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DOEL
Dit document beschrijft de tarieven die de RvA/CCKL in rekening brengt voor de activiteiten die
zij voor derden uitvoert. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.
SAMENVATTING
De kosten voor de eerste accreditatie van een instelling door een auditteam bestaande uit
bijvoorbeeld een teamleider, twee vakdeskundigen en eventueel een ambtelijk secretaris zijn als
volgt opgebouwd:
- Initiële beoordeling
Teamleider (á € 3.292,- per dag) en
2 Vakdeskundigen (á € 1.646- per dag) € 6.584,(is tevens de contributie voor jaar 1)
- Jaarlijkse contributie
€ 6.584,(gedurende 2de, 3de en 4de jaar)
ALGEMEEN DAGTARIEF
Het algemeen dagtarief dat de RvA/CCKL hanteert is € 3.292,- voor een teamleider en € 1.646,voor een vakdeskundige per dag.
ACCREDITATIE
Registratie + systeembeoordeling
Na 31 december 2013 is het niet meer mogelijk voor laboratoria om zich te registreren voor een
CCKL-PRL accreditatie bij de RvA/CCKL.
Indien een van de CCKL Praktijkrichtlijn afwijkende systematiek wordt gehanteerd voor de
vastlegging van het kwaliteitssysteem kunnen voor de beoordeling door de RvA/CCKL extra kosten
in rekening worden gebracht van € 1.646,-. Dit geldt met name als het aangeboden
Kwaliteitshandboek een andere indeling volgt dan de vigerende CCKL Praktijkrichtlijn.
Indien de omvang van een beoordeling en het aantal te beoordelen werkgebieden sterk afwijkt van
een gebruikelijke beoordeling, kan de RvA/CCKL in afwijking van het reglement beslissingen
nemen over de omvang (scope) van de beoordeling, de omvang van het team en de duur van de
beoordeling.
Beoordelingsonderzoek ter plaatse
Voor het beoordelingsonderzoek wordt het aantal dagen dat aan het onderzoek op locatie is besteed
in rekening gebracht op basis van nacalculatie. Alvorens het onderzoek wordt uitgevoerd wordt de
instelling geïnformeerd over de te verwachten inzet van het aantal medewerkers c.q. dagen.
voorbeeld: 1 teamleider en 2 vakdeskundigen gedurende 1 dag
= € 6.584,1 teamleider en 1 vakdeskundige gedurende 2 dagen
= € 9.876,Deze nota dient te worden voldaan na het beoordelingsbezoek.
Indien sprake is van extra werkzaamheden (zoals een aanvullend onderzoek of aanvullend bezoek)
worden extra kosten in rekening gebracht eveneens op basis van nacalculatie.
De beoordelingsnota van het eerste onderzoek is tevens de contributie van het eerste jaar.
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Jaarlijkse contributie
De jaarlijkse contributie gaat in op de dag dat het beoordelingsonderzoek ter plaatse is uitgevoerd
en wordt bepaald door de grootte van het auditteam. Gedurende vier jaar ligt het contributiebedrag
vast en wordt per kalenderjaar in januari verrekend. Wel kan het contributiebedrag jaarlijks
geïndexeerd worden op basis van de stijging index zakelijke dienstverlening.
Controlebezoeken
Bij de contributie zijn de reguliere controlebezoek inbegrepen. Indien een extra beoordelingsbezoek
wordt uitgevoerd (buiten de normale beoordelingsfrequentie van eenmaal per twee jaar) dan worden
hiervoor eenmalig extra kosten in rekening gebracht tegen het algemene dagtarief.
Vanaf 1 januari 2015 worden alle herbeoordelingen uitgevoerd tegen de vereisten uit de
ISO 15189:2012. Informatie over de tarieven voor de beoordeling tegen de ISO 15189:2012 kunt u
vinden op de RvA-site (www.rva.nl) onder het kopje Documenten – Regels en Besluiten:
“Tarievenbesluit 2017 Raad voor Accreditatie” (D001).
Uitbreiding van de accreditatie
Voor uitbreiding van de accreditatie met één of meerdere werkterreinen moet het nieuwe
onderdeel beoordeeld worden. Hiervoor wordt eenmalig € 1415,- in rekening gebracht.
Als de beoordeling gelijktijdig met het controlebezoek wordt uitgevoerd is vanaf het controlebezoek
extra contributie verschuldigd ter hoogte van de extra ingezette medewerker(s).
Indien een tussentijds beoordelingsbezoek wordt uitgevoerd (buiten de normale
beoordelingsfrequentie van eenmaal per twee jaar) dan wordt vanaf het tussentijds
beoordelingsbezoek de contributie verhoogd met het aantal extra ingezette medewerkers totdat de
beoordeling tegen de vereisten uit de ISO 15189:2012 is uitgevoerd.
Fusies
Bij een fusie tussen twee of meerdere geaccrediteerde instellingen zijn geen extra kosten
verschuldigd. In overleg met de RvA/CCKL en de instelling zal bepaald worden welk
registratienummer (en accreditatienummer) gevoerd zal worden. De jaarlijkse contributie blijft
hetzelfde als voor de afzonderlijke instellingen. Voor de eerstvolgende herbeoordeling zal de datum
van de instelling gelden die als eerste aan de beurt is voor een herbeoordeling. Als de
herbeoordeling is uitgevoerd zal de contributie gebaseerd worden op het aantal ingezette
medewerkers.
Bij een fusie tussen een geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde instelling zijn € 1415,registratiekosten verschuldigd. De jaarlijkse contributie blijft hetzelfde tot de beoordeling tegen de
vereisten uit de ISO 15189:2012. Na de beoordeling zal de contributie gebaseerd worden op het
aantal ingezette medewerkers. Het registratienummer (en accreditatienummer) van de
geaccrediteerde instelling zal gevoerd worden.
Geldigheidsduur accreditatie
De accreditatie is voor vijf jaar geldig, tenzij door de directie van de RvA tot een kortere periode
wordt besloten. De contributie is gebaseerd op een frequentie van eens in de vier jaar een
herbeoordeling en eens in de vier jaar een controlebezoek (dus eenmaal per twee jaar een
beoordelingsbezoek).
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Vanaf 1 januari 2015 worden alle herbeoordelingen uitgevoerd tegen de vereisten uit de
ISO 15189:2012.
Informatie over de transitie naar de ISO 15189:2012 kunt u vinden op de CCKL-site (www.cckl.nl)
onder het kopje nieuws – nieuws ISO 15189:2012.
Schorsing accreditatie
Indien, op verzoek van de instelling of na uitvoering van een herbeoordeling, de accreditatie wordt
geschorst blijft contributie verschuldigd.
Intrekking accreditatie
Indien de accreditatie in de loop van het jaar beëindigd wordt vervalt de contributieplicht per het
eerstvolgende jaar, het registratienummer en het accreditatienummer. Er vindt geen restitutie van de
contributie plaats van het lopende jaar.
Kosten in geval van annuleren van beoordelingen
Indien een beoordeling die door de RvA/CCKL schriftelijk aan de instelling is bevestigd, door de
instelling wordt geannuleerd, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Annulering minder dan 1 week voor de auditdatum:
volledige kosten van het ingeplande
auditteam
Annulering één tot twee weken voor de auditdatum:
€ 2.469,- (anderhalf teamlid)
Annulering meer dan twee weken voor de auditdatum: € 1.646,- (één teamlid)
Uurtarief medewerkers RvA/CCKL
De tijd die de medewerkers van de RvA/CCKL, die geen lid zijn van het beoordelingsteam, aan een
beoordeling besteden (plannen, voorbereiden, afronden, ondersteuning geven) wordt in de regel niet
in rekening gebracht. Indien echter de medewerker als gevolg van de handelswijze van de instelling
onevenredig veel tijd aan een beoordeling moet besteden, zal deze tijd, op basis van het tarief van
een beoordelaar, bij de instelling in rekening worden gebracht.
Voorbeelden van situaties waarin dit zal gebeuren zijn:
- slechte aanlevering van documenten voor een beoordeling waardoor de RvA/CCKL veel tijd
moet besteden aan het uitzoeken, uitprinten en/of kopiëren van documenten;
- overleg tussen de instellingen en de RvA over het afronden van beoordelingen, zoals in het geval
van een (dreigende) schorsing of intrekking.
De RvA/CCKL zal de instelling tijdig over het in rekening brengen van bovenbedoelde
tijdsbesteding informeren.
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ACCREDITATIEBEWIJZEN
Ingelijst accreditatiebewijs
Er wordt één ingelijst accreditatiebewijs per geaccrediteerde instelling verstrekt bij de eerste
beoordeling. Extra ingelijste exemplaren zijn verkrijgbaar voor € 122,50 per stuk, exclusief
verzendkosten.
Bijlagen accreditatiebewijs
Daarnaast wordt één gelamineerd exemplaar van het accreditatiebewijs, inclusief bijlagen, verstrekt
in het Nederlands en in het Engels ten behoeve van klanten, aanvragers, trials en onderzoek. Extra
exemplaren zijn verkrijgbaar voor € 40,50 per set (bestaande uit twee Nederlandse en twee
Engelstalige exemplaren).
OVERZICHT TARIEVEN

Dagtarief teamleider per dag

€

3.292,-

Dagtarief vakdeskundige per dag

€

1.646,-

Extra systeembeoordeling

€

1415,-

Afwijkende systematiek KHB

€

1.646,-

Uitbreiding 1 of meerdere werkterreinen

€

1415,-

Fusie geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde
instellingen

€

1415,-

Annulering < 1 week voor auditdatum

€

volledige kosten van het
ingeplande auditteam

Annulering 1 - 2 weken voor auditdatum

€

2.469,-

Annulering > 2 weken voor auditdatum

€

1.646,-

Extra ingelijst accreditatiebewijs

€

122,50

Extra set gelamineerd accreditatiebewijs

€

40,50
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