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1 Inleiding 
Geaccrediteerde instellingen, of instellingen die accreditatie aanvragen, voeren 

conformiteitsbeoordelingen uit volgens vastgelegde methoden en procedures. In de 

terminologie van ISO/IEC 17000 zijn deze methoden en procedures onderdeel van een 

zogenoemd ‘schema voor conformiteitsbeoordeling’. In dit toelichtend document beschrijft de 

RvA de wijze waarop schema’s voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen door haar 

worden beoordeeld. Het document bevat ook een toelichting op de eisen die worden 

gehanteerd bij het beoordelen van schema’s, voor zover deze niet eenduidig in de relevante 

accreditatienormen zijn beschreven. 

 

Met deze toelichting beoogt de RvA bij te dragen aan de betrouwbaarheid van 

conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in het algemeen. In het bijzonder wil de RvA de 

ontwikkelaars en beheerders van schema’s inzicht verschaffen in de eisen die aan schema’s 

worden gesteld. Tot slot dient het document ter harmonisatie van de beoordelingen van 

schema’s door de RvA. 

 

Dit document is van toepassing bij instellingen die accreditatie aanvragen, of reeds 

geaccrediteerd zijn, op basis van beleidsregel RvA-BR002. Daarnaast is deze toelichting van 

toepassing op instellingen die als schemabeheerder geaccepteerd willen worden, of dat 

reeds zijn, op basis van beleidsregel RvA-BR013 of reglement RvA-R013.  

Bij de beoordeling van schema’s voor conformiteitsbeoordeling worden drie situaties 

onderscheiden.  

1. Het schema is ontwikkeld en wordt beheerd door een geaccrediteerde instelling 

(‘eigen’ schema) die ook de accreditatie aanvraagt; 

2. Het schema wordt beheerd door een instelling die voor dit schema is geaccepteerd 

op basis van RvA-BR013 of RvA-R013, of acceptatie aanvraagt, de zogenaamde 

‘schemabeheerder’; 

3. Het schema is door de Europese coöperatie voor Accreditatie (EA) geaccepteerd op 

basis van een beoordeling op basis van EA-1/22. 

 

In het geval een geaccrediteerde instelling gebruik maakt of wenst te maken van een 

schema dat beheerd wordt door een andere geaccrediteerde instelling zijn de procedures ten 

aanzien van de beoordeling van dit schema vergelijkbaar met die bij schema’s van 

geaccepteerde schemabeheerders. De geaccrediteerde beheerder van het schema wordt in 

dit verband ook beschouwd als schemabeheerder. De geaccrediteerde beheerder van het 

schema wordt echter niet getoetst tegen de eisen uit RvA-BR013 of RvA-R013.  

 

Indien een geaccrediteerde instelling gebruik maakt of wenst te maken van een schema dat 

beheerd wordt door een niet door de RvA geaccepteerde of geaccrediteerde instelling, wordt 

dit schema beoordeeld als zijnde een ‘eigen’ schema van de aanvrager. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op het begrippenkader dat voor dit document van belang is; 

hierbij wordt ook het begrip ‘schema voor conformiteitsbeoordeling’ verder uitgelegd. 

Hoofdstuk 3 bevat uitleg over de eisen die gesteld worden aan schema’s voor de 

verschillende soorten conformiteitsbeoordelingen. In hoofdstuk 4 worden de procedures voor 

het beoordelen van schema’s en het melden van wijzigingen beschreven.  
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Dit document bevat geen relevante toelichtingen voor laboratoria en inspectie-instellingen; 

wel is het document relevant bij het ontwikkelen, het beheer en het beoordelen van schema’s 

die door meerdere laboratoria respectievelijk inspectie-instellingen worden gebruikt. 
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2 Begrippenkader  
 

2.1 ISO/IEC 17000 

ISO/IEC 17000 bevat de definities en algemene principes voor conformiteitsbeoordelingen. 

De vetgedrukte teksten met nummers tussen haakjes in de tekst hieronder verwijzen 

naar de definities in ISO/IEC 17000. 

 

Op basis van een behoefte om aan te tonen dat een Product (3.3), proces, systeem, 

persoon of organisatie voldoet aan Specifieke eisen (3.1) wordt een 

Conformiteitsbeoordeling (2.1) uitgevoerd. Onderdeel van een conformiteitsbeoordeling 

kunnen de volgende activiteiten zijn: 

 Testen (4.2): Vaststellen van een of meerdere eigenschappen van een object 

volgens een specifieke werkwijze. 

 Kalibratie: Activiteit die, onder vastgelegde omstandigheden en met inachtneming van 

alle bijbehorende meetonzekerheden, een relatie legt tussen het meetresultaat van 

een aanwijzing en de daarbij behorende meetgrootheden die zijn vastgelegd door 

middel van meetstandaarden (zie voor een formele definitie ISO/IEC Guide 99). 

 Inspectie (4.3): Onderzoek van een productontwerp, product, proces of installatie en 

vaststellen van de conformiteit ervan met specifieke eisen of, op basis van deskundig 

oordeel, met algemene eisen. 

 Audit (4.4): Systematisch, onafhankelijk, gedocumenteerd proces voor het verkrijgen 

van registraties, feitelijke verklaringen of andere relevante informatie en de 

onafhankelijke beoordeling daarvan om vast te stellen in welke mate aan de 

specifieke eisen wordt voldaan. 

 (medisch) Onderzoek (ISO 15189:2012, 3.7): Set van activiteiten dat tot doel heeft de 

(medische) eigenschappen van een object vast te stellen. 

 Examen (ISO/IEC 17024:2012, 3.9): Mechanisme dat deel uitmaakt van de 

beoordeling of een persoon voldoet aan de eisen van het schema, waarbij de 

competentie van een kandidaat gemeten wordt met één of meer middelen, zoals 

schriftelijk, mondeling, praktisch en door observaties, zoals vastgelegd in het 

certificatieschema. 

 Validatie / verificatie (ISO 14065:2013, 3.3.1, 3,3,7): Systematisch, onafhankelijk en 

gedocumenteerd proces voor de evaluatie van een broeikasgas verklaring 

gerelateerd aan een broeikasgas projectplan tegen overeengekomen validatie- / 

verificatiecriteria. 

 

Er zijn meer activiteiten die ter ‘vaststelling’ van conformiteit kunnen worden toegepast. Deze 

kunnen vaak niet met een eenduidige term worden aangeduid, bijvoorbeeld het beoordelen 

of analyseren van een ontwerp of een assessment ter vaststelling of een persoon aan 

bepaalde eisen voldoet. 

 

Het resultaat van de hierboven genoemde activiteiten kan zijn een rapport of een combinatie 

van documenten. Op basis van dit resultaat vindt een Beoordeling (5.1) plaats bestaande 

uit een verificatie van de geschiktheid, toepasselijkheid, effectiviteit en resultaten van de 

eerder genoemde activiteiten, in relatie tot het doen van een uitspraak over het voldoen aan 
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de specifieke eisen. Deze beoordeling leidt tot een beslissing en een statement 

(Bevestiging (5.2), ook attestatie genoemd) of het object al dan niet aan de eisen voldoet. 

Deze bevestiging wordt aangeduid met Certificatie (5.5), in het geval de conformiteits-

beoordeling door een derde partij wordt gedaan. In het geval van verificatie (of validatie), 

zoals bedoeld in ISO 14065, vindt een review plaats (equivalent aan bovenstaande 

Beoordeling), gevolgd door een verificatie- (of validatie-)verklaring over de betrouwbaarheid 

van de beoordeelde verklaring. 
 

Een conformiteitsbeoordeling kan eindigen met de bevestiging dat aangetoond is dat aan de 

eisen is voldaan. In bepaalde gevallen is er behoefte aan een herhaling van hierboven 

beschreven activiteiten, teneinde de geldigheid van de verklaring te handhaven. Dit is het 

geval als de markt de blijvende aantoonbaarheid van de conformiteit wenselijk acht. In dat 

geval worden de activiteiten (gedeeltelijk) herhaaldelijk doorlopen en spreekt men van 

Toezicht (6.1), ook wel surveillance of controle genoemd.  

 

2.2 Schema voor conformiteitsbeoordeling 

De invulling van de hiervoor beschreven activiteiten voor een specifieke toepassing vindt 

plaats in een zogenaamd Conformiteitsbeoordelingsschema (2.8) (of –programma). 

Onder een dergelijk schema wordt verstaan het stelsel van regels, procedures en 

beheersaspecten voor het uitvoeren van (onderdelen van) de conformiteitsbeoordeling voor 

specifieke objecten waarvoor dezelfde specifieke eisen van toepassing zijn. Een schema 

bevat de volgende elementen: 

1. Het wat van de conformiteitsbeoordeling in de vorm van: 

 Identificatie van het onderwerp van de conformiteitsbeoordeling, zoals bijvoorbeeld 

product, proces, dienst, systeem, persoon, installatie, monster, partij of (emissie-) 

gegevens; 

 De vereisten, inclusief eventuele interpretaties daarvan, waartegen de toetsing van 

het onderwerp plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld certificatiestandaard, product-, 

systeem-  of processpecificaties, wettelijke normen; 

2. Het hoe van de conformiteitsbeoordeling, inhoudende: 

 De wijze waarop de conformiteitsbeoordelingsinstantie de conformiteit vaststelt, zoals 

bijvoorbeeld audit- of verificatiemethode, keuringsprotocollen, test- of 

onderzoeksmethode, inspectievoorschrift, examenmethode en de daarbij benodigde 

proces- of procedurebeschrijvingen; 

 Indien van toepassing de wijze waarop toezicht plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld 

controlefrequenties, inhoud en omvang van organisatie-/projectgerichte controles en 

herbeoordelingen; 

3. Het wie, waarmee de instellingen worden bedoeld die de beoordelingen uitvoeren: 

 De vereisten, inclusief eventuele interpretaties daarvan, die van toepassing zijn op de 

conformiteitsbeoordelingsinstantie met betrekking tot hun organisatie, werkwijze, 

personeel, apparatuur, rapportage, certificaten, etc. 

 

De mate van detail waarin de genoemde elementen worden vastgelegd is afhankelijk van het 

beoogde gebruik van het schema. Een document dat uitsluitend één van bovengenoemde 

aspecten beschrijft, zoals bijvoorbeeld een normatief document of een 

interpretatiedocument, wordt niet als schema aangemerkt.  
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Een schemabeheerder kan in het schema nadere invulling geven aan de wijze waarop de 

RvA accrediteert, bijvoorbeeld: 

 de wijze van beoordelen van te accrediteren of geaccrediteerde instellingen; 

 de frequentie en omvang van deze beoordelingen; 

 de wijze van definitie van scopes van accreditatie.  

De RvA zal bij een beoordeling van dit soort elementen onder meer vaststellen of deze 

invulling acceptabel is met het oog op de eisen die aan de RvA worden gesteld en de 

uitvoerbaarheid van de invulling. Het is raadzaam hierover voor vaststelling van het schema 

contact met de RvA over op te nemen. De schemabeheerder dient deze nadere invulling aan 

de wijze van accrediteren duidelijk te identificeren in het schema.  

 

 

3 Toelichting op de eisen 
 

3.1 Algemene eisen 

 

3.1.1 Competentie bij schemaontwikkeling en – beheer.  

Voor alle schema’s geldt dat ze opgesteld moeten zijn en beheerd moeten worden  door 

personen die aantoonbaar competent zijn. De vereisten voor competentie van personeel uit 

de verschillende accreditatienormen zijn ook van toepassing op het ontwikkelen en beheren 

van schema’s. Deze competentievereisten hebben ook betrekking op zowel het specifieke 

werkveld van het schema als op de methode van conformiteitsbeoordeling.  

In de regel wordt aan de competentievereisten ten aanzien van de methode van 

conformiteitsbeoordeling voldaan indien bij het tot stand komen van schema’s 

conformiteitsbeoordelingsinstanties, geaccrediteerd voor de desbetreffende accreditatienorm 

en voor activiteiten die vergelijkbaar zijn met de activiteiten in het nieuwe schema, 

aantoonbaar op een effectieve wijze zijn betrokken. Deze betrokkenheid houdt tenminste in 

dat het schema in het ontwerptraject ter commentaar is voorgelegd aan dergelijke 

instellingen en het ontvangen commentaar is verwerkt. Door middel van bijvoorbeeld notulen 

of kritiekoverzichten kan de betrokkenheid worden aangetoond. 

 

3.1.2 Validatie 

Een schema zal gevalideerd moeten zijn voordat het onder accreditatie wordt toegepast. De 

RvA hanteert bij het beoordelen van de validatie van een schema de elementen voor 

ontwerpbeheersing genoemd in ISO 9001:2008, criterium 7.3 (ontwerp en ontwikkeling). De 

belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden bij een validatie zijn: 

 Wat is het doel van de conformiteitsbeoordeling en wordt dit doel met dit schema 

gerealiseerd? 

 Is de beschreven conformiteitsbeoordeling praktisch uitvoerbaar? 

 Zijn de resultaten reproduceerbaar en betrouwbaar? 

 

Validatie houdt minimaal in dat een nieuw of gewijzigd schema in de praktijk is getest en dat 

is aangetoond dat de conformiteitsbeoordeling die in het schema wordt beschreven in de 

praktijk uitvoerbaar is en voldoet aan de verwachtingen van de schemabeheerder. Voor een 

wijziging in een schema moet gemotiveerd kunnen worden waarom een nieuwe validatie niet 

nodig is of slechts beperkt nodig is. Bij categorie 2 of categorie 3 wijzigingen (zoals 
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aangegeven in het formulier F106) moet de schemabeheerder de reden(en) van wijziging 

van het schema koppelen aan de motivatie van een beperkte of niet-noodzakelijke validatie.  

 

Uitgangspunt bij de validatie is dat de aantoonplicht van de betrouwbaarheid van een 

conformiteitsbeoordeling bij de beheerder van het schema ligt. Zie tevens RvA-BR003, 

artikel 11 ten aanzien van validatie. De volgende eisen uit de accreditatienormen zijn in dit 

kader ook relevant: 

 ISO/IEC 17020:2012 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 

 ISO/IEC 17021:2011 9.1 

 ISO/IEC 17024:2012 9.2, 9.3 

 ISO/IEC 17025:2005 5.4.5  

 ISO/IEC 17065:2012 7.1, 7.10 

 ISO 15189:2012   5.5.1  

 ISO 14065:2013   5.3.d, 7.1.b 

 

3.1.3 Schemadocumenten 

De documenten waarin een schema is vastgelegd, moeten worden beheerd en gepubliceerd 

op een wijze die voldoet aan de eisen die in de verschillende accreditatiedocumenten onder 

het begrip “document control” en “publications” zijn vastgelegd (zoals ISO/IEC 17021: 

paragrafen 10.3.3 resp. 8.1.1; ISO/IEC 17024: paragrafen 10.2.3 resp. 7.2; ISO/IEC 17065: 

paragrafen 8.3 resp. 4.6). In het bijzonder zal worden gewaarborgd dat de documenten op 

een wijze worden gepubliceerd waardoor het voor alle betrokkenen duidelijk is welke eisen 

en werkwijzen op een bepaald moment geldig zijn (geweest).  

 

In een schema kan verwezen worden naar andere documenten. De RvA accepteert dat 

dergelijke documenten binnen een schema worden gebruikt, maar buiten het beheersgebied 

van de beheerder of eigenaar van het schema vallen, indien aangetoond kan worden dat:  

 van deze documenten publicatie en versies beheerd worden, en 

 de documenten publiek toegankelijk (niet noodzakelijkerwijs gratis verkrijgbaar) zijn. 

 

3.2 Wettelijke eisen  

Privaatrechtelijke schema’s zijn schema’s die niet door de Minister worden vastgesteld. Het 

is mogelijk dat in wettelijke regelingen wordt verwezen naar privaatrechtelijk schema’s. 

Daarmee bepaalt de Minister echter niet de inhoud van het privaatrechtelijke schema. 

Privaatrechtelijke schema’s dienen minstens eisen te bevatten die bovenwettelijk zijn, dat 

willen zeggen eisen die niet direct volgen uit wettelijke eisen. Indien in een dergelijk 

privaatrechtelijke schema ook de wettelijke eisen zijn beschreven, zullen deze expliciet met 

verwijzing naar die betreffende wetgeving worden benoemd. Voor deze expliciete benoeming 

van de wettelijke eisen geldt een overgangstermijn van drie (3) jaar voor alle schema’s vanaf 

publicatie van versie 3 van deze RvA-T033.  

De RvA beoordeelt schema’s op het voldoen aan de accreditatievereisten en aan 

toetsbaarheid, niet op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan wet- en regelgeving.  

 

3.3 Kalibratie, testen en inspectie 

Bij kalibratie, (medische) testen, en inspectie wordt meestal niet het begrip ‘schema’ 

gehanteerd. Feitelijk hebben de geaccrediteerde instellingen eigen schema’s in de vorm van 

werkprocedures, methodebeschrijvingen en dergelijke opgesteld (al dan niet gebaseerd op 
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normen) en daarmee invulling gegeven aan de elementen 1, 2 en 3 uit paragraaf 2.2. 

Toezicht (element 2b) is hier meestal niet van toepassing. Omdat de eisen die aan deze 

elementen worden gesteld voldoende duidelijk in de desbetreffende accreditatienormen zijn 

beschreven, acht de RvA het gebruik van RvA-T033 bij de beoordeling van laboratoria en 

inspectie-instellingen niet relevant.  

 

Het is echter mogelijk dat door de belanghebbende partijen een schema wordt opgesteld 

voor kalibratie, (medisch) testen of inspectie, waarin de verschillende elementen uit 

paragraaf 2.2 nader worden uitgewerkt. Het doel van een dergelijk schema is het 

harmoniseren van de werkwijzen en methoden van geaccrediteerde instellingen. In dit geval 

is deze RvA-T033 wel van toepassing. Bij de beoordeling van het betreffende schema  zal 

met name rekening worden gehouden met de toelichtingen beschreven in paragraaf 3.1 en 

in hoofdstuk 4. 

 

3.4 Certificatie 

Bij certificatie worden de activiteiten, procedures en werkwijzen in het kader van de 

certificatie van een specifiek object beschreven in een certificatieschema. Bij het ontwerpen 

van een certificatieschema is het zinvol aandacht te besteden aan de vragen die in bijlage 1 

van dit document zijn opgenomen, zodat de compleetheid van een schema bewaakt wordt. 

 

3.4.1 Productcertificatie op basis van de ISO/IEC 17065 

In ISO/IEC 17067 - Fundamentals of product certification and guidelines for product 

certification schemes , wordt een productcertificatieschema gedefinieerd als (3.1) de regels, 

procedures en management voor het uitvoeren van certificatie voor (3.2) gespecificeerde 

producten, waarvoor dezelfde gespecificeerde eisen, specifieke regels en procedures van 

toepassing zijn. Op basis van deze definitie, de begrippen uit ISO/IEC 17000, de 

accreditatienorm voor productcertificatie ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17007 - ‘Richtlijnen voor 

het opstellen van normen geschikt voor gebruik bij conformiteitsbeoordelingen’, ISO/IEC 

Guide 28 - ‘Richtlijnen voor een derde-partij-certificeringssysteem voor producten’, ISO/IEC 

Guide 53 - ‘Richtlijnen voor het gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem in een 

organisatie bij productcertificatie’, zijn voor een schema voor productcertificatie de volgende 

toelichtingen relevant (vetgedrukt zijn de criteria uit de norm ISO/IEC 17065 gegeven): 

 

1. De conformiteitsverklaring afgegeven door de certificatie-instelling, betreft een eenduidig 

geïdentificeerd product, proces of dienst (7.7.1). 

2. De certificatie-instelling moet een schema hanteren waarin de certificatie-activiteiten zijn 

vastgelegd (criterium 7.1.1). De eisen waartegen het product, de dienst of het proces 

wordt beoordeeld, zijn eenduidig gespecificeerd (criterium 7.1.2). Dit kan door te 

verwijzen naar andere documenten zoals wetgeving, normen of technische specificaties. 

Bij het beoordelen van de gespecificeerde eisen hanteert de RvA ISO/IEC 17007 als 

leidraad. De wijze waarop de eisen zijn beschreven moet objectieve vaststelling van 

conformiteit mogelijk maken. Gebruik van subjectieve bewoordingen zoals “voldoende” 

moet hierom worden vermeden. Ook moeten grenswaarden en toleranties worden 

gegeven. Specifiek voor de certificatie van diensten en processen is annex B van 

ISO/IEC 17065 van toepassing.  

3. Indien binnen het schema ook eisen worden gesteld aan het (kwaliteits)management-

systeem, dienen deze als ondersteunend te worden beschouwd. Het feit dat dergelijke 
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eisen in het schema zijn opgenomen mag niet leiden tot een conformiteitsverklaring over 

dit managementsysteem (criteria 4.4.4, 7.7).  

4. De activiteiten van de certificatie-instelling die worden toegepast ter vaststelling van 

conformiteit (criterium 7.4) kunnen bestaan uit bijvoorbeeld testen, inspecteren en het 

uitvoeren van audits, of combinaties van deze activiteiten. De methoden die hierbij 

worden gehanteerd moeten aantoonbaar geschikt zijn voor het gestelde doel. De 

methode moet ook beschrijven of en hoe steekproeven (en bijvoorbeeld monsters) 

worden genomen. Het schema moet waarborgen dat deze activiteiten geharmoniseerd 

worden uitgevoerd en dat rekening wordt gehouden met de relevante vereisten ten 

aanzien van testen, inspecteren en audits (criterium 6.2), 

5. Een schema moet beschrijven op welke wijze de resultaten moeten worden 

geïnterpreteerd en wat de consequenties zijn van resultaten (criteria 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 

7.11). Dit houdt ook in dat vastgelegd moet zijn welke afwijkingen certificatie in de weg 

staan of aanleiding zijn een certificaat op te schorten of in te trekken. Indien wettelijke 

eisen in het schema zijn opgenomen, zal het niet voldoen aan dergelijke eisen altijd 

certificatie in de weg moeten staan of aanleiding moeten zijn tot opschorten of intrekken 

van een certificaat. 

6. Eisen te stellen aan de competenties voor personeel betrokken bij het certificatieproces 

dienen in het schema te worden vastgelegd (criterium 6.1). 

7. Het schema moet beschrijven op welke wijze het houden van toezicht is ingevuld 

(criterium 7.9). Indien sprake is van toezicht, dient hierbij het type van productcertificatie 

schema uit ISO/IEC 17067 in beschouwing te worden genomen. 

8. De conformiteitsverklaring (criterium 7.7) die op basis van het certificatie-onderzoek 

wordt uitgegeven, moet in overeenstemming zijn met het uitgevoerde onderzoek. Een 

schema beschrijft indien relevant op welke wijze de scope van certificatie (criterium 7.7) 

wordt gedefinieerd. 

9. In het geval dat de certificatie recht geeft op het gebruik van een certificatiemerk 

(criterium 4.1.3) zijn de algemene eisen uit ISO/IEC 17030 van toepassing. Bij eisen voor 

keurmerken verleend door een derde partij is ISO Guide 27, “Guidelines for corrective 

action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity”, 

van toepassing.  

 

3.4.2 Managementsysteemcertificatie op basis van de ISO/IEC 17021 

Een certificatieschema voor certificatie van managementsystemen bestaat uit de specifieke 

regels en procedures voor het certificeren van een specifiek managementsysteem tegen 

specifieke eisen. De eisen die worden gehanteerd bij het beoordelen van deze schema’s zijn 

gebaseerd op ISO/IEC 17021. Daarnaast heeft de RvA gebruik gemaakt van het 

begrippenkader gegeven in ISO 9000, ISO 14004, ISO/IEC Directives part 1, Annex SL, 

appendix 2 en de IAF Mandatory documents (IAF-MD’s). De RvA zal bij de beoordeling van 

schema’s ook de documenten in beschouwing nemen die door ISO zijn gepubliceerd 

(bijvoorbeeld ISO-TS 22003, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 17021-2 en -3) voor zover  die als 

relevant mogen worden beschouwd voor het desbetreffende onderwerp van certificatie. De 

volgende toelichtingen zijn relevant voor certificatieschema’s voor certificatie van 

managementsystemen (vetgedrukt zijn de criteria uit de norm ISO/IEC 17021 gegeven): 

1. De conformiteitsverklaring van de certificatie-instelling betreft een eenduidig 

geïdentificeerd type managementsysteem (paragraaf 1, criterium 8.2).  
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2. De eisen waartegen het managementsysteem wordt beoordeeld, zijn eenduidig 

gespecificeerd (criteria 8.2.3.e, 8.6.1.b). Deze eisen kunnen zijn verwoord in een 

internationale of nationale norm of in een ander document. In dit laatste geval zal de RvA 

hierbij met name toetsen of alle “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) elementen aanwezig zijn. 

Het ontbreken van een of meerdere van deze elementen houdt in dat de RvA het 

managementsysteem niet aanmerkt als managementsysteem zoals bedoeld in ISO/IEC 

17021 en dat de RvA de certificatie tegen deze eisen niet kan accrediteren. Een 

uitzondering wordt gemaakt voor wettelijk voorgeschreven controlesystemen 

(bijvoorbeeld voor module D systemen uit de global new approach). 

Het certificatieonderzoek, dat wil zeggen de activiteit ter vaststelling van conformiteit, zal 

bestaan uit een audit. Hierbij zijn de eisen uit (criteria 9.1, 9.2) van toepassing. Voor de 

omvang van een audit hanteert de RvA de principes uit de relevante IAF Mandatory 

documenten. Het is daarbij zeer onwaarschijnlijk dat schema’s worden geaccepteerd 

waarvan de auditinspanning minder omvangrijk is dan relevante IAF documenten 

beschrijven. 

3. Eisen te stellen aan de competenties voor personeel betrokken bij het certificatieproces 

dienen in het schema te worden vastgelegd (criteria 7.1, 7.2).  

4. Het schema moet beschrijven op welke wijze het houden van toezicht is ingevuld. Dit 

toezicht dient te bestaan uit controles en hercertificatie zoals in (criteria 9.3, 9.4) is 

beschreven.  

5. Een schema moet beschrijven op welke wijze de resultaten moeten worden 

geïnterpreteerd en wat de consequenties zijn van resultaten (criteria 5.1.3, 8.1.1, 8.6.1, 

9.2.5, 9.6). Dit houdt ook in dat vastgelegd moet zijn welke afwijkingen certificatie in de 

weg staan of aanleiding zijn een certificaat op te schorten of in te trekken. Een van de 

doelstellingen van een managementsysteem kan zijn het borgen van de naleving van 

wet- en regelgeving. Wanneer een dergelijke eis aan de orde is zal het niet geborgd zijn 

van de naleving certificatie in de weg moeten staan of aanleiding moeten zijn tot 

opschorten of intrekken van een certificaat.  

6. De verklaring die op basis van het certificatieonderzoek wordt uitgegeven moet in 

overeenstemming zijn met het uitgevoerde onderzoek (criterium 8.2). Het certificaat moet 

eenduidig het type managementsysteem benoemen dat is gecertificeerd.  

7. Een schema beschrijft indien relevant op welke wijze de scope van certificatie wordt 

gedefinieerd (criterium 8.2.3). 

8. In het geval dat de certificatie recht geeft op het gebruik van een certificatiemerk 

(criterium 8.4) zijn de algemene eisen uit ISO/IEC 17030 van toepassing.  

 

3.4.3 Persoonscertificatie op basis van de ISO/IEC 17024 

De certificatie van de vakbekwaamheid van personen geschiedt volgens een 

certificatieschema waarin de specifieke regels en procedures zijn vastgelegd voor de 

certificatie van een specifieke vakbekwaamheid. De eisen te stellen aan een dergelijk 

schema zijn beschreven in ISO/IEC 17024, hoofdstuk 8 Certification schemes. De volgende 

toelichtingen zijn relevant voor certificatieschema’s voor certificatie van vakbekwaamheid 

van personen (vetgedrukt zijn de criteria uit de norm ISO/IEC 17024 gegeven): 

1. De conformiteitverklaring afgegeven door de certificatie-instelling betreft eenduidig 

beschreven competenties (paragraaf 3.6, criterium 8.2). 

2. Het schema beschrijft wat de scope van certificatie is (criterium 8.2.a). 
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3. De eisen waartegen de competenties van personen beoordeeld worden, zijn eenduidig 

gespecificeerd. Dit kan door te verwijzen naar andere documenten, zoals wetgeving of 

normen. De wijze waarop de eisen zijn beschreven moet objectieve vaststelling van 

conformiteit mogelijk maken. De beschrijving van de eisen moet voor de doelgroep 

eenduidig en begrijpelijk zijn (criteria 8.2.e, 8.3.a, 8.3.c, 8.3.d, 8.3.e) De eisen voor 

competenties moeten zijn gebaseerd op een heldere beschrijving en analyse van de 

functie en taken (criteria 8.2.b, 8.4.e). 

4. De vaststelling van de conformiteit van de competenties van personen geschiedt door 

een beoordeling van de competenties door één of meerdere vormen van examinering, of 

een andere vorm van beoordeling van de competenties (criteria 8.3.b, 8.3.c, 8.4.b). 

5. Het schema moet beschrijven op welke wijze het houden van toezicht en hercertificering 

is ingevuld (criteria 8.3.c, 8.3.a, 8.3.b, 9.6.1). 

6. De conformiteitsverklaring moet in overeenstemming zijn met de uitgevoerde beoordeling 

en binnen de betreffende scope liggen (paragraaf 3.5, criteria 8.2.a, 9.4.8). 

7. Het schema beschrijft op welke wijze de uitkomsten van onderzoeken certificatie in de 

weg staan of aanleiding zijn tot schorsen of intrekken van het certificaat (criteria 9.4.6, 

8.3.d, 9.5) 

8. In geval van het gebruik van een certificatiemerk (criterium 9.7). zijn de algemene eisen 

uit ISO/IEC 17030 van toepassing.  

 
 

3.5 Validatie / verificatie van broeikasgassen op basis van de ISO 14065 

Een verificatieschema voor de validatie en/of verificatie van emissiegegevens bestaat uit de 

specifieke regels en procedures voor de validatie en/of verificatie van emissiegegevens 

tegen specifieke eisen. De eisen die worden gehanteerd bij het beoordelen van deze 

schema’s zijn gebaseerd op ISO 14065 (met verwijzing naar ISO 14064-3) en IAF-MD6. De 

volgende toelichtingen zijn relevant voor verificatieschema’s voor emissiegegevens 

(vetgedrukt zijn de criteria uit de norm ISO 14065 gegeven, cursief de criteria uit ISO 

14064-3): 

 

1. De conformiteitsverklaring van de validatie/verificatie-instelling betreft het feit dat de 

emissiegegevens tot stand zijn gekomen volgens de voorgeschreven eisen en dat er 

geen materiële fouten zitten in de emissieverklaring van de klant (paragrafen 3.1.2, 3.3.2, 

3.3.8, 3.3.10). De verklaring (paragrafen 3.3.4 en 3.3.8) die op basis van het validatie- 

onderzoek (3.3.1) en/of verificatieonderzoek (3.3.6) wordt uitgegeven moet in 

overeenstemming zijn met het uitgevoerde onderzoek (criterium 8.5).  

2. Het schema beschrijft eenduidig de benodigde mate van betrouwbaarheid van de 

validatie- en/of verificatieverklaring (criterium 8.2.3, 8.5, ook verwijzend naar ISO 14064-

3, 4.9) en hoe deze van invloed is op het verdere onderzoek. 

3. De eisen over hoe de emissiegegevens tot stand komen (het GHG informatiesysteem), 

zijn eenduidig gespecificeerd (zie voor nadere uitwerking ISO 14064-1 en -2). Deze eisen 

kunnen zijn verwoord in wetgeving (vergunning), een intern monitoring plan, of in een 

internationale of nationale norm of in een ander document (criteria 7.1.b, 7.2, 8.2.3). Naar 
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deze eisen moet worden verwezen in de validatie/verificatie criteria )(paragraaf 8.2.3, en 

verwijzend naar ISO 14064-3, 4.3.3)   

4. Het validatie- of verificatieonderzoek, dat wil zeggen de activiteit ter vaststelling van 

conformiteit, zal bestaan uit een beoordeling (criterium 8.4), waarbij veelal wordt 

verwezen naar de vereisten van ISO 14064-3, clausule 4.  

5. Eisen te stellen aan de competenties voor personeel betrokken bij het 

verificatie/validatieproces dienen in het schema te worden vastgelegd (criterium 6). 

6. Het schema moet borgen dat het duidelijk is op welke gegevens de validatie- en/of 

verificatieverklaring slaat. Het schema moet tevens borgen of bepaalde kwalificaties van 

toepassing zijn (criterium 8.5, in detail beschreven in ISO 14064-3, clausule 4.9).  

7. Een schema moet beschrijven op welke wijze de resultaten moeten worden 

geïnterpreteerd en wat de consequenties zijn van resultaten. Dit houdt ook in dat 

materialiteitsniveau’s dienen te zijn vastgelegd en dat moet zijn vastgelegd welke overige 

afwijkingen validatie of verificatie in de weg staan (criteria 3.4.7, 3.4.8, 8.4, 8.5).  

8. Een schema beschrijft voor welk type van emissies en voor welke (industriële) sectoren 

het schema van toepassing is, waarbij vooral eventuele uitsluitingen eenduidig worden 

aangemerkt (zie ISO 14064-1 of -2 voor toelichting). Dit zal onderdeel van de scope van 

de validatie of verificatie overeenkomst (criterium 8.2.3) moeten zijn.  

 

4 Werkwijze bij het beoordelen van schema’s 

 

4.1 Algemeen 

Bij de beoordeling van schema’s wordt een onderscheid gemaakt tussen schema’s die nog 

niet door de RvA zijn geaccepteerd (paragraaf 4.2) en schema’s die door de RvA zijn 

geaccepteerd waarin een wijziging in het schema wordt aangebracht (paragraaf 4.3).  
 

4.2 Nieuwe schema’s 

 

4.2.1 Eigen schema’s 

Een aanvraag voor accreditatie voor een nieuw schema wordt ingediend door middel van 

een  accreditatieaanvraag met behulp van het accreditatie-aanvraagformulier (RvA-F001a), 

of een uitbreidingsaanvraag met behulp van het formulier voor aanvraag van een uitbreiding 

van een accreditatie (RvA-F105). In aanvulling op deze formulieren dient ook het van 

toepassing zijnde aanvullende aanvraagformulier te worden ingevuld Op de aanvraag zijn de 

regels uit beleidsregel RvA-BR002 van toepassing.  

 

Specifiek voor de beoordeling van certificatieschema’s zijn in de aanvullende 

aanvraagformulieren (RvA-F051, RvA-F052 en RvA-F053) twee bijlagen opgenomen. De 

eerste dient gebruikt te worden voor een samenvattende beschrijving van het schema. De 

tweede bijlage geeft de opzet van een eigen beoordeling van het schema die de instelling bij 

de aanvraag voor accreditatie voor een schema geacht wordt aan de RvA te verstrekken. 

 

De RvA beoordeelt de aanvraag voor de beoordeling van het schema. Naast een 

beoordeling op ondermeer compleetheid van de aanvraag, wordt antwoord gegeven op de 

volgende vragen: 
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a. Is de gekozen accreditatienorm correct in relatie tot de desbetreffende 

conformiteitsbeoordeling? 

b. Heeft het schema een relatie met wet- en regelgeving en vindt een of andere vorm 

van aanwijzing of erkenning plaats op basis van de desbetreffende 

conformiteitsbeoordeling? 

c. Heeft het schema een internationale context waardoor de RvA afstemming met EA, 

IAF, ILAC of één van haar collega instanties moet zoeken? 

 

Op basis van deze aanvraagbeoordeling wordt de omvang van en de werkwijze bij de 

beoordeling van het schema vastgesteld. 

 

De beoordeling van het schema geschiedt in de vorm van een vooronderzoek en bestaat uit 

een documentenonderzoek aangevuld met een bezoek aan de instelling om de resultaten 

van het documentenonderzoek toe te lichten. Indien het schema een nieuw werkterrein van 

de instelling betreft zal de beoordeling van het schema worden uitgebreid met een 

beoordeling van de samenstelling van het schemacomité of de commissie die de 

onpartijdigheid van de instelling moet waarborgen.  

De rapportage vermeldt de tekortkomingen die ten aanzien van het schema zijn vastgesteld. 

Aantoonbare correctie van tekortkomingen is nodig voor een positieve afsluiting van de 

beoordeling van het schema. Het geaccepteerde schema, inclusief versie-aanduiding, wordt 

vermeld in rapport deel A van de desbetreffende instelling.  

Op basis van de schemabeoordeling bepaalt de RvA of, en op welke wijze de beoordeling 

voor de accreditatie zal plaatsvinden. Hierbij is de aard en de omvang van de beoordeling 

afhankelijk van het schema en eventuele andere accreditaties die de instelling aanvraagt of 

reeds bezit. De werkwijze voor de beoordeling is verder conform de regels in RvA-BR002. 

Na afronding van de accreditatiebeoordeling en een positief besluit van de directie wordt het 

betreffende schema zonder versie-aanduiding op de scope van accreditatie vermeld.   

 

4.2.2 Schema’s van een geaccepteerde schemabeheerder 

De beoordeling van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder bestaat uit de 

volgende stappen (zie ook beleidsregel RvA-BR013 of reglement RvA-R013): 

1. De schemabeheerder stuurt het schema met het aanvraagformulier RvA-F002 of voor 

een uitbreiding van de bestaande acceptatie met formulier RvA-F108 naar de RvA, 

vergezeld van de resultaten van een eigen beoordeling waaruit blijkt dat aan de vereisten 

zoals toegelicht in hoofdstuk 3 van deze T033 wordt voldaan. Hiertoe dient voor 

certificatieactiviteiten tevens gebruik gemaakt te worden van de bijlagen in de 

aanvullende aanvraagformulieren RvA-F051, RvA-F052 of RvA-F053 en voor 

inspectieactiviteiten van formulier RvA-F050. 

2. De RvA beoordeelt de aanvraag voor de beoordeling van het schema. Naast een 

beoordeling op onder meer compleetheid van de aanvraag, wordt antwoord gegeven op 

de volgende vragen: 

a. Is de gekozen accreditatienorm correct in relatie tot de desbetreffende 

conformiteitsbeoordeling? 

b. Heeft het schema een relatie met wet- en regelgeving en vindt een of andere 

vorm van aanwijzing of erkenning plaats op basis van de desbetreffende 

conformiteitsbeoordeling? 

c. Heeft het schema een internationale context waardoor de RvA afstemming 

met EA, IAF, ILAC of één van haar collega instanties moet zoeken  
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3. Op basis van deze aanvraagbeoordeling stelt de RvA de omvang van en de werkwijze bij 

de beoordeling van het schema vast. 

4. De beoordeling van het schema geschiedt in de vorm van een vooronderzoek en bestaat 

uit een documentenonderzoek aangevuld met een bezoek aan de instelling om de 

resultaten van het documentenonderzoek toe te lichten. Indien het schema een nieuw 

werkterrein van de schemabeheerder betreft zal de beoordeling van het schema worden 

uitgebreid met een beoordeling van de samenstelling van de commissie die het 

draagvlak voor het schema moet waarborgen. De rapportage vermeldt de 

tekortkomingen die ten aanzien van het schema zijn vastgesteld. Aantoonbare correctie 

van tekortkomingen is nodig voor een positieve afsluiting van de beoordeling van het 

schema. 

5. Na een positieve acceptatiebeoordeling en een positief besluit van de directie wordt het 

schema, inclusief versie-aanduiding, opgenomen in de scope van acceptatie. Indien 

sprake is van een overgangstermijn waarin zowel de oude als de nieuwe versie van het 

schema geldig is, wordt dit op de scope van acceptatie vermeld.  

 

4.2.3 Door EA geaccepteerde schema’s. 

Indien een schema door EA is geaccepteerd op basis van een beoordeling volgens EA-1/22 

is de RvA verplicht dit schema zonder aanvullende beoordeling te accepteren.  

 

Een schemabeheerder kan geen acceptatie aanvragen voor schema’s die reeds door de EA 

zijn geaccepteerd. 

 

4.3 Bestaande schema’s 

 

4.3.1 Bestaande schema’s 

Indien de RvA bij haar beoordelingen (controles, herbeoordelingen of beoordelingen voor 

uitbreiding van accreditatie) in bestaande schema’s afwijkingen aantreft, op basis van 

toelichtingen in deze RvA-T033, wordt een afwijking gerapporteerd aan de instelling waarbij 

de desbetreffende beoordeling plaatsheeft. In de behandeling daarvan wordt onderscheid 

gemaakt tussen eigen schema’s en geaccepteerde schema’s. 

 

Wijziging in accreditatienorm 

Bij een wijziging van de accreditatienorm waaronder het schema wordt toegepast, is het de 

verantwoordelijkheid van de schemabeheerder dat het schema blijvend aan de 

accreditatievereisten blijft voldoen. De RvA publiceert bij wijziging van een accreditatienorm 

een toelichtend document (T-document) over de invoering van de nieuwe norm inclusief 

overgangstermijn. Een tekortkoming in een schema die geen tekortkoming zou zijn tegen de 

oude norm worden als categorie “(B)” aangemerkt. Voor deze (B) tekortkomingen gelden de 

termijnen zoals gespecificeerd in het betreffende T-document  

 

Eigen schema’s 

Afwijkingen worden als B gecategoriseerd; hiervoor geldt de normale termijn zoals 

vastgelegd in beleidsregel RvA-BR004.  
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Geaccepteerde schema’s 

De RvA rapporteert een afwijking die uitsluitend de inhoud van het schema betreft (dus niet 

de toepassing er van) eveneens als afwijking aan de schemabeheerder. De werkwijze is dan 

als volgt: 

 Afwijkingen worden als B gecategoriseerd; hiervoor geldt de normale termijn zoals 

vastgelegd in beleidsregel RvA-BR004. 

 De schemabeheerder zal de andere gebruikers van het schema op de hoogte stellen 

van de afwijking en van de maatregelen die genomen zullen worden om de afwijking 

op te heffen. 

 Een afwijking in een schema van een geaccepteerde schemabeheerder, waarvoor de 

RvA het opheffen niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen vaststellen, leidt tot 

schorsing van de acceptatie van het schema. 

 De uitbreiding van een accreditatie voor een bestaand schema waarin deze 

afwijkingen zijn vastgesteld wordt in deze periode niet opgehouden, indien voor het 

schema reeds andere instellingen zijn geaccrediteerd. Hiermee wil de RvA 

voorkomen dat een nieuwe instelling nadeel ondervindt van het vaststellen van 

afwijkingen in een bestaand schema terwijl andere instellingen het schema kunnen 

blijven gebruiken. 

 Indien een schorsing van een schema niet binnen een half jaar is opgeheven, wordt 

de acceptatie van het schema ingetrokken en tegelijkertijd de accreditatie van de 

conformiteitsbeoordelingsinstanties voor dit schema voor zes maanden geschorst. 

 

4.3.2 Wijziging van een bestaand schema 

De geaccrediteerde instelling of de geaccepteerde beheerder zal de RvA over wijzigingen in 

een schema informeren, conform de voorwaarden gesteld aan accreditatie, respectievelijk 

conform de voorwaarden voor acceptatie. Een wijziging wordt door middel van formulier 

RvA-F106 gemeld. Bij de melding dient de informatie zoals vermeld in F106 te worden 

verstrekt.  

Op basis van deze informatie zal de RvA besluiten op welke wijze een schemawijziging zal 

worden beoordeeld. Hierbij onderscheidt de RvA de volgende categorieën wijzigingen: 

1. Een tekstuele of redactionele wijziging: Deze zal de RvA niet beoordelen.  

2. Een inhoudelijke wijziging die geen consequenties heeft voor het voldoen aan de eisen 

zoals toegelicht in deze RvA-T033 of de accreditatie- of acceptatievereisten in het 

algemeen (accreditatiewaardigheid):. De RvA zal in beginsel geen beoordeling van het 

gewijzigde schema uitvoeren, indien de eigen beoordeling voldoende vertrouwen geeft. 

Indien deze eigen beoordeling onvoldoende vertrouwen geeft zal de RvA alsnog tot 

beoordeling van de wijzigingen overgaan.  

In het kader van haar toezicht kan de RvA een gewijzigd schema, waarvan de 

wijzigingen niet door de RvA zijn beoordeeld, specifiek in de steekproef van haar 

reguliere accreditatiebeoordelingen opnemen. Indien hierbij blijkt dat het schema toch 

niet voldoet aan de vereisten gelden de reguliere termijnen voor corrigerende 

maatregelen en bestaat het risico op schorsing van de accreditatie of acceptatie indien 

de afwijkingen niet op tijd kunnen worden opgeheven. 

3. Wijziging met consequenties voor het voldoen aan de eisen zoals toegelicht in deze RvA-

T033 of de accreditatie- of acceptatievereisten in het algemeen 

(accreditatiewaardigheid); De RvA zal een beoordeling van de wijzigingen uitvoeren. De 

aard en omvang van deze beoordeling is afhankelijk van de aard en omvang van de 
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wijzigingen. Deze schemawijzigingen kunnen aanleiding zijn ook bij de geaccrediteerde 

instellingen een beoordeling van de uitvoering van de conformiteitbeoordelende 

activiteiten uit te voeren. Dit zal bijvoorbeeld plaatsvinden indien de wijzigingen in het 

schema:  

a. Leiden tot significante wijziging van de competentievereisten van personeel van de 

conformiteit-beoordelende instelling waardoor het niet vanzelfsprekend is dat de 

instelling nog beschikt over deze competenties, of 

b. Een significante wijziging betekenen van de wijze waarop de conformiteits-

beoordelingen worden uitgevoerd waardoor het niet vanzelfsprekend is dat de 

beoordelingen op een betrouwbare wijze worden uitgevoerd. 

 

Na ontvangst van de melding van de wijziging in het schema, informeert de RvA de instelling 

binnen vier weken over de consequenties van deze melding. Indien het een wijziging 

categorie 1 of categorie 2 door een geaccepteerde schemabeheerder betreft, die niet wordt 

beoordeeld, wordt de scope van acceptatie op basis van de melding aangepast. Indien de 

het een eigen schema betreft, wordt deel A van de betreffende CBI aangepast. Indien de 

RvA aanvullende documentatie nodig heeft en/of een beoordeling van het schema uit zal 

voeren, wordt de instelling hier over geïnformeerd.  

 

Acceptatie van een schema of accreditatie voor een eigen schema kan worden geschorst of 

ingetrokken. Zie hiervoor de werkwijze zoals beschreven in RvA BR013/R013. 
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5 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 
Ten opzichte van de versie uit 2011 zijn in deze versie de volgende significante wijzigingen 

aangebracht: 

 De laatste versies van de accreditatienormen hebben tot detailwijzigingen geleid. 

Toelichting van deze wijzigingen in de accreditatienormen zijn in de relevante T-

documenten opgenomen. 

 Het melden van wijzigingen is aangepast, wijzigingen moeten direct gemeld worden 

aan de RvA met behulp van een F106.  

 Het proces van beoordelen van schema’s en van wijzigingen in schema’s is beter 

beschreven. 

 De overgangsregeling voor de tweede versie is niet meer van toepassing, dus 

verwijderd. 

 ISO 15189 is toegevoegd. 

 In verband met de invoering van accreditatie conform de ISO 14065 zijn de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 In het begrippenkader zijn de definities van typen onderzoek aangevuld met 

“validatie” en “verificatie”; 

 Op diverse plaatsen is de tekst in algemene zin aangevuld met de relevante 

voorbeelden voor validatie en verificatie; 

 In 3.4 is een beschrijving van de punten die tenminste in een verificatie-schema 

geregeld dienen te zijn, toegevoegd. 

 Paragraaf 3.1.4 is toegevoegd, de tekst over wettelijke eisen in schema’s stond alleen 

genoemd onder de paragraaf productcertificatie, is nu algemener geformuleerd. Voor 

de expliciete benoeming van de wettelijke eisen in een schema is een 

overgangstermijn van drie jaar van toepassing.  
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Bijlage 1: Vragen bij de ontwikkeling van schema’s* 

 

Onderwerp Wat is het onderwerp van het schema;   

- Welke (groep van) producten, diensten, processen, systemen of 

vakbekwaamheden betreft uw verklaring? 

- Over welk aspect van het product, dienst, proces, systeem of 

vakbekwaamheid gaat uw verklaring? 

Opstellers  Door wie is het schema opgesteld?  

Certificaat Wat is uw feitelijke conformiteitsverklaring?  

Wat zijn de geldigheidscondities van het certificaat/de verklaring?  

 Hoe lang is het certificaat geldig 

 Hoe verliest het certificaat haar geldigheid 

 Waar kan de gebruiker de geldigheid controleren?  

Hoe wordt het van toepassing zijnde certificatiesysteem vermeld of hoe 

wordt er naar verwezen? 

Certificatiemerk Wat communiceert u als betekenis van het merk naar de markt?  

Certificatie-eisen Welke norm of welk normatief document bevat de eisen? 

- Hoe toont u aan dat toetsbare eisen geformuleerd zijn? 

- Zijn er wettelijke eisen opgenomen? 

- Op welke wijze wordt gevolg gegeven aan de wettelijke eisen? 

- Zijn er uitsluitend wettelijke eisen opgenomen? 

- Is er een toelichting/interpretatie op de eisen? 

- Is de toelichting/interpretatie gepubliceerd? 

Certificatiemethode Welke methode heeft u om te komen tot uitspraken over de 

conformiteit? 

- Hoe toont u aan dat uw methode geschikt is om de verklaring 

van conformiteit te ondersteunen (productcertificatie: ISO/IEC 

17065; certificatie van managementsystemen: ISO/IEC 17021; 

certificatie van vakbekwaamheid: ISO/IEC 17024)? 

- Welke methode heeft u om te bewaken dat de certificaathouder 

aan de eisen blijft voldoen? 

- Hoe toont u aan dat uw methode geschikt is om te bewaken dat 

de certificaathouder aan de eisen blijft voldoen? 

Voorwaarden Welke bepalingen en afweegcriteria heeft u vastgelegd voor het 

verlenen, onderhouden, uitbreiden, inkrimpen, verlengen, opschorten 

of intrekken van certificatie?  

- Is uw definitie van afwijking (nonconformity) in overeenstemming 

met definitie in de accreditatienorm en/of IAF-guidance?  

- Indien het schema wettelijke eisen bevat: Wordt aan de wettelijke 

eisen voldaan bij het verlenen van een certificaat? 

- Welke rechten en plichten voor u en de aanvragers resp. 

certificaathouders heeft u vastgelegd, en in welke documenten? 

- Hoe en in welk document heeft u vastgelegd dat de 

certificaathouder aan de bepalingen blijft voldoen? 

- Wat heeft u geregeld inzake het registreren van klachten door de 

certificaathouders? 
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Procedures Heeft u uw certificatieprocedures beschreven? 

- Hoe kunt u aantonen dat  uw procedures geschikt zijn? 

- Op welke wijze heeft validatie plaatsgevonden?  

Deskundigheid Welke deskundigheidseisen (competentie-eisen) heeft u beschreven? 

- Welke deskundigheidseisen (competentie-eisen) heeft u 

beschreven  voor uw beoordelaars? 

- Welke deskundigheidseisen (competentie-eisen) heeft u 

beschreven voor uw beslissers? 

- Welke deskundigheidseisen (competentie-eisen) heeft u 

beschreven voor ander personeel? 

- Hoe kunt u beargumenteren dat uw deskundigheidseisen 

(competentie-eisen) geschikt zijn. 

Openbaarheid Welke documenten zijn openbaar? 

- Hoe worden ze openbaar gemaakt? 

- Hoe publiceert u de lijst met certificaathouders? 

- Welke informatie wordt hierbij verstrekt? 

 

* Vragen kunnen als basis ook worden gebruikt bij de ontwikkeling van schema’s conform 

andere accreditatienormen. Voor inspectie gelden de vragen ten aanzien de 

geldigheidscondities en het blijvend voldoen aan de eisen niet.  

 


