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1 Doel 

De handleiding beschrijft de modaliteiten van de applicatie “LABNET” in LIMS.  
 

2 Toepassingsgebied 

De applicatie is bedoeld voor gebruik door zowel interne als externe laboratoria die erkend zijn door DG 
Laboratoria. 
 
 
3 Referenties 
xxx 
 

4 Definities en afkortingen 

De definities en afkortingen gebruikt in DG Laboratoria zijn terug te vinden in het lexicon van DG 
Laboratoria (2014/841/LAB). 
 

5 Labnet 

5.1 Algemeen 
Deze handleiding is bedoeld als leidraad voor de eindgebruiker van de LABNET module en bevat de 
instructies die noodzakelijk zijn om de deelmodules te kunnen gebruiken. 
De handleiding is ingedeeld op basis van de verschillende modules waardoor de gewenste instructies 
makkelijk terug te vinden zijn.  
 
LABNET is de door Siemens ontwikkelde online applicatie. Het gaat om een niet-standaard Unilab-module 
die zowel voor de interne als de externe laboratoria toegankelijk is. 
  
De module omvat meerdere deelmodules: 
 

 
 

1. Generieke info: administratieve gegevens voor de interne/externe laboratoria  
2. Analytische info:  Beheer van analytische gegevens voor de interne/externe laboratoria  
3. Uitbesteding controleprogramma : terbeschikkingstelling van het jaarlijkse controleprogramma voor 

de interne/externe laboratoria, verdeling van de planning over de labs  
 
In de submodule ‘generieke labo-informatie’ (bij dubbelklik op een lijn op de pagina ‘generieke info’ wordt 
een herhaling gegeven van alle labogegevens (adres, het statuut betreffende de erkenning, het adres, het 
generieke e-mailadres voor de mails in verband met de erkenning, voor de verzending van de bestelbons, 
voor de ontvangst van de monsters, de namen van de contactpersonen, de verlofperiodes,…) 
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In de submodule "analytische informatie" kunnen de labogegevens in verband met de analyses waarvoor hij 
erkend wil worden, worden aangepast  Voordat het laboratorium een erkenningsaanvraag kan indienen, 
moet het eerst de bibliotheek parameters/matrices invullen en pas daarna de erkenningsaanvraag in 
LABNET doen. 
 
In de submodule "onderaanneming" kunnen laboratoria zich inschrijven voor het controleprogramma. 
 
5.2 Installatie van LABNET 
Op elke pc waarop labnet moet worden gebruikt, moet eerst Microsoft .Net Framework 2.0 worden 
geïnstalleerd. Deze tool is beschikbaar voor de meeste MS-Windows platformen (Windows 98, Windows-
ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista….). Installeren is niet nodig voor Windows7, dit is 
inbegrepen in het OS van Windows7 zit . De exacte vereisten zijn terug te vinden op 
http://www.microsoft.com/downloads  . 
 
De applicatie is van het ‘Clickonce’ type en moet worden geïnstalleerd vanop een URL-link :  

http://www.favv.be/labos/lims/labnet/ 

  
De applicatie installeert zichzelf en wordt automatisch geüpdated. Telkens wanneer de applicatie wordt 
opgestart, gaat het systeem na of de recentste versie geïnstalleerd is. Op die manier is het FAVV zeker dat 
overal de recentste versie verdeeld is. 

 

Als u op de knop ‘Install’ hebt geklikt, verschijnt het volgende dialoogvenster : 

 

http://www.microsoft.com/downloads
http://www.favv.be/labos/lims/labnet/
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Als u op de knop ‘Install’ hebt geklikt, wordt de applicatie gedownload en vervolgens geïnstalleerd: 

 

Bij 100 % is de installatie volledig. De applicatie wordt opgestart en laat volgend dialoogvenster zien waarin 
de taal kan worden gekozen : 

 
 
U kunt hier uw taal kiezen. Als dat nodig is kunt u de taal nadien nog veranderen via de ‘voorkeuren’ in de 
menubalk. 
Daarna verschijnt het loginvenster : 

 

 
Bij het opstarten van de applicatie wordt een authentificatie gevraagd. 



Handleiding Foodlims – gebruiker: 2.2 Labnet 
 

2014/824/LAB_LABNET Laatste update : 07/11/2018  6/35 
 

De in te geven gebruikersnaam is de login die u gebruikt voor de beveiligde website van het FAVV (die u 
gebruikt voor Extlab, Intralab,…). Een medewerker van het FAVV logt in met Novell-account en paswoord. 
 
Wanneer een nieuw extern lab moet worden geregistreerd, maakt het Foodlimsteam een Unilab-account 
aan en wordt bij ICT een LDAP-account aangevraagd om het lab toegang te geven tot  de applicatie. 
 
 

5.3 De-installatie van LABNET 
De applicatie kan altijd worden gede-installeerd  via Control panel – Add-Remove Programs  
 

 
 

5.4 Upgraden naar een nieuwe versie 
Om te upgraden moet de applicatie worden gede-installeerd zoals aangegeven in 1.3 en opnieuw 
geïnstalleerd zoals aangegeven in 1.2. 
 

5.5 LABNET opstarten 
Wanneer de applicatie wordt opgestart, gaat ze zelf na of eventueel een recentere versie beschikbaar is.  
Als dat zo is wordt die nieuwe versie automatisch gedownload (waarbij eerst wordt gevraagd of dat 
toegestaan is). 
 

 
 
Zodra de applicatie geïnstalleerd is, start ze automatisch op waarbij het volgende scherm verschijnt : 
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In Bestand > voorkeuren kunt u uw taal wijzigen.  
De nieuw gekozen taal wordt echter pas toegepast wanneer u de applicatie opnieuw opstart. 
 

 
 
URL-webservice : hier kan je controleren of de webservice correct werkt.  
 

 
 

5.6 Deelmodule « Generieke info » 
Deze deelmodule  bevat generieke informatie over het laboratorium. 
Alle wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de LABNET verantwoordelijken,  via een mail aan 
labcoordinatie@favv-afsca.be  
 
 
Typ de naam (of een deel van de naam,voorafgaand van een ‘%’ en eindigend met een ‘%’) in het voorzien 
veld, of kies de labcode van het labo waarover je meer info wenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:labcoordinatie@favv-afsca.be
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Wanneer je dubbelklikt op de lijn van het labo, of je klikt onderaan op ‘details’, verschijnt een pop-upscherm 
met meerder tabbladen: 
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5.6.1 Generieke info 

 
 
Alle grijsgetinte gegevens kunnen niet door het lab zelf worden gewijzigd. 
Alleen de vakantieperiode en het vak « commentaar » kunnen door de laboratoria worden gewijzigd. 
In het vak « commentaar» kan het lab zijn vakantieperiodes vermelden als het meer dan een 
vakantieperiode neemt (bijvoorbeeld zomervakantie en kerstvakantie). 
 

5.6.2 Intern FAVV 
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Tab « intern FAVV » geeft informatie over de accreditaties en de erkenningen alsook over de status van het 
lab (erkend / niet erkend / geschorst / ingetrokken / Te hernieuwen). 
 
- Erk.nr. extern: het door Belac, Cofrac, RvA, … toegekende accreditatiedossiernummer,  
- Int: Intern nr. dat binnen het FAVV wordt gebruikt. 
- Werkt voor FAVV: verder verduidelijken 
- Vertrouwelijke info: verder verduidelijken 
- Labo Type: Intern of Extern 
- Actief: verder verduidelijken 
- Appreciatie: verder verduidelijken 
- Huidige status: Status die momenteel van toepassing is + startdatum 
- Nieuwe status: verder verduidelijken 
- PIA-code: interne code voor facturatie-dienst  
- EMAS/ ISO 14001: kan door het lab worden gewijzigd. Het vak wordt aangevinkt als het lab ISO 14001 of 
EMAS gecertificeerd is. 
 
 
Wijzigingen op deze pagina kunnen alleen via de LABNET-verantwoordelijken worden doorgevoerd.  
 

5.6.3 Informatie 

 

 
 
Tab « informatie » geeft de gegevens weer van de dispatching en de contactpersonen van het lab met 
betrekking tot de erkenning, de bestelbons en de ontvangst van monsters. 
 
Het « mailadres erkenning » moet een generiek adres zijn waarnaar alle uitgaande post van DG 
Laboratoria met betrekking tot dienstnota’s, uitnodigingen op vergaderingen, … wordt verzonden. 
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Er mogen alleen wijzigingen worden aangebracht door de LABNET-verantwoordelijken.  
Fouten en/of verbeteringen moeten zodanig aan hen worden doorgestuurd zodat zij de noodzakelijke 
wijzigingen kunnen aanbrengen. 
Het labo kan enkel de taal aanpassen. Dit is de taal van de rapporten die naar dat labo gestuurd worden, 
bv. bestelbon, de taal van de monsters en monsterinfo …. 
 
 
5.6.4 Contact 

 
 
Tab « contactpersonen » bevat de gegevens van de contactpersonen, namelijk de labmanager en de 
kwaliteitsverantwoordelijke. Die gegevens zijn verplicht. 
De laboratoria kunnen andere contactpersonen toevoegen via de knop  
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Om een nieuwe contactpersoon te kunnen opslaan moeten de naam, de functie, het telefoonnummer (in de 
vorm +32 XX XXXXX) en het e-mailadres worden ingevuld. 
 
 

5.7 Deelmodule « Analytische info » : Parameter/Matrix library 
Met deze deelmodule kan het labo zijn « parameter/matrix » bibliotheek invoeren en vervolgens zijn 
erkeningsaanvraag en/of een uitbreiding van zijn erkenningsaanvraag ingeven. 
 

 
 

5.7.1 Parameter/matrix library   

Het lab moet eerst zijn parameters/matrices library invoeren door te klikken op  « library 
Parameters/Matrix » 
 

 
 

 Als de eerst maal wordt opgestart is het onderste deel van het scherm leeg, ook nadat u op de knop 
‘Selecteer’ hebt geklikt. 

 Bovenste deel (filters) : 

 De naam van het labo & de status worden standaard ingevuld zodra iemand van het lab is 
ingelogd (die velden kunnen nooit worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat een lab alleen 
toegang krijgt tot zijn eigen informatie). 

  Met de knop « selecteer » kan men de gegevens terugvinden die overeenstemmen met de 
ingegeven filters (er moet een minimum aantal filters worden ingevoerd). 

 De boomstructuur van matrices en parameters (PR 1 en PR 2) is terug te vinden op intralab 
http://intralab/labo/foodlims-nl/modules/  

5.7.2 Gebruikersinterface : gegevens filteren 

In dit deel wordt uitgelegd hoe de filters in LABNET moeten worden gebruikt. 
 

http://intralab/labo/foodlims-nl/modules/
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 Klik op « selecteer » om de hele library van het lab te kunnen inkijken zonder de velden matrix, 
parameter … bovenaan op het scherm in te vullen. 

 
 

 Zet een filter op matrix level 1 en level 2 en op parameter level 1 

 
 

 Filteren op accreditatiegegevens 
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  (=geaccrediteerd) 

(= accreditatie maakt niet uit) 

(= geen accreditatie) 
 

 Filteren op een deel van een woord 

U kunt de wildcard (%) gebruiken voor: parameters van level 1 en 2 (PRL1, PRL2),  de parameter en de 
techniek.  Met de wildcard kunt u snel gegevens opzoeken op basis van een deel van een woord. 
 

 
 

5.7.3 Gebruikersinterface : hoe de layout veranderen ? 

 Sorteren : klik in de kolomkop op het pijltje: 

Filter waar aangevinkt 

Filter waar aangevinkt of NIET 

Filter waar NIET aangevinkt 
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o Pijltje wijst naar beneden: sortering van A -> Z 
o Pijltje wijst naar boven: sortering van Z -> A 
o Geen pijltje: geen sortering,  

 

 
 

                                   
 Kolommen vastzetten (« freeze»)   

 
 

 
 
De vastgezette (freezed) kolommen ( ) blijven links zichtbaar als u naar rechts gaat in de tabel 
De niet-vastgezette (unfreezed) kolommen ( ) verdwijnen als u naar rechts gaat in de tabel 
 

 Volgorde van de kolommen wijzigen: door klikken, slepen en neerzetten 
 

 
 

 Weer te geven/te verbergen kolommen selecteren met « kruisje » links 

 
 
 

Sorterings-marker 
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 Filteren zoals in Excel  
 

 
 

 Eigen layout opslaan voor later gebruik (rechtermuisklik in kolomkop) 

 
 

 Zodra een layout is opgeslagen, wordt die layout standaard gebruikt. Om terug te keren 
naar de oorspronkelijke layout gebruikt u de optie ‘Verwijder layout’. 

 In de opgeslagen layouts worden sorteringen, volgorde van kolommen, filters, lijst van 
kolommen, enz. bewaard. 

 Als een layout wordt verwijderd wordt de standaardlayout toegepast wanneer u een nieuwe 
selectie maakt.  

5.7.4 Een nieuwe parameter/matrixcombinatie toevoegen aan de library 

5.7.4.1 Een nieuwe lijn toevoegen als de tabel  « leeg » is 

 

 
 

 Klik op de onderste lege lijn om ze te kunnen aanpassen. 

 1a/1b: de in de filter gebruikte velden worden automatisch ingevuld en beveiligd in de nieuw 
aangemaakte lijn. 
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 2: de nieuw toegevoegde lijn krijgt een negatief nummer zolang ze nog niet is opgeslagen in 
de databank. Als ze is opgeslagen krijgt ze onderaan op het scherm een nieuw volgnummer 
toegekend.  

 3: als de tabel in ‘edit’ modus is, worden de filters bovenaan op het scherm gedeactiveerd 
en vergrendeld (dus grijsgetint).  

 U verlaat de ‘edit’ modus via de knoppen « Bewaren » of  « Cancel » onderaan op het 
scherm. Op die manier refresht u het scherm.  

 

5.7.4.2  Een nieuwe lijn toevoegen als de tabel NIET « leeg » is 

 
 
 

 De nieuwe lijn is een kopie van de oorspronkelijke lijn. Alleen de parameters worden 
niet gekopieerd.  

 Dat vereenvoudigt het invullen van de tabel (bijvoorbeeld voor bestrijdingsmiddelen). 

 De waarden in de dropdownlijst hangen af van de eerder ingevulde velden: 

1. Matrix1->Matrix2->Matrix3->Matrix4: matrixboom 

 
 

2. Parameter level1->level2-> parameter: parameterboom  
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3. De techniek wordt NIET beperkt door de parameter maar techniek2 is 
afhankelijk van de techniek. De Parameter EN de techniek EN techniek 2 
MOETEN worden ingevuld wanneer een erkenning wordt aangevraagd. 

 
 

 
 

4. Normnummer / Norm  

 

Kies het type norm in de dropdownlijst (ISO, AFNOR, Verordening (EG) …) en voer 
het normnummer manueel in.  

Er bestaat alleen een dropdownlijst voor het normnummer voor 
levensmiddelenmicrobiologie  vooraf vastgelegde lijst voor ISO / AFNOR 
methoden. 
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• De hogere levels worden automatisch ingevuld op basis van de lagere levels 

• De boomstructuren voor parameters en matrices zijn beschikbaar op het internet  http://www.favv-
afsca.fgov.be/laboratoires/labnet/  

5.7.5 Een parameter/matrixcombinatie wijzigen 

Wijzigingen zijn alleen toegestaan als : 

1. Niet eerder een erkenningsaanvraag werd gedaan voor de betreffende lijn 

 Lijnen die reeds zijn aangevraagd maar die nog niet werden beoordeeld door de 
verantwoordelijken van LABNET kunnen op verzoek door die verantwoordelijken weer 
worden vrijgegeven. 

2.  Alleen lijnen waarvoor nog niet eerder een erkenning werd verleend of waarvoor de einddatum is 
bereikt (ingetrokken erkenning) zijn editeerbaar 

 De editeerbare lijnen zijn wit; de beveiligde lijnen (die niet kunnen worden gewijzigd) zijn 
grijs 

 Minder belangrijke informatie kan altijd worden gewijzigd ((#monsters/maand, prijs, termijn) 

5.7.6 Mogelijke statussen voor een parameter/matrixcombinatie 

 
 Niet erkend =   standaard-status voor combinaties die  a) nog niet erkend zijn of b) nog niet 

zijn beoordeeld door de LABNET-verantwoordelijken of c) niet erkend kunnen worden 
omdat zij niet zijn opgenomen in de opdrachten van het Agentschap of d) omdat de 
prestaties ontoereikend zijn .… 

 Erkend: het lab is erkend voor de matrix/parametercombinatie. 

 Bericht: het lab is niet erkend omdat het niet geaccrediteerd is voor die combinatie maar 
mag wel analyses uitvoeren gedurende een welbepaald periode (waarvan steeds de 
einddatum wordt opgegeven). Het bericht wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

 Geschorst : voor een bepaalde duur (ten minste 1 maand maar kan oplopen tot 6 maand).  
Als de schorsing ten einde is wordt de status weer automatisch « Erkend ». 

 Ingetrokken: het lab voldoet niet meer aan de erkenningsvoorwaarden (bijv. verlies van 
accreditatie) maar kan toch een nieuwe erkenningsaanvraag indienen. 

Voorbeelden van statussen 
 

 
 

 Lijn : 528: status = Niet Erkend maar Aangevraagd=niet aangevinkt => Editeerbaar 

http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/labnet/
http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/labnet/
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 Lijn : 529: status = Erkend (vanaf 4/10/2010)=> Niet editeerbaar 

 Lijn : 530 : status = Bericht (vanaf 1/10/2010) => Niet editeerbaar 

 Lijn : 531 : status = Geschorst (vanaf 15/10/2010) => Niet editeerbaar 

 Lijn : 537 : status = ingetrokken (vanaf 15/10/2010) =>Gedeeltelijk editeerbaar, het lab kan zich voor 
dezelfde lijn inschrijven, wellicht na correctie.  

 Lijn : 534, 535 : status = Erkend (vanaf 17/12/2007)=> Niet editeerbaar 

 Lijn : 538 : status = Niet erkend, maar reeds eerder aangevraagd-> LABNET verantwoordelijke 
heeft de lijn reeds geïnterpreteerd maar heeft geen erkenninig toegekend. Het lab kan opnieuw een 
erkenning aanvragen. 

 Lijn : 539 : status = Niet erkend, is aangevraagd door het lab maar de LABNET verantwoordelijke 
heeft de lijn niet beoordeeld 

5.7.7 Een parameter/matrixcombinatie verwijderen 

Alleen bewerkbare lijnen (die in het wit en niet die met grijze achtergrond) kunnen worden verwijderd. 

Selecteer de te verwijderen lijn(en) (shift / ctrl + klik om meerdere lijnen te selecteren) en druk dan op de  
‘Delete’ toets. 

Altijd onderaan op het scherm op « Bewaren » klikken om de wijzigingen in de databank op te slaan. 

5.8 Deelmodule « Analytische info » : Erkenningen aanvragen / beheren 
erkenningen   

 

 
 
Met deze deelmodule kunnen interne/externe laboratoria  : 
 

 Een erkenningsdossier aanmaken en doorsturen naar de LABNET verantwoordelijken 

 De beoordeling van hun erkenningsdossier volgen  
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5.8.1 Nieuw erkenningsdossier aanmaken  

 
 
Kijk eerst na of de parameter/matrixcombinaties waarvoor u een erkeningsaanvraag wil doen nog niet 
eerder werden aangevraagd. 
 
De erkenningsaanvraag kan in meerdere stappen gebeuren : vandaag 3 lijnen, morgen nog 5 lijnen erbij. 
De aanvraag kan ook betrekking hebben op meerdere matrices en moet zich niet noodzakelijk situeren 
binnen één stel van gefilterde gegevens.  
 
Kies de aan te vragen lijnen door ze aan te vinken in « aanvragen ». 
 

 
 
U krijgt dan via knop « Aan te vragen » een gefilterde lijst te zien die alleen de combinaties vermeldt 
waarvoor het laboratorium een erkenning wil aanvragen. 
 

 
 

 0. Klik op knop ‘Aanvragen’ 

 1. Vakje ‘Aanvragen’ -> niet aangevinkt 

 2. Vakje ‘Aangevraagd’ -> aangevinkt  
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 3. Datum van de aanvraag automatisch ingevuld (en beveiligd) 

 4. De aangevraagde lijnen worden aan een nieuw dossier toegewezen 

5.8.2 Een lijn wijzigen 

 Zodra een lijn overgaat naar een erkenningsaanvraag wordt ze beveiligd (kan niet worden 
gewijzigd). 

 
 

 Als een coördinator fouten vindt of bijkomende informatie wenst over een techniek, LOD/LOQ, 
enz… => kan hij een of meer lijnen van een dossier open zetten door het vakje « aangevraagd » uit 
te vinken. 

 
 

 Het lab verbetert de fouten. 

 
 

 Het lab vraagt opnieuw de erkenning van de lijn aan in hetzelfde dossier. 

 
 

 Uiteindelijk beoordeelt de coördinator het volledige dossier. 

5.8.3 Bestaande of ter beoordeling ingediende dossiers raadplegen 

 
 Het lab kan zijn dossiers volgen door het dossiernummer en/of de datum van de aanvraag in te 

geven 

 
 

 Als geen beoordelingsdatum is ingevuld heeft de coördinator het dossier nog niet beoordeeld. 
Zodra die datum wel is ingevuld is de beoordeling voor dat dossier klaar en definitief. 
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 Als de beoordeling klaar is kunnen de niet-erkende lijnen door het lab worden gewijzigd en kan 
erkenning daarvan opnieuw worden aangevraagd in een ander dossier. 

 
 

De facturatie van de administratieve afhandeling en de beoordeling van de dossiers gebeurt volgens 
procedure 2015/986/LAB. Het is duidelijk dat zoveel mogelijk erkenningsaanvragen moeten worden 
samengebracht in zo weinig mogelijk dossiers. 

5.9 Deelmodule « uitbesteding » : inschrijven op het controleprogramma 
Met deze deelmodule kan het controleprogramma beschikbaar worden gesteld aan de laboratoria en kan de 
planning worden gespreid over de laboratoria. 
 

 
 

5.9.1 Publicatie van het controleprogramma ter attentie van de interne/externe laboratoria 

De LABNET verantwoordelijken publiceren de lijnen van het controleprogramma zodat de interne/externe 
laboratoria zich daarvoor kunnen inschrijven. 
Voor de externe labo's worden deze lijnen in dossier gepubliceerd. 
Het betreft de lijnen die ofwel door het FAVV  (dossier "Nt Bet"), ofwel door de operator (dossier "Bet") te 
betalen zijn. 
Indien de dossier betrekking heeft op een raamakkoord, kunnen enkel de labo's die voor dit raamakkoord 
ingeschreven zijn deze dossier zien en de lijnen, die hierop betrekking hebben, raadplegen en zich hiervoor 
inschrijven.  
Alle externe labo's daarentegen kunnen de dossier  zien die betrekking hebben op de door de operator te 
betalen analyses en zich hiervoor inschrijven. 
  
 

 
 
De interne/externe laboratoria worden per mail in kennis gesteld wanneer nieuwe lijnen worden 
gepubliceerd. 
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Er wordt een uiterste datum vastgesteld tot wanneer de interne/externe laboratoria daarop kunnen 
intekenen, bv op 16/05/2014 voor de dossier 21 hierboven. Als die datum verstreken is, nl. om middernacht 
van de vermelde dag, verdwijnen de lijnen van het scherm en kunnen de laboratoria ze dus niet meer zien. 
 
De lijnen waarvoor de laboratoria zich hebben ingeschreven of die hun werden toegewezen blijven ook na 
de uiterste datum zichtbaar. 
 

5.9.2 Inschrijving door de externe laboratoria 

Om zich te kunnen inschrijven, moet het labo eerst het dossiernummer selecteren (met de verschillende 
lijnen) waarvoor het zich wil inschrijven. 
 

 
 

5.9.3 Functionaliteiten voor het filteren van gegevens, voor layout .. 

U vindt in deze rubriek enkele nuttige filterfuncties. 
 

 
 
Als u filtert op matrix level 1 verschijnen alleen de lijnen met die matrix op het scherm. 
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Als u filtert op matrix level 1, matrix level 2 en matrix level 3 verschijnen alleen de lijnen met die matrix op 
het scherm. 
Zo kunt u het programma verlichten voordat u zich inschrijft. 
 

 
 
Als u alle analyses op salmonella wilt opzoeken, bijvoorbeeld in een matrix van level 3, is het gebruik van 
een wildcard (%) toegestaan voor het veld : ‘Te analyseren’, namelijk %salm% 
 

 
Als u een lijnnummer uit het gerationaliseerde controleprogramma intikt, worden de andere filtervelden niet 
meer gecheckt (de lijn van het controleprogramma moet wel altijd toegankelijk zijn voor het lab). 
 

 
(lijnen waarvoor is ingetekend) Filter waar aangevinkt 
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(lijnen waarvoor wel of niet ingetekend) 

 (lijnen waarvoor niet ingetekend is) 
 

 
 
5.9.4 Beschrijvende informatie van lijnen van het controleprogramma  

Om de kolomkoppen te kunnen beschrijven,  wordt het scherm hierna verdeeld in vier « printscreens ». 
 

 
 

 CP Lijn : uniek nummer van een lijn van het gerationaliseerde controleprogramma. 
 Level 1 – Level 4: beschrijving van de matrices. Level 1 is altijd ingevuld. 
 Soort-Categorie-Behandeling: bijkomende informatie over het te nemen monster. 
 # Monsters: totaal aantal monsters dat moet worden genomen 
 N: aantal deelmonsters waarop analyses moeten worden uitgevoerd (bijv. microbiologie: 5, 

histamine : 9, …) 
 Analyse: door komma’s gescheiden lijst van de parameters die op deze matrix moeten worden 

geanalyseerd. De volledige lijst kan worden nagezien door het sublevel te openen. 
 

Filter waar aangevinkt of NIET 

Filter waar NIET aangevinkt 



Handleiding Foodlims – gebruiker: 2.2 Labnet 
 

2014/824/LAB_LABNET Laatste update : 07/11/2018  27/35 
 

 
 

 # Analyses: totaal aantal parameters voor deze lijn van het analyseplan 
 Type monstername: geraamd als vast %  / vast aantal / gewenst aantal  
 Prijs : moet door het lab worden ingevuld = totale prijs van alle op het monster uitgevoerde 

analyses. Bijvoorbeeld : Totale prijs voor E.coli + Enterobacteriën + Salmonella. (prijs enkel voor 
screening, kosten voor bevestiging worden vermeld als commentaar). De opgegeven prijs is 
exclusief BTW. 

 Deltat: doorlooptijd in werkdagen. Het lab wordt achteraf geëvalueerd op naleving van de 
opgegeven doorlooptijden. 

 Accreditatie / Erkend: is het lab geaccrediteerd/erkend voor alle analyses die deel uitmaken van dit 
pakket ?  Dit veld heeft 3 mogelijke waarden : 
 aangevinkt: het lab is geaccrediteerd/erkend voor alle analyses die deel uitmaken van het 

pakket  
 uitgevinkt: het lab is voor geen enkele van de analyses die deel uitmaken van het pakket 

geaccrediteerd/erkend   
 Grijs: het lab is geaccrediteerd/erkend voor sommige van de analyses die deel uitmaken van 

het pakket maar niet voor andere (of er is een bericht gepubliceerd) 
 Teken in : moet door het lab worden aangevinkt om aan te geven dat het wil intekenen.  
 Ingetekend : geeft aan of het lab is ingetekend; als dat zo is wordt de intekendatum automatisch 

ingevuld. 
 Commentaar: veld waarin het lab bijvoorbeeld kan vermelden dat bepaalde analyses pas het jaar 

daarop zullen worden erkend, dat de accreditatie werd aangevraagd maar nog niet werd verleend, 
prijs voor bevestiging van analyses,  enz… 

 Toegewezen: geeft aan of de lijn aan het lab is toegewezen. Dit vakje wordt pas aangevinkt na 
beoordeling door de coördinatoren.  

 Intekenen voor: geeft de datum weer tot wanneer het lab zich voor die lijn kan inschrijven. Het lab 
kan zich inschrijven tot middernacht die dag. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 PP/PR: onderscheid tussen PP voor een groep van parameters en PR voor een individuele 
parameter. PP wordt zelden gebruikt maar PR wordt standaard ingevuld. In sommige gevallen (bijv. 
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bij multiresiduscreening voor bestrijdingsmiddelen) geeft het hoogste level slechts een 
screeningparameter aan terwijl de details alle individuele parameters moeten vermelden. 

 Measurement: in sommige gevallen wordt de meeteenheid bepaald op de lijn van het 
controleprogramma. Het gaat om de eenheid waarin de resultaten moeten worden meegedeeld via  
Extlab. Dit is ook belangrijk voor microbiologische analyses (opsporen in 1g, 10 g, 25g …). 

 Niet uitvoerbaar: moet alleen worden gebruikt in uitzonderlijke omstandigheden: het lab vermeldt 
dat het die parameter niet kan bepalen (bijv. een lab kan slechts 250 van de 260 gevraagde 
bestrijdingsmiddelen bepalen). Normaliter zou het lab alle parameters uit het analyseplan moeten 
kunnen bepalen om in aanmerking te kunnen komen voor toewijzing van uitbestede delen van het 
controleprogramma.  

 CCa-CCb-LOD-LOQ: prestatiecriteria die het lab bereikt voor de betreffende 
matrix/parametercombinatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eenheid : de eenheid die overeenstemt met de ingevulde CCa,CCb,LOD,LOQ … 
 Techniek1 – Techniek2 : door het lab gebruikte methode bij de analyse van de parameter in de 

matrix. Beide velden zijn aan elkaar gelinkt : 
 Als Techniek2 wordt ingevuld  -> het systeem vult automatisch techniek 1 in 
 Als techniek 1 wordt ingevuld -> de lijst van mogelijke waarden voor techniek2 wordt 

beperkt op basis van level 1 
 c-m-M : wordt alleen ingevuld voor microbiologische tests  
 Accreditatie / Erkend : wordt niet manueel ingevuld maar overgenomen uit de waarden uit de 

parameterlibrary (zie punt 13.9.5 hierna) 
 

5.9.5 Intekenen op het controleprogramma  

Dat gebeurt in 5 stappen : 
 

 Stap 1 :  Selecteer een dossier en zoek daarna de "interessante" lijnen, waarbij u gebruik maakt van 
de filterfunctie  

 Stap 2  : De informatie invullen 
  



Handleiding Foodlims – gebruiker: 2.2 Labnet 
 

2014/824/LAB_LABNET Laatste update : 07/11/2018  29/35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe het programma invullen ? 
 

a) Techniek1 & techniek2 & eenheid : kunnen worden gekozen uit een dropdownlijst  
b) Prijs, deltat, CCa, CCb, LOD, LOQ: manueel invullen. Voor de dringende analyses moet soms ook 

een prijs en een termijn ingebracht worden, meer bepaald in het geval van analyses op pesticiden 
in ingevoerde verse producten. 

c) Dubbelklik op kolomkop met aanvinkvakjes om alle vakjes van de kolom tegelijk aan of uit te vinken. 
 
Tip 1. Als u dubbelklikt op een waarde wordt die waarde gekopieerd in alle lege cellen daaronder 
Tip 2. Als u klikt op knop « Kopieer Lab » kopieert het systeem automatisch de gegevens uit de 
LABNET databank in het intekenscherm.  

        
 Via knop :   

 
Het systeem kopieert de gegevens vanuit de parameterlibrary naar de geselecteerde lijn van het CP 
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 Stap 3 : Tussentijds opslaan door vakje « Teken in » aan te vinken. Dat maakt het makkelijker om 
‘interessante’ lijnen terug te vinden. 
Dat vakje kan maar worden aangevinkt/uitgevinkt als alle verplichte velden zijn ingevuld: 

 Voor het controleprogramma : Prijs / Deltat  
 Voor elke parameter :  

 Eenheid / Techniek1 / Techniek2  
 OF Niet uitvoerbaar (niet gedaan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stap 4 : Intekenen, via knop  
Die knop wordt maar actief als voor ten minste één lijn het vakje ‘teken in’ aangevinkt is.  
 
Zodra is ingetekend, wordt ‘teken in’ gedeactiveerd en wordt ’ingetekend’ aangevinkt en de 
intekendatum ingevuld.  

 
De lijnen waarop het lab heeft ingetekend kunnen niet meer worden gewijzigd. De coördinatoren kunnen 
lijnen heractiveren met het oog op bewerking en correctie door de laboratoria. 
 
 
 
 
 
 
 

 Stap 5 : Bevestiging van de inschrijving via printen van een document 
 
Het is voor het laboratorium verplicht zijn inschrijving te bevestigen door het printen van een document, 
anders is zijn inschrijving niet geldig. 
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Zolang de uiterste publicatiedatum niet verstreken is, kan een overzicht van dit document via de knop 
"Preview" verkregen worden. 
In dit overzicht worden enkel de geafficheerde lijnen getoond, het gaat om een niet-geformateerd overzicht 
met de lijnen waarvoor 

• het labo is ingeschreven 
• de inschrijving van het labo lopende is 
• het labo zich niet heeft ingeschreven 

 

 
 
Zolang de publicatiedatum niet verstreken is, kan dit overzicht aan de hand van de knop "dossier afdr" 
geprint worden. 
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Een geformateerd rapport wordt door de report builder @favv aangemaakt en automatisch per mail naar het 
e-mailadres erkenning van het labo verstuurd. Dit rapport is identiek aan het rapport van de eindofferte, 
maar met de vermelding "voorlopig" zolang de uiterste publicatiedatum niet verstreken is. 
 

 
 
Zodra de publicatiedatum verstreken is, moet het labo zelf het initiatief nemen en het definitief rapport via 
deze knop aanvragen.  Het rapport "Procedures raamakkoord analyses" wordt gegenereerd en per mail 
naar het e-mailadres erkenning van het labo gestuurd. 
 
Dit rapport moet correct ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden naar het FAVV. 
 
Hieronder de drie rapporten. 
 

5.9.5.1 Voorlopig rapport 
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5.9.5.2 Definitieve rapport “Procedures raamovereenkomst analyses” 

 

 
 

5.9.5.3 Analyses betalend door derden 

 

 
 
 

5.9.6 Intekenen op controleprogramma - correcties 

De lijnen waarop een lab heeft ingetekend, zijn beveiligd en kunnen dus niet meer worden gewijzigd! 
Na intekening kan de coördinator evenwel bijkomende informatie opvragen, bijvoorbeeld: 

 LOD/LOQ/CCa/CCb: ontbrekende details  
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 Accreditatie / erkenning niet in overeenstemming met de werkelijkheid (zoals ingevuld in 
Lablib) 

 Onrealistische prijzen (bijvoorbeeld fout decimaalteken) 
 Foute technieken of eenheden voor de betreffende parameters  

 
De coördinatoren kunnen de betreffende lijnen opnieuw aanpasbaar maken: het vakje ‘teken in’ wordt 
aangevinkt, het vakje ‘ingetekend’ wordt uitgevinkt en de intekendatum wordt leeggemaakt voor het lab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het betreffende lab wordt er automatisch per mail van in kennis gesteld dat bijkomende informatie wordt 
gevraagd en krijgt enkele dagen de tijd om de correcties aan te brengen. 
Het lab moet binnen die termijn opnieuw de gewone intekenprocedure volgen om in aanmerking te worden 
genomen voor toewijzing.  
 

5.9.7 Aan het lab toegewezen lijnen raadplegen 

Als het lab de LABNET deelmodule « uitbesteding » opent verschijnt het volgende scherm : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de toegewezen lijnen te zien moet het lab de volgende vakjes aanvinken : 
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Als de gebruiker vakje ‘Toegewezen’ aanvinkt, krijgt hij alleen de lijnen te zien die aan zijn lab werden 
toegewezen. De filters ‘teken in’ en ‘ingetekend’ worden daarbij genegeerd.  
 

5.9.8 Lijnen exporteren naar Excel 

Het is mogelijk om de geselecteerde gegevens naar Excel te exporteren vanuit het menu « Bestand » 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Bijlagen en aanverwante documenten 
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