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20 SEPTEMBER 2012. -Koninklijk besluit betreffende de monsternemingen en de analyse 
ervan, bedoeld in artikel 3,§ 5 van het Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende 
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen. 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 
 
  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
  1° Partij : een aanwijsbare hoeveelheid producten, dieren of planten waarvan 
aangenomen wordt dat zij uniforme kenmerken bezitten en die door de monsternemer op 
eenduidige wijze worden geïdentificeerd.  
  2° Basismonster : een hoeveelheid die op een bepaald punt uit de partij is genomen.  
  3° Eindmonster : het basismonster of het monster dat wordt verkregen door het 
samenvoegen en mengen van basismonsters uit dezelfde partij.          4° Te analyseren 
monster: het gehele eindmonster of een gedeelte ervan, hetzij, desgevallend, de gehele 
partij. Het te analyseren monster kan bestaan uit een aantal eenheden of het 
geconditioneerde extract van het eindmonster na homogenisering en stabilisering. 
  5° Mystery shopping :  anonieme aankoop door de bevoegde autoriteit, via het internet of 
via andere communicatiemiddelen op afstand, met het oog op het nemen van monsters 
voor analyse, beproeving of controle op de naleving van de voorschriften.  
  6° Minister : de Minister die de veiligheid van de voedselketen onder zijn bevoegdheden 
heeft. 
  7° Monsternemer : de persoon die krachtens de geldende reglementeringen bevoegd is 
om monsters te nemen of deze onder zijn toezicht te laten nemen. 
  8° Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
  9° Laboratorium : elk erkend laboratorium dat monsters ontleedt zoals bedoeld in het 



 

 

Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die 
analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen, evenals de 
laboratoria van het Agentschap. 
  10° Verantwoordelijke van het laboratorium : de persoon onder wiens technische leiding 
de analyses in het laboratorium uitgevoerd worden of zijn gemachtigde. 
  11° Product : elke substantie of elke materie behorend tot de bevoegdheden van het 
Agentschap krachtens de Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
  12° Belanghebbende : de houder of, bij ontstentenis, de eigenaar van de producten. 
  13° Analyse : onderzoek van een monster om de conformiteit ervan na te gaan.   
  14° Beoordeling van de documenten : beoordeling door een expert, op verzoek van de 
belanghebbende en op diens kosten, om de conformiteit van de bemonsterings-, analyse-, 
beproevings- of diagnoseprocedure van het monster te beoordelen.   
 
  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de monsternemingen en op de analyse ervan, 
bedoeld in artikel 3 § 5, van het Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende 
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, onder 
voorbehoud van specifieke andersluidende regelingen met betrekking tot 
monsternemingen en de analyse ervan. 
 
  HOOFDSTUK II. – Het nemen van monsters  
 
  Art. 3. § 1. De monsternemers beslissen, met het oog op de controle van de naleving van 
de bepalingen die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen, om over te gaan hetzij 
tot het nemen van de basismonsters, hetzij tot het nemen van de eindmonsters, hetzij tot 
het nemen van de monsters bestemd voor analyse, behalve in de gevallen waar het 
reglementair anders bepaald is. 
  De monsternemers stellen een monsternemingsverslag op. 
  § 2. 1° Uit het eindmonster bereidt de monsternemer het te analyseren monster. 
2° Indien het monster bestemd voor analyse niet kan worden verkregen tijdens de 
monsterneming, wordt de reden daarvan in het monsternemingsverslag geacteerd. In dat 
geval wordt het eindmonster bezorgd aan het laboratorium, op basis waarvan, na 
extractie, homogenisering en stabilisering het te analyseren monster zal worden bereid. 
 
  
  § 3. 1° De monsternemer verpakt en verzegelt, indien mogelijk, het eindmonster of het te 
analyseren monster op een zodanige wijze, dat vervanging, wegneming of toevoeging van 
stoffen onmogelijk wordt. 
 2° Het eindmonster of het te analyseren monster wordt degelijk geïdentificeerd. De 
identificatie kan gebeuren door een optisch of magnetisch machinaal leesbaar 
codeersysteem dat een automatische verwerking met een databank mogelijk maakt. 
  § 4. De monsternemer neemt het te analyseren monster of, in voorkomend geval, het 
eindmonster mee. 
  § 5. Naargelang de uit te voeren analyse verstuurt de monsternemer het eindmonster of 
het te analyseren monster naar een erkend laboratorium. In dat geval wordt dit monster 



 

 

samen met een aanvraag van de uit te voeren analyses verstuurd. Deze aanvraag kan via 
een informaticasysteem worden doorgestuurd. 
 
 Deze gegevens worden geacteerd in het monsternemingsverslag. 
 
  Art. 4. § 1. 1° De monsternemer communiceert aan de belanghebbende  
°°1) dat enkel op zijn geschreven verzoek de resten van het te analyseren monster die in 
het laboratorium worden bewaard, voor zijn rekening aan een tweede analyse kunnen 
worden onderworpen ; 
   2) dat hij binnen een vastgestelde termijn deze tweede analyse kan laten uitvoeren in een 
erkend laboratorium dat hij kan kiezen uit een lijst van erkende laboratoria die hem door 
het Agentschap ter beschikking wordt gesteld; 
 3) dat de tweede analyse betrekking moet hebben op de parameters die hem zullen 
worden meegedeeld in geval van een non-conform analyseverslag; 
 4) dat de kosten van de verzending van het monster naar het gekozen erkende 
laboratorium voor de tweede analyse en de kosten van de tweede analyse voor zijn 
rekening zijn. 
 §2. In de volgende gevallen deelt de monsternemer de belanghebbende of de persoon die 
bij de monsterneming aanwezig is mee dat een tweede analyse niet kan worden 
uitgevoerd:  
1) in het geval van microbiologische en/of serologische analyses 
2) wanneer het te analyseren monster verkregen wordt met behulp van een techniek voor 
communicatie op afstand, met inbegrip van mystery shopping 
3) wanneer de homogeniteit van de partij niet kan worden gegarandeerd  
4) wanneer een tweede monster dat moet worden geanalyseerd met het oog op een tweede 
analyse niet kan worden verkregen op basis van de resten die in het laboratorium worden 
bewaard. 
 Deze gegevens worden geacteerd in het monsternemingsverslag. 
 
  Art. 5. De monsternemer betaalt de waarde van de genomen monsters aan de 
belanghebbende. 
  Worden evenwel niet betaald : 
  1) monsters genomen bij de controles in het kader van de invoer of de binnenkomst; 
  2) biologische monsters genomen van levende dieren, van kadavers of van planten, tenzij 
de bemonstering het doden van het dier of de vernietiging van de plant vereist; 
  3) monsters genomen ingevolge een inbeslagname; 
  4) monsters genomen in het kader van een onderzoek volgend op niet-conforme vorige 
monsternemingen of niet-conforme etiketteringen; 
  5) monsters, ingeval de belanghebbende vrijwillig afziet van betaling; 
 
De gegevens betreffende de betaling van de genomen monsters of een betwisting omtrent 
de waarde ervan worden geacteerd in het monsternemingsverslag. 
 
 
  Art. 6. De monsternemer bezorgt aan de belanghebbende een kopie van het 
monsternemingsverslag. 



 

 

  Naast de andere vermeldingen opgenomen in dit besluit, bevat dit ten minste de volgende 
gegevens : 
  1° naam van de monsternemer of zijn identificatienummer; 
  2° identificatienummer van het monster; 
  3° datum van bemonstering; 
  4° plaats van bemonstering; 
  5° aard van het monster; 
  6° beschrijving van de partij. 
 
  Art. 7.  Monsters kunnen volledig of gedeeltelijk bestaan uit producten, dieren of planten 
die te koop worden aangeboden door middel van een techniek voor communicatie op 
afstand en die, desgevallend anoniem, worden besteld door het Agentschap om ze te 
onderwerpen aan een officiële controle. Deze monsters zullen vervolgens kunnen worden 
geanalyseerd, getest of onderworpen aan een conformiteitscontrole overeenkomstig de 
geldende reglementering.  
Na de samenstelling van het te analyseren monster, stuurt de monsternemer het 
monsternemingsverslag door naar de belanghebbende. In dit verslag wordt het recht op 
het advies van een expert in het kader van de beoordeling van de documenten vermeld. Na 
de analyse zal de belanghebbende op verzoek een kopie van het analyseverslag ontvangen.
 
HOOFDSTUK III. – De analyse van monsters 
 
  Art. 8. § 1. Onmiddellijk na het uitvoeren van de analyse maakt de verantwoordelijke 
van het erkend laboratorium een analyseverslag op dat ten minste de volgende gegevens 
bevat : 
  1° de identificatiegegevens van het laboratorium; 
  2° de datum van ontvangst van het monster                                                     
  3° de identificatiegegevens van het monster evenals, desgevallend, de staat waarin het       
zich bij aankomst bevond; 
  4° de start- en einddatum van de analyses; 
  5° de gebruikte analysemethode;             
  6° de uitslagen van de analyses en, indien dat in de analyseaanvraag gevraagd wordt, het 
besluit dat uit deze uitslagen kan getrokken worden. 
 § 2. 1° Het erkend laboratorium bewaart de identificatiegegevens van het monster en de 
analyseaanvraag, die ter beschikking gehouden worden van het Agentschap en de 
belanghebbende of de in art. 12. bedoelde expert. 
  2° Het erkend laboratorium bewaart de resten van de monsters overeenkomstig de 
instructies die door het Agentschap vastgesteld worden. 
 
  Art. 9. Het analyseverslag en de eventuele bijlagen ervan worden aan het Agentschap 
overgemaakt op het adres dat door de monsternemer wordt aangegeven in zijn 
analyseaanvraag. 
 Het Agentschap stelt de bijzondere instructies vast voor de overmaking van de 
analyseresultaten. De overmaking kan gebeuren via elektronische weg. 
 
  HOOFDSTUK IV. - De tweede analyse van monsters 



 

 

 
  Art. 10. § 1. Op straffe van nietigheid, dient de tweede analyse te worden aangevat 
binnen de termijn die door de monsternemer vastgelegd is. 
  § 2. De tweede analyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium waarvan de 
coördinaten door het Agentschap ter beschikking worden gesteld. 
  § 3. Het Agentschap stelt de belanghebbende in kennis van de wijze waarop hij het 
monster bestemd voor de tweede analyse kan overmaken of laten overmaken aan het 
gekozen erkend laboratorium. 
 
  Art. 11. § 1. De verantwoordelijke van het laboratorium gekozen voor de tweede analyse 
laat onverwijld, en in elk geval binnen de termijn bedoeld in artikel 4, § 2, het ontvangen 
monster ontleden. 
  § 2. Na het beëindigen van de tweede analyse stelt de verantwoordelijke van het 
laboratorium een analyseverslag op dat, op straffe van nietigheid, ten minste de gegevens 
bepaald in artikel 8, § 1, 1° tot 6° moet vermelden. 
  Het analyseresultaat moet onverwijld worden meegedeeld aan het Agentschap; het 
analyseverslag wordt toegestuurd aan de belanghebbende en aan het Agentschap. 
 
HOOFDSTUK V- Beoordeling van de documenten 
  
Art. 12. Bij de monsterneming deelt de monsternemer aan de belanghebbende of aan de 
aanwezige persoon mee:  
1) dat hij een beoordeling van de documenten kan laten uitvoeren door een expert die 
door BELAC of door het Nationaal Referentielaboratorium wordt aangewezen voor de 
betreffende matrix en analyse; 
2) dat de beoordeling van de documenten betrekking zal hebben op de monsterneming, de 
analyses, de testen of de diagnoses; 
3) dat de beoordeling van de documenten moet worden uitgevoerd binnen de termijn die 
hij vastlegt; 
4) dat de kosten van de  beoordeling van de documenten voor zijn rekening zijn.  
 
Art 13. §1. Op straffe van nietigheid, dient de beoordeling van de documenten van de 
monsterneming, de analyses, de testen of de diagnoses aan te vatten binnen de door de 
monsternemer vastgelegde termijn.  
  § 2. Na de beoordeling van de documenten stelt de aangewezen expert een 
beoordelingsverslag op dat, op straffe van nietigheid, minstens de volgende gegevens moet 
bevatten:  

1°de naam van de monsternemer of zijn identificatienummer; 
2° het identificatienummer van het monster; 
3° de datum van bemonstering; 
4° de plaats van bemonstering; 
5° de aard van het monster; 
6° de beschrijving van de partij; 
7° de begin-en einddatum van de beoordeling van de documenten; 



 

 

        8° de gedetailleerde conclusies van de beoordeling van de documenten. 
  Het resultaat van de beoordeling wordt onverwijld meegedeeld aan het Agentschap; het 
controleverslag wordt aan de belanghebbende en aan het Agentschap toegestuurd. 
 
 
  HOOFDSTUK VI. - Resultaat van de analyse 
 
  Art. 14. Bij de uitvoering van een tweede analyse en/of bij de uitvoering van een 
beoordeling van de documenten wordt enkel met het resultaat hiervan rekening gehouden.
 
  HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen 
 
  Art. 15. Artikel 2 van het Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende het nemen 
van monsters van voedingsmiddelen en andere producten wordt aangevuld met een 
paragraaf 3, luidende : 
  “§ 3. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de monsternemingen die 
worden verricht met toepassing van het Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende 
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen. "  
 
Art. 16. § 1. In het Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het 
op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig 
gebruik worden de volgende artikelen opgeheven : 
  1° artikel 81, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 4 juli 2004;2° de artikelen 82 en 
83. 
  § 2. In het Koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de maatregelen met 
betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en 
teeltsubstraten worden de artikelen 2 tot 4 opgeheven. 
  § 3. In het Koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van 
diervoeders worden de artikelen 6 en 7 en, in de bijlage II, de punten 3.5 en 4 opgeheven. 
 
  Art. 17. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de onderzoeken die de 
officiële dierenarts in het kader van zijn keuring uitvoert overeenkomstig bijlage I - sectie 
I - Hoofdstuk II - D (postmortem) - punt 2 van Verordening (EG) nr. 854/2004 evenals 
overeenkomstig artikel 21ter, § 1, van het Koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende 
de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande 
geslachte dieren. 
 
  Art. 18. Het Koninklijk besluit van 20 september 2012 betreffende de monsternemingen 
en de analyse ervan, bedoeld in artikel 3, § 5, van het Koninklijk besluit van 22 februari 
2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke 
bepalingen, wordt opgeheven.  
 
 Art. 19. De Minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 



 

 

   
  Gegeven te XXXX, op XX XXXXXX XXXX. 
  FILIP 
Van Koningswege : 
  De Minister van Landbouw, 
  XXXXXXXXX 

 

Aanhef Tekst Inhoudsopgave Begin 

   FILIP , Koning der Belgen,  
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 
maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden 
uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de 
voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en 
gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 
999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, 
(EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de 
Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de 
Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de 
Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 
92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)  
    Gelet op de Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders 
en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, artikel 11;
   Gelet op het Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de 
controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet 
van 19 juli 2001, artikel 3, § 5, derde lid; 
   Gelet op het Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende het nemen van 
monsters van voedingsmiddelen en andere producten;    Gelet op het Koninklijk besluit 
van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken 
van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;    Gelet op het Koninklijk 
besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële 
bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten;    Gelet op het 
Koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders;   
Overwegende de Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;       
   Gelet op het advies van Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op XX/XX/XXXX;  



 

 

   Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op XX/XX/XXXX 
   Gelet op het akkoord van de inspecteur van Financiën, gegeven op XX/XX/XXXX;  
   Gelet op het advies nr. 51.438/3 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2012, in 
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973;  
   ;  
    
   Op de voordracht van de Minister van Landbouw,  
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
  

 


