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Een Specif iek Accreditatieprotocol (SAP) omschrijf t het beoordelingsproces v oor een specif ieke accreditatie.
De algemene Rv A-Reglementen, --Beleidsdocumenten en -Toelichtingen zijn v an toepassing op dit SAP. De
actuele v ersie v an dit SAP en andere genoemde Rv A documenten is te v inden op de website v an de Rv A.
(www.rv a.nl).
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1

Relevante documenten

1.1

Norm die voor accreditatie wordt gebruikt


EN ISO/IEC 17065; Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die
certificaten toekennen aan producten, processen en diensten;

1.2

Aanvullende documenten

EN ISO/IEC 17065:


SAP-C008; Productcertificatie algemeen

De actuele versie van dit document kan worden gedownload van de website www.rva.nl.

1.3

Specifieke wet- en regelgeving


Erfgoedwet



Besluit Erfgoedwet archeologie



Besluit aanwijzing richtlijn op professionele wijze verrichten van opgravingen

De actuele versie van deze documenten kan worden gedownload van de website met Nederlandse
wetgeving

1.4

2

Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen


BRL SIKB 4000 – Archeologie, versie 4.1, met één of meer van de bijbehorende protocollen;



Protocol 4001 – Programma van Eisen, versie 4.1;



Protocol 4002 – Bureauonderzoek, versie 4.1;



Protocol 4003 – Inventariserend veldonderzoek, versie 4.1;



Protocol 4004 – Opgraven, versie 4.1;



Protocol 4006 – Specialistisch onderzoek, versie 4.1;



Protocol 4010 – Depotbeheer, versie 4.1



Protocol 4103 – Inventariserend veldonderzoek (waterbodems), versie 4.1;



Protocol 4104 – Opgraven (waterbodems), versie 4.1;



Protocol 4107 – Archeologische begeleiding (waterbodems), versie 4.1.

Scope van accreditatie

De algemene regels voor het definiëren van scopes zijn door de RvA vastgelegd in beleidsregel
RvA-BR003. Specifiek voor deze accreditatie wordt de scope geformuleerd als op de volgende
bladzijde weergegeven.
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Product/
Productgroep
Voorbereiding en
uitvoering van
archeologisch onderzoek
van landbodems en
waterbodems

Certificatieschema

Norm / normatief document

Archeologie

BRL SIKB 4000

- Inspectie van het proces (inspectie)
- Audit van het ondersteunend
kwaliteitsmanagementsysteem (audit)
NAW-0212
Inclusief een of meer van de onderstaande
protocollen
Landb odems
Programma van eisen
Bureauonderzoek
Inventariserend veldonderzoek
Opgraven
Specialistisch onderzoek
Depotbeheer

Protocol 4001 Programma van eisen
Protocol 4002 Bureauonderzoek
Protocol 4003 Inventariserend
veldonderzoek
Protocol 4004 Opgraven
Protocol 4006 Specialistisch
onderzoek
Protocol 4010 Depotbeheer

Waterb odems
Programma van eisen
Bureauonderzoek
Inventariserend veldonderzoek
Opgraven
Specialistisch onderzoek
Archeologische begeleiding
Depotbeheer

3

Accreditatiebeoordelingen

3.1

Te verstrekken documenten

Protocol 4001 Programma van eisen
Protocol 4002 Bureauonderzoek
Protocol 4103 Inventariserend
veldonderzoek
Protocol 4104 Opgraven
Protocol 4006 Specialistisch
onderzoek
Protocol 4107 Archeologische
begeleiding
Protocol 4010 Depotbeheer

Voor de RvA-beoordelingen moeten de RvA-beoordelaars voorzien worden van relevante documenten.
Voor controlebeoordelingen en herbeoordelingen zijn de benodigde documenten, per norm die voor
accreditatie wordt gebruikt, gespecificeerd in RvA-BR005 – Beleidsregel Controles en
Herbeoordelingen. Specifiek voor de accreditatie op basis van deze wetgeving zijn de documenten
zoals vermeld in onderstaande tabel nodig.

Initiële of herbeoordeling

Uitbreiding
binnen hoofden/of
deelgebied(1)

Uitbreiding
buiten hoofden/of
deelgebied(1)

Controlebeoordeling

Evaluatie- en rapportagemethoden
(1)

Vooronderzoek

Te verstrekken documenten

√

√

√

√

√

Onder ‘binnen hoofdgebied’ w ordt hier een uitbreiding verstaan bij een instelling die al w el accreditatie voor de BRL SIKB 4000
heeft, maar niet voor alle protocollen. Voor een instelling die nog geen accreditatie bezit voor de BRL SIKB 4000 w ordt de
uitbreiding beschouwd als ‘buiten hoofdgebied’.
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3.2

Aard en inhoud van de beoordelingen

In aanvulling op de algemene regels voor de aard en omvang van de RvA-beoordelingen, zoals
vastgelegd in RvA-BR002 en RvA-BR005, gelden voor deze specifieke accreditatie de regels uit
onderstaande tabel. De aard en omvang van de beoordelingen hangen af van de aangevraa gde scope
van accreditatie, een mogelijk reeds bestaande accreditatie en het functioneren van de instelling in het
verleden (waar van toepassing).
Methode van beoordelen

Initiële beoordeling

Vooronderzoek

√

Beoordeling op kantoor

√

(*)

Tot maximaal 2
beoordelingsdagen per
assessor/v akdeskundige

Bijwoning

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(4) (5) (6)

(1)

(klanten)dossiers: tenminste
(*)
2 dossiers
+
competentie dossiers: 25%;
tenminste 2 competentie(*)
dossiers
Bijwoning van
werkzaamheden in het kader
van protocol 4003 of 4004
en/of van protocol 4103,
4104 of 4107

Reguliere beoordelingen
(2)
in de accreditatiecyclus

(1) (3)

Scope uitbreiding
√
√

tweemaal in de cyclus
(klanten)dossiers: 1/4√n
(*)
tenminste 2 dossiers
+
tenminste de competentiedossiers van de
bijwoning(en)/
(*)
schaduwonderzoeken

(klanten)dossiers:
(*)
tenminste 2 dossiers
+
Competentie dossiers:
25%; tenminste 2
(*)
competentie dossiers

Minimaal 2 in de cyclus
Bijwoning van
werkzaamheden in het kader
van protocol 4003 of 4004 en
van protocol 4103, 4104 of
4107

Bijwoning van
werkzaamheden in het
kader van protocol 4003
of 4004 en van protocol
4103, 4104 of 4107

Indien een CBI nog niet is aangemeld/aangew ezen voor de specifieke module(s) binnen de nationale regelgeving), kan mogelijk
gebruik w orden gemaakt van de Tijdelijke accreditatie onder beperkende voorw aarden, overeenkomstig BR002.
Een accreditatiecyclus beslaat een periode van vier jaar, die start nadat een besluit over een initiële of herbeoordeling is
genomen; de cyclus omvat daarmee de controlebeoordelingen en de herbeoordeling in deze periode.
Op basis van de aanvraag (formulier F105) zal de RvA bepalen hoe de beoordeling van de uitbreiding uitgevoerd gaat w orden.
Een bijw oning duurt tenminste één hele dag of zo lang als de totale inspectie/audit duurt.
Mogelijk ook schaduwonderzoeken en/of onaangekondigde bijw oningen.
Alle verschillende protocollen w aarvoor de instelling is geaccrediteerd, moeten in de accreditatiecyclus worden beoordeeld met
een bijw oning. Indien voor een protocol de instelling geen beoordeling bij haar klant uitvoert en dit vanuit het protocol ook niet is
vereist, zal een dossieronderzoek worden uitgevoerd in aanvulling op het reguliere kantooronderzoek bij de CBI.

4

Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordeling

4.1

Aanwijzingscriteria


Voldoen aan rapportage- en informatieverplichtingen op grond van artikel 3.7 van besluit
Erfgoedwet Archeologie aan OC&W.

4.2

Aandachtspunten voor de kantoorbeoordeling:


de wijze van rapportage van de certificatieonderzoeken;



de wijze waarop de CBI registraties bijhoudt en consequenties verbindt aan terugkerende
afwijkingen zoals vastgelegd in de definities van afwijking en kritieke afwijking in de BRL en de
sanctieparagraaf;



de wijze waarop de CBI registraties bijhoudt en planning maakt van de beoordeelde eisen,
protocollen en actoren in relatie tot de steekproef ten aanzien van de beoordeling van de
implementatie van de eisen op de vestiging(en) volgens paragraaf 4.2.4. ;



de inhoud van het dossier en de wijze waarop de review en beslissing om een certificaat te
verlenen wordt genomen:
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o voor een certificaat volgens versie 4.1 van de norm, terwijl de initiële beoordeling onder 4.0
heeft plaatsgevonden;
o voor een certificaat onder voorbehoud (zie ook paragraaf 4.4) dat onder accreditatie wordt
gebracht als een certificaat zonder voorbehoud.

4.3

4.4

Aandachtspunten voor de bijwoning:


de wijze van rapportage van de certificatieonderzoeken;



beoordeling implementatie kwaliteitsmanagementsysteem en protocollen;



protocollen en actoren in relatie tot de steekproef.

Beoordeling van certificaat onder voorbehoud

Het schema kent de optie van een certificaat onder voorbehoud conform par 4.2.3.1


Een certificaat onder voorbehoud valt niet onder accreditatie, maar moet wel in de
kantoorbeoordeling door de RvA op dit schema worden beoordeeld.



Alleen Certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor dit schema en zijn aangewezen
mogen een certificaat onder voorbehoud uitgeven.



De kwalificatiecriteria voor beoordelingsteams voor een certificaat onder voorbehoud zijn gelijk
aan een regulier certificaat.



Een kantoorbeoordeling van een organisatie met een certificaat onder voorbehoud is niet
geschikt voor een bijwoning. Een projectbezoek van een certificaat onder voorbehoud is wel
geschikt voor een bijwoning aangezien dat invulling moet geven aan de noodzaak tot een
projectbezoek om over te gaan naar een certificaat zonder voorbehoud.



5

Een certificaat onder voorbehoud kent een aparte tekst en beeldmerk op de certificaten.

Andere informatie

De RvA informeert de aanmeldende autoriteit (Erfgoedinspectie ) over eventuele (deel)schorsingen en
(deel)intrekkingen van de accreditatie voor deze BRL.

6

Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie

Niet van toepassing, dit is de eerste versie van dit document.
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