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1 VOORWERP 

Voorliggend document legt de regels vast die de houder van een certificaat dat door BCCA onder 

accreditatie werd afgeleverd, dient te eerbiedigen indien hij wenst te verwijzen naar deze 

accreditatie. 

2 DEFINITIES EN REFERENTIEDOCUMENTEN 

2.1 DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ACRONYMEN 

Accreditatie Attest uitgegeven door een derde partij aan een instelling voor 

conformiteitsbeoordeling, zoals een laboratorium, een keuringsinstelling 

of een certificatie-instelling. Dit attest wordt toegekend door een 

accreditatie-instelling na een grondige audit van de 

conformiteitbeoordelingsinstantie gebaseerd op internationaal erkende 

eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de 

instantie die specifieke opdrachten van conformiteitsbeoordeling 

uitvoert. 

Certificaathouder Rechtspersoon of natuurlijke persoon die op het certificaat 

geïdentificeerd wordt. 

BELAC BELAC is de enige Belgische accreditatie-instantie. Ze valt onder de 

verantwoordelijkheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie. 

2.2 REFERENTIEDOCUMENTEN 

BELAC 2-001 Rev 13-2021 Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar de 

BELAC-accreditatie en naar de status van BELAC als ondertekenaar 

van de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden 

3 ACCREDITATIE VAN BCCA 

Voor welbepaalde activiteiten en schema’s beschikt BCCA over een accreditatie afgeleverd door 

BELAC. Deze accreditatie bevestigt de conformiteit met internationale normen die de eisen 

vastleggen voor instellingen die taken uitvoeren inzake conformity assessment. 

Voor BCCA handelt het in het bijzonder over: 

• NBN EN ISO/IEC 17021-1: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en 

certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 1 : Eisen 
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• NBN EN ISO/IEC 17065: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die 

producten, processen en diensten certificeren 

• NBN EN ISO/IEC 17024: Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die 

persoonscertificatie uitvoeren 

• NBN EN ISO/IEC 17020: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van 

verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren 

De geldigheid van de accreditatiecertificaten en de bijhorende scope kunnen nagegaan worden 

op de website van BELAC: https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie-

belac/geaccrediteerde-instellingen . 

Voor productcertificatie kan de gedetailleerde scope van de accreditatie volgens NBN EN ISO/IEC 

17065 geraadpleegd worden op de website van BCCA zelf: https://www.bcca.be/nl/over-

ons/accreditatie. 

BCCA is bij BELAC geregistreerd onder het accreditatienummer 021. 

Voor activiteiten die tot BCCA’s accreditatiescope behoren en die volgens de 

accreditatievoorwaarden werden uitgevoerd, wordt op de verslagen en certificaten verwezen 

naar BCCA’s accreditatie. 

Op certificaten wordt dit gerealiseerd door het aanbrengen van het BELAC-symbool in combinatie 

met een specifieke identificatie van de accreditatietoepassing en het accreditatienummer 

eronder.  

Voor een onder accreditatie uitgevoerde inspectie in de hoedanigheid als geaccrediteerde 

inspectie-instelling wordt het BELAC-symbool met bijhorende identificatie van de 

accreditatietoepassing en het accreditatienummer aangebracht op het inspectierapport. 

Het gebruik van het BELAC-symbool met identificatie van de accreditatietoepassing kan in 

sommige gevallen vervangen worden door een door BELAC voorgeschreven bewoording. 

Indien de accreditatiestatus van BCCA wijzigt, zal BCCA haar klanten voor de overeenstemmende 

activiteit hiervan op de hoogte brengen zodat deze de eventuele verwijzingen naar accreditatie 

hieraan aanpassen. 

Bijkomende informatie over de accreditatiestatus van de diensten van BCCA kunnen steeds 

verkregen worden via: mail@bcca.be . 

4 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN BCCA 

Als geaccrediteerde instelling is BCCA verantwoordelijk voor het informeren van zijn 

certificaathouders over de voorwaarden voor het verwijzen naar accreditatie en gebruik van het 

BELAC-symbool. 

BCCA is tevens verantwoordelijk voor de correcte opvolging hiervan. Bij vaststellen van misbruik 

of foutief gebruik van de verwijzing naar de accreditatie door haar certificaathouders, neemt BCCA 

de nodige acties en moet BELAC hierover informeren. 

mailto:mail@bcca.be
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Indien een certificaathouder wenst te verwijzen naar BCCA’s accreditatie, is hij eraan gehouden 

dit eerst aan BCCA voor te leggen opdat de overeenstemming met de voorschriften van BELAC ter 

zake kan nagegaan worden. 

BCCA behoudt zich het recht voor om de certificaathouder op elk moment te vragen de verwijzing 

naar BCCA’s accreditatie te corrigeren, dan wel te verbieden. 

Een herhaaldelijk of zware inbreuk tegen de voorliggende bepalingen kan leiden tot sancties 

volgens de modaliteiten vastgelegd in de certificatiereglementen van BCCA. 

5 VERWIJZINGEN NAAR BCCA’S ACCREDITATIE DOOR DE CERTIFICAAT-
HOUDER 

5.1 DOOR WIE? ONDER WELKE VOORWAARDEN? 

De verwijzing naar de accreditatie van BCCA mag gebruikt worden door houders van een door 

BCCA afgeleverd certificaat voor zover volgende voorwaarden vervuld zijn:  

• het certificaat werd door BCCA afgeleverd onder accreditatie (inclusief afbeelding van het 

BELAC-symbool) en de accreditatie van BCCA hiervoor is geldig; 

• er bestaat een lopende contractuele relatie tussen de certificaathouder en BCCA; 

• het door BCCA afgeleverde certificaat is geldig 

o in functie van de geldigheidstermijn en de eventuele specifieke voorwaarden 

vermeld op het certificaat; 

o de certificatie is niet onderworpen aan een sanctie van opschorting of intrekking;  

o de certificatie werd niet vrijwillig opgeschort of stopgezet door de 

certificaathouder. 

Het recht op verwijzing naar de accreditatie is niet overdraagbaar naar andere partijen dan de 

certificaathouder. 

De verwijzing naar BCCA’s accreditatie door de certificaathouder zal steeds gebeuren op een wijze 

die geen reputatieschade toebrengt noch aan BCCA, noch aan de accreditatie-instelling BELAC. De 

verwijzing zal tevens niet misleidend zijn met betrekking tot de draagwijdte van deze accreditatie. 

5.2 WANNEER? OP WELKE DOCUMENTEN? 

5.2.1 ALGEMEEN 

De verwijzing naar de accreditatie mag enkel voorkomen op informatieve of publicitaire 

documenten die overeenstemmen met de activiteiten of voorwerpen waarvoor het certificaat van 

BCCA werd afgeleverd. 



BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION  

 

Reglement voor verwijzing naar accreditatie door certificaathouders 

 6/7 versie 1.0 van 11.05.2021 

Het BELAC-symbool mag niet voorkomen op: 

• briefpapier met het briefhoofd van de certificaathouder en dat dient voor algemene 

doeleinden; 

• documenten die verband houden met andere activiteiten dan deze die gedekt worden 

door het door BCCA afgeleverde certificaat. 

5.2.2 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HOUDERS VAN CERTIFICATEN VOOR 
MANAGEMENTSYSTEMEN 

Wanneer het door BCCA afgeleverde certificaat enkel het managementsysteem van de 

certificaathouder dekt, mag deze geen verwijzing naar de accreditatie van BCCA vermelden op 

producten, verpakkingen, rapporten en andere documenten van dezelfde aard. 

Deze bepaling geldt ook in het bijzonder wanneer BCCA enkel een certificaat heeft afgeleverd voor 

het managementsysteem van een laboratorium, keuringsinstelling of producent van 

referentiematerialen. Op kalibratiecertificaten, testrapporten, keuringsverslagen of 

referentiematerialen mag dan geen verwijzing voorkomen naar de accreditatie van BCCA. 

5.2.3 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HOUDERS VAN CERTIFICATEN VOOR PRODUCTEN 

De verwijzing naar accreditatie van BCCA (en in het bijzonder het gebruik van het 

accreditatiesymbool) mag door de certificaathouder niet aangebracht worden op producten en 

verpakkingen.  

Er mag wel worden verwezen naar de accreditatie van BCCA op begeleidende documenten 

wanneer voldaan wordt aan de eisen vermeld onder §5.1. 

5.2.4 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR KLANTEN WAARVOOR BCCA OPTREEDT ALS 
GEACCREDITEERDE INSPECTIE-INSTELLING 

Het gebruik van het BELAC-symbool is niet toegestaan voor klanten van BCCA aan wie BCCA een 

inspectierapport onder accreditatie heeft afgeleverd. 

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

informatieve of publicitaire documenten van de klant, voor zover dit overeenstemt met het 

voorwerp waarop het inspectierapport betrekking heeft. 

 

5.3 VORMMODALITEITEN VOOR VERWIJZING NAAR ACCREDITATIE  

De verwijzing naar de accreditatie mag slechts worden gebruikt door de certificaathouder als: 

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

document; 

• het samen gebruikt wordt met het logo en/of de naam van BCCA; 
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• het nummer van het accreditatiecertificaat van BCCA 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 van de certificaathouder en het logo van BCCA 

 

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

van het accreditatiecertificaat met verwijzing naar de betrokken accreditatietoepassing, zoals 

door BCCA afgebeeld op het afgeleverde certificaat of inspectierapport. 

Het BELAC-symbool mag enkel weergegeven worden in zijn eigen specifieke kleur, namelijk 

PANTONE RUBINE, dan wel in zwart.  

Het symbool kan in elektronische vorm bekomen worden bij BCCA. 

 

In plaats van het gebruik van het BELAC-symbool kan een certificaathouder ook verwijzen via 

onderstaande bewoordingen: 

“BCCA vzw is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer <xxx-021>”, waarbij xxx te 

vervangen is door de relevante accreditatietoepassing zoals voorkomt op het BELAC-certificaat 

 

De certificaathouder mag niet verwijzen naar de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden 

inzake accreditatie (bv. EA MLA, IAF MLA) waarvan BCCA eventueel melding zou maken op zijn 

certificaten. 
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