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Keuringsinstelling Type A

Monstername in het kader van:

* bepaling van residuen en contaminanten

* bepaling van bruinrot/ringrot

Werkinstructie WI-10-XX en lijst van de relevante 

wetgeving (*)

Beoordeling van analyseresultaten met betrekking tot 

residuen en contaminanten

Werkinstructie WI-10-XX en lijst van de relevante 

wetgeving (*)

Dierlijke weefsels en levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong (afkomstig van verwerkende bedrijven, 

handelaars en producenten)

Monstername in het kader van:

* bepaling van residuen en contaminanten

Werkinstructie WI-10-XX en lijst van de relevante 

wetgeving (*)

Monsternamens

Code Keuringsmethode / Normatief documentType keuringToepassingsgebied

Zaden, plant- en pootgoed, levensmiddelen en 

diervoeders van plantaardige oorsprong (afkomstig 

van verwerkende bedrijven, handelaars en 

producenten)

WI-10-

XX

(*) Actuele lijst van de relevante regelgeving is ter beschikking bij CKCert.
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Keuringsinstelling Type A

CT Groenten en fruit Niveau telerverenigingen of telers:

- Steekproefbepaling (nemen steekproef)

- Visuele inspecties producten

- Controle van de normen inzake aanduidingen, 

kwaliteitseisen (vorm, grootte, kleur, etc.), sorteringseisen en 

inhoud (stuks of kg).

Eigen inspectiemethode, gebaseerd op het 

Reglement voor gebruik Flandria, Flandria 

Productspecificaties (rubrieken 2, 3, 5 & 6) en 

Lastenboeken (rubrieken 2 & 3) ; publiek 

beschikbaar mits pwd-toegang) 

Eigenaar: LAVA

Melkveebedrijf, productie van rauwe volle en 

afgeroomde melk 

Société de bétail de lait, producteur de lait cru 

Milk cattle company, production of raw milk

Inspectie melkwinning

Inspection d’extraction de lait

Inspection of milk extraction

Lastenboek Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)

 

Cahier de charges Qualité Filière Lait (QFL)Dairy 

Quality Assurance (QFL) 

Scheme Dairy Quality Assurance (DQA)

 IKM/QFL/QMK 

 FLANDRIA-lastenboek
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