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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Locatie Certificatie Schema 

George Hintzenweg 77 
3068 AX 
Rotterdam 
Nederland 

- ISO 9001 
- VCA 
- VCU 
- EFISC 
- FAMI-QS 
- HKZ certificatie kwaliteitsmanagement- 
  systemen,compatibel met ISO 9001:2015 
- HKZ Cliënt - / patiëntveiligheid 
- HKZ-norm voor fysiotherapiepraktijken 
- NEN-EN 15224 (Zorg en welzijn – 
  Kwaliteitsmanagement systemen – Eisen gebaseerd 
  op EN-ISO 9001:2015) 
- ISO 14001 
- Auditreglement riskplaza _audit+ 
  system 
- Drukapparatuur 
- Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur 
- NEN 7510 
- PGS 29 
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Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

ISO 9001 
 

Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen: 

 

(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing): 

1 landbouw, bosbouw en visserij 
2 winning van delfstoffen 
3 voedings- en genotmiddelen 
4 textiel en textielproducten 
5 leer en leerproducten 
6 houtindustrie en producten van hout 
7 pulp, papier en papieren producten 
8 uitgeverijen 
9 drukkerijen 
10 cokes en geraffineerde aardolieproducten 
11 nucleaire brandstoffen 
12 chemische industrie 
13 farmacie 
14 rubber en kunststoffen 
15 niet metaalhoudende minerale producten 
16 beton, cement, kalk, gips etc. 
17 metaalindustrie 
18 machines, apparaten en werktuigen 
19 elektrische en optische apparaten en instrumenten 
20 scheepsbouw 
21 lucht- en ruimtevaart 
22 transportmiddelen 
23 fabricage niet elders genoemd 
24 recycling 
25 distributie van elektriciteit 
26 distributie van gas 
27 distributie van water 
28 bouw 
29 groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen 
30 hotels en restaurants 
31 vervoer, opslag en communicatie 
32 financiële dienstverlening 
33 informatie technologie 
34 engineering services 
35 andere dienstverlening 
36 openbaar bestuur 
37 onderwijs 
38 gezondheidszorg  
39 andere gemeenschapsvoorzieningen 

VG Checklist 
Uitzendorganisaties 
(VCU) 

Het certificeren van het veiligheids- en gezondheidsbeheerssysteem van 
uitzendorganisaties. 

(NAP-0026) 

 
1 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 
1 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

VGM Checklist 
Aannemers (VCA) 

Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem van 
aannemers: 
 

(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing): 

1 landbouw, bosbouw en visserij 
2 winning van delfstoffen 
4 textiel en textielproducten 
5 leer en leerproducten 
6 houtindustrie en producten van hout 
7 pulp, papier en papieren producten 
10 cokes en geraffineerde aardolieproducten 
11 nucleaire brandstoffen 
12 chemische industrie 
13 farmacie 
14 rubber en kunststoffen 
15 niet metaalhoudende minerale producten 
16 beton, cement, kalk, gips etc. 
17 metaalindustrie 
18 machines, apparaten en werktuigen 
19 elektrische en optische apparaten en instrumenten 
20 scheepsbouw 
21 lucht- en ruimtevaart 
22 transportmiddelen 
23 fabricage niet elders genoemd 
24 recycling 
25 distributie van elektriciteit 
26 distributie van gas 
27 distributie van water 
28 bouw 
29 groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen 
31 vervoer, opslag en communicatie 
32 financiële dienstverlening 
33 informatie technologie 
34 engineering services 
35 andere dienstverlening 
36 openbaar bestuur 
37 onderwijs 
39 andere gemeenschapsvoorzieningen 

(NAP-0202) 

FAMI-QS Code of 
practice 

European Feed Additives and Premixtures Quality System (FAMI-QS) voor de clusters en 
categorieën: 
 
2. Voedsel- en diervoederverwerking: 
 -  categorie D, Diervoederproductie (functionele diervoederingrediënten,   

 speciale aanvullende diervoeders, speciale aanvullende dieetvoeders) 
4. Detailhandel, transport en opslag: 
 -  categorie F, Distributie (Handel) 
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Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

 
6. Biochemisch: 
 -  categorie K, Productie van (bio)chemicaliën (diervoederadditieven en   

 voormengels) 
 
Accreditatie is verleend volgens ISO/TS 22003 

(IAF-0221) 

European Code to good 
Practice for the industrial 
manufacture of safe feed 
materials 

European Feed Ingredients Safety Certification (EFISC) feed assurance scheme for the 
clusters and categories: 
          2. Food and feed Processing: 
             - category D, Feed production (feed materials derived from oil seed 
               crushing, oil refining starch processing and malt production) 
 
Accreditatie is verleend volgens ISO/TS 22003       
                                                                                                                                 (EA-0178) 

European Code to good 
practice for the collection, 
transport, storage, 
trading and industrial 
manufacturing of safe 
feed/food materials 

European Feed Ingredients Safety Certification (EFISC-GTP) feed/food assurance 
scheme for the clusters and categories: 
 
2.   Food and feed Processing: 
      -    category D, Feed production (feed materials derived from oil seed crushing, 

vegetable oil refining, starch processing, biodiesel processing and malt production) 
 
Accreditatie is verleend volgens ISO/TS 22003 

(EA-0244)  

HKZ certificatie 
kwaliteitsmanagement-
systemen, compatibel 
met ISO 9001 
 
Algemeen 
organisatiedeel 
Rubrieken 4 t/m 9 

NTA 8224 certificatiesysteem kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn – HKZ certificatie 
voor de clusters met sectoren: 
 
Cluster 1: Acute Zorg 
 - Ambulancezorg (NAP-0087) 
 - GHOR (NAP-0088) 
 - Huisartsendienstenstructuren (NAP-0089) 
 
Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg 
 - Publieke Gezondheidszorg (NAP-0091) 
 
Cluster 4: Verpleging en Verzorging 
 - Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) (NAP-0092) 
 - Gehandicaptenzorg (NAP-0093) 
 
Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg 
 - Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (NAP-0094) 
 
Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen 
 - Openbare Apotheken (NAP-0095) 
 
Cluster 8: Welzijn 
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Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

 - Kinderopvang (NAP-0096) 
 - Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (NAP-0097) 
 
Cluster 9: Jeugdzorg 
 - Jeugdzorg (NAP-0098) 
 
Cluster 10: Justitie 
 - Justitiële Jeugdinrichtingen (NAP-0099) 
 - Reclassering (NAP-0100) 
 
Cluster 11: Ziekenhuiszorg 
 - Dialysecentra (NAP-0101) 
 - Medische Specialistische Revalidatiezorg (NAP-0186) 
 
Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum HKZ 

 

HKZ Cliënt - / 
patiëntveiligheid 

HKZ certificatie voor de sectoren: 
 
 - Cliënt- / patiëntveiligheid (NAP-0125) 
 - Cliënt- / patiëntveiligheid, uitgave voor ziekenhuiszorg (NAP-0126) 
 - Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen (NAP-0127) 
 
Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum HKZ § 3.3  

 

NEN-EN 15224 (Zorg en 
welzijn – 
Kwaliteitsmanagement 
systemen – Eisen 
gebaseerd op EN-ISO 
9001:2015 voor zorg en 
welzijn 

NTA 8224 (certificatiesysteem kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn) voor de clusters: 
 
Cluster 1: Acute Zorg 
Cluster 2: Eerstelijnszorg 
Cluster 3: Publieke Gezondheidszorg 
Cluster 4: Verpleging en Verzorging 
Cluster 5: Geestelijke Gezondheidszorg 
Cluster 6: Genees- en hulpmiddelen 
Cluster 7: Tandheelkundige zorg 
Cluster 8: Welzijn 
Cluster 9: Jeugdzorg 
Cluster 10: Justitie 
Cluster 11: Ziekenhuiszorg 
 
Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN 
15224 Zorg en Welzijn 

(NAP-0209) 

HKZ-norm voor 
fysiotherapiepraktijken 

HKZ certificatie voor clusters met sectoren: 

 
Cluster 2: Eerstelijnszorg 
 - HKZ-norm voor Fysiotherapiepraktijken 
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Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum HKZ  

(NAP-0189) 

ISO 14001 
 
 

Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 voor de 
werkterreinen: 

(NAP-0028) 

 

(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing): 

1 landbouw, bosbouw en visserij 
2 winning van delfstoffen 
3 voedings- en genotmiddelen 
4 textiel en textielproducten 
5 leer en leerproducten 
6 houtindustrie en producten van hout 
7 pulp, papier en papieren producten 
8 uitgeverijen 
9 drukkerijen 
10 cokes en geraffineerde aardolieproducten 
11 nucleaire brandstof 
12 chemische industrie 
13 farmacie 
14 rubber en kunststoffen 
15 niet metaalhoudende minerale producten 
16 beton, cement, kalk, gips etc. 
17 metaalindustrie 
18 machines, apparaten en werktuigen 
19 elektrische en optische apparaten en instrumenten 
20 scheepsbouw 
21 lucht- en ruimtevaart 
22 transportmiddelen 
23 fabricage niet elders genoemd 
24 recycling 
25 distributie van elektriciteit 
26 distributie van gas 
27 distributie van water 
28 bouw 
29 groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen 
30 hotels en restaurants 
31 vervoer, opslag en communicatie 
32 financiële dienstverlening, exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur 
33 informatie technologie 
34 engineering services 
35 andere dienstverlening 
36 openbaar bestuur 
37 onderwijs 
38 gezondheidszorg  
39 andere gemeenschapsvoorzieningen 
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Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

Auditreglement riskplaza 
_audit* system  
 

Auditreglement riskplaza_audit+ systeem: Systeem voor de borging van 
voedselveiligheid van ingrediënten 
 
                                                                                                                               (EA-0254) 

NEN 7510-1 Medische 
informatica – 
Informatiebeveiliging in 
de zorg 

NCS 7510 Conformiteitsbeoordeling – Eisen aan instellingen die audits ten behoeve van 
certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren  
 
Voor de clusters Z en B: 
 - Zorginstellingen 
 - Beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie, anders dan zorginstellingen 
  
Accreditatie is verstrekt volgens ISO/IEC 27006                                                (NAP-0210) 

PGS 29, bijlage F4 Toezicht op de inspectieafdeling van de gebruiker voor het verrichten van onderzoeken in 
het kader van herkeuringen 

In combinatie met registratie I081 (op basis van ISO/IEC 17020) 

PGS 29, bijlage F4 Toezicht op de inspectieafdeling van de gebruiker voor het verrichten van onderzoeken in 
het kader van voorgenomen reparaties 

In combinatie met registratie I081 (op basis van ISO/IEC 17020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Product / 
productgroep 

Module / artikel Conformiteits-
beoordelingsprocedures 
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Product / 
productgroep 

Module / artikel Conformiteits-
beoordelingsprocedures 

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 – Warenwetregeling 2016 
Drukapparatuur - gebruiksfase 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanwijzing 
 

Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd conform het Werkveldschema Conformiteitsbeoordeling 
Drukapparatuur 

(NAP-0213) 

Drukapparatuur Certificatie van de inspectieafdeling van de gebruiker 
voor het verrichten van onderzoeken in het kader van 
herkeuringen in combinatie met registratie I081 

Artikel 36 Warenwetbesluit 
drukapparatuur 2016 

Certificatie van de inspectieafdeling van de gebruiker 
voor het verrichten van onderzoeken in het kader van 
voorgenomen reparaties in combinatie met registratie 
I081 

Artikel 36 Warenwetbesluit 
drukapparatuur 2016 

 
 

Product / 
productgroep 

Module / artikel Conformiteits-
beoordelingsprocedure 

Richtlijn 2014/68/EU  
Drukapparatuur 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging 
(module H)  

Bijlage III, module H 

 


