingen van het eigen symbool van de 

geaccrediteerde instelling.   



BELAC 2-001 R14-2022   20/26 

3.10 Verwijzing naar accreditatie via bewoordingen.  

In plaats van het gebruik van het BELAC-symbool kan een geaccrediteerde instelling er 

ook voor opteren om te verwijzen uitsluitend via onderstaande bewoordingen:   

<naam firma> is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer <xxxxxx>  

3.11 Maatregelen in geval van misbruik naar de verwijzing en gebruik van het 
accreditatiesymbool  

Ieder geval dat aangevoerd wordt als een misbruik van de verwijzing naar de 

accreditatie wordt onderzocht.  

Betreft het een misbruik van secundair belang, dan brengt het secretariaat de 

geaccrediteerde instelling op de hoogte van haar verplichting tot naleving van de 

bepalingen zoals vermeld in dit document.  

Bij een ernstig of weerkerend misbruik kan het Accreditatiebureau - onderbouwd door 

een gemotiveerd advies – besluiten over te gaan tot één van de volgende sancties: 

- het opleggen van extra voorwaarden aan de instelling; 

- het ontnemen van het recht om te verwijzen naar accreditatie voor een 

bepaalde termijn, 

- het opschorten van de accreditatie voor een bepaalde termijn; 

- het intrekken van de accreditatie.  

De beslissing van het Accreditatiebureau, alsmede de bepalingen voor het indienen van 

een beroep, worden aan de instelling meegedeeld.  

Onverminderd de hoger vermelde maatregelen zal BELAC zich desgevallend wenden 

tot de bevoegde rechtbanken bij elk misbruik dat geen rekening houdt met de principes 

vermeld in onderhavig document of dat tot verwarring zou kunnen leiden. Dit zal 

gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht 

(boeken VIII en XV) betreffende de accreditatie van instellingen voor 

conformiteitsbeoordeling.  

 VERWIJZING NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE 
GEBRUIKERS VAN DE GEACCREDITEERDE DIENSTEN 

BELAC moedigt klanten van geaccrediteerde instellingen, d.w.z. gebruikers van 

geaccrediteerde diensten, aan melding te maken dat zij beroep doen op instellingen 

waarvan de technische bekwaamheid formeel erkend is.  
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Het respecteren van de specifieke bepalingen is niettemin noodzakelijk om elk misbruik 

en misverstand uit de weg te gaan.  

Bij vaststellen van misbruik of foutief gebruik van de verwijzing naar de accreditatie 

door hun klanten, neemt de geaccrediteerde instelling de nodige acties naar de klant 

en informeert BELAC hierover.   

4.1 Verwijzing naar accreditatie door houders van een certificaat, uitgegeven door 
een geaccrediteerde certificatie-instelling of milieuverificateur. 

4.1.1 Algemeen 

De verwijzing naar de accreditatie mag voorkomen op informatieve of publicitaire 

documenten, die gebruikt worden door de houder van een certificaat dat afgeleverd 

werd door een geaccrediteerde instelling, voor zover dit overeenstemt met de 

activiteiten waarvoor het certificaat geldt.   

De verwijzing naar de accreditatie mag slechts worden gebruikt door de houder van 

een certificaat, dat afgeleverd werd door een geaccrediteerde instelling, als: 

- het eigen logo en/of de benaming van de certificaathouder ook voorkomt op 

het document; 

- het wordt gebruikt samen met het logo en/of naam van de geaccrediteerde 

instelling; 

- het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling, dat het certificaat 

heeft afgeleverd, vermeld wordt onder het symbool van BELAC of in de zin 

waarmee wordt verwezen naar de accreditatie;  

- de afmetingen van het BELAC-symbool kleiner blijven dan de afmetingen van 

het eigen symbool en het symbool van de geaccrediteerde instelling 

Het BELAC-symbool mag niet voorkomen op volgende documenten: 

- op briefpapier met het briefhoofd van de certificaathouder en dat dient voor 

algemene doeleinden; 

- op documenten die verband houden met andere activiteiten dan deze die 

gedekt worden door het afgeleverde certificaat. 

Naam/Logo 

Certificatiehouder 
Naam/Logo 

Geaccrediteerde 

instelling 

BELAC symbool 

+  

Nr. accreditatie-

certificaat van 

instelling 



BELAC 2-001 R14-2022   22/26 

Het beleid en de procedures van de certificatie-instelling moeten verzekeren dat de 

gecertificeerde bedrijven die naar accreditatie willen verwijzen dit correct doen.  

De certificatie-instelling is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van zijn 

klanten van de voorwaarden voor het verwijzen naar accreditatie en gebruik van het 

logo en is ook verantwoordelijk voor de correcte opvolging hiervan.   

Een organisatie die tijdens het certificatieproces elke BELAC-waarnemer weigert, mag 

geen verwijzing maken naar de BELAC-accreditatie.  

4.1.2 Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde certificatie-
instellingen voor managementsystemen en door milieuverificateurs 

Wanneer een geaccrediteerde certificatie-instelling het managementsysteem van 

een - al dan niet geaccrediteerd – laboratorium, keuringsinstelling of producent van 

referentiematerialen certificeert, mag de certificatie-instelling niet toelaten dat haar 

logo/merk gebruikt wordt op de kalibratiecertificaten, testrapporten, 

keuringsverslagen of referentiemateriaal van deze instelling. De 

rapporten/certificaten/materialen worden in deze context beschouwd als producten.  

De verwijzing naar accreditatie door de gecertificeerde instelling mag niet voorkomen 

op producten, verpakking, rapporten en andere documenten van dezelfde aard 

wanneer het door de geaccrediteerde instelling afgeleverde certificaat enkel het 

managementsysteem van zijn houder dekt. 

4.1.3 Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde instellingen voor 
product-certificatie 

Het accreditatiesymbool mag niet aangebracht worden op producten en verpakkingen. 

Er mag wel worden verwezen naar de accreditatie van de certificatie-instelling op 

begeleidende documenten, als de productie gedekt wordt door een instelling 

geaccrediteerd voor product-certificatie. 

4.2 Verwijzing naar accreditatie door gebruikers van diensten van geaccrediteerde 
laboratoria, keuringsinstellingen en validatie- en verificatie-instellingen  

De verwijzing naar de accreditatie onder vorm van tekst mag voorkomen op 

informatieve of publicitaire documenten, die gebruikt worden door de klant van 

geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen en validatie- en verificatie-

instellingen, voor zover dit overeenstemt met de activiteiten waarvoor het certificaat 

geldt. Het gebruik van het BELAC-symbool is niet toegelaten.  
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De geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen en validatie- en verificatie-

instellingen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie over de 

voorwaarden aan de klanten die wensen te verwijzen naar accreditatie.   

De klanten van geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen, validatie-of 

verificatie-instellingen hebben wel de toelating om kalibratie-/beproevings-/ 

keurings-/validatie-/verificatieverslagen en certificaten te vermenigvuldigen waarop 

het accreditatiesymbool of verwijzing naar accreditatie voorkomt. 

Een rapport/certificaat zal in principe in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Gebeurt 

dit slechts gedeeltelijk, dan zal dit de formele goedkeuring van de uitgevende instelling 

moeten dragen. 

 VERWIJZING DOOR GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN NAAR 
HET STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE 
INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN   

5.1 Algemene richtlijnen  

BELAC streeft er naar om de wederzijdse erkenningsakkoorden waarvan ze 

ondertekenaar is te promoten. In die context kan het gebruik van het BELAC-symbool 

of de verwijzing naar accreditatie ook gebeuren in combinatie met een merkteken of 

verwijzing naar een wederzijds erkenningsakkoord waarvan BELAC ondertekenaar is. 

De gebruikelijke regels voor verwijzing naar de BELAC-accreditatie worden aangevuld 

met specifieke regels in geval van verwijzing en/of het gebruik van het merkteken van 

een internationale erkenning en zijn hieronder terug te vinden.   

De door BELAC geaccrediteerde instellingen hebben het recht om het merkteken van 

de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden waarvan BELAC ondertekenaar is 

te gebruiken om de wereldwijde acceptatie van hun activiteiten te bevorderen. Indien 

de geaccrediteerde instelling van dit recht wil gebruik maken, dient het eveneens haar 

beleid en procedure hieromtrent vast te leggen.   

Gezien de verwijzing naar de wederzijdse erkenningsakkoorden steeds samen dient te 

gebeuren met de verwijzing naar de BELAC-accreditatie, kan er enkel verwezen 

worden naar de erkenningsakkoorden in omstandigheden dat een verwijzing naar de 

BELAC-accreditatie toegelaten is.   

Alvorens de verwijzing naar de BELAC-accreditatie in combinatie met de verwijzing 

naar een wederzijds erkenningsakkoord in praktijk te brengen, dient de 

geaccrediteerde instelling eerst eenmalig de schriftelijke goedkeuring van het BELAC 

secretariaat te bekomen. Een modelverslag of -certificaat zal daartoe samen met de 
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aanvraag tot gebruik van de gecombineerde verwijzing aan BELAC overgemaakt 

worden.  

Het is niet toegestaan aan gebruikers van de diensten van geaccrediteerde instellingen 

om gebruik te maken van een verwijzing naar de wederzijdse erkenningen.  

5.2 Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de European 
Cooperation for Accreditation (EA MLA)  

5.2.1 Toepassingsgebied 

BELAC is ondertekenaar van de EA MLA voor de volgende accreditatietoepassingen: 

- Accreditatie van beproevings-, kalibratie- en medische laboratoria; 

- Organisatoren van proficiency testen 

- Inspectie-instellingen; 

- Certificatie-instellingen van kwaliteitssystemen, producten en personen; 

- Validatie en verificatie instellingen GHG; 

- Producenten van referentiematerialen.  

De verwijzing naar de EA-MLA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot 

bovenstaande activiteiten. 

5.2.2 Specifieke regels  

De verwijzing naar de EA MLA door BELAC geaccrediteerde instellingen is enkel 

toegelaten op verslagen en certificaten en dient te gebeuren op volgende manieren: 

- door bijkomend aan het BELAC-logo of de verwijzing naar de BELAC 

accreditatie de vermelding “EA MLA signatory” toe te voegen. 

- door de bewoordingen “ <naam firma> is geaccrediteerd door BELAC onder 

certificaatnummer <xxxxxx>. De activiteiten opgenomen in dit 

accreditatiecertificaat worden gedekt door de EA MLA”. 

5.3 Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de International 
Laboratory Accreditation cooperation (ILAC MRA)  

5.3.1 Toepassingsgebied 

BELAC heeft een overeenkomst getekend met ILAC voor het gebruik van het ILAC 

MRA merkteken.   

BELAC is ondertekenaar van de ILAC MRA voor de volgende toepassingen: 

- Accreditatie van beproevings-, kalibratie- en medische laboratoria; 
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- Inspectie-instellingen; 

- Organisatoren van proficiency testen; 

- Producenten van referentiematerialen.  

De verwijzing naar de ILAC-MRA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot 

bovenstaande activiteiten. 

5.3.2 Specifieke regels 

Het BELAC-logo mag door beproevings-, kalibratie-, en medische laboratoria, keurings-

instellingen, organisatoren van proficiency testen en producenten van 

referentiematerialen gebruikt worden in combinatie met het ILAC MRA. In dat geval 

zal men uitsluitend gebruik maken van onderstaande template. Het ILAC MRA 

merkteken zal aan de rechterzijde en in de directe nabijheid van het BELAC logo 

vermeld worden en het zal dezelfde grootte hebben als het BELAC symbool.  

Toegestane kleuren van het ILAC MRA merkteken zijn: zwart (100%) of PANTONE 

293C (blue). Het is niet toegestaan enige andere kleuren te gebruiken. 

De vereisten voor de kleur van het BELAC symbool in combinatie met het ILAC MRA 

merkteken, blijven hetzelfde zoals eerder beschreven onder 3.9.2. 

Het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling met verwijzing naar de 

betrokken accreditatietoepassing, zal in dit geval uitsluitend bij het BELAC 

accreditatiesymbool vermeld worden en niet bij het ILAC MRA merkteken. 

 

5.4 Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van het International 
Accreditation Forum (IAF MLA)  

5.4.1 Toepassingsgebied 

BELAC heeft een licentie-overeenkomst met IAF ondertekend voor het gebruik van 

het IAF MLA merkteken  

BELAC is ondertekenaar van de IAF MLA voor de volgende toepassingen: 

- Certificatie van managementsystemen (ISO/IEC 17021-1) en meer specifiek 

certificatie van ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,  ISO 13485 en FSSC 22000 

managementsystemen; 
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- Validatie- en verificatie (ISO 14065); 

- Certificatie van producten (ISO/IEC 17065) en meer specifiek 

productcertificatie volgens GlobalG.A.P. IFA (Integrated Farm Assurance) 

General Regulations en GlobalG.A.P. IFA CPCCs (Control Points and Compliance 

Criteria); 

- Certificatie van personen (ISO/IEC 17024).  

De verwijzing naar de IAF MLA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot 

bovenstaande activiteiten.  

5.4.2 Specifieke regels 

De door BELAC geaccrediteerde certificatie-instellingen dienen een specifieke 

aanvraag in te dienen bij BELAC, waarna een sublicentieovereenkomst (via annex 2 van 

het document IAF ML2) voor gebruik van het IAF MLA merkteken zal overgemaakt 

worden door BELAC aan de aanvragende geaccrediteerde instelling. Ondertekening 

van deze overeenkomst is een vereiste voor het gebruik van het IAF MLA merkteken. 

Een geautoriseerde kopie van het IAF MLA merkteken wordt door BELAC overgemaakt 

aan de geaccrediteerde instelling na ondertekening van de overeenkomst.  

Het IAF MLA merkteken mag enkel gebruikt worden in combinatie met het BELAC logo 

(als een zogenaamd gecombineerde IAF MLA merkteken) en met vermelding van de 

naam of het logo van de geaccrediteerde instelling op dezelfde pagina, waarbij de 

verschillende logo’s een gelijkaardige grootte dienen te hebben.   

Het gecombineerde IAF MLA merkteken zal gebruikt worden volgens de volgende 

specificaties: 

- in de kleur zwart-wit of in de kleuren Pantone 2747 (donkerblauw) en 

Pantone 299 (lichtblauw), 

- op een duidelijk contrasterende achtergrond, 

- in een grootte die de bewoordingen van het IAF MLA merkteken duidelijk 

weergeeft, en met een breedte die niet minder bedraagt dan 20 millimeter voor 

gedrukte media en 75 pixels voor digitale media.  

De geaccrediteerde instelling zal voorbeelden van het gebruik van het IAF MLA 

merkteken op verzoek aanleveren aan BELAC. 

 

 


