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ALGEMEEN

De rapportering wordt uitgevoerd overeenkomstig BAM/deel 8/20. Het monsternameverslag
opgemaakt op basis van de veldregistraties (monsternameformulier) wordt toegevoegd aan het
analyseverslag of in het analyseverslag verwerkt.
Onverminderd de bepalingen van BAM/deel 8/20 moeten de volgende gegevens vermeld worden
op het analyserapport:
a. briefpapier van het laboratorium met minimaal vermelding van naam, adres, telefoon, e-mail;
b. uniek rapportnummer;
c. uniek nummer monster en, indien van toepassing, nummer monster toegekend door de
mestbank via SMIL 1;
d. datum en uur van de monstername;
e. naam van de monsternemer. Als het laboratorium specifieke identificatienummers hanteert
voor zijn monsternemers, wordt dat nummer eveneens op het verslag vermeld. Als het
monster niet genomen is door een monsternemer verbonden aan het laboratorium, moet dat
uitdrukkelijk vermeld worden op het analyserapport.
f. opdrachtgever aanwezig bij de monstername (J/N);
g. type verwerkt product (bijvoorbeeld digestaat, compost …) en, indien mogelijk, de mestsoort
waarvan het verwerkte product afkomstig is (bijvoorbeeld gedroogde dikke fractie varkensmest). Daarvoor moet gebruik gemaakt worden van de mestcodes die door de Vlaamse
Landmaatschappij gebruikt worden en zoals opgenomen in SMIL. Dezelfde omschrijving moet
gebruikt worden als de omschrijving die gebruikt wordt op het mestafzetdocument (MAD)
indien van toepassing;
h. omschrijving van de plaats van monstername (bijvoorbeeld container, composteercel …) en of
het monster genomen is uit een partij “tijdens opslag” of “onmiddellijk na verwerking”;
i. gps-coördinaten in WGS84-formaat, in decimale graden tot op 5 decimalen, van de
bemonsterde partij;
j. datum waarop het monster door het laboratorium is ontvangen;
k. datum waarop het monster voor analyse in bewerking is genomen;
l. datum waarop het rapport is verzonden;
m. naam en handtekening van de verantwoordelijke laboratorium (mag eventueel digitaal);
n. naam en adres van degene aan wie het rapport bezorgd wordt.
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EENHEDEN

Het aantal Escherichia coli wordt uitgedrukt in aantal kve/g monster.
Het aantal Enterococcaceae wordt uitgedrukt in aantal kve/g monster.
Salmonella spp. wordt aangegeven als aanwezig of afwezig in 25 g monster.
Voor Escherichia coli, Enterococcaceae en Salmonella spp. worden op het verslag telkens de
resultaten van de 5 afzonderlijk geteste monsters vermeld.
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Staalname Melding Internet Loket (https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/laboratoria-en-staalnemers/SMIL)
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Het aantal Clostridium perfringens wordt uitgedrukt in aantal kve/g monster.
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