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HISTORIEK VAN HET DOCUMENT  
 
Herziening en datum van 
goedkeuring  

Reden van de herziening Draagwijdte van de 
herziening 

0 
CC 25.06.2004 

  

1 
Secr 01.07.2006 

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

Alleen formele aanpassingen; 
geen wijzigingen aan de 
inhoud 

2 
 
CC 10.12.2009 

Aanpassing aan de analytische realiteit en om het 
document gebruiksvriendelijker maken; 
Strikte beperking tot deze matrices/analyten waarvoor 
2002/657/EG van toepassing is; 
Toevoegen van voorbeelden van toepassinggebieden 

Herziening indeling 
parameters en matrices (4) 
Uitbreiding mogelijkheden 
flexibiliteit (4.1, 2 en  6) 
Kleine correcties en 
aanvullingen in de 
validatievoorschriften (5.2.2., 
6) 
 

3 
CC 22.01.2015 

Actualisatie m.b.t. matrices, parameters en wetgeving 
Toevoeging van concrete voorbeelden in aanpak voor wat 
betreft de validatie van analyses 

Kleine correcties, updates  en 
aanvullingen onder meer wat 
betreft indeling parameters en 
matrices 

 

In 
he

rzi
en

ing



BELAC 2-105 Rev 3-2015 - 4/15 

CRITERIA WAARAAN DE GEACCREDITEERDE 
LABORATORIA MOETEN BEANTWOORDEN DIE EEN 

FLEXIBELE SCOPE AANVRAGEN VOOR ANALYSES MET 
BETREKKING TOT ANALYTEN OPGENOMEN IN DE 
RICHTLIJN 96/23/EG EN GEVALIDEERD VOLGENS 

BESCHIKKING 2002/657/EG 

 

1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE 
DOCUMENTEN 

Het voorliggende document heeft tot doel de specifieke vereisten te preciseren die van 
toepassing zijn op de laboratoria die een flexibel toepassingsgebied aanvragen voor de 
analyses met betrekking tot analyten opgenomen in de richtlijn 96/23/EG (Bijlage I) en 
gevalideerd volgens beschikking 2002/657/EG.  
 
Een flexibel toepassingsgebied biedt aan de laboratoria een zekere flexibiliteit inzake het 
aanbrengen van nieuwe, of wijzigen van bestaande beproevingsmethodes zonder tussenkomst 
van BELAC. Op die manier kan sneller ingespeeld worden op de vraag van een voortdurend 
wijzigende economische markt. Uiteraard wordt de toekenning van een flexibel 
toepassingsgebied begrensd door evidente kwaliteitsverwachtingen.  
 
Dit document vervolledigt de algemene bepalingen van de BELAC documenten 2-002 en 2-
101 (en het document 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 analyses met betrekking tot analyten opgenomen in de richtlijn 96/23/EG 
(Bijlage I) en gevalideerd volgens  beschikking 2002/657/EG in levensmiddelen en 
dierenvoeders.  
De algemene vereisten m.b.t. de aanvraag en het beheer van een flexibele scope zoals 
weergegeven in de BELAC documenten 2-002 en 2-101, blijven hierbij onverminderd van 
toepassing. In het bijzonder wordt hier nogmaals benadrukt dat een laboratorium enkel een 
aanvraag voor een flexibele scope kan indienen wanneer aangetoond kan worden dat het 
laboratorium de beproevingstechnieken, waarop de aanvraag van toepassing is, voldoende 
beheerst en voldoende ervaring inzake de ontwikkeling en validatie van nieuwe 
beproevingsmethoden heeft opgebouwd. 
 

3.1. Matrices en parameters 

Flexibiliteit kan aangevraagd worden op het niveau van matrices, op het niveau van parameters 
of op het niveau van zowel matrices als parameters 

3.1.1. Matrices 

Wat betreft de te analyseren matrix, kan een accreditatie onder flexibele scope aangevraagd 
worden op 3 verschillende wijzen : 
 

1. Voor één of meerdere matrixsubcategorieën:  vb. vlees,… 
 

2. Voor één of meerdere matrixcategorieën:  vb. dierlijke weefsels, … 
 

3. Voor de matrixgroep “Biologische matrices met inbegrip van levensmiddelen en 
water”: voorwaarde hiervoor is dat het laboratorium reeds geaccrediteerd is voor 
tenminste 4 matrixcategorieën 

 
De mogelijke matrixcategorieën en hun subcategoriën zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Matrixcategorie Matrixsubcategorie Typische representatieve matrices 

MATRIXGROEP: 
BIOLOGISCHE MATRICES MET INBEGRIP VAN LEVENSMIDDELEN EN 

WATER 

Dierlijke weefsels 

Vlees 
Lever 
Nier 
Dierlijk vet 
Spuitplaatsvlees 
Bloed 
Plasma 
Schildklier 
Ei en ei-producten 
Vis en schaaldieren 

rund, varken, schaap, paard, kip, kalkoen 
 
 
 
 
 
 
 
kip, eend, gans, kwartel 
kabeljauw, zalm, garnalen, krab 
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Dierlijke 
excretieproducten 
en water 

Urine 
Faeces 
Gal 
Water 

rund, varken, schaap, paard, kip, kalkoen 
 
 
drinkwater 

Haar, vacht, oog en 
keratine bevattende 
producten 
 

Haar 
Vacht (swabs) 
Oog en retina 
Keratine bevattende producten 

 

Monsters op hoog 
concentratieniveau: 

Preparaten 
 

 

Dierenvoeders, 
levensmiddelen van 
plantaardige 
oorsprong en 
grondstoffen 

  

Melk en 
melkproducten 

Melk 
Kaas 
Yoghurt 
Room 
Boter  

 

Honing Honing  
Unieke matrices (*) vb.: Enzymes, 

Voedingssupplementen 
 

(*)Voor deze matrixcategorie kan geen afzonderlijke accreditatie bekomen worden onder 
flexibele scope: deze kan enkel ter aanvulling van een andere matrixcategorie aangevraagd 
worden of als onderdeel van de matrixgroep “Biologische matrices met inbegrip van 
levensmiddelen en water” opgenomen worden  (zie punt 3.1.2 laatste §); 

3.1.2. Parameters 

De parameters (analyten) met betrekking tot Richtlijn 96/23/EG van de Raad waarvoor een 
accreditatie kan aangevraagd worden, zijn verdeeld in 7 parametergroepen (aangeduid met een 
Romeins cijfer), elk bestaande uit één of meerdere hoofdparameters: 
 
Parametergroep I: Stoffen met anabole werking en niet-toegestane stoffen (GROEP A – 
96/23/EG Bijlage I) 

I.1. Stoffen met estrogene, androgene of gestagene werking (A1, A3, A4) 
I.2. Thyreostatica (stoffen met anti-hormonale werking) (A2) 
I.3. ß-agonisten (stoffen met beta-adrenergische werking) (A5) 
I.4. Componenten in Tabel 2 van Verordening (EU) nr. 37/2010 (*) (A6) 
 

Parametergroep II: Diergeneesmiddelen (deel GROEP B – 96/23/ EG Bijlage I) 
II.1. Antibacteriële stoffen (B1)  
II.2. Ontwormingsmiddelen (Anthelmintics) (B2a) 
II.3. Coccidiostatica (B2b) 
II.4. Sedativa (tranquilizers en carazolol) (B2d) 
II.5. Niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) (B2e) 
II.6. Corticosteroïden (B2f) 
II.7. Andere stoffen met farmacologische werking (B2f) 
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Parametergroep III: Pesticiden (deel GROEP B – 96/23/ EG Bijlage I) 
III.1. Carbamaten en pyrethroïden (B2c) 
III.2. Organofosforverbindingen (B3b) 
III.3. Organochloorverbindingen (B3a) 
 

Parametergroep IV: Contaminanten (deel GROEP B – 96/23/ EG Bijlage I) 
VI.1. PCBs (B3a) 
VI.2. DL-PCB  
VI.3. Dioxines (B3a) 
VI.4 Andere Contaminanten 
 

Parametergroep V: Mycotoxines (B3d) (deel GROEP B – 96/23/ EG Bijlage I) 
 

Parametergroep VI: Kleurstoffen (B3e) (deel GROEP B – 96/23/ EG Bijlage I)  
 

Parametergroep VII: Chemische elementen (B3c) (deel GROEP B – 96/23/ EG Bijlage I) 
 

(*) aristolochia spp. and preparations thereof; chlooramphenicol; chloroform; chloorpromazine; colchicine; 
dapson; dimetrazole; metronidazole; nitrofuranen (inclusief furazolidon); ronidazol. 

 
Wat betreft de te bepalen parameter(s) kan een accreditatie onder flexibele scope aangevraagd 
worden op 2 manieren: 

1. Voor één of meerdere hoofdparameters (of de parametergroepen V, VI en VII, die 
niet verder onderverdeeld zijn in hoofdparameters): vb. Coccidiostatica, PCBs, 
mycotoxines... 
In dit geval moet het laboratorium voor de meest relevante parameters (i.e. de 
parameters waarvoor het laboratorium de meeste aanvragen ontvangt) binnen deze 
hoofdparameter(s) of parametergroep(en) (voor de parametergroepen V, VI en VII) een 
totaalvalidatie kunnen voorleggen 

2. Voor één of meerdere parametergroepen (uitgezonderd parametergroepen V, VI en 
VII, die niet verder onderverdeeld zijn in hoofdparameters) : vb diergeneesmiddelen, 
contaminanten,... 
Voorwaarde hiervoor is dat het laboratorium reeds geaccrediteerd is voor tenminste de 
helft van de hoofdparameters binnen deze parametergroep(en) 

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 
mogelijkheden van de huidige analysetechnieken. 
Flexibiliteit op niveau van de testmethoden blijft echter steeds beperkt tot eenzelfde 
beproevingstechniek. Uitbreiding of omschakeling naar een andere analysetechniek vereist een 
formele uitbreidingsaanvraag bij BELAC. 
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3.3. Validatieconcept (Volgens Beschikking 2002/657/EG) 

Belangrijke voorafgaande opmerkingen:  
(i) Zoals vermeld in Artikel 1 van de Beschikking 2002/657/EG is deze Beschikking, en 

bijgevolg ook het hier voorgestelde validatieconcept, niet van toepassing op stoffen 
waarvoor in andere communautaire wetgeving specifieke voorschriften zijn vastgesteld. 
Op huidig moment geldt dit voor stoffen bedoeld in Verordening (EG) nr. 401/2006 van 
de Commissie (mycotoxinen), Verordening (EU) Nr. 589/2014 van de Commissie 
(dioxinen en PCB’s), Verordening (EG) Nr. 333/2007 van de Commissie (Pb, Cd, Hg, 
anorganich Sn, 3-MCPD en polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en 
Verordening (EG) Nr. 152/2009 van de Commissie (controle van diervoeders). Voor 
deze stoffen dient ten allen tijde te worden voldaan aan de in de betreffende wetgeving 
vermelde prestatiecriteria. Een recente update van de voornoemde communautaire 
wetgeving is terug te vinden op de volgende websites:  
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/lab_analysis_en.htm 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/cons_2002-657ec_en.pdf 

 
(ii)  Voor de analyse van pesticideresidus in levensmiddelen en dierenvoeders, kan een 

laboratorium bij de aanvraag van een flexibele scope tevens opteren om te voldoen aan 
de vereisten vastgelegd in BELAC document 2-104 . 

 

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 
secundaire validatie.  
 
De prestatiekenmerken die bepaald dienen te worden, zowel bij een totaalvalidatie als een 
secundaire validatie, zijn weergegeven in onderstaande tabel (bron: Beschikking 
2002/657/EG). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve 
methodes enerzijds en tussen screenings- en bevestigingsmethoden anderzijds. 

 

  Aantoonbaar-
heidsgrens 
CCß 

Beslissings-
grens 
CCαααα 

Juistheid / 
Terugvinding 

Precisie Selectiviteit/ 
Specificiteit 

Toepasbaarheid/ 
Robuustheid/ 
Stabiliteit 

Kwalita-
tieve 
methode 

S + - - - + + (*) 

C
o 

+ + - - + + (*) 

Kwantita-
tieve 
methode 

S + - - + + + (*) 

C
o 

+ + + + + + (*) 

S: screening; C: bevestiging 
(*) Enkel te bepalen bij een totaalvalidatie 
 
Opmerkingen:  

• De identificatielimiet (LOD) en kwantificatielimiet (LOQ) moeten niet bepaald worden 
• De aantoonbaarheid van de verschillende parameters in de diverse matrices moet 

gerelateerd worden aan de respectievelijke MRL's of MRPL's. 
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3.3.1. Totaalvalidatie 

Wanneer het laboratorium een flexibele scope aanvraagt voor één of meerdere 
matrixcategorieën, dient het een totaalvalidatie uitgevoerd te hebben in een representatieve 
matrix behorende tot één van de matrixsubcategorieën van deze matrixcategorie(ën). Als het 
laboratorium reeds een accreditatie bezit voor de overkoepelende matrixgroep ‘biolgische 
matrices met inbegrip van levensmiddelen en water, dient tevens een totaalvalidatie uitgevoerd 
te worden in één van de matrixsubcategorieën indien men een nieuwe matrixcategorie wenst 
toe te voegen onder flexibele scope. 
 
Wanneer het laboratorium een flexibele scope aanvraagt voor één of meerdere 
hoofdparameters, dient het tevens een totaalvalidatie uitgevoerd te hebben, en dit voor de in de 
betreffende matrix meest relevante parameters behorende tot deze hoofdparameter(s). Ook 
wanneer het laboratorium reeds geaccrediteerd is voor een overkoepelende parametergroep, 
kan onder flexibele scope enkel een hoofdparameter toegevoegd worden na een totaalvalidatie. 
 
3.3.1.1. Kwalitatieve methodes 

Voor de totaalvalidatie van een kwalitatieve screeningsmethode dient de aantoonbaarheidsgrens 
(CCß), de selectiviteit/specificiteit en de toepasbaarheid/robuustheid/stabiliteit bepaald te 
worden. Voor een bevestigingsmethode dient daaraan de beslissingsgrens (CCα) toegevoegd te 
worden. 
 
3.3.1.2. Kwantitatieve methodes 

Voor de totaalvalidatie van een kwantitatieve screeningsmethode dient de
 aantoonbaarheidsgrens (CCß), de precisie, de selectiviteit/specificiteit en de 
toepasbaarheid/robuustheid/stabiliteit bepaald te worden. Voor een bevestigingsmethode dient 
daaraan de beslissingsgrens (CCα) en de juistheid/terugvinding toegevoegd te worden. 

3.3.2. Secundaire validatie 

Wanneer het laboratorium een nieuwe matrixsubcategorie wenst toe te voegen aan een 
matrixcategorie, waarvoor het reeds een flexibele scope bezit, volstaat een secundaire validatie. 
Ook voor het toevoegen van een nieuwe parameter (analyt) die behoort tot de hoofdparameter 
of parametergroep (voor de parametergroepen V, VI en VII) waarvoor het laboratorium een 
flexibele scope bezit, volstaat een secundaire validatie. 
 
Een secundaire validatie is tevens toegestaan wanneer het laboratorium de matrixcategorie 
‘Unieke matrices’ wenst op te nemen voor matrices die slechts oc-casioneel uitgevoerd worden. 
Hierbij dienen wel de nodige controles op de betreffende matrix ingebouwd te worden bij elke 
meetreeks. 

 
3.3.2.1. Kwalitatieve methodes 

Voor de secundaire validatie van een kwalitatieve screenings- en bevestigingsmethode dienen 
dezelfde prestatiekenmerken bepaald te worden als bij een totaalvalidatie. Er kan echter 
geopteerd worden om deze validatie uit te voeren op een beperkt aantal monsters (minimum 3).  
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3.3.2.2. Kwantitatieve methodes 

Ook voor een kwantitatieve screenings- en bevestigingsmethode dienen dezelfde 
prestatiekenmerken bepaald te worden als bij een totaalvalidatie, met een beperking op het 
aantal monsters dat voor de validatiestudie wordt gebruikt. 
 
Voorbeelden bij 3.3.2.1. en 3.3.2.2.: 
Voor bepaling van de aantoonbaarheidsgrens (CCß) en de beslissingsgrens (CCα) kan de 
herhaalbaarheid (in 6-voud) op een beperkt aantal monsters (minimum 3) bepaald worden op 
MRL/MRPL niveau, aangevuld met 3 belaste monsters op een relevant concentratieniveau 
verschillend van de MRL/MRPL. CCß en CCα kunnen dan, samen met de 
intralabreproduceerbaarheid, verder uitgebouwd worden door het laten meelopen van belaste 
stalen op deze niveaus. 
Bv. selectiviteit/specificiteit van de methode kan bepaald worden op een beperkt aantal 
monsters (3 blanco’s en 3 belaste monsters).  
 
Indien uit de secundaire validatie blijkt dat niet wordt voldaan aan de vooropgelegde 
prestatiecriteria, dient het laboratorium de methode kritisch te herbekijken en eventueel te 
wijzigen. Na wijziging 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 
validatievereisten, 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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Voorbeelden: 
 
Voorbeeld 1: 
Het laboratorium krijgt een aanvraag van een klant voor het uitvoeren van een analyse onder 
accreditatie in varkenslever (= matrixsubcategorie “Lever”), waarvoor het lab nog geen 
validatie verricht heeft.  
Het laboratorium bezit wel een accreditatie met flexibele scope voor de overkoepelende 
matrixcategorie “Dierlijke weefsels”. In dit geval volstaat het om een secundaire validatie uit te 
voeren in de representatieve matrix varkenslever.  
Deze matrix kan na succesvolle afronding van het validatieproces en goedkeuring door het 
management toegevoegd worden aan de gedetailleerde lijst van geaccrediteerde activiteiten van 
het laboratorium, zonder tussenkomst van BELAC.  
 
Als het lab nog niet geaccrediteerd is voor de overkoepelende matrixcategorie “Dierlijke 
weefsels”, noch voor de overkoepelende matrixgroep “Biologische matrices met inbegrip van 
levensmiddelen en water”, dient een uitbreidingsaanvraag bij BELAC ingediend te worden. 
Indien het laboratorium wel reeds een accreditatie zou bezitten met flexibele scope voor de 
overkoepelende matrixgroep “Biologische matrices met inbegrip van levensmiddelen en water” 
maar binnen deze matrixgroep nog geen validatie heeft verricht in de matrixcategorie “Dierlijke 
weefsels”, volstaat het om een totaalvalidatie uit te voeren voor de representatieve matrix 
varkenslever. Deze matrix kan na succesvolle afronding van het validatieproces en goedkeuring 
door het management toegevoegd worden aan de gedetailleerde lijst van geaccrediteerde 
activiteiten van het laboratorium, zonder tussenkomst van BELAC.  
 

Secundaire validatie in representatieve matrix 
 

Enkel mogelijk indien reeds geaccrediteerd 
voor tenminste 4 matrixcategorieën 
 

Totaalvalidatie in representatieve matrix van 
minstens 1 matrixsubcategorie 

Aanvraag voor : 

Totaalvalidatie in representatieve matrix  

Matrixsubcategorie 
Vb. vlees 

 

Totaalvalidatie in representatieve matrix van 
minstens 1 matrixsubcategorie 

Matrixcategorie 
Vb. dierlijke weefsels 

JA 

NEE 

JA 

NEE 

Matrixgroep 
“Biologische 

matrices ???en 
water” 

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)categoriën 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 

F
LE

X
IB

ILIT
E

IT
 

Al geaccrediteerd  
voor overkoepelende 

matrixcategorie? 

Al geaccrediteerd  
voor overkoepelende 

matrixgroep? 

(∗∗) 

(∗∗) 

(∗∗) 
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Voorbeeld 2: 
Het laboratorium krijgt een aanvraag van een klant voor het uitvoeren van een analyse onder 
accreditatie in runderfaeces (= matrixsubcategorie “Faeces”), en heeft nog geen validatie 
verricht in de matrixcategorie “Dierlijke excretieproducten en water”.  
Het laboratorium bezit wel een accreditatie met flexibele scope voor de overkoepelende 
matrixgroep “Biologische matrices met inbegrip van levensmiddelen en water”. In dit geval 
volstaat het om een totaalvalidatie uit te voeren voor de representatieve matrix runderfaeces.,. 
Deze matrix kan na succesvolle afronding van het  validatieproces en goedkeuring door het 
management toegevoegd worden aan de gedetailleerde lijst van geaccrediteerde activiteiten van 
het laboratorium, zonder tussenkomst van BELAC.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaalvalidatie voor de (in de 
betreffende matrix(ces)) meest 
relevante parameters 

Aanvraag voor : 

Enkel mogelijk indien het 
laboratorium reeds geaccrediteerd is 
voor tenminste de helft van de 
hoofdparameters, 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 
(gedetailleerde) 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. salmeterol 

(∗) Secundaire validatie  

Totaalvalidatie (vaste scope) 

Hoofdparameter 
Vb. Stoffen met estrogene, 

androgene of gestagene 
werking  

Parametergroep 
‘Diergeneesmiddelen’ 

JA 

NEE 
Totaalvalidatie voor de (in de 
betreffende matrix(ces)) meest 
relevante parameters 

F
LE

X
IB

ILIT
E

IT
 

Al geaccrediteerd  
voor overkoepelende  

hoofdparameter ? 

JA 

NEE 

(∗) 

(∗∗) 

(∗∗) 

Al geaccrediteerd  
voor overkoepelende  

parametergroep ? 
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4. TECHNISCHE BIJLAGE VAN HET ACCREDITATIECERTIFICAAT 

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

Matrices:   
Eén of meerdere specifieke 
matrixsubcategorieën 

  

Eén of meerdere 
matrixcategorieën 

  

Matrixgroep ‘Biologische 
matrices met inbegrip van 
levensmiddelen en water  

  

 
met de volgende parameters: 
 
 Parameters:  
 Eén of meerdere specifieke 

parameters (analyten) 
 

 Eén of meerdere 
hoofdparameters 

 

 Eén of meerdere 
parametergroepen 

 

 
en met vermelding van de algemene testtechniek(en) 
 
  Algemene testtechniek 
  GC-MS, LC-MS, ……… 

 
Verder is er een duidelijke verwijzing naar flexibele scope en naar de gedetailleerde en 
geactualiseerde lijst (die in het laboratorium op elk moment en op eenvoudig verzoek 
beschikbaar moet zijn voor BELAC en de klant).  
In deze gedetailleerde lijst dient volgende informatie opgelijst te worden : 
 

• de individuele matrices en parameters waarop de totaalvalidaties en secundaire validaties 
werden uitgevoerd (met eenvoudige link naar het betreffende validatiedossier) 

 
• de interne code van de methode;  
• de aanduiding of het een kwalitatieve of kwantitatieve analyse betreft  
• de aanduiding of het een screening en/of bevestiging betreft  
• de datum vanaf wanneer de analyse is vrijgegeven onder accreditatie (na formele 

goedkeuring door het management)    
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Voorbeelden: 
 

Voorbeeld 1: Met flexibiliteit beperkt tot de matrices die worden geanalyseerd 
 

Matrixcategorie/matrixgroep 
(*) 

Parameters Algemene testtechniek(en) 

Dierlijke weefsels Chlooramphenicol LC-MS/MS 
Biologische matrices met 
inbegrip van levensmiddelen 
en water 

Clenbuterol LC-MS, GC-MS/MS 

 
(*) Het laboratorium heeft de toelating om in het kader van zijn accreditatie de testen voor alle matrices behorende 
tot de vermelde matrixcategorie(ën)/matrixgroep(en) uit te voeren. 
Deze toelating wordt gegeven onder voorwaarde van het uitvoeren van een aangepaste validatie overeenkomstig 
een globaal validatieconcept opgenomen in het kwaliteitssysteem van het laboratorium (conform BELAC 
document 2-105).Het laboratorium houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geactualiseerde lijst bij van de 
specifieke beproevingen die onder voornoemde beschrijving vallen (conform BELAC document 2-105).  
 
  
Voorbeeld 2: Met flexibiliteit beperkt tot de groep van parameters die worden bepaald 

 
Matrices  Hoofdparameter/Parametergroep 

(**) 
Algemene testtechniek(en) 

Nier Stoffen met anabole werking en 
niet-toegestane stoffen 

GC-MS 

Lever Diergeneesmiddelen GC-MS en LC-MS/MS 
 

(**) Het laboratorium heeft de toelating om in het kader van zijn accreditatie de testen voor alle parameters 
behorende tot de vermelde hoofdparameter(s)/parametergroep(en) in de vermelde matrices uit te voeren. 
Deze toelating wordt gegeven onder voorwaarde van het uitvoeren van een aangepaste validatie overeenkomstig 
een globaal validatieconcept opgenomen in het kwaliteitssysteem van het laboratorium (conform BELAC 
document 2-105). 
Het laboratorium houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geactualiseerde lijst bij van de specifieke 
beproevingen die onder voornoemde beschrijving vallen (conform BELAC document 2-105).  

 
 

Voorbeeld 3: Met flexibiliteit voor de matrices die worden geanalyseerd en de gemeten 
parameters die worden bepaald: 

 
Matrixcategorie/matrixgroep 

(***) 
Hoofdparameter/Parametergroep 

(***) 
Algemene 

testtechniek(en) 
Dierlijke weefsels Stoffen met anabole werking en 

niet-toegestane stoffen 
GC-MS en LC-MS/MS 

Biologische matrices met 
inbegrip van levensmiddelen 
en water  

Diergeneesmiddelen GC-MS en LC-MS/MS 

 
(***) Het laboratorium heeft de toelating om in het kader van zijn accreditatie de testen voor alle parameters 
behorende tot de vermelde hoofdparameter(s)/parametergroep(en) in alle matrices behorende tot de vermelde 
matrixcategorie(ën)/matrixgroep(en) uit te voeren. 
Deze toelating wordt gegeven onder voorwaarde van het uitvoeren van een aangepaste validatie overeenkomstig 
een globaal validatieconcept opgenomen in het kwaliteitssysteem van het laboratorium (conform BELAC 
document 2-105). 
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Het laboratorium houdt, ten behoeve van elke aanvrager, een geactualiseerde lijst bij van de specifieke 
beproevingen die onder voornoemde beschrijving vallen (conform BELAC document 2-105).  
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