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Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP) omschrijft het beoordelingsproces voor een specifieke accreditatie. 

De algemene RvA-Reglementen, Beleidsdocumenten en Toelichtingen zijn van toepassing op dit SAP. De 
actuele versie van dit SAP en andere genoemde RvA documenten zijn te vinden op de website van de RvA. 

(www.rva.nl).  

http://www.rva.nl/
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1 Relevante documenten 

 

1.1 Accreditatienorm 

 ISO/IEC17020; General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection. 
 

1.2 Aanvullende documenten 

 ILAC-P15:06/2016; Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies; 

 RvA-T033; Beoordeling van schema’s voor conformiteitsbeoordelingen*; 

 RvA-T043; Accreditatie van aangemelde instantiesop basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen*; 

 RvA-T018; Acceptabele herleidbaarheid*; 

 RvA-T021; Accreditatie van monsterneming*; 

 RvA-T030; Interlaboratoriumvergelijkingen*. 
* indien van toepassing voor de betreffende inspectie-activiteit 

De actuele versies van deze documenten kunnen worden gedownload van de website van de 
desbetreffende organisatie: ILAC (www.ilac.org), RvA (www.rva.nl). 
 

1.3 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen 

De inspectie-instelling zal de normatieve documenten waarin de eisen zijn vastgelegd waartegen het te 
inspecteren object wordt gekeurd eenduidig moeten identificeren. 
 

1.4 Specifieke wet- en regelgeving 

Zie de SAP’s voor specifieke inspectie-activiteiten. 
 

2 Scope van accreditatie 

De algemene beleidsregels voor het definiëren van scope zijn door de RvA vastgelegd in beleidsregel 
RvA-BR003. Specifiek voor de onderhavige accreditatie wordt de scope als volgt geformuleerd. 

Werkveld van de inspectie Soort en omvang van de inspectie Methoden en procedures 

Bijvoorbeeld: 

 Producten / productgroepen 

 Installaties / plants 

 Panden 

 Voortbrengingsprocessen 

 Diensten 

Bijvoorbeeld: 

 Ontwerpbeoordeling 

 Nieuwbouwinspectie 

 Inspectie tijdens gebruik 

Bijvoorbeeld: 

 EG-Richtlijnen 

 Wettelijk voorschrift 

 Normen  

 Specificaties 

 Eigen methoden 

 

3 Accreditatiebeoordelingen 

 

3.1 Te verstrekken documenten 

Ten behoeve van de RvA-beoordelingen dienen de beoordelaars voorzien te worden van relevante 
documenten. De documenten die voorafgaand aan een beoordeling ter beschikking moeten worden 
gesteld aan het beoordelingsteam zijn vermeld in het Aanvraagformulier accreditatie (RvA-F001a) en het 
Aanvullend aanvraagformulier inspectie (RvA-F005) voor initiële beoordelingen, en in een bijlage bij 
beleidsregel RvA-BR005 voor de overige beoordelingen. 

http://www.ilac.org/
http://www.rva.nl/
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3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen 

Methode van beoordelen Initieel/Her Controle Scopeuitbreiding1) 

- Documentenbeoordeling √  √ 

- Kantoorbeoordeling √ Jaarlijks √ 

- Dossiers (competentie) De technisch manager 
en minimaal 2 
inspecteurs 

Wijzigingen 
Actualisatie 

Nieuw personeel 
Bijgewoonde inspecteur 

- Dossiers(registraties) Minimaal 2 Minimaal 2 Minimaal 1 dossier en het 
dossier van de bijwoning 

- Vestigingen Alle Tenminste 1/3 van de 
vestigingen 

Alle vestigingen waar de 
uitbreiding gaat worden 

toegepast 

- Bijwoning inspectie-
activiteiten 

Alle werkgebieden 
zullen bijgewoond 

worden 

Gedurende de drie 
controles zal van alle 
gebieden minimaal 

eenmaal een inspectie 
worden bijgewoond 

√ 

1)
 Op basis van de aanvraag (formulier F105) zal de RvA bepalen hoe de beoordeling van de uitbreiding uitgevoerd gaat worden.  

 
 

4 Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordeling 

Als de inspectie-instelling analytische testen uitvoert waarvoor geen aparte ISO/IEC 17025-accreditatie is 
verkregen, zal de RvA de uitvoering van deze testen beoordelen op basis van de eisen uit ISO/IEC 
17025. Ook de eisen inzake herleidbaarheid (zie RvA-T018) en proficiency testing (zie RvA-T030) zullen 
dan worden gehanteerd zoals bij testlaboratoria. Indien monsterneming onderdeel is van het werk zal 
RvA-T021 worden toegepast. 
 
 

5 Andere informatie 

Met stakeholders kan worden afgesproken dat de RvA naast haar publicaties op het internet andere 
organisaties informeert over het verlenen, schorsen en intrekken van accreditaties. 
 
RvA-expertisehouder: Ger Nijhoff; ger.nijhoff@rva.nl  
RvA-coördinator inspectie: Lindsay Peek; lindsay.peek@rva.nl 
 

6 Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie 

In deze versie zijn ten opzichte van versie 4 de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
- format gewijzigd; 
- 1.2: RvA-T-documenten toegevoegd; 
- 3.1: tekst aangepast en tabel verwijderd; 
- 4.2: RvA-coördinator inspectie toegevoegd. 

 


