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Samenvatting 

Op verzoek van Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PLK) heeft de Raad voor 

Accreditatie (RvA) in 2017 en 2018 een pilot uitgevoerd waarbij de bijwoningen van 

lucht emissiemetingen onaangekondigd uitgevoerd werden.   

De aanleiding om deze onaangekondigde bijwoningen op te starten was het 

vermoeden van PKL dat het aangekondigd uitvoeren van bijwoningen van lucht 

emissiemetingen geen representatief beeld gaf van de kwaliteit van de uitvoering van 

deze metingen door de meetbureaus.  

Dit vermoeden werd bevestigd door een beperkte steekproef die de Nederlands 

Emissieautoriteit (NEa) in 2006 en 2010 uitgevoerd heeft naar de kwaliteit van de 

uitvoering van geaccrediteerde NOx metingen. 

De resultaten van de onaangekondigde bijwoningen zijn vergeleken met die van de 

in de twee voorafgaande jaren uitgevoerde aangekondigde bijwoningen van lucht 

emissiemetingen. 

Na vergelijking van deze uitkomsten zijn o.a. de volgende conclusies getrokken: 

• De RvA is er in geslaagd om bij de meetbureaus een onaangekondigde 

bijwoning uit te voeren.  

• Het aantal en de aard van de afwijkingen dat vastgesteld is, wijkt niet af 

van wat vastgesteld was toen de bijwoningen gepland uitgevoerd werden. 

• De veronderstelling van de NEa, dat de uitvoering van metingen tijdens 

aangekondigde bijwoningen niet altijd overeenkomt komt met hoe in de 

praktijk gewerkt wordt, is door de uitkomsten van deze pilot niet 

bevestigd. 

• Het onaangekondigd uitvoeren van bijwoningen van lucht 

emissiemetingen geeft geen ander beeld dan dat deze bijwoningen 

aangekondigd uitgevoerd worden. 

• Deze onaangekondigde manier van bijwonen zorgt voor enige toename in 

de kosten voor de meetbureaus. 

• Ook voor de RvA zijn de kosten voor kantoor- en de beoordelingen 

toegenomen. 

• Het onaangekondigd uitvoeren van bijwoningen van lucht 

emissiemetingen is als methode geslaagd, maar de meerwaarde ten 

opzichte van de normale werkwijze is onvoldoende om de extra kosten en 

inspanning die het met zich meebrengt te rechtvaardigen.  

• Het onaangekondigd uitvoeren van bijwoningen van lucht 

emissiemetingen is als methode geslaagd. Desgewenst kan het daarom  

als middel voor verscherpt toezicht toegepast worden. 

Gedurende de pilot is het bestuur van de RvA reeds geadviseerd om deze pilot na 

een jaar niet voort te zetten. Vanaf 2018 worden de bijwoningen al niet meer 

onaangekondigd uitgevoerd. 

Opgemerkt wordt dat de medewerking van de meetbureaus bijgedragen heeft aan 

het slagen van de pilot. 
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1. Inleiding 

PKL had het vermoeden dat de aangekondigde audits van de bijwoningen van 

emissiemetingen geen representatief beeld gaven van de kwaliteit van de uitvoering 

van de metingen door de meetinstanties. Dit vermoeden werd bevestigd door een 

beperkte steekproef die de NEa in 2006 en 2010 uitgevoerd had naar de kwaliteit 

van de uitvoering van geaccrediteerde NOx metingen. Dit werd gedaan aan de hand 

van onaangekondigde bijwoningen. Hierbij werd vastgesteld dat ongeveer de helft 

van de 5 bijgewoonde metingen afgekeurd moest worden. Hierbij werd opgemerkt 

dat een aantal van de geconstateerde afwijkingen waarschijnlijk niet hadden plaats 

gevonden als van te voren bekend was geweest dat er een audit plaats zou vinden.  

Het PKL heeft daarom onderzocht wat de mogelijkheden zijn om meer 

onaangekondigd toezicht te houden ter bevordering van de kwaliteit van 

emissiemetingen. Uit dit onderzoek is als meest voor de hand liggende optie naar 

voren gekomen om de praktijkaudits van de RvA onaangekondigd te laten 

plaatsvinden. 

In 2015 heeft de RvA hiermee ingestemd. 

2. Doel van de pilot 

Het uitvoeren van onaangekondigde beoordelingen was op dat moment een nieuwe 

manier van beoordelen die door de RvA nog niet eerder toegepast was. Met de pilot 

kon vastgesteld worden of deze wijze van beoordelen nuttig en uitvoerbaar is. Onder 

“nuttig” wordt verstaan dat de onaangekondigde beoordelingen de RvA informatie 

oplevert over de accreditatiewaardigheid van de meetbureaus die met de reeds 

gebruikte beoordelingsmethode niet wordt verkregen. Deze informatie is relevant 

indien zonder deze informatie mogelijk een onjuiste accreditatiebeslissing wordt 

genomen. Onder “uitvoerbaar” wordt verstaan dat de methode van beoordelen in de 

praktijk geïmplementeerd kan worden gegeven de randvoorwaarden waar de RvA 

vanuit haar bevoegdheden mee te maken heeft. De pilot zal daarnaast duidelijk 

moeten maken welke consequenties onaangekondigde beoordelingen voor de 

meetbureaus en voor de RvA hebben (onder andere financieel en operationeel). 

3. Doelstellingen nieuwe werkwijze 

Bij de aanvang van de nieuwe wijze van beoordelen zijn de volgende doelstellingen 

geformuleerd:  

• Voer de bijwoningen zo veel mogelijk als het kan “onaangekondigd” uit 

waardoor het meetbureau noch de meettechnicus voorbereid zijn op de 

bijwoning. 

• Probeer een meer representatief beeld te krijgen van de kwaliteit van de 

uitvoering van lucht emissiemetingen in Nederland.  

• Stel vast of het “onaangekondigd” uitvoeren van bijwoningen leidt tot 

verbetering van de uitvoering van de lucht emissiemetingen.  
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Als randvoorwaarde is daarbij geformuleerd dat de nieuwe methode niet tot een 

noemenswaardige administratieve lastenverhoging en/of een kostenverhoging voor 

de RvA zou leiden.  

4. Totstandkoming van de nieuwe methode 

Om te komen tot een goede werkwijze om dit uit te kunnen voeren is er o.a. overleg 

gevoerd met de vakdeskundigen die door de RvA ingezet worden en is het Vlaams 

Instituut Technisch Onderzoek? (VITO) bezocht om uitleg te krijgen over de wijze 

waarop zij de bijwoningen van emissiemetingen onaangekondigd uitvoeren. 

Op 6 oktober 2016 zijn, tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, de geaccrediteerde 

meetbureaus op de hoogte gebracht van dit project en is ook aangegeven wat van 

hen verwacht werd. 

5. Kenmerken van de nieuwe methode 

De RvA had tot dan toe nog geen ervaring met het onaangekondigd uitvoeren van  

bijwoningen. Er moest daarom eerst een methode ontwikkeld worden. 

De belangrijkste kenmerken van de nieuw ontwikkelde methode zijn: 

• De meetbureaus moeten de RvA op de hoogte houden van de planningen van 

de uit te voeren geaccrediteerde lucht emissiemetingen. De RvA beschikt 

hiermee continue over de actuele planning van de uit te voeren 

emissiemetingen van alle meetbureaus en inspecteurs.  

• Bij de reguliere kantoorbeoordelingen verifieert de RvA de correctheid van de 

opgegeven planningen. 

• Om de bijwoningen onaangekondigd uit te kunnen voeren selecteert de 

vakdeskundige van de RvA de bij te wonen emissiemeting en neemt zelf 

contact op met de opdrachtgever van het meetbureau om afspraken te maken 

over de toegang tot de locatie waar de meting uitgevoerd wordt.  

• De bevindingen van de bijwoningen worden kort na de uitvoering door de RvA-

teamleider aan het meetbureau gerapporteerd.  

• De meetbureaus zijn niet op de hoogte van de dagen dat de RvA haar 

vakdeskundigen op pad stuurt en dit betekent dat in beginsel iedere 

emissiemeting onderwerp van een bijwoning kan zijn. 

De methode is vastgelegd in het Specifieke Accreditatieprotocol 

“Luchtmetingen”(=SAP-L001).   

6. Evaluatie van de nieuwe werkwijze 

Op basis van de resultaten van het onaangekondigd bijwonen wordt een uitspraak 

gedaan over het behalen van de doelstellingen en worden verbetermogelijkheden 

geïdentificeerd. De evaluatie is gebaseerd op de fact & figures uit de bijlagen bij dit 

rapport, de evaluaties van de RvA vakdeskundigen en op- en aanmerkingen van de 

meetbureaus die gedurende deze pilot zijn opgetekend.. 
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6.1 Fact & Figures 

De RvA heeft de fact & figures over de bijwoningen uit de projectadministratie 

gedestilleerd voor de bijwoningen tijdens deze pilot (2017-2018) en die uitgevoerd 

zijn in de twee voorafgaande jaren (2015 en 2016).  De volgende uitkomsten zijn 

relevant voor de evaluatie: 

• Voor op 1 na alle meetbureaus is het gelukt om een bijwoning onaangekondigd 

uit te voeren. Voor 1 meetbureau bleek dit niet mogelijk te zijn omdat het enkel 

lucht emissiemetingen uitvoert voor, en op het terrein van, haar 

moederorganisatie. 

• Er zijn geen afwijkingen van de categorie A (NC_A) vastgesteld (tabel 2). 

• Het aantal afwijkingen van de categorie B (NC_B) was tijdens de 

onaangekondigde bijwoningen niet afwijkend in vergelijking tot de afwijkingen 

vastgesteld bij de bijwoningen die aangekondigd uitgevoerd werden (tabel 2). 

• Het percentage afwijkingen dat uitgeschreven is vanwege het werken met niet 

goed functionerende of niet herleidbaar gekalibreerde meetmiddelen is niet 

afwijkend van toen de bijwoningen aangekondigd uitgevoerd werden (tabel 2).  

• Het percentage afwijkingen dat uitgeschreven is met betrekking tot de 

uitvoering van de metingen is niet afwijkend dan toen de bijwoningen 

aangekondigd uitgevoerd werden(tabel 2).  

Ten aanzien van de kosten van de invoering van de onaangekondigde bijwoningen 

kan gesteld worden dat voor de meetbureaus de kosten zijn toegenomen vanwege 

het wekelijks moeten doorgeven van de planningen en de wijzigingen daarin. Tevens 

wordt de extra tijd die de teamleider nodig heeft voor en het opstellen van een 

tussentijdse rapportage doorberekend. 

De kosten voor de vakdeskundige per bijwoning zijn ongeveer gelijk gebleven. Er 

werd wel meer tijd besteed aan het organiseren van de bijwoningen maar de 

uitvoering van de bijwoningen kostte juist weer minder tijd.  

De kosten voor de RvA waren bij het opstarten van deze pilot aanzienlijk hoger. 

Naarmate de pilot vorderde bleken die wel weer af te nemen maar nog wel altijd  

hoger te zijn dan die van bijwoningen die via de gebruikelijke manier uitgevoerd 

worden. 

6.2 Kwalitatieve informatie 

De vakdeskundigen hebben tijdens vakdeskundige overleggen aangegeven 

gematigd positief te zijn over deze methode van onaangekondigd bijwonen. 

Geconstateerd is dat het over het algemeen efficiënter is dan de normale manier van 

bijwonen (kost minder tijd), alleen de voorbereidingen ervan kosten meer tijd. Het 

wordt gezien als een waardevolle manier van auditen. 

De aanlevering van de planningen wordt door de meetbureaus als problematisch 

ervaren. De RvA verwachtte van de meetbureaus dat ze in een door de RvA 

vastgesteld format de informatie van de uit te voeren metingen per email naar de 

RvA sturen. Enkele meetbureaus gaven aan dat dit voor extra werk zorgde. Er zijn 

geen meetbureaus die hiervoor hun IT-systeem aangepast hebben.  
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Een aparte interface (API) maken voor koppeling van het RvA systeem aan de 

verschillende systemen van de meetbureaus vond de RvA toen niet wenselijk.  

7. Conclusies 

Uit de evaluatie kan geconcludeerd worden dat de pilot van onaangekondigde 

bijwoningen van emissiemetingen als methode van beoordelen geslaagd is.  

Belangrijk om te melden is dat de medewerking van de meetbureaus bijgedragen 

heeft aan het slagen van dit project.  

De meetbureaus en hun meettechnici waren van tevoren niet op de hoogte van de 

bijwoningen door de RvA. 

Bij de vergelijking van de resultaten van het uitvoeren van de bijwoningen welke 

aangekondigd dan wel onaangekondigd uitgevoerd waren, zijn er geen duidelijke 

verschillen vastgesteld. Hieruit wordt opgemaakt dat door het onaangekondigd 

uitvoeren van de bijwoningen er geen beter beeld van de uitvoering van de lucht 

emissiemetingen verkregen is en dat dit ook niet geleid heeft tot een verbetering van 

de uitvoering van de lucht emissiemetingen. 

De pilot heeft tot enige administratieve lasten- en/of kostenverhoging voor de RvA 

geleid. 

Het onaangekondigd uitvoeren van bijwoningen is als methode geslaagd. Deze 

methodiek kan indien gewenst goed toegepast worden als middel om verscherpt 

toezicht toe te passen. 

In de uitvoering van de onaangekondigde bijwoningen is de volgende verbetering 

mogelijk: 

Een IT applicatie die het voor de meetbureaus mogelijk maakt om hun gegevens van 

de uit te voeren emissiemetingen eenvoudiger aan te kunnen melden en die het voor 

de RvA mogelijk maakt om beter inzicht te krijgen in de planning van de 

meetbureaus. Dit moet er dan ook toe leiden dat de RvA beoordelaars beter en meer 

zelfstandig in staat zijn om de bij te wonen lucht emissiemetingen te selecteren.  
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8. Bijlage I: Verzameling resultaten 

Tabel 1: Verrichte onderzoeksinspanningen RvA, aangekondigde versus 

onaangekondigde bijwoningen 

  Aangekondigd Onaangekondigd 

Periode 2015 
 
 

2016 
 

2017 2017 

Aantal bijwoningen *1 15 15 1 15 

*1: de resultaten van 2 meetbureaus, die in 2017-2018 hun accreditatie ingetrokken hebben, zijn niet 

meegenomen    

Tabel 2: Resultaten aantal en categorie van vastgestelde afwijkingen bij RvA 

bijwoningen, aangekondigde versus onaangekondigde bijwoningen 

  Aangekondigd Onaangekondigd 

Periode 2015 2016 2017 

Totaal aantal afwijkingen 
categorie A  

0 0 0 

Totaal aantal afwijkingen 
categorie B  

12 13 13 

Categorisering afwijkingen 

Herleidbare kalibraties 
(5.6)*2 

2 1 1 

Uitvoering (5.7) *2 3 5 5 

Uitrusting (5.5) *2 3 3 4 

Behandeling van te be-
proeven objecten (5,8) *2 

2 1 2 

*2: Criterium EN-ISO/IEC 17025:2005 
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9. Bijlage II: Memo KIE-008: Pilot onaangekondigd bijwonen 
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