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

Plotterweg 38
3821 BB
Amersfoort
Nederland

- BRL 6000-21
- BRL 6000-25
- BRL 6000
- Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor 
ondernemingen
- Bouwproducten Verordening 305/2011, Systeem 2+, 
Certificatie van de productiecontrole
- Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur
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Product1 / productgroep Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3

Energiecentrales van 
bodemenergiesystemen en 
bodemenergiesystemen

Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat 
voor het Ontwerpen Installeren van Energiesystemen 
en het  Beheren van Bodemenergiesystemen.

Initieel onderzoek:
- Inspectie product
- Audit ondersteunende managementsysteem

Periodiek toezicht:
- Inspectie product
- Audit ondersteunende managementsysteem

(NAW-0240)

BRL 6000-21:2019

Installaties Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties
Elektrotechnische installaties van individuele 
woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0147)

BRL 6000-Deel AB
BRL 6000-Deel 01

Elektrotechnische 
installaties en 
verlichtingsinstallaties

Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties – middelgrote elektrotechnische 
installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, 
anders dan individuele woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0148)

BRL 6000-Deel AB
BRL 6000-Deel 02

1 Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2
2 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
3 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Product1 / productgroep Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3

Elektrotechnische 
installaties en 
verlichtingsinstallaties

Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties – grote elektrotechnische installaties 
(> 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele 
woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0149)

BRL 6000-Deel AB 
BRL 6000-Deel 03

Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties – specifieke eisen voor gasinstallaties 
en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 
130kW) van individuele woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0150)

BRL 6000-Deel AB
BRL 6000-Deel 04

Gasinstallaties

Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties - middelgrote gasinstallaties (≤ 0,5 
bar en tot en met G16) en installeren van 
gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders 
dan individuele woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0151)

BRL 6000-Deel AB
BRL 6000-Deel 05
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Product1 / productgroep Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3

Gasinstallaties Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties voor grote gasinstallaties (≤ 0,5 bar 
en > G16) en installeren van 
gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders 
dan individuele woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0152)

BRL 6000-Deel AB
BRL 6000-Deel 06

Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties - leidingwaterinstallaties van 
individuele woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0153)

BRL 6000-Deel AB
BRL 6000-Deel 07

Leidingwaterinstallaties

Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat 
voor Installaties - leidingwaterinstallaties van 
bouwwerken, anders dan individuele woningen

Initieel onderzoek:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

Periodiek toezicht:
- inspectie product
- audit ondersteunend managementsysteem

(NAP-0154)

BRL 6000-Deel AB
BRL 6000-Deel 08
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Product1 / productgroep Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3

Gasverbrandingsinstallaties Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat 
voor “Installeren, Repareren, Onderhouden en 
Inbedrijfstellen/Vrijgeven van installaties“
Deelgebied “Gebouwgebonden 
gasverbrandingstoestel en bijbehorende 
voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht 
en de afvoer van gas“

Sub deelgebied 1 :  Gasverbrandingstoestellen en 
individuele verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen

• a1 het installeren van 
gasverbrandingstoestellen en individuele 
verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen 

BRL 6000-25
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Product1 / productgroep Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3

Gasverbrandingsinstallaties • b1 het repareren van 
gasverbrandingstoestellen en individuele 
verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen

• c1 het onderhouden van 
gasverbrandingstoestellen en individuele 
verbrandingsluchttoevoer- en 
rookgasafvoervoorzieningen

• d1 het in bedrijf stellen en vrijgeven voor 
gebruik van gasverbrandingstoestellen na 
werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 
a1 tot en met c1

• e1 het in bedrijf stellen en vrijgeven voor 
gebruik van gasverbrandingstoestellen na 
werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 
a2 tot en met d2

Sub deelgebied 2 : Collectieve 
verbrandingsluchttoevoer en -
rookgasafvoervoorzieningen

• a2 het installeren van collectieve 
verbrandingsluchttoevoer en -
rookgasafvoervoorzieningen

• b2 het repareren van collectieve 
verbrandingsluchttoevoer en -
rookgasafvoervoorzieningen

• c2 het onderhouden van collectieve 
verbrandingsluchttoevoer en -
rookgasafvoervoorzieningen

• d2 het opleveren van collectieve 
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en – 
rookgasafvoervoorzieningen met een 
geschiktheidsverklaring

Initieel onderzoek:
• Organisatiegericht toelatingsonderzoek (audit)
• Projectgericht toelatingsonderzoek (inspectie)

Periodiek toezicht
• Organisatiegericht vervolgonderzoek (audit)
• Projectgericht vervolgonderzoek (inspectie)

(NAW-0253)
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Product1 / productgroep Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3

Het nemen van 
voorzorgsmaatregelen ter 
voorkoming van lekkage van 
F-gassen bij het uitvoeren 
van werkzaamheden aan: 

Stationaire koelapparatuur, 
stationaire klimaatregelings-
apparatuur of stationaire 
warmtepompen 

(Deelgebied I)

Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor 
ondernemingen 

- Audit van het ondersteunend 
kwaliteitsmanagementsysteem 
- Inspectie van de projectadministratie van de 
uitgevoerde dienstverlening 

(NAW-0231)
                                               

BRL 100

Europese Verordening Bouwproducten 305/2011/EU
De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding

Productgebied 20 Metaalconstructieproducten en hulpproducten

Besluit 98/214/EG 

METAALCONSTRUCTIE
PRODUCTEN EN 
HULPPRODUCTEN (2/4)

Eindproducten van metaal zoals 
gebinten, liggers, kolommen, 
trappen, funderingspalen, 
steunpalen en damplanken, voor 
bepaalde toepassingen ontworpen 
en op maat geknipte profielen en 
spoorrails en dwarsliggers.(in 
skeletten en funderingen)

Zij kunnen al dan niet zijn voorzien 
van een corrosie werende laag en 
al dan niet gelast zijn.

Bouwproducten Verordening 305/2011, Systeem 2+, 
Certificatie van de productiecontrole.

EN 1090-1:2009+A1:2011
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Product / 
productgroep

Module / artikel Conformiteits-
beoordelingsprocedure

Richtlijn 2014/68/EU
Drukapparatuur

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding

Drukapparatuur en 
samenstellen

EU-Typeonderzoek  – productietype (module B) Bijlage III-3, 3.1  module B

Drukapparatuur en 
samenstellen

EU-Typeonderzoek  – ontwerptype (module B) Bijlage III-3, 3.2  module B

Drukapparatuur en 
samenstellen

Conformiteit met het type op basis van interne 
productiecontrole plus productcontroles onder 
toezicht met willekeurige tussenpozen (module C2) 

Bijlage III, module C2 

Drukapparatuur en 
samenstellen

Overeenstemming met het type op basis van 
kwaliteitsborging van het productieproces (module 
D)

Bijlage III, module D

Drukapparatuur en 
samenstellen

Kwaliteitsborging van het productieproces (module 
D1)

Bijlage III, module D1

Drukapparatuur en 
samenstellen

Overeenstemming met het type op basis van 
kwaliteitsborging van drukapparatuur (module E)

Bijlage III, module E

Drukapparatuur en 
samenstellen

Kwaliteitsborging van de eindcontrole en tests van 
de drukapparatuur (module E1)

Bijlage III, module E1

Drukapparatuur en 
samenstellen

Conformiteit met het type op basis van de keuring 
van de drukapparatuur (module F)

Bijlage III, module F

Drukapparatuur en 
samenstellen

Conformiteit op basis van eenheidskeuring 
(module G) 

Bijlage III, module G

Drukapparatuur en 
samenstellen

Conformiteit op basis van volledige 
kwaliteitsborging plus ontwerponderzoek (module 
H1) 

Bijlage III, module H1


