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Voorwoord
Dit document (EN ISO/IEC 17025:2005) werd opgesteld door Technische Commissie ISO/CASCO
“Committee on Confomity Assessment” in samenwerking met Technische Commissie CEN/CLC TC 1
“Criteria for conformity assessments bodies”, waarvan het secretariaat door NSF wordt gevoerd.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in november 2005 de status van nationale norm worden gegeven,
ofwel door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten
uiterlijk in november 2005 worden ingetrokken.
Dit document vervangt EN ISO/IEC 17025:2000.

Vo

Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Zwitserland.
Verklaring van bekrachtiging

De tekst van ISO/IEC 17025:2005 is zonder wijziging aanvaard door de CEN en de CENELEC als
EN ISO/IEC 17025:2005.
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Inleiding
De eerste uitgave (1999) van deze internationale norm werd opgesteld met het resultaat van ruime ervaring
met de toepassing van ISO/IEC Guide 25 en EN 45001, die daar beide door werden vervangen. De norm
bevatte alle eisen waaraan beproevings- en kalibratielaboratoria moeten voldoen als zij willen aantonen dat
ze volgens een managementsysteem werken, technisch bekwaam zijn, en in staat zijn technisch valide
resultaten te leveren.

Vo

De eerste uitgave refereerde naar ISO 9001:1994 en ISO 9002:1994. Deze normen zijn vervangen door
ISO 9001:2000 wat een aanpassing van ISO/IEC 17025 noodzakelijk maakte. In deze tweede uitgave zijn
alleen paragrafen aangepast of toegevoegd in geval dat noodzakelijk werd geacht in het kader van
aanpassing aan ISO 9001:2000.
Accreditatie-instellingen die de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria erkennen, behoren
hun accreditatie te baseren op deze internationale norm. Hoofdstuk 4 bevat de eisen met betrekking tot
betrouwbaar management. Hoofdstuk 5 bevat eisen met betrekking tot technische bekwaamheid voor het
type beproevingen en/of kalibraties die het laboratorium uitvoert.

or

Het toegenomen gebruik van managementsystemen heeft in het algemeen de behoefte doen toenemen te
bewerkstelligen dat laboratoria die deel uitmaken van grotere organisaties, of die andere diensten
aanbieden, volgens een kwaliteitsmanagementsysteem kunnen werken dat wordt beschouwd als enerzijds
overeenstemmend met ISO 9001en anderzijds met deze internationale norm. Er is dan ook op toegezien dat
alle eisen van ISO 9001 zijn opgenomen die relevant zijn voor diensten op het gebied van beproeving en
kalibratie die onder het managementsysteem van het laboratorium vallen.
Beproevings- en kalibratielaboratoria die voldoen aan deze internationale norm, werken dus ook in
overeenstemming met ISO 9001.
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Met het voldoen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het laboratorium aan de eisen van ISO 9001
wordt op zichzelf niet de bekwaamheid van het laboratorium aangetoond om technisch valide gegevens en
resultaten te produceren. Noch houdt het voldoen aan deze internationale norm in dat het
kwaliteitsmanagementsysteem waarmee het laboratorium werkt aan alle eisen van ISO 9001 voldoet.

iew

De onderlinge acceptatie van beproevings- en kalibratieresultaten tussen verschillende landen zou moeten
worden bevorderd indien laboratoria voldoen aan deze internationale norm en indien ze accreditatie
verkrijgen van instellingen die onderlinge overeenkomsten van erkenning hebben afgesloten met
vergelijkbare instellingen in andere landen waar deze norm wordt toegepast.

eld

Gebruik van deze internationale norm zal samenwerking tussen laboratoria en andere instanties bevorderen,
en behulpzaam zijn bij de uitwisseling van informatie en ervaringen evenals bij de harmonisatie van normen
en procedures.
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Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en
kalibratielaboratoria
1 Toepassingsgebied
1.1 Deze internationale norm specificeert algemene eisen voor bekwaamheid inzake het uitvoeren van
beproevingen en/of kalibraties, waaronder monsterneming. Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die
worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en
door het laboratorium zelf ontwikkelde methoden.

Vo

1.2 Deze internationale norm is van toepassing op alle organisaties die beproevingen en/of kalibraties
uitvoeren. Hiertoe worden bijvoorbeeld gerekend laboratoria als eerste, tweede of derde partij, evenals
laboratoria waar beproevingen en/of kalibraties deel uitmaken van inspecties en productcertificatie.
Deze internationale norm is van toepassing op alle laboratoria, ongeacht het aantal werknemers of de
reikwijdte of het toepassingsgebied van de beproevings- en/of kalibratie-activiteiten. In gevallen dat een
laboratorium een of meer van de in deze norm besproken activiteiten niet uitvoert, zoals monsterneming en
ontwerp/ontwikkeling van nieuwe methoden, zijn de eisen in de desbetreffende paragrafen niet van
toepassing.

or

1.3 De opmerkingen bij de tekst bevatten voorbeelden en richtlijnen, en dienen ter verduidelijking. Ze
bevatten geen eisen en vormen geen integraal onderdeel van deze internationale norm.
1.4 Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door laboratoria, voor de ontwikkeling van hun
kwaliteitsmanagementsysteem en hun systemen voor administratieve en technische handelingen. De norm
kan ook worden gebruikt door klanten van laboratoria, wetgevende instanties en accreditatie-instellingen
voor het bevestigen of erkennen van de bekwaamheid van laboratoria. Deze internationale norm is niet
bedoeld om gebruikt te worden als basis voor het certificeren van laboratoria.
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OPMERKING De term “managementsysteem” in deze internationale norm betekent het geheel van
kwaliteitsmanagementsysteem en het administratieve systeem en het technische systeem die de activiteiten van een
laboratorium aansturen.

1.5 Het voldoen aan wettelijke voorschriften en veiligheidseisen voor werkzaamheden in laboratoria wordt
in deze norm niet behandeld.
1.6 Indien beproevings- en kalibratielaboratoria voldoen aan de eisen van deze internationale norm,
hebben ze een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd voor hun activiteiten met betrekking tot beproeving
en kalibratie, dat ook voldoet aan de grondbeginselen van ISO 9001.

eld

Bijlage A bevat de overeenkomsten tussen deze internationale norm en ISO 9001. Deze internationale norm
behandelt technische bekwaamheidseisen die niet in ISO 9001 worden behandeld.
OPMERKING 1
Het zou nodig kunnen zijn bepaalde eisen in deze internationale norm uit te leggen of te interpreteren
om te bewerkstelligen dat de eisen op een consistente manier worden toegepast. Richtlijnen voor specifieke
toepassingen, met name voor accreditatie-instellingen (zie ISO/IEC 17011) worden gegeven in Annex B.
OPMERKING 2
Indien een laboratorium accreditatie wenst voor (een deel van) haar beproevings- en
kalibratieactiviteiten, dan wordt aanbevolen om een accreditatie-instelling te kiezen die werkt in overeenstemming met
ISO/IEC 17011.

2 Normatieve verwijzingen
De volgende documenten waarnaar gerefereerd wordt zijn essentieel voor de toepassing van dit document.
Voor gedateerde documenten is alleen de geciteerde editie van toepassing. Voor ongedateerde referenties
is de laatste editie van het gerefereerde document (inclusief eventuele amendementen) van toepassing.
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Is NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 nl de laatste versie?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.

WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

