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Nationaal voorwoord
Deze norm is opgesteld door de internationale Technische Commissie ISO/CASCO, ‘Committee on
conformity assessment’ in samenwerking met de Europese Technische Commissie CEN/CLC/JTC 1
‘Criteria for conformity assessment bodies’. Verdere details wat dat betreft worden verstrekt in het
Voorwoord bij deze norm.
De Europese norm werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en
gepubliceerd als Belgische norm.
De Nederlandstalige versie van deze norm is opgesteld door het NEN.
Deze NBN- versie is grotendeels gebaseerd op de NEN-versie, maar houdt tegelijk rekening met een
aantal verschillen op het vlak van terminologie tussen Nederland en Vlaanderen. De onderstaande
synoniemenlijst vermeldt de termen waarvoor het NBN een afwijkende keuze heeft gemaakt.
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Europees voorwoord
Dit document (EN ISO/IEC 17025:2017) is opgesteld door Technische Commissie ISO/CASCO,
‘Committee on conformity assessment’ in samenwerking met Technische Commissie CEN/CLC/JTC 1
‘Criteria for conformity assessment bodies’, waarvan BSI het secretariaat voert.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in juni 2018 de status van nationale norm worden gegeven,
door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten
uiterlijk in juni 2018 worden ingetrokken.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. CEN is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.
Dit document vervangt EN ISO/IEC 17025:2005.
Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de normalisatieorganisaties van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en
Zwitserland.

Verklaring van bekrachtiging
De tekst van ISO/IEC 17025:2017 is zonder wijzigingen door CEN als EN ISO/IEC 17025:2017
aanvaard.

Internationaal voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale
normalisatie-instituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt
doorgaans uitgevoerd door de technische commissies van ISO. Elk lid dat geïnteresseerd is in een
onderwerp waarvoor een technische commissie is ingesteld, heeft het recht op vertegenwoordiging in
die commissie. Ook internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als ngo’s, nemen in
samenwerking met ISO deel aan deze werkzaamheden. Op het terrein van conformiteitsbeoordeling
ontwikkelen ISO en IEC (International Electrotechnical Commission) gezamenlijke ISO/IECdocumenten onder leiding van de ISO-commissie voor conformiteitsbeoordeling (ISO/CASCO).
De procedures die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van dit document en de procedures die zijn
bedoeld voor het verdere onderhoud ervan, worden beschreven in deel 1 van de ISO/IEC-richtlijnen.
Hierbij wordt met name gewezen op de verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de
verschillende soorten ISO-documenten. Dit document is opgesteld volgens de redactionele regels die
in deel 2 van de ISO/IEC-richtlijnen zijn opgenomen (zie www.iso.org/directives).
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. ISO is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. Nadere
informatie over eventuele patentrechten die zijn geïdentificeerd tijdens het ontwikkelen van het
document, is te vinden in de inleiding en/of de ISO-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie
www.iso.org/patents).
Eventuele handelsnamen die in dit document worden gebruikt, zijn verstrekt ter informatie voor het
gemak van de gebruikers, zonder enig kwaliteitsoordeel te willen geven.
Zie de onderstaande URL voor uitleg over de vrijwillige aard van normen, de betekenis van ISOspecifieke termen en uitdrukkingen met betrekking tot conformiteitsbeoordeling en informatie over
5

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 12 eerste pagina’s

NBN EN ISO/IEC 17025:2017

hoe ISO voldoet aan de in de Technical Barriers to Trade (TBT) vervatte beginselen van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO): www.iso.org/iso/foreword.html.
Dit document is opgesteld door de ISO-commissie voor conformiteitsbeoordeling (CASCO) en is ter
stemming voorgelegd aan de nationale organisaties van zowel ISO als IEC, en door beide instanties
goedgekeurd.
Deze derde editie herroept en vervangt de tweede editie (ISO/IEC 17025:2005), die technisch is
herzien.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
— de op risico gebaseerde benadering die in deze editie is toegepast, heeft het mogelijk gemaakt wat
minder voorschrijvende eisen op te nemen en deze door op prestatie gebaseerde eisen te
vervangen;
— er is meer flexibiliteit dan in de vorige editie wat betreft de eisen voor processen, procedures,
gedocumenteerde informatie en verantwoordelijkheden binnen de organisatie;
— er is een definitie van ‘laboratorium’ toegevoegd (zie 3.6).
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Inleiding
Dit document is ontwikkeld met als doelstelling het vertrouwen in de bedrijfsuitoefening van
laboratoria te bevorderen. Dit document bevat eisen om laboratoria in staat te stellen aan te tonen dat
ze competent werken en in staat zijn geldige resultaten te genereren. Laboratoria die aan dit
document voldoen, zullen in het algemeen ook overeenkomstig de beginselen van ISO 9001 werken.
Dit document vereist dat het laboratorium acties plant en uitvoert om risico’s en kansen op te pakken.
Het oppakken van risico’s en kansen legt een basis voor het vergroten van de doeltreffendheid van het
managementsysteem, het behalen van verbeterde resultaten en het voorkomen van negatieve
gevolgen. Het laboratorium is verantwoordelijk voor de beslissing welke risico’s en kansen moeten
worden opgepakt.
Het gebruik van dit document maakt samenwerking tussen laboratoria en andere instanties mogelijk
en draagt bij aan het uitwisselen van informatie en ervaring en aan het harmoniseren van normen en
procedures. Het wordt voor verschillende landen gemakkelijker elkaars resultaten te aanvaarden als
laboratoria aan dit document voldoen.
In dit document worden de volgende werkwoorden gebruikt:
— ‘moeten’ duidt op een eis;
— ‘behoren’ duidt op een aanbeveling;
— ‘mogen’ duidt op een toestemming;
— ‘kunnen’ duidt op een mogelijkheid of een vermogen.
Nadere details zijn te vinden in de ISO/IEC-richtlijnen, deel 2.
Met het oog op verder onderzoek worden gebruikers aangemoedigd om hun visie op dit document te
delen alsook hun prioriteiten met betrekking tot wijzigingen in toekomstige edities. Klik op de
onderstaande link om deel te nemen aan de vragenlijst:
17025_ed3_usersurvey
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Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Dit document specificeert de algemene eisen voor de competentie, onpartijdigheid en consistente
bedrijfsuitoefening van laboratoria.
Dit document is van toepassing op alle organisaties die laboratoriumactiviteiten uitvoeren, ongeacht
het aantal personeelsleden.
Laboratoriumklanten, regelgevende instanties, organisaties en schema’s die gebruikmaken van
collegiale toetsing, accreditatie-instellingen en anderen gebruiken dit document om de competentie
van laboratoria te bevestigen of te erkennen.

2 Normatieve verwijzingen
Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of
gedeeltelijke ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde
editie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met
inbegrip van eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen, van toepassing.
ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated
terms (VIM)
ISO/IEC 17000, Conformity assessment – Vocabulary and general principles

3 Termen en definities
Voor de toepassing van dit document zijn de termen en definities uit ISO/IEC Guide 99 en
ISO/IEC 17000 en de volgende van toepassing.
ISO en IEC onderhouden op de volgende URL’s terminologiedatabases voor gebruik in het kader van
normalisatie:
— ISO Online browsing platform: te bereiken op https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: te bereiken op http://www.electropedia.org/
3.1
onpartijdigheid
aanwezigheid van objectiviteit
Opmerking 1 bij de term: Objectiviteit betekent dat er geen belangenverstrengelingen aanwezig zijn of dat ze
worden opgelost, zodat ze geen nadelige invloed hebben op de latere activiteiten van het laboratorium (3.6).
Opmerking 2 bij de term: Andere termen die nuttig zijn om het element van onpartijdigheid over te brengen, zijn
onder andere ‘het vrij zijn van belangenverstrengeling’, ‘onbevooroordeeldheid’, ‘het niet-vooringenomen zijn’,
‘neutraliteit’, ‘eerlijkheid’, ‘open ingesteldheid', ‘objectiviteit’, ‘bewaren van afstand’, ‘evenwichtigheid’.

[BRON: ISO/IEC 17021-1:2015, 3.2, aangepast — De woorden ‘de certificatie-instelling’ zijn vervangen
door ‘het laboratorium’ in opmerking 1 bij de term, en het woord ‘onafhankelijkheid’ is verwijderd uit
de lijst van opmerking 2 bij de term]
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