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Het Comité Bemonsteringsprotocol 

 
1.  Definities:  
In dit document wordt verstaan onder: 

„partij”: een identificeerbare, in één keer geleverde hoeveelheid van een bepaald levensmiddel met 
gemeenschappelijke kenmerken, (zoals oorsprong, soort, verpakkingstype, verpakker, 
geadresseerde of merktekens),; 

„subpartij”: deel van een grote partij dat voor bemonsteringsdoeleinden van die partij is 
afgescheiden; elke subpartij moet fysiek van de hoofdpartij gescheiden zijn en moet kunnen worden 
geïdentificeerd; 

„basismonster”: een hoeveelheid product die op één plaats uit de partij of de subpartij is genomen; 

„verzamelmonster”: het totaal van alle uit de partij of de subpartij genomen basismonsters; 
verzamelmonsters worden geacht representatief te zijn voor de partijen of subpartijen waaruit ze zijn 
genomen; 

„laboratoriummonster”: een monster dat voor het laboratorium bestemd is. 

 
2. Algemene bepalingen:  
Basismonsters 

De basismonsters worden zoveel mogelijk op verschillende plaatsen uit de partij of de subpartij 
genomen.  

Bereiding van het verzamelmonster 

Het verzamelmonster wordt verkregen door de basismonsters door elkaar te mengen. 

Verpakking en verzending van de monsters 

Elk monster wordt in een schone recipiënt van inert materiaal geplaatst die voldoende bescherming 
biedt tegen verontreiniging en beschadiging tijdens het vervoer. Voorts worden de nodige 
voorzorgsmaatregelen genomen om verandering in de samenstelling van het monster tijdens 
vervoer of opslag te voorkomen. 

Verzegeling en etikettering van de verzamelmonsters 

Elk officieel verzamelmonster wordt op de plaats van bemonstering verzegeld en geïdentificeerd. 
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3. Bemonstering van verschillende soorten partijen  

Levensmiddelen kunnen in de handel worden gebracht in bulk, in containers of in afzonderlijke 
verpakkingen zoals balen, zakken, detailverpakkingen enz. Levensmiddelen mogen ongeacht de 
verpakkingsvorm worden bemonsterd. 

 

3.1  Verpakte goederen 

Onverminderd de specifieke bepalingen in andere punten van dit document mag voor de 
bemonstering van partijen die in afzonderlijke verpakkingen (zoals balen, zakken, 
detailverpakkingen, big bags enz.) worden verkocht de volgende formule gehanteerd:  

 

Bemonsteringsfrequentie (BF) n = √aantal verpakkingen 

— bemonsteringsfrequentie (BF): elke n-de afzonderlijke verpakking waaruit een basismonster moet 
worden genomen (cijfers achter de komma worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal). 

Het basismonster weegt minimaal 25 gram, tenzij anders bepaald in dit document. Het 
verzamelmonster weegt tenminste 500 gram, tenzij anders bepaald in dit document.  

 

3.2 Algemeen overzicht van de bemonsteringswijze van bulkproducten 

Onverminderd de specifieke bepalingen in andere punten van dit document mag voor de 
bemonstering van partijen die in bulk worden geleverd de volgende tabel worden gehanteerd:  

Verdeling van partijen in subpartijen naar gelang van het product en het gewicht van de partij 

Product Gewicht van de 
partij (ton) 

Gewicht van de 
subpartijen of 
aantal 
subpartijen 

Aantal 
basismonsters 

Gewicht 
verzamelmonster 
(kg) 

Bulkproducten > 1500 500 ton 25 Minimaal 5 kg 

>300 en <1500 Max 500 ton 25 Minimaal 5 kg 

> 50 en < 300 Max 100 ton 25 Minimaal 5 kg 

< 50 Max 50 ton 5 Minimaal 2 kg 

 


