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Aanvraagformulier analyses nr°: 
 

Klant:  Taal beproevingsverslag  
    O Nederlands O Frans     O Engels   
 
Afzonderlijke rapporten (per staal)  
 O ja O neen 
 
Verzendingswijze    

O per post O E-mail  

Contactpersoon: 
 

E-mail:  

Tel.:  

Overzicht informatie stalen 

Referentie 
BRUCEFO 

Beschrijving staal 
Referentie 

klant 
Productie-

datum 
Verval- 
datum 

Bewaaromstandigheden 

 
1. 

    
O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries   

 
2. 

    
O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries   

 
3. 

    
O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries   

 
4. 

    
O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries   

 
5. 

    
O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries   

 
6. 

    
O Gekoeld O Kamer T° O Diepvries   
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CHEMISCHE ANALYSES 
Stalen uitdrukken in eenheden van: ☐ gewicht (/g of /100g) of ☐ volume (/L of /100mL) 

Parameters Stalen 

☐ Nutritionele samenstelling (Mogelijkheid om parameters met ☐ apart aan te vragen): 

 ☐ Totaal asgehalte / Totaal mineralen (B) 

              ☐ Natrium (B) - ☐ Zoutgehalte (berekening via natrium) 

 ☐ Totaal eiwitgehalte (B) 

 ☐ Totaal vochtgehalte (B) 

              Totaal suikergehalte (Duidt één van de volgende opties aan): 

                       ☐ Luff-Schoorl ☐ Berekening via suikerprofiel (HPLC) 

 ☐ Totaal vetgehalte (B) 

              Vetzuurprofiel (GC) (Duidt één van de volgende opties aan):  

                       ☐ Niet-gesatureerde, monogesatureerde en polygesatureerde vetzuren (B)  

                           + Trans-, omega 3- en omega 6-vetzuren 

                       ☐ Complex profiel 

              Totaal carbohydraten (Berekening energetische waarden in kcal en kJ) 

☐ Voedingsvezels (B) 

☐ Nutri-Score 

 

Suikerprofiel (HPLC) (B): ☐ Glucose ☐ Fructose ☐ Maltose ☐ Lactose ☐ Saccharose  
Parameters Stalen Parameters Stalen 

☐ Nitriet en nitraat vlees  ☐ pH  
☐ Totaal stikstofgehalte  ☐ Wateractiviteit  
☐ Collageen  ☐ Sulfiet  
Alcohol: ☐ Totaal ☐ Sporen(GC)  ☐ Gluten (allergeen)  
☐ Melkeiwitten (allergeen)  ☐ Andere allergenen: …………………………  

Andere mineralen:  

☐ Kalium  

☐ Calcium  

☐ Magnesium  

☐ Ijzer  

☐ Koper 

 

Zware metalen:  

☐ Lood  

☐ Mangaan  

☐ Cadmium  

☐ Nikkel  

☐ Kwik  

☐ Arseen 

 

☐ Andere:  

Opmerkingen / Referenties: 

(B): Geaccrediteerde analyses door Belac 
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MICROBIOLOGISCHE ANALYSES 

Stalen uitdrukken in eenheden van: ☐ gewicht (KVE/g) of ☐ volume (KVE/mL) 
Parameters Stalen Parameters Stalen 

☐ Totaal aëroben, kiemgetal bij 30 °C (B)  ☐ Totaal anaëroben, kiemgetal  
☐ Totaal aëroben, kiemgetal bij 22 °C   ☐ Lactobacillus  
☐ Totaal aëroben, kiemgetal bij 37 °C  ☐ Sulfietreducerende anaëroben  
☐ Gisten (B)  ☐ Clostridium perfringens  
☐ Schimmels (B)  ☐ Clostridium botulinum  
☐ Osmofiele gisten  ☐ Aangenomen pathogene stafylokokken (B)  
☐ Xerofiele schimmels  ☐ (Aangenomen) Bacillus cereus  
☐ Enterobacteriaceae  ☐ Campylobacter  
☐ E. coli (B)  Salmonella: ☐ /25g (detectie) (B) ☐ /……g  
☐ STEC  Listeria: ☐ /25g (detectie) (B)  ☐ /g  
☐ Andere:  

Opmerkingen/Referenties: 

(B): Geaccrediteerde analyses door Belac 
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WATERANALYSES 
Parameters Stalen 

☐ Basisprofiel drinkbaarheid chemische parameters: 

pH, conductiviteit, nitriet, nitraat en ammonium 
 

☐ Basisprofiel drinkbaarheid microbiologische parameters: 

Totaal aëroben (kiemgetal bij 22 °C), fecale streptokokken, coliformen bij 37 °C, E. coli  
en Pseudomonas aeruginosa 

 

Parameters op basis van de behandeling van het leidingwater: 

     ☐ Fecale streptokokken                                  

     ☐ E. coli                                                          

     ☐ Pseudomonas aeruginosa 

     ☐ Totaal aëroben (kiemgetal bij 22 °C) 

     ☐ Totaal aëroben (kiemgetal bij 37 °C) 

     ☐ Nitriet 

     ☐ Natrium (B) 

     ☐ Residueel vrij chloor 

     ☐ Zware metalen (zie lijst hieronder) 

 

Parameters Stalen Parameters Stalen 

☐ pH   ☐ Asgehalte  
☐ Conductiviteit  ☐ Totaal drogestofgehalte (TS)  
☐ Ammonium  ☐ Totaal opgeloste deeltjes (TDS)  
☐ Kleur (Pt/Co)  ☐ Totaal deeltjes in suspensie (TSS)  
☐ Totaal opgeloste zuurstof (DO)  ☐ Turbiditeit  

Andere kationen buiten natrium: 

☐ Kalium  

☐ Calcium  

☐ Magnesium  

☐ Ijzer  

☐ Koper 

 

Andere anionen buiten nitriet: 

☐ Carbonaat 

☐ Bicarbonaat 

☐ Chloride 

☐ Nitraat 

☐ Sulfaat 

☐ Fosfaat 

 

☐ Totale hardheid  ☐ Tijdelijke hardheid  

Zware metalen:  

☐ Lood  

☐ Mangaan  

☐ Cadmium  

☐ Nikkel  

☐ Kwik  

☐ Arseen 

 

☐ Permanganaatgetal / oxideerbaarheid 

bij warmte 
 

☐ Biochemisch zuurstofverbruik na 5 

dagen (BZV5) 
 

☐ Chemisch zuurstofverbruik (CZV)  
☐ Legionella  
☐ Coliformen  

☐ Andere: 

 
 

Opmerkingen/Referenties: 

(B): Geaccrediteerde analyses door Belac 
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Algemene voorwaarden 

 
1. Analysetermijn 
 

De analysetermijn is afhankelijk van de werklast op het moment van ontvangst van de stalen, die 
momenteel ongeveer …… werkdagen bedraagt.  
 

2. Extra diensten 

Het homogeniseren van de stalen, de verwijdering van het afval en de interpretatie van de resultaten 
bieden we u gratis aan. 

3. Interpretatie resultaten 
 

☐ BRUCEFO bepaalt de parameters op basis van beschikbare criteria en referenties. De eventuele 

conformiteitsverklaring van het staal gebeurt door toetsing van de analyseresultaten aan de 
voornoemde criteria en referenties zonder rekening te houden met de technische meetonzekerheid. 

 

☐ De klant communiceert aan BRUCEFO de te onderzoeken parameters en de overeenkomstige 

criteria. BRUCEFO doet een (indicatieve) conformiteitsverklaring van de stalen door de resultaten te 
toetsen aan deze criteria zonder rekening te houden met de technische meetonzekerheid. 

 

☐ De klant bepaalt zelf de te onderzoeken parameters zonder criteria te communiceren aan 

BRUCEFO. Er kan bijgevolg geen (indicatieve) conformiteitsverklaring vermeld worden op het 
analyseverslag. De klant is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de resultaten. 

 
 

BRUCEFO staat tot uw dienst voor allerhande advies.  
 

4. Meldingsplicht 
 
Volgens artikel 8.§1 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 zijn alle operatoren onderworpen 
aan de meldingsplicht.  

 
De klant wordt door BRUCEFO op de hoogte gebracht indien er de aanwezigheid van een 
meldingsplichtige pathogeen wordt vastgesteld.  
Bij ondertekening van deze offerte, verbindt de klant zich ertoe om binnen de werkdag de verplichte 
melding aan het FAVV uit te voeren en om BRUCEFO een bewijs van deze melding te bezorgen. 
 
Indien BRUCEFO geen bewijs van melding binnen de werkdag heeft ontvangen, zal BRUCEFO de 
melding doen bij het FAVV met de notie dat de klant werd op de hoogte gebracht en het laboratorium 
geen bewijs van melding heeft bezorgd. 
 
De eventuele kosten voor bevestigingsanalyses of stereotypering zijn ten laste van de klant. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@brucefo.be


 
 

BRUCEFO – Brussels Centre For Food Expertises 
Industrielaan, 200 - B-1070 Brussel - T 02/800 39 00 - info@brucefo.be - www.brucefo.be 

BRUCEFO_FORM010_N_V18_15-09-2022 

 
5. Staatssteun 

 
Gezien Brucefo een overheidsinstelling is, wordt het verschil van de tarieven van Brucefo met de 
marktprijs en toegekende kortingen als staatssteun beschouwd. Om die zo groot mogelijk in te 
schatten, wordt de helft van de totale analysekosten zonder korting genomen en wordt daarbij de 
toegekende korting bijgeteld: € ……………. 

Bij het ondertekenen van deze offerte, verklaart de klant op eer dat deze steun, die de klant zal worden 
verleend in het kader van 

☐ Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
op de-minimissteun met als plafond € 200.000 staatssteun over 3 opeenvolgende jaren,  

☐ Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
op de-minimissteun in de landbouwsector met als plafond € 20.000 staatssteun over 3 opeenvolgende 
jaren,  

☐ Verordening (EU) nr. 717/2014 van de commissie van 27 juni 2014 betreffende de toepassing van 

de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun in de visserij- en aquacultuursector met als plafond € 30.000 staatssteun over 3 
opeenvolgende jaren,  

niet zal leiden tot overschrijding van het plafond dat is toegestaan in het kader van diezelfde 
verordening en/of door andere de-minimisverordeningen.  

De klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van het totaal verkregen staatssteun en voor de 

controle op het niet overschrijden van de te respecteren drempel. 

6. Prijsberekening 
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7. Vertrouwelijkheid  

 
Het analyserapport is vertrouwelijk en bedoeld voor het unieke gebruik van de klant. BRUCEFO wijst 
elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dit rapport, de ontvangers van het 
rapport zijn als enige verantwoordelijk voor de exploitatie en verspreiding ervan. De reproductie van dit 
rapport is alleen toegestaan in de integrale vorm. 
 
De gegevens van klanten, hun stalen en hun analyseresultaten zijn vertrouwelijk. De exploitatie en 
verspreiding van deze gegevens door het laboratorium aan derden zijn niet toegestaan conform aan de 
norm ISO 17025 en het GDPR-kader tenzij na uitdrukkelijke goedkeuring van de klant. 
 

BRUCEFO en de klant zijn elk in het bezit van een getekend exemplaar van dit document. 

8. Facturatie 
 
De factuur wordt verstuurd na het versturen van het analyserapport. De klant heeft een termijn van 30 
dagen na facturatiedatum om de factuur te betalen. 

 
 

Voor akkoord klant   
(Naam, hoedanigheid, datum en handtekening) 
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