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1 Doel 
 

Het doel van deze procedure is om duidelijke instructies te voorzien voor het rapporteren van 

analyseresultaten door de externe laboratoria. 

 

2 Toepassingsgebied 
 

Deze procedure is ENKEL van toepassing op het rapporteren van resultaten van monsters 

geïdentificeerd met een FAVV nummer. 

 

Voor overige types monsters gelden de modaliteiten en voorwaarden inzake de meldingsplicht die 

terug te vinden zijn op de website van het FAVV ( http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/  ), waaronder: 

 

• KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 

voedselketen. 

• (MB van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen). 

• Document Meldingsplicht en meldingslimieten  

• Document FAVV - Publicatie: Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in 

levensmiddelen  

• Document FAVV - Publicatie: Inventaris van acties en actiegrenzen en voorstellen voor 

harmonisering in het kader van de officiële controles 

 

3 Referenties 
 

Norm*/Leidraad 

NBN EN ISO 9000 

NBN EN ISO 9001 

NBN EN ISO 17025 

http://www.favv-afsca.fgov.be/meldingsplicht/  

 

* Versie van toepassing op datum van publicatie van deze procedure 

 

4 Definities en afkortingen 
 

4.1 Algemeen 

 

De algemene definities en afkortingen gebruikt in DG Labo zijn terug te vinden in het lexicon van DG 

Laboratoria (2014/841/LAB). 

 

 

 

 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/
http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/wetgeving/
http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/wetgeving/
http://www.favv-afsca.fgov.be/meldingsplicht/meldingslimieten/
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/meldingsplicht/
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4.2 Onderscheid tussen “FAVV-monster” en “niet-FAVV-monster”  
 

4.2.1 FAVV-monster 

 

4.2.1.1 Standaard geval 

 

Een FAVV-monster is een monster waarbij het de verplichting is van het FAVV om de bemonstering 

uit te voeren. Het zijn monsters waarbij het relevant is om in geval van NC een tegenanalyse uit te 

voeren. 

Karakteristieken FAVV-MONSTER: 

 Bemonstering door  medewerker FAVV (C/I, BMO, … )  

 Verpakt in een officiële verzegelzak van het FAVV 

 Geïdentificeerd met FAVV-nummer  

 Met analyseaanvraag in Foodnet1 

 Transport via dispatch (behalve voor dringende stalen) 

 

Voor de rapportering van FAVV-monsters wordt aan de  labo’s een aantal verplichtingen opgelegd, 

zowel voor het originele monster als voor het tegenmonster. 

 

4.2.1.2 Bijzonder geval 
 

Een bijzonder geval van een FAVV-monster zijn de NOE-monsters.  

Deze monsters zitten niet noodzakelijk in FN en worden desgevallend vergezeld van een papieren 

analyseaanvraag.  

NOE-monsters worden bijkomend geïdentificeerd met een aanduiding “N” op het etiket of door een 

extra sticker met de vermelding “N” (= NOE monster). 

 

4.2.2 Niet-FAVV-monster  

 
Een niet-FAVV-monster is een monster waarbij het de verplichting is van de operator of een derde 

partij om de bemonstering uit te voeren of te laten uitvoeren in kader van de reglementering of een 

autocontrolesysteem (ACS). Tegenanalyse is niet relevant. 

 
4.2.2.1 Standaard geval: niet-FAVV-monster NIET geïdentificeerd door een FAVV- 

nummer 
 

 

De analyse van een niet-FAVV-monster niet geïdentificeerd door een FAVV-nummer gebeurt in een 

labo gekozen door de operator of door een derde partij (bv. de gewesten). Een typisch voorbeeld 

hiervan is een monster genomen door de operator in uitvoering van het autocontrolesysteem. 

 

Deze categorie van monsters valt buiten het toepassingsgebied van deze procedure. 

 

4.2.2.2 Bijzondere gevallen: niet-FAVV-monster WEL geïdentificeerd door een FAVV 
nummer 

 

Twee bijzondere gevallen van een niet-FAVV monster zijn de parketmonsters en de monsters van de 

operatoren genomen door FAVV medewerkers.  

Parketmonsters worden bijkomend geïdentificeerd met een aanduiding “P” op het etiket of door een 

extra sticker met de vermelding “P” (= parket monster). 

 
1 In geval van analyse op het tegenmonster gebeurt de analyseaanvraag op papier 
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Monsters van operatoren worden bijkomend geïdentificeerd met een aanduiding “OP” op het etiket 

of door een extra sticker met de vermelding “OP” (= monster van operator). 

 

Verder hebben deze als karakteristieken:  
 Bemonstering door FAVV-medewerker (C/I, BMO, … )  

 Verpakt in een officiële verzegelzak van het FAVV 

 Geïdentificeerd met FAVV-nummer  

 

5 Rapportering van analyseresultaten door externe laboratoria 
 

5.1 Conform analyseresultaat 
 

5.1.1 FAVV monster (inclusief NOE monster) – oorspronkelijke analyse 

 

De rapportering gebeurt in de applicatie EXTLAB2 van waaruit de resultaten automatisch worden 

doorgestuurd naar de applicatie van DG Controle, nl. FOODNET. 

 

5.1.2 Niet-FAVV monster (exclusief parketmonster) – oorspronkelijke analyse 

 

Het analyseresultaat wordt gerapporteerd rechtstreeks aan de operator3. 

 

5.1.3 Niet-FAVV monster – parketmonster – oorspronkelijke analyse 

 
Het laboratorium: 

 

• rapporteert het analyseresultaat op een papieren analyserapport, geadresseerd aan 

het parket. Per analyserapport wordt er 1 monster gerapporteerd, met dus alle 

analyseresultaten van dat monster en met vermelding van de gebruikte 

analysemethode 

• factureert ook op papier, geadresseerd aan het parket.  

• verstuurt het analyserapport en de factuur samen naar 

FAVV 

T.a.v. Pascal Torfs 

Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55  

B-1000 Brussel 

 

5.1.4 Tegenanalyse  

 

Het laboratorium rapporteert en factureert deze analyse aan de klant/operator4. 

Daarnaast stuurt het laboratorium het analyseverslag van de tegenanalyse, per e-mail (met als 

onderwerp “Resultaat tegenanalyse”) door naar: 

• DG Controle: 

o indien NOE of parket: NOE@favv-afsca.be 

o indien dierenziekte: PRI@favv-afsca.be & ccc@favv-afsca.be 

 

• DG Laboratoria : labcoordinatie@favv-afsca.be .  

 

 

 
2 Tenzij de aanvraag van een NOE monster gebeurt met een papieren aanvraagformulier 
3 Conform de afspraken met de klant 
4 Conform de afspraken met de klant 

mailto:NOE@favv-afsca.be
mailto:PRI@favv-afsca.be
mailto:ccc@favv-afsca.be
mailto:labcoordinatie@favv-afsca.be
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5.2 Niet conforme analyseresultaten 
 

Zoals bepaald in het toepassingsgebied van deze procedure is deze procedure ENKEL van toepassing 

op het rapporteren van resultaten van monsters geïdentificeerd met een FAVV nummer. 

 

Voor overige types monsters gelden de modaliteiten en voorwaarden inzake de meldingsplicht die 

terug te vinden zijn op de website van het FAVV ( http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/  ), waaronder: 

 

• KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 

voedselketen. 

• (MB van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen). 

• Document Meldingsplicht en meldingslimieten  

• Document FAVV - Publicatie: Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in 

levensmiddelen  

• Document FAVV - Publicatie: Inventaris van acties en actiegrenzen en voorstellen voor 

harmonisering in het kader van de officiële controles 

 
Voor de rapportering van de resultaten met betrekking tot stoffen met hormonale, anti-

hormonale, beta-adrenergische of productie-stimulerende werking, of met betrekking tot 

corticosteroïden, of met betrekking tot verboden stoffen in het kader van Verordening (EG) nr. 

37/2010, tabel 2 “Verboden stoffen”, wordt verder in de tekst verwezen als de categorie 

“37/2010”.  

 

5.2.1 FAVV monster (standaard geval – geen categorie “37/2010”) 

 
5.2.1.1 Oorspronkelijke analyse  

 

1. Het laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de betrokken LCE (http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/  ) 

 

2. De rapportering gebeurt in de applicatie EXTLAB  

De resultaten worden vanuit EXTLAB automatisch doorgestuurd naar de applicatie van 

DG Controle, nl. FOODNET. 

 

3. Het extern laboratorium stuurt de melding, vergezeld van het analyseverslag (Indien nog niet 

alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd), per e-mail (met als 

onderwerp “Meldingsplicht”) onmiddellijk door naar: 

 

▪ DG Controle: 

• Notif betrokken LCE (http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/  ) 

• Notif FSC: notif.fsc@favv-afsca.be 

 

▪ DG Laboratoria: 

• notif.lab@favv-afsca.be  

 

4. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

de hierboven vermelde contacten. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/
http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/wetgeving/
http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/wetgeving/
http://www.favv-afsca.fgov.be/meldingsplicht/meldingslimieten/
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.be/thematischepublicaties/inventaris-acties.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
mailto:notif.fsc@favv-afsca.be
mailto:notif.lab@favv-afsca.be
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5.2.1.2 Tegenanalyse 

 

1. Het laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de betrokken LCE (http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/  )  

 

2. Het extern laboratorium rapporteert en factureert deze analyse aan de klant/operator5. 

Daarnaast stuurt het extern laboratorium het analyseverslag van de tegenanalyse (Indien 

nog niet alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd), per e-mail 

(met als onderwerp “Meldingsplicht tegenanalyse”) onmiddellijk door naar: 

 

▪ DG Controle: 

• Notif FSC: notif.fsc@favv-afsca.be 

• Notif betrokken LCE (http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/   ) 

 

▪ DG Laboratoria: 

• notif.lab@favv-afsca.be 

• labcoordinatie@favv-afsca.be  

 

3. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

de hierboven vermelde contacten. 

 

5.2.2 FAVV monster (Bijzonder geval “NOE monster” en/of categorie “37/2010”) 

 

5.2.2.1 Oorspronkelijke analyse – monster in EXTLAB  

 

1. Het resultaat wordt NIET ingegeven in EXTLAB. 

 

2. Het extern laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de dienst NOE 

(http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/ )  

 

3. Het extern laboratorium stuurt de melding , vergezeld van het analyseverslag (Indien nog 

niet alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd), 

per e-mail (met als onderwerp “Meldingsplicht NOE”) onmiddellijk door naar: 
 

• Torfs Pascal : PASCAL.TORFS@favv-afsca.be; 

• noe-une : noe-une@favv-afsca.be; 

• Noe.FLVVG: Noe.FLVVG@favv-afsca.be; 

 

4. Het extern laboratorium verwittigt het LIMSTEAM (limsmail@favv-afsca.be) om volgend 

commentaar toe te voegen op monsterniveau: 

“monster afgewerkt op <<datum>> : monster niet eindvalideren: wachten op goedkeuring 

NOE - eindvalidatie op:” 

 

5. NOE bevestigt schriftelijk (per e-mail) aan het extern laboratorium (=de melder) (cc. 

notif.lab@favv-afsca.be ) zijn akkoord voor ingave en validatie van het resultaat in 

EXTLAB en geeft indien nodig schriftelijk instructies mee.  

 
5 Conform de afspraken met de klant 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
mailto:notif.fsc@favv-afsca.be
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
mailto:notif.lab@favv-afsca.be
mailto:labcoordinatie@favv-afsca.be
http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/
mailto:PASCAL.TORFS@favv-afsca.be
mailto:noe-une@favv-afsca.be
mailto:Noe.FLVVG@favv-afsca.be
mailto:limsmail@favv-afsca.be
mailto:notif.lab@favv-afsca.be


Rapportering van analyseresultaten door de externe laboratoria 

2018/1192/LAB v.03 Van toepassing vanaf: 09/05/2022  8/11 

Enkel schriftelijk ontvangen instructies mogen uitgevoerd worden. 

 

6. Het extern laboratorium geeft het resultaat in, valideert en verwittigt het LIMSTEAM 

(limsmail@favv-afsca.be ) om bij het commentaar op monsterniveau de datum van 

eindvalidatie toe te voegen. 

 

7. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

de hierboven vermelde contacten. 

 

 
5.2.2.2 Oorspronkelijke analyse – monster NIET in EXTLAB want is gedeeltelijk 

uitbesteed door FLVVG 

 

1. Het extern laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de dienst NOE 

(http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/ ) 

 

2. Het extern laboratorium stuurt de melding , vergezeld van het analyseverslag (Indien nog niet 

alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd), per e-mail (met als 

onderwerp “Meldingsplicht NOE ”) onmiddellijk door naar: 
 

 

• Noe.FLVVG: Noe.FLVVG@favv-afsca.be ; 

 

3. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

het hierboven vermelde contact. 

 
5.2.2.3 Tegenanalyse 

 

1. Het extern laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de dienst NOE 

(http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/ )  

 

2. Het extern laboratorium rapporteert en factureert deze analyse aan de klant/operator6. 

Daarnaast stuurt het extern laboratorium het analyseverslag van de tegenanalyse (Indien 

nog niet alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd), per e-mail 

(met als onderwerp “Meldingsplicht NOE tegenanalyse”) onmiddellijk door naar: 
 

• Torfs Pascal : PASCAL.TORFS@favv-afsca.be; 

• noe-une : noe-une@favv-afsca.be; 

• Noe.FLVVG: Noe.FLVVG@favv-afsca.be; 

 

3. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

het hierboven vermelde contact. 

 

5.2.3 FAVV monster (dierenziekten) 

 
5.2.3.1 Oorspronkelijke analyse  

 

1. Het extern laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de betrokken LCE 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/  ) en de crisiscel 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/organigram/). 

 
6 Conform de afspraken met de klant 

mailto:limsmail@favv-afsca.be
http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/
mailto:Noe.FLVVG@favv-afsca.be
http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/
mailto:PASCAL.TORFS@favv-afsca.be
mailto:noe-une@favv-afsca.be
mailto:Noe.FLVVG@favv-afsca.be
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/organigram/
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2. Het extern laboratorium stuurt de melding, vergezeld van het analyseverslag (Indien nog niet 

alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd), per e-mail (met als 

onderwerp “Meldingsplicht dierenziekte”) onmiddellijk door naar: 

 

▪ DG Controle: 

• Notif betrokken LCE (http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/  ) 

• Notif FSC: notif.fsc@favv-afsca.be 

• PRI@favv-afsca.be  

 

▪ Crisiscel: 

• ccc@favv-afsca.be  

  

▪ DG Laboratoria: 

• staff.DGLabo@favv.be  

• notif.lab@favv-afsca.be 

 

3. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

de hierboven vermelde contacten. 

 
5.2.3.2 Tegenanalyse 

 

4. Het extern laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de betrokken LCE 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/  ) en de crisiscel 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/organigram/). 

 

2. Het extern laboratorium rapporteert en factureert deze analyse aan de klant/operator7. 

Daarnaast stuurt het extern laboratorium het analyseverslag van de tegenanalyse per e-

mail (met als onderwerp “Meldingsplicht dierenziekte tegenanalyse”) onmiddellijk door 

naar: 

 

▪ DG Controle: 

• Notif FSC: notif.fsc@favv-afsca.be  

• Notif betrokken LCE (http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/) 

• DG Controle: dirco@favv-afsca.be 

• PRI@favv-afsca.be  

 

▪ Crisiscel: 

ccc@favv-afsca.be  

 

▪ DG Laboratoria: 

• staff.DGLabo@favv.be  

• notif.lab@favv-afsca.be 

• labcoordinatie@favv-afsca.be  

 

3. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

de hierboven vermelde contacten. 

 

 

 
7 Conform de afspraken met de klant 
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5.2.4 Niet FAVV-monster (geen parketmonster) – oorspronkelijke analyse & tegenanalyse  

 

Voor dit type monsters gelden de modaliteiten en voorwaarden inzake de meldingsplicht die terug te 

vinden zijn op de website van het FAVV ( http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/ 

). 

 

5.2.5 Niet FAVV monster (parketmonster) 

 
5.2.5.1 Oorspronkelijke analyse  

 

1. Het extern laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de dienst NOE 

(http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/ )  

 

2. Het extern laboratorium stuurt de melding , vergezeld van het analyseverslag (Indien nog 

niet alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd), 

per e-mail (met als onderwerp “Meldingsplicht parketmonster”) onmiddellijk door naar: 
 

• Torfs Pascal : PASCAL.TORFS@favv-afsca.be; 

• noe-une : noe-une@favv-afsca.be; 

 

3. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, moet het laboratorium 

 

• het analyseresultaat rapporteren op een papieren analyserapport, geadresseerd aan 

het parket. Per analyserapport wordt er 1 monster gerapporteerd, met dus alle 

analyseresultaten van dat monster en met vermelding van de gebruikte 

analysemethode 

• factureert ook op papier, geadresseerd aan het parket.  

• verstuurt het analyserapport en de factuur samen naar 

FAVV 

T.a.v. Pascal Torfs 

Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55 

B-1000 Brussel 

 

 
5.2.5.2 Tegenanalyse  

 

1. Het extern laboratorium verwittigt onmiddellijk telefonisch de dienst NOE 

(http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/) 

 

2. Het extern laboratorium rapporteert en factureert deze analyse aan de klant/operator8. 

Daarnaast stuurt het extern laboratorium het analyseverslag van de tegenanalyse (Indien 

nog niet alle analyseparameters gekend zijn, wordt een voorlopig analyseverslag toegevoegd) per e-mail 

(met als onderwerp “Meldingsplicht parketmonster tegenanalyse”) onmiddellijk door 

naar: 
 

• Torfs Pascal : PASCAL.TORFS@favv-afsca.be; 

• noe-une : noe-une@favv-afsca.be; 

 

 
8 Conform de afspraken met de klant 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/
http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/
mailto:PASCAL.TORFS@favv-afsca.be
mailto:noe-une@favv-afsca.be
http://www.favv-afsca.be/professionelen/organigram/controle/
mailto:PASCAL.TORFS@favv-afsca.be
mailto:noe-une@favv-afsca.be


Rapportering van analyseresultaten door de externe laboratoria 

2018/1192/LAB v.03 Van toepassing vanaf: 09/05/2022  11/11 

3. Zodra het volledig analyseverslag beschikbaar is, stuurt het extern laboratorium dit naar 

het hierboven vermelde contact. 

 

5.3 Contact  

 

In het geval er zich problemen voordoen met EXTLAB wordt dit gemeld aan limsmail@favv-afsca.be. 

Wijzigen van gegevens en resultaten: LABCON@favv-afsca.be (zie procedure P501). 

 

 

6 Bijlagen en aanverwante documenten 
 

Handleiding EXTLAB 

mailto:limsmail@favv-afsca.be
mailto:LABCON@favv-afsca.be

	1 Doel
	2 Toepassingsgebied
	3 Referenties
	4 Definities en afkortingen
	4.1 Algemeen
	4.2 Onderscheid tussen “FAVV-monster” en “niet-FAVV-monster”
	4.2.1 FAVV-monster
	4.2.1.1 Standaard geval
	4.2.1.2 Bijzonder geval

	4.2.2 Niet-FAVV-monster
	4.2.2.1 Standaard geval: niet-FAVV-monster NIET geïdentificeerd door een FAVV- nummer
	4.2.2.2 Bijzondere gevallen: niet-FAVV-monster WEL geïdentificeerd door een FAVV nummer



	5 Rapportering van analyseresultaten door externe laboratoria
	5.1 Conform analyseresultaat
	5.1.1 FAVV monster (inclusief NOE monster) – oorspronkelijke analyse
	5.1.2 Niet-FAVV monster (exclusief parketmonster) – oorspronkelijke analyse
	5.1.3 Niet-FAVV monster – parketmonster – oorspronkelijke analyse
	5.1.4 Tegenanalyse

	5.2 Niet conforme analyseresultaten
	5.2.1 FAVV monster (standaard geval – geen categorie “37/2010”)
	5.2.1.1 Oorspronkelijke analyse
	5.2.1.2 Tegenanalyse

	5.2.2 FAVV monster (Bijzonder geval “NOE monster” en/of categorie “37/2010”)
	5.2.2.1 Oorspronkelijke analyse – monster in EXTLAB
	5.2.2.2 Oorspronkelijke analyse – monster NIET in EXTLAB want is gedeeltelijk uitbesteed door FLVVG
	5.2.2.3 Tegenanalyse

	5.2.3 FAVV monster (dierenziekten)
	5.2.3.1 Oorspronkelijke analyse
	5.2.3.2 Tegenanalyse

	5.2.4 Niet FAVV-monster (geen parketmonster) – oorspronkelijke analyse & tegenanalyse
	5.2.5 Niet FAVV monster (parketmonster)
	5.2.5.1 Oorspronkelijke analyse
	5.2.5.2 Tegenanalyse


	5.3 Contact

	6 Bijlagen en aanverwante documenten

