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VOORAFGAANDE ERKENNINGSAANVRAAG VAN ROUTINEMETHODEN EN APPARATUUR 
EN VOORAFGAANDE VALIDATIE VAN DE APPARATUUR IN HET KADER VAN DE OFFICIËLE 
BEPALING VAN DE KWALITEIT EN SAMENSTELLING VAN MELK. 
 
 
1.   Doelstellingen en toepassingsgebied 
 
Volgens de artikels 3 en 4 van het M.B. van 6 november 2001 gewijzigd door het M.B. van 13 
september 2004, moeten de routinemethoden en de apparatuur gebruikt voor de officiële bepaling 
van de kwaliteit en samenstelling van melk, voorafgaand erkend zijn door het bestuur Laboratoria 
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  Elke verwerving van een 
nieuwe apparatuur moet vooraf aan het FAVV worden gemeld. 
Het bestuur Laboratoria zal een beslissing nemen, voor wat de erkenning betreft, na raadpleging 
van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen.  De lijst met erkende routinemethodes en erkende apparaten wordt jaarlijks 
gepubliceerd in een omzendbrief. 
In het protocol tussen de Gewesten – Federale staat betreffende de melkproducten, zal de 
erkenning van elk nieuw apparaat, voor gebruik bij de bepaling van de samenstelling van de 
kwaliteit van melk, gebeuren in onderlinge overeenstemming tussen de Gewesten en het 
Voedselagentschap. 
 
 
Het Agentschap levert twee soorten erkenningen af : 
 

• de erkenning van de routinemethodes en/of de apparatuur in het kader van de officiële 
bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk ; 

• de validatie van de apparaten in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en 
samenstelling van melk. 

 
Vooraleer een dossier tot erkenning van de routinemethoden en/of apparatuur of een dossier tot 
validatie van apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling 
van melk wordt ingediend, moet de aanvrager vooraf bij het FAVV een aanvraag indienen waaruit 
kan afgeleid worden dat zijn dossier betrekking heeft op een erkenning of een validatie. 
 
Deze procedure beschrijft de verschillende etappes van de voorafgaande aanvraag tot 
ERKENNING of VALIDATIE van de routinemethoden en apparatuur in het kader van de officiële 
bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk. 
 
2.   Doelgroep 
 
 
• de Interprofessionele organismen 
• het Wetenschappelijk comité » en zijn secretariaat 
• De Wetenschappelijke begeleiding 
• De Gewesten  
• De personen betrokken bij de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk in de 

besturen Controle en Controlebeleid. 
• Het intranet van het FAVV 
• De FOD Volksgezondheid  
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3.   Bijhorende documenten 
 
LAB 01 - L 01 – REV1 – 2006 – 3:  Lijst met erkende routinemethoden en apparatuur in het kader 
van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk. 
LAB 01 – P13 – REV0 – 2006 – 5: Validatie van de apparatuur in het kader van de officiële bepaling 
van de kwaliteit en de samenstelling van melk. 
LAB 01 – P14 – REV0 – 2006 - 6: Erkenning van de routinemethoden en/of de apparatuur in het 
kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk.  
 
 
4.   Definities en afkortingen 
 
• IO : Interprofessioneel organisme  
• FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  
• ILVO : Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek – technologie en voeding 
• CRA-W-DQPA : Centre wallon de Recherche agronomique - Département Qualité des 

Productions agricoles   
• Aanvrager : persoon die een erkenningsaanvraag indient, dit kan een interprofessioneel 

organisme, een privé-bedrijf of een fysieke persoon zijn. 
 
 
5. Voorafgaande aanvraag tot erkenning of validatie van de routinemethoden en de 

apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van 
melk 

 
5.1  Context 
 
 Het referentiedocument dat het Agentschap gebruikt in deze context, is de lijst met erkende 

routinemethodes en apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en 
samenstelling van melk. Het bestuur Laboratoria heeft deze lijst opgesteld in samenwerking 
met de gewesten. Dit wordt jaarlijks herzien, op het einde van het jaar, tijdens een intermediaire 
vergadering van de wetenschappelijke begeleiding. 

 
ERKENNING 

 
Een erkenning is noodzakelijk in de volgende gevallen : 
• een nieuwe routinemethode die niet voorkomt op de lijst met erkende routinemethodes en 

erkende apparatuur voor bepaalde soorten analyses waarvoor geen apparatuur nodig is 
(bijvoorbeeld : opsporing naar de aanwezigheid van sporen van ontsmettingsmiddelen) 

• nieuw apparaat of test die aanzienlijke verschillen aantoont in vergelijking met de reeds 
erkende routinemethoden en apparatuur. Onder aanzienlijke wijzigingen wordt het 
volgende verstaan : wijzigingen van meetproces, wijziging van de routinemethode of 
technologische innovaties van het apparaat. 

 
 

VALIDATIE 
 

Een validatie is noodzakelijk in het volgende geval : 
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• Nieuw apparaat of nieuwe test die reeds hernomen is op de lijst met erkende 
routinemethoden en apparatuur (identiek meetprincipe, identieke routinemethode, nieuwe 
model apparatuur)  

 
 
5.2 Procedure 

 
A/   De aanvrager stuurt zijn aanvraag naar het bestuur Laboratoria 

 
FAVV, DG Laboratoria, 
WTCIII 
30, Simon Bolivarlaan 
1000 Brussel 
 
De aanvraag omvat de volgende documenten : 

- Naam en adres van de aanvrager 
- Korte beschrijving van de routinemethode en/of apparatuur en van het technisch 

prestatieniveau (LOD – LOQ) 
- De eventuele wijzigingen van de routinemethode en/of apparatuur in vergelijking 

met de reeds erkende routinemethoden en apparatuur die ook voorkomen op de 
lijst met erkende routinemethodes en apparatuur in het kader van de officiële 
bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk. 

 
 
B/ Het bestuur Laboratoria bestudeert het dossier en kan eventueel beroep doen op ILVO en 

DQPA om te kunnen besluiten of het dossier van de aanvrager nu deel moet uitmaken van een 
aanvraag tot erkenning of validatie van de routinemethoden en apparatuur. 

 
C/ Het bestuur Laboratoria informeert de aanvrager ervan dat zijn dossier deel uitmaakt van 

aanvraag tot erkenning van de routinemethoden en apparatuur of een aanvraag tot validatie 
van de apparatuur in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van 
melk. 

 
 
 
 


