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Uitleg uitbesteding verificatiemonsters 
 

In dit document wordt aan de hand van de relevante paragrafen in BRL 2506 deel 1 en deel 2 een 
toelichting gegeven op de mogelijkheden die de certificaathouder heeft om monsterneming in het 
kader van het verificatieonderzoek rechtstreeks zelf in opdracht te geven in plaats van de 
opdrachtverstrekking via de certificatie-instelling te laten verlopen. 
 
BRL 2506 deel 1 d.d. 2020-04-01 

1.5. Eisen te stellen aan conformiteitbeoordelende instellingen 

Toelichting In deze paragraaf is geregeld dat onderdelen van de conformiteitsbeoordeling 
door de certificatie-instelling, dat wil zeggen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7, kunnen 
komen te vervallen indien de certificaathouder (=aanvrager) aantoont dat dat 
onderdeel van de conformiteitsbeoordeling reeds door een andere instelling werd 
uitgevoerd en onder de voorwaarde dat die andere instelling aan de hier 
genoemde eisen voldoet. 
 
Ten opzichte van de vorige versie van BRL 2506 deel 1 is aan deze set eisen nu 
toegevoegd: “Kwalibo-erkenning op basis van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000 
voor monsternemers.” 
 
Daarmee is de mogelijkheid gecreëerd dat de certificaathouder de 
monsterneming in het kader van de verificatieonderzoeken zelf rechtstreeks in 
opdracht geeft aan een erkende monsternemingsinstantie en de certificatie-
instelling de op deze wijze uitgevoerde monsterneming mag accepteren zodat die 
zelf geen opdracht tot monsterneming meer hoeft te verstrekken aan een eigen 
onderaannemer. 
 
De basis hiervoor is het gegeven dat BRL SIKB 1000 en AS SIKB 1000 
toereikende onafhankelijkheidseisen stellen aan de monsternemingsinstantie om 
een onafhankelijk uitgevoerde monsterneming te kunnen garanderen. In verband 
met die onafhankelijkheid mag die instantie die de verificatiemonsters neemt niet 
de instantie zijn die de reguliere productiecontrolemonsters neemt. 
 
Voor wat betreft het onderzoek dat op het verificatiemonster wordt uitgevoerd 
geldt eveneens dat de certificaathouder dat zelf rechtstreeks in opdracht mag 
geven aan een daartoe ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. 

 

3.3. Dossier toelatingsonderzoek 
3.3.2. Beoordeling van de monsterneming 

Toelichting Monsterneming in het kader van het toelatingsonderzoek is een onderdeel van de 
conformiteitsbeoordeling door de certificatie-instelling. 
 
De uitbesteding die hier wordt genoemd in het kader van het toelatingsonderzoek 
is dus uitbesteding door de certificatie-instelling, met als alternatief dat de 
producent zelf monsters neemt en de certificatie-instelling daar rechtstreeks op 
toeziet. 
 
Dit laat onverlet dat conform par.1.5. de certificaathouder zelf de monsterneming 
door een daartoe erkende instelling mag laten uitvoeren, waarmee dan de 
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monsterneming door de certificatie-instelling komt te vervallen. Dit is ook relevant 
voor bijvoorbeeld scope-uitbreidingen. 

 

3.3.5. Inspanningsverplichting toelatingsonderzoek 
3.3.5.2. Beoordeling monsterneming 

Toelichting Hier wordt gesproken over volledige uitbesteding van de monsterneming door de 
certificaathouder. Daarmee wordt niet slechts de monsterneming in het kader van 
het toelatingsonderzoek bedoeld, maar ook de monsterneming in het kader van de 
productiecontrole. 
 
Als ook die volledig wordt uitbesteed aan een daartoe erkende instelling, hoeft de 
certificatie-instelling in het kader van de conformiteitsbeoordeling (bij toelating en 
ook periodiek, zie verderop) de monsternemingsprocedure (documentatie en 
implementatie) door de certificaathouder niet te beoordelen. 
 
Overigens is de certificaathouder niet verplicht om de monsterneming in het kader 
van de productiecontrole uit te besteden aan een daartoe erkende instelling. In dat 
geval wordt niet voldaan aan de eisen in 3.3.5.2 en zal de certificatie-instelling als 
onderdeel van haar conformiteitsbeoordeling wel toezicht moeten houden op de 
monsternemingsprocedure (documentatie en implementatie). 

 

5.1. Kwaliteitssysteem 
5.1.2. Controleprocedures 
5.1.2.3. Uitbesteding 

Toelichting In aanvulling op par. 3.3.5.2 wordt ook hier gesproken over uitbesteding door de 
certificaathouder. Dit omvat onder andere de monsterneming en in dat geval wordt 
daarmee wederom de volledige monsterneming in het kader van de 
productiecontrole bedoeld (dus niet verificatie-onderzoeken).  
 
Waar in 3.3.5.2 is geregeld dat bij volledige uitbesteding door de certificaathouder 
aan een daartoe erkende instelling de certificatie-instelling in het kader van de 
conformiteitsbeoordeling de monsternemingsprocedure (documentatie en 
implementatie) door de certificaathouder niet hoeft te beoordelen, is hier in 5.1.2.3 
geregeld dat de certificaathouder zelf wel moet toezien op de door hem 
uitbesteedde monsterneming in het kader van de productie-controle. Tijdens de 
kantooraudit wordt dat dan weer beoordeeld door de certificatie-instelling. 

 

5.3. Productieproces 
5.3.2. Monsterneming 
5.3.2.1. Algemeen 
5.3.2.2. t/m 5.3.2.10 

Toelichting Hier zijn een aantal zaken geregeld op het vlak van monsternemingsmethodiek. 
Deze paragraaf regelt de wijze van monsterneming door de certificaathouder of 
(als de certificaathouder deze uitbesteedt) door een externe monsternemer 
namens de certificaathouder als onderdeel van de productiecontrole.  
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Voor wat betreft de productiecontrole op asbest moet de monsterneming aan een 
daartoe erkende instelling worden uitbesteed. Voor de overige eigenschappen is 
dat niet verplicht (zie de toelichting op de vorige paragrafen). 
 
Omdat vanuit 3.3.2 wordt verwezen naar 5.3.2 is de hier beschreven methodiek 
ook verplicht voor de monsternemingen door de certificatie-instelling. 

 

7.1.4. Verificatieonderzoeken 
7.1.4.1. Algemeen 

Toelichting Hier worden de aantallen te nemen verificatiemonsters geregeld. 
 
Indien de certificaathouder in lijn met par. 1.5 de monsterneming in het kader van 
de verificatieonderzoeken zelf rechtstreeks in opdracht geeft aan een erkende 
monsternemingsinstantie, moet de certificatie-instelling wel controleren of het 
aantal uitgevoerde verificatie-onderzoeken correct is. 
 
De certificatie-instelling moet worden geinformeerd wanneer de monsters worden 
genomen. 
  
De bepaling van het aantal uit te voeren verificatie-onderzoeken is immers geen 
onderdeel van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000. De certificatie-instelling zal dus 
in alle gevallen bij de certificaathouder moeten controleren of die het juiste aantal 
verificatie-monsters heeft laten nemen en of daarmee dit onderdeel van de 
conformiteitsbeoordeling volledig werd ingevuld. 

 

7.1.4.2. Verificatie civieltechnische eigenschappen (type 3) 

Toelichting De eisen in deze paragraaf gaan uit van de situatie dat de certificaathouder een 
eigen laboratorium heeft waarin diverse producteigenschappen worden bepaald. 
In dat geval moeten de verificatiemonsters worden gesplitst en wordt één 
deelmonster in het geaccrediteerde laboratorium onderzocht en het andere 
deelmonster in het laboratorium van de certificaathouder. 
 
Dit geldt ook indien al het onderzoek in het kader van de productiecontrole in een 
niet-geaccrediteerd laboratorium plaatsvindt, ongeacht of de certificaathouder de 
monsterneming in het kader van de productiecontrole volledig uitbesteed aan een 
daartoe erkende instantie of niet. 
 
Alleen in geval de volledige productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe 
geaccrediteerd laboratorium én de volledige monsterneming in het kader van de 
productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe erkende instantie komt het 
verificatie-onderzoek in het geheel te vervallen. Zie de toelichting op de vorige 
paragrafen. 
 
Tot slot worden in het niet opgenomen deel van deze paragraaf enkele zaken 
geregeld die verband houden met de escalatieladder bij civieltechnische 
verificaties. 
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7.1.4.3. Verificatieonderzoek asbest (type 4) 

Toelichting Hier worden enkele zaken geregeld die verband houden met (escalatie bij) 
asbestverificaties. 

 
BRL 2506 deel 2 d.d. 2019-07-15 

4.1. Kwaliteitssysteem 
4.1.2. Controleprocedures 
4.1.2.3. Uitbesteding 

Toelichting Hier is geregeld dat de certificaathouder zelf moet toezien op de door hem 
uitbesteedde monsterneming en onderzoek in het kader van de productiecontrole. 
Tijdens de kantooraudit wordt dat dan weer beoordeeld door de certificatie-
instelling. 

 

4.3. Productieproces 
4.3.2. Monsterneming 
4.3.2.1. Algemeen 
4.3.2.2. Monsternemingsprocedure 
4.3.2.3. Monsterneming van gebonden recyclinggranulaat en hydraulisch 
recyclinggranulaat 

Toelichting Hier zijn een aantal zaken geregeld op het vlak van monsternemingsmethodiek en 
voorts dat indien de monsterneming in het kader van de productiecontrole wordt 
uitbesteed aan een daartoe erkende instantie ervan mag worden uitgegaan dat 
dan de juiste monsternemingsmethodiek wordt toegepast.  
 
Indien de certificaathouder daarvan mag uitgaan, mag ook de certificatie-instelling 
daarvan uitgaan en hoeft zij hierop verder niet toe te zien. 

 

4.3.2.4. Uitbesteding monsterneming 

Toelichting Hier is geregeld dat – in tegenstelling tot de monsterneming t.b.v. de 
productiecontrole op civieltechnische eigenschappen conform BRL 2506-2 – de 
monsterneming t.b.v. de productiecontrole op milieuhygiënische eigenschappen 
door de certificaathouder uitsluitend mag worden uitbesteed aan een daartoe 
erkende instantie. 
 
In combinatie met de 4.3.2.1 betekent dit dat bij uitbesteding van de 
monsterneming door de certificaathouder de certificatie-instelling slechts dient te 
beoordelen of dat gebeurt aan een daartoe erkende instantie (wat dus altijd 
verplicht is) en dan verder als onderdeel van haar conformiteitsbeoordeling niet 
inhoudelijk op de monsterneming hoeft toe te zien. 

 

4.3.2.5 t/m 4.3.2.16 

Toelichting Hier zijn een aantal zaken geregeld op het vlak van monsternemingsmethodiek. 
Deze paragraaf regelt de wijze van monsterneming door de certificaathouder of 
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(als de certificaathouder deze uitbesteedt) door een externe monsternemer 
namens de certificaathouder als onderdeel van de productiecontrole. 

 

4.3.3. Keuring en beproeving 
4.3.3.4. Uitbesteding beproevingen 

Toelichting Hier is geregeld dat – in tegenstelling tot het onderzoek t.b.v. de productiecontrole 
op civieltechnische eigenschappen conform BRL 2506-2 – het onderzoek t.b.v. de 
productiecontrole op milieuhygiënische eigenschappen door de certificaathouder 
uitsluitend mag worden uitbesteed aan een daartoe geaccrediteerde instantie. 
 
Omdat er sprake is van een geaccrediteerde instantie betekent dit automatisch dat 
bij uitbesteding van het onderzoek door de certificaathouder de certificatie-
instelling slechts dient te beoordelen of dat gebeurt aan een daartoe 
geaccrediteerde instantie (wat dus altijd verplicht is) en dan verder als onderdeel 
van haar conformiteitsbeoordeling niet inhoudelijk op het onderzoek hoeft toe te 
zien. 

 

7.1. Verlening, gebruik en geldigheidsduur van het certificaat 
7.1.1. Algemeen 

Toelichting In deze paragraaf is geregeld dat onderdelen van de conformiteitsbeoordeling 
door de certificatie-instelling, dat wil zeggen hoofdstuk 7, kunnen komen te 
vervallen indien de certificaathouder (=aanvrager) aantoont dat dat onderdeel van 
de conformiteitsbeoordeling reeds door een andere instelling werd uitgevoerd en 
onder de voorwaarde dat die andere instelling aan de hier genoemde eisen 
voldoet. 
 
Ten opzichte van BRL 2506 deel 1 ontbreekt hier de volgende mogelijkheid: 
“Kwalibo-erkenning op basis van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000 voor 
monsternemers.” 
 
In combinatie met de overige paragrafen (4.3.2.4, 4.3.3.4, 7.4.3.2) is echter wel 
duidelijk dat deze eis generiek van toepassing is op iedere vorm van uitbesteding 
van monsterneming binnen BRL 2506-2. 
 
Daarmee is ook binnen BRL 2506-2 de mogelijkheid aanwezig dat de 
certificaathouder de monsterneming in het kader van de verificatieonderzoeken 
zelf rechtstreeks in opdracht geeft aan een erkende monsternemingsinstantie en 
de certificatie-instelling de op deze wijze uitgevoerde monsterneming mag 
accepteren zodat die zelf geen opdracht tot monsterneming meer hoeft te 
verstrekken aan een eigen onderaannemer. 
 
De basis hiervoor is het gegeven dat BRL SIKB 1000 en AS SIKB 1000 
toereikende onafhankelijkheidseisen stellen aan de monsternemingsinstantie om 
een onafhankelijk uitgevoerde monsterneming te kunnen garanderen. In verband 
met die onafhankelijkheid mag die instantie die de verificatiemonsters neemt niet 
de instantie zijn die de reguliere productiecontrolemonsters neemt. 
 
Voor wat betreft het onderzoek dat op het verificatiemonster wordt uitgevoerd 
geldt eveneens dat de certificaathouder dat zelf rechtstreeks in opdracht mag 
geven aan een daartoe ISO 17025 (AP04) geaccrediteerd laboratorium. 
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7.2. Toelatingsonderzoek 
7.2.2. Beoordeling van de monsterneming 

Toelichting Hier is geregeld dat indien de monsterneming in het kader van het 
toelatingsonderzoek wordt uitbesteed door een daartoe erkende instantie, de 
certificerende instelling niet inhoudelijk op de monsterneming hoeft toe te zien. 

 

7.3. Periodieke beoordeling 
7.3.4. Verificatie onderzoeken 
7.3.4.1. Algemeen 

Toelichting Hier worden de aantallen te nemen verificatiemonsters geregeld. 
 
Indien de certificaathouder in lijn met par. 7.1.1 de monsterneming in het kader 
van de verificatieonderzoeken zelf rechtstreeks in opdracht geeft aan een erkende 
monsternemingsinstantie, moet de certificatie-instelling wel controleren of het 
aantal uitgevoerde verificatie-onderzoeken correct is.  
 
De bepaling van het aantal uit te voeren verificatie-onderzoeken is immers geen 
onderdeel van BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000. De certificatie-instelling zal dus 
in alle gevallen bij de certificaathouder moeten controleren of die het juiste aantal 
verificatie-monsters heeft laten nemen en of daarmee dit onderdeel van de 
conformiteitsbeoordeling volledig werd ingevuld. 

 

7.3.4.2. Verificatie milieuhygiënische eigenschappen (type 3) 
 

Toelichting Hier is geregeld dat de certificatie-instelling monsterneming in het kader van de 
verificatie-onderzoeken moet uitbesteden aan een daartoe erkende instantie. 
 
In combinatie met 7.1.1. betekent dit dat ook de certificaathouder rechtstreeks 
opdracht kan verstrekken aan een daartoe erkende instantie voor het uitvoeren 
van de monsterneming t.b.v. de verificatie-onderzoeken. 
 
Alleen in geval de volledige productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe 
geaccrediteerd laboratorium én de volledige monsterneming in het kader van de 
productiecontrole wordt uitgevoerd door een daartoe erkende instantie komt het 
verificatie-onderzoek in het geheel te vervallen. Zie de toelichting op de vorige 
paragrafen. 

 

7.3.4.3. Verificatie onderzoek asbest (type 4) 

Toelichting Hier worden enkele zaken geregeld die verband houden met (escalatie bij) 
asbestverificaties. 
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