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 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT  
 

Revisie  Reden van de herziening Draagwijdte herziening 

BELTEST I15   

0 Eerste document Niet van toepassing 

BELAC 2-104   

0 
CC 25.06.2004 

Hernummering van het document binnen het kwaliteits-
systeem van BELAC. 
De inhoud van BELTEST I15 Rev 0 is niet gewijzigd. 

Volledig document, geen 
wijzigingen aan de inhoud. 

1 
CC 01.07.2006 

Aanpassingen in het kader van het inwerking treden van 
het KB BELAC 

Alleen formele aanpassin-
gen; geen wijzigingen aan 
de inhoud 

2 
CC 10.12.2009 

Aanpassingen om het document in overeenstemming te 
brengen met het document SANCO/2007/3131 van de 
Europese Commissie (inclusief toepassingsgebied do-
cument: voeding en dierenvoerder) 
Toevoegen van voorbeelden van toepassinggebieden 
voor de laboratoria 
 

Nieuwe indeling van para-
meters en matrices (over-
eenkomstig het SANCO 
document) (3.1.1. en 2) 
Introductie van 3 mogelijk-
heden zowel voor parame-
ters als voor matrices 
(3.1.1, 2 en 3) 
Eisen voor validatie in 
overeenstemming met het 
SANCO document (3.2) 
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CRITERIA WAARAAN DE GEACCREDITEERDE 
LABORATORIA MOETEN BEANTWOORDEN DIE EEN 

FLEXIBELE SCOPE AANVRAGEN VOOR ANALYSE VAN 
RESIDUS VAN PESTICIDEN IN LEVENSMIDDELEN EN 

DIERENVOEDERS 

1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE 
DOCUMENTEN 

Het voorliggend document heeft tot doel de specifieke vereisten te preciseren die van toepas-
sing zijn op de laboratoria die een flexibel toepassingsgebied aanvragen voor de analyse van 
residuen van pesticiden in levensmiddelen en dierenvoerders.  
 
Een flexibel toepassingsgebied biedt aan de laboratoria een zekere flexibiliteit inzake het aan-
brengen van nieuwe, of wijzigen van bestaande beproevingsmethodes zonder tussenkomst van 
BELAC. Op die manier kan sneller ingespeeld worden op de vraag van een voortdurend wijzi-
gende economische markt. Uiteraard wordt de toekenning van een flexibel toepassingsgebied 
begrensd door evidente kwaliteitsverwachtingen.  
 
Dit document vervolledigt de algemene bepalingen van het BELAC document 2-101 (en de 
documenten EA-2/05 en EA-2/15).  

2. BESTEMMELINGEN   

Met opvolging van de actualisering: 
 
- De leden van de Coördinatiecommissie 
- De leden van het Accreditatiebureau 
- Het Accreditatiesecretariaat  
- De auditoren voor de evaluatie van Beproevingslaboratoria in de betrokken sector 
- De geaccrediteerde laboratoria in de betrokken sector 
 
Zonder opvolging van de actualisering: 
 
- Elke aanvrager 
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3. SPECIFIEKE VEREISTEN  

Hieronder worden specifieke vereisten weergegeven inzake de aanvraag en het beheer van een 
flexibele scope voor analyse van pesticideresidus in levensmiddelen en dierenvoeders.  
De algemene vereisten m.b.t. de aanvraag en het beheer van een flexibele scope zoals weerge-
geven in BELAC document 2-101, blijven hierbij onverminderd van toepassing. In het bijzon-
der wordt hier nogmaals benadrukt dat een laboratorium enkel een aanvraag voor een flexibele 
scope kan indienen wanneer aangetoond kan worden dat het laboratorium de beproevingstech-
nieken, waarop de aanvraag van toepassing is, voldoende beheerst en voldoende ervaring inza-
ke de ontwikkeling en validatie van nieuwe beproevingsmethoden heeft opgebouwd. 

3.1. Matrices en parameters  

3.1.1. Matrices 

Wat betreft het type van te analyseren matrix, kan een accreditatie onder flexibele scope aange-
vraagd worden op 3 verschillende wijzen : 
 

1. Voor één of meerdere matrixsubcategorieën: vb. pitvruchten, noten, … 
 

2. Voor één of meerdere matrixcategorieën:  vb. plantaardige matrices met hoog wa-
tergehalte, vlees, … 

 
3. Voor één of beide matrixgroepen ‘Plantaardige matrices’ en ‘Levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong’. Voorwaarde hiervoor is wel dat het laboratorium reeds geaccredi-
teerd is voor een bepaald aantal matrixcategorieën binnen deze matrixgroepen (zie ook 
§3.1.3.). 

 
De mogelijke matrixsubcategorieën en hun overkoepelende matrixcategorieën zijn opgenomen 
in onderstaande tabel. Zoals in bijlage 1 van het Europees document N° SANCO/2007/3131 
(“Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and 
feed”), worden ze ondergebracht in één van de twee matrixgroepen ‘Plantaardige matrices’ of 
‘Levensmiddelen van dierlijke oorsprong’. 
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Matrixcategorie Matrixsubcategorie Typische representatieve matrices 
MATRIXGROEP: 

PLANTAARDIGE MATRICES 

Plantaardige ma-
trices met hoog 
watergehalte 

Pitvruchten 
Steenvruchten 
Bolgewassen 
Vruchtgroenten 
 
Koolsoorten 
 
Bladgroenten en verse kruiden 
Stengelgroenten 
Dierenvoedergewassen 
 
Verse peulgroenten 
 
 
Suikerriet 
Loof van wortel-en knolgewassen 
Verse groene thee 
Paddenstoelen 

Appelen, peren 
Abrikozen, kersen, perziken 
Uien 
Tomaten, paprika’s, komkommers,  
meloenen 
Bloemkolen, spruiten, sluitkolen,  
broccoli 
Sla, spinazie 
Prei, selder, asperges 
Dierenvoeder van gerst en tarwe,  
luzerne 
Erwten met peul (peultjes), doperwtjes, 
tuinboon, prinsessenboon, snijboon, flageo-
let 
Suikerbiet en voederbietkop 

Plantaardige ma-
trices met hoog 
oliegehalte 

Noten 
Oliehoudende zaden 
 
Olie 
Olijven 
Avocado 
Hop  
(Verse) cacaobonen 
(Verse) koffiebonen 
Specerijen  

Walnoot, hazelnoot, kastanje 
Zaden van raap, zonnebloem, katoen, soja 
en aardnoot 

Plantaardige ma-
trices met hoog 
proteïne- of zet-
meelgehalte 

Gedroogde peulvruchten 
 
Granen 
Wortel- en knolgewassen 
 
Zetmeelhoudende knolgewassen 
Brood 
Confiserie 
Pasta 

Veldboon, zwaardboon, droge bonen (geel, 
wit, bruin, gevlekt) 
Tarwe, rogge, gerst en gierst; maïs, rijst 
Suikerbiet en voederbiet knollen, wortelen 
Aardappelen en bataten 
 
Volgraan of wit brood, biscuit 
Cake, biscuit, ontbijtgranen 
Spaghetti 

Plantaardige ma-
trices met hoog 
zuurgehalte 

Citrusvruchten 
 
Bessen 
 
Druiven 
Kiwi 
Ananas 
Rabarber 

Citroenen, mandarijnen, clementines, si-
naasappelen 
Aardbeien, bosbessen, frambozen, aalbes-
sen (zwart, rood, wit) 

Unieke plantaardi-
ge matrices (*) 

Gefermenteerde cacaobonen, kof-
fie en thee 
Samengestelde dierenvoeders 
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MATRIXGROEP: 
LEVENSMIDDELEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG 

Vlees 

Rood vlees 
Wit vlees 
Vis 
Ingewanden 
Dierlijk vet 

Runderen, varken, schapen, wild, paarden 
Kippen, eend, kalkoen 
Kabeljauw, schelvis, zalm, forel 
Lever, nier 

Melk en melkpro-
ducten 

Melk 
Kaas 
Yoghurt 
Room 
Boter 

Melk van runderen, geiten, paarden 
Kaas van runderen, geiten  

Eieren Eieren Eieren van kip, eend, gans en kwartel 
Honing Honing  
(*) Voor deze matrixcategorie kan geen afzonderlijke accreditatie bekomen worden onder flexi-
bele scope: deze kan enkel ter aanvulling van een andere matrixcategorie aangevraagd worden 
of als onderdeel van de matrixgroep “Plantaardige matrices” opgenomen worden  (zie wijze 3). 
 
Indien het laboratorium als parameter kiest voor ‘pesticiden’ (mogelijkheid 3 zoals vermeld in 
§3.1.2), dan moet het voor de voorgestelde matrices de meest voorkomende, toegelaten en ver-
boden, pesticiden kunnen aantonen. De aantoonplicht hiervoor ligt bij het laboratorium en de 
technische auditor dient na te gaan of de voorgestelde stoffen aanvaardbaar zijn. 
 
Een flexibele scope kan toegekend worden voor de matrixgroep “Plantaardige matrices”, welke 
5 matrixcategorieën omvat, wanneer het laboratorium reeds geaccrediteerd is voor minstens 3 
van deze matrixcategorieën.  
  

3.1.2. Parameters 

Wat betreft de te bepalen parameter(s) kan een accreditatie onder flexibele scope aangevraagd 
worden op 3 verschillende wijzen: 
 

1. Voor één of meerdere specifieke parameters (pesticiden): vb. chloormequat, anorga-
nisch bromide, …; 

 
2. Voor één of meerdere hoofdparameters: vb. organochloorverbindingen, dithiocar-
bamaten, stikstofverbindingen, organofosforverbindingen, of eventuele andere belang-
rijke groepen of stoffen;  

 
3. Voor de parametergroep ‘pesticiden’. 

3.1.3. Combinatie matrix / parameter 

Het laboratorium kiest één of meerdere combinaties van matrices en parameters. Er dient hier-
bij rekening gehouden met het volgende: 
 

- Indien het laboratorium als parameter kiest voor één of meerdere hoofdparameters (mo-
gelijkheid 2 zoals vermeld in §3.1.2), dan moet het voor de voorgestelde matrices de 
meest voorkomende, toegelaten en verboden, actieve stoffen uit deze hoofdparameter(s) 
kunnen aantonen. De aantoonplicht hiervoor ligt bij het laboratorium en de technisch 
auditor dient na te gaan of de voorgestelde stoffen aanvaardbaar zijn. 
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- Een flexibele scope kan bekomen worden voor de matrixgroep “Levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong”, welke 4 matrixcategorieën bevat, wanneer het laboratorium reeds 
geaccrediteerd is voor minstens 2 van deze matrixcategorieën.  

3.2. Testmethoden 

De indeling van matrices en parameters (zoals beschreven in voorgaande paragraaf) impliceert 
automatisch een zekere flexibiliteit op niveau van beproevingsmethoden. Concreet betekent dit 
dat soortgelijke testmethodes kunnen gegroepeerd worden onder de noemer van een algemene 
beproevingstechniek (vb. LC-MS, GC-MS,…). Bij de indeling van matrices en parameters, 
zoals beschreven in dit document, is bovendien rekening gehouden met de reikwijdte en moge-
lijkheden van de huidige analysetechnieken. 
Flexibiliteit op niveau van de testmethoden blijft echter steeds beperkt tot eenzelfde beproe-
vingstechniek. Uitbreiding of omschakeling naar een andere analysetechniek vereist een forme-
le uitbreidingsaanvraag bij BELAC. 

3.3. Validatieconcept 

Bij de aanvraag en het interne beheer van een flexibele scope, dient het laboratorium een aantal 
minimale validatievereisten in acht te nemen, zoals hieronder gespecifieerd. Hierbij worden 
twee types van validatie in beschouwing genomen, met name de totaalvalidatie en de secun-
daire validatie. 

3.3.1. Totaalvalidatie 

De totaalvalidatie houdt de bepaling in van de prestatiekenmerken zoals aangegeven in het do-
cument SANCO “Method validation and quality control procedures for pesticide residues ana-
lysis in food and feed” (document N° SANCO/2007/3131 of een meer recente versie van dit 
document van zodra beschikbaar) en het respecteren van de hierin bepaalde prestatiecriteria. 

3.3.1.1.Totaalvalidatie m.b.t. matrices 

Indien het labo een flexibele scope aanvraagt voor één of meerdere matrixcategorieën, dient 
een totaalvalidatie uitgevoerd te worden in een representatieve matrix behorende tot één van de 
matrixsubcategorieën van deze matrixcategorie(ën). Met “representatief” wordt bedoeld een 
matrix die het meest geanalyseerd wordt in het betrokken laboratorium en bij voorkeur opge-
nomen is in kolom 3 van de tabel onder §3.1.1. 
 
Wanneer het labo reeds een accreditatie bezit voor een bepaalde matrixcategorie, volstaat een 
secundaire validatie telkens het laboratorium een nieuwe matrixsubcategorie (kolom 2 van de 
tabel onder §3.1.1) wenst toe te voegen aan de betreffende matrixcategorie (kolom 1 van de 
tabel onder §3.1.1) (zie ook §3.3.2.). 
 
Wanneer het labo reeds een accreditatie bezit voor de matrixgroep “Plantaardige matrices” 
en/of voor de matrixgroep “Levensmiddelen van dierlijke oorsprong”, dient een totaalvalidatie 
uitgevoerd te worden telkens het laboratorium een nieuwe matrixcategorie wenst toe te voegen 
aan de betreffende matrixgroep onder flexibele scope. 
 
Uitzondering: voor de matrixcategorie ‘Unieke plantaardige matrices’ moet enkel een totaalva-
lidatie uitgevoerd worden wanneer deze matrices frequent geanalyseerd worden. Bij occasione-
le analyses volstaat een secundaire validatie mits het inbouwen van de nodige controles op de 
betreffende matrix bij elke meetreeks (zie ook §3.3.2.).  

3.3.1.2.Totaalvalidatie m.b.t. parameters 

Indien het labo een flexibele scope aanvraagt voor één of meerdere hoofdparameter(s), of voor 
de parametergroep “pesticiden”, dient een totaalvalidatie uitgevoerd te worden voor de (in de 

In 
he

rzi
en

ing



BELAC 2-104 Rev 2-2009 - 8/11 

betreffende matrix(ces)) meest voorkomende, toegelaten en verboden parameters (pesticiden) 
binnen deze hoofdparameter(s), respectievelijk parametergroep.  
 
Wanneer het labo reeds een accreditatie bezit voor één of meerdere hoofdparameter(s), of voor 
de parametergroep “pesticiden”, moet eveneens een totaalvalidatie uitgevoerd worden telkens 
het laboratorium een nieuwe parameter wenst toe te voegen onder flexibele scope. 

3.3.2. Secundaire validatie 

Een secundaire validatie volstaat telkens het laboratorium een nieuwe matrixsubcategorie (ko-
lom 2 van de tabel onder §3.1.1) wenst toe te voegen aan een matrixcategorie (kolom 1 van de 
tabel onder §3.1.1) waarvoor reeds een totaalvalidatie werd uitgevoerd. Uiteraard mag hiervoor 
ook een totaalvalidatie uitgevoerd worden.  
 
Een secundaire validatie is tevens toegestaan wanneer het laboratorium de matrixcategorie 
‘Unieke plantaardige matrices’ wenst op te nemen voor matrices die slechts occasioneel uitge-
voerd worden. Hierbij dienen wel de nodige controles op de betreffende matrix ingebouwd te 
worden bij elke meetreeks. 
 
De secundaire validatie impliceert minimaal de bepaling van het rendement en de specificiteit 
in deze nieuwe matrix, en dit aan de hand van minstens: 

- een blanco product; 
- 2 belaste monsters of monsters met gekende concentratie (met toegelaten concentratie-

niveau LOQ tot 10 x MRL; vb. 10 x LOQ)  
 
Indien uit de secundaire validatie blijkt niet wordt voldaan aan de vooropgelegde prestatiecrite-
ria, dient het laboratorium de methode kritisch te herbekijken en eventueel te wijzigen. Na wij-
ziging van de methode, dient een totaalvalidatie uitgevoerd te worden. Indien geopteerd wordt 
om over te gaan naar een andere testtechniek, dient een formele uitbreidingsaanvraag bij 
BELAC ingediend te worden. 

3.3.3. Schematisch overzicht van de validatievereisten m.b.t. matrices en parameters 

Een schematisch overzicht van de verschillende niveaus van flexibiliteit en de bijhorende vali-
datievereisten, wordt weergegeven in onderstaande figuren (respectievelijk voor matrices en 
voor parameters. Hierbij wordt ook ter verduidelijking aangeduid welke zaken vallen binnen 
het intern flexibele scopebeheer (door het laboratorium zelf) en voor welke zaken een formele 
uitbreidingsaanvraag bij BELAC dient ingediend te worden. 
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JA 

NEE 

JA 

NEE 

Matrixgroep 
Vb. Plantaardige  

matrices 

Secundaire validatie in representatieve matrix 
 

Enkel mogelijk indien reeds geaccrediteerd 
voor een bepaald aantal matrixcategorieën 
binnen deze matrixgroep  (zie §3.1.3.). 

Totaalvalidatie in representatieve matrix van 
minstens 1 matrixsubcategorie 

AANVRAAG VOOR : 

Totaalvalidatie in representatieve matrix 

Matrixsubcategorie 
Vb. pitvruchten 

 

Totaalvalidatie in representatieve matrix van 
minstens 1 matrixsubcategorie 

Matrixcategorie 
Vb. Plantaardige  

matrices met hoog 
watergehalte 

Al geaccrediteerd  
voor overkoepelende 

matrixcategorie? 

Al geaccrediteerd  
voor overkoepelende 

matrixgroep? 

F
LE

X
IB

ILIT
E

IT
 

EISEN M.B.T. VALIDATIE :  

(∗) 

(∗) 

(∗) valt binnen het flexibele scopebeheer van het laboratorium. Het laboratorium kan in dit geval, nadat via de vereiste 
validatie aangetoond werd dat aan de prestatiecriteria is voldaan, de gewenste matrix(sub)categorieën zelf toevoegen aan de 
(gedetailleerde) scope zonder dat er een BELAC audit wordt uitgevoerd. De gedetailleerde scope, samen met een overzicht 
van de individuele matrices en data waarop de validaties werden uitgevoerd moet op elk moment ter beschikking van 
BELAC en de klant kunnen gesteld worden. 

(∗∗) hiervoor dient een formele aanvraag tot uitbreiding van de scope bij BELAC ingediend te worden 

(∗∗) 

(∗∗) 

(∗∗) 

Totaalvalidatie voor de (in de 
betreffende matrix(ces)) meest 
voorkomende, toegelaten en verbo-
den parameters (pesticiden) binnen 
deze hoofdparameter 

AANVRAAG VOOR : 

Totaalvalidatie voor de (in de 
betreffende matrix(ces)) meest 
voorkomende, toegelaten en verbo-
den parameters (pesticiden) binnen 
deze parametergroep 

EISEN M.B.T. VALIDATIE 
: 

(∗) valt binnen het flexibele scopebeheer van het laboratorium. Het laboratorium kan in dit geval, nadat via de vereiste 
validatie aangetoond werd dat aan de prestatiecriteria is voldaan, de gewenste parameter zelf toevoegen aan de (gedetail-
leerde) scope zonder dat er een BELAC audit wordt uitgevoerd. De gedetailleerde scope, samen met een overzicht van de 
individuele parameters en data waarop de validaties werden uitgevoerd moet op elk moment ter beschikking van BELAC 
en de klant kunnen gesteld worden. 

(∗∗) hiervoor dient een formele aanvraag tot uitbreiding van de scope bij BELAC ingediend te worden 
 

Specifieke parameter 
Vb. chloormequat 

Al geaccrediteerd  
voor overkoepelende  
hoofdparameter of  
parametergroep? 

(∗) Totaalvalidatie  

Totaalvalidatie (vaste scope) 

Hoofdparameter 
Vb. dithiocarbamaten 

 

Parametergroep 
‘Pesticiden’ 

F
LE

X
IB

ILIT
E

IT
 

JA 

NEE 

(∗∗) 

(∗∗) 

In 
he

rzi
en

ing



BELAC 2-104 Rev 2-2009 - 10/11 

4. TECHNISCHE BIJLAGE VAN HET ACCREDITATIECERTIFICAAT  

Op de technische bijlage van het accreditatiecertificaat wordt vermeld (zie ook BELAC 2-101 § 
5.4): 
 
Eén of meerdere combinaties van de volgende matrices :  
 
Matrix    
Eén of meerdere specifieke 
matrixsubcategorieën 

  

Eén of meerdere matrixcatego-
rieën 

  

Matrixgroep ‘Plantaardige ma-
trices’ en/of matrixgroep ‘Le-
vensmiddelen van dierlijke 
oorsprong’ 

  

 
met de volgende parameters: 
 
 Parameters:  
 Eén of meerdere specifieke pa-

rameters 
 

 Eén of meerdere hoofdparame-
ters 

 

 Parametergroep ‘pesticiden’  
 
en met vermelding van de algemene testtechniek(en) 
 
  Algemene testtechniek 
  Voorbeelden: GC-ECD, 

GC-NPD, GC-MS, LC-
MS, ……… 

 
Verder is er een duidelijke verwijzing naar flexibele scope en naar de gedetailleerde lijst (die in 
het laboratorium beschikbaar moet zijn voor BELAC en de klant op aanvraag) met de individu-
ele matrices en parameters waarop de totaalvalidaties en secundaire validaties werden uitge-
voerd.  
 
Voorbeelden: 
 
Voorbeeld 1 : Met flexibiliteit beperkt tot het type matrices dat wordt geanalyseerd 
 
Matrixcategrie/matrixgroep Gemeten parameters Algemene testtechniek(en) 
Plantaardige matrices  
met hoog watergehalte en 
hoog vetgehalte 

Propamocarb LC-MS 

Levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong 

DDT GC-MS 
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Voorbeeld 2 : Met flexibiliteit beperkt tot de groep van parameters die wordt bepaald 
 
Matrix Hoofdparameter/Parametergroep  Algemene testtechniek(en) 
Bessen  Dithiocarbamaten GC-ECD 
Citrusvruchten Pesticiden GC-MS 
 
 
Voorbeeld 3 : Met flexibiliteit voor het type matrices dat wordt geanalyseerd en de gemeten 
parameters die worden bepaald 
 
Matrixcategorie/matrixgroep Hoofdparameter/Parametergroep  Algemene testtech-

niek(en) 
Plantaardige matrices  met 
hoog watergehalte 
en hoog oliegehalte 

Pesticiden GC-MS en LC-MS 

Melk en melkproducten Organochloorpesticiden 
 

GC-ECD 

 
In de meest brede zin kan met flexibiliteit, zowel voor wat betreft het type matrices dat wordt 
geanalyseerd als de gemeten parameters die worden bepaald, gekomen worden tot volgende 
omschrijving in kolom 1 en 2:  
 
Matrixgroep  Parametergroep  Algemene testtechniek(en) 
Plantaardige matrices  Pesticiden GC-MS en LC-MS 
Levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong 

Pesticiden GC-MS/MS en LC-MS/MS 

 
___________________________________________________________________________ 
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