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Formulier voor het aanvragen van een erkenning 
Aanvraag om erkenning / uitbreiding van een erkenning1 

in het kader van het koninklijk besluit  van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de 
laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen 

 
NAAM VAN HET 
LABAORATORIUM 

 

ADRES 

 

  

FAX : 

 

TEL : ONDERNEMINGSNUMMER 

LABORATORIUM 
VERANTWOORDELIJKE  

 

 e-mail  

 
Het laboratorium verklaart kennis te hebben genomen van de in de procedure LAB 10 P 510 vermelde 
voorschriften waaraan moet worden voldaan in verband met de erkenningsaanvraag en verbindt zich 
ertoe deze na te leven. 
Het laboratorium verbindt zich ertoe de monsters af te halen in het dispatchingcentrum in Melle – 
Gembloux2 in een termijn van 24 uur na ontvangst van de mail van het dispatchingcentrum. en indien 
noodzakelijk twee keer per dag te rijden. 
Het laboratorium, de persoon of personen onder wiens verantwoordelijkheid de analyses worden 
uitgevoerd en de personen die bij de werking van het laboratorium zijn betrokken hebben geen direct 
of indirect belang bij de productie, de verwerking, de invoer of de verkoop van de producten waarop 
de analyses of categorieën van analyses worden uitgevoerd waarvoor de erkenning wordt 
aangevraagd. 
 
Het laboratorium wenst erkend te worden voor de in de bijgevoegde tabel vermelde analyses. 

Bijlagen :   
1. kopie van het accreditatiecertificaat en technische bijlage ; 
2. kopie van het recentste auditverslag dat werd opgemaakt door de accreditatie-instelling en in 

het geval van een uitbreiding, het recentste toezichts- of verlengingsverslag; 
3. lijst van de parameters en matrices waarvoor de erkenning aanvraagt ; 
4. kopie van de statuten van het laboratorium 

 

Datum :   Naam en handtekening van de laboratoriumverantwoordelijke : 

 

                                                      
1 Schrappen wat niet van toepassing is. 
2 Omcirkel het dispatchingcentrum waar u de monsters wenst op te halen. 
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