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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Zwartelaan 2 
2161 AL 
Lisse 
Nederland 
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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Locatie Afkorting 

Zwartelaan 2 
2161 AL 
Lisse 
Nederland 

L 

 

Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & 
procedures1 

Locatie 

1  Grond 
 

AM-grondbemonstering voor de teelt van 
bloembolgewassen 
  
(de analyse wordt structureel uitgevoerd door een 

daarvoor geaccrediteerd laboratorium) 

BM-AM-101  
MJO paragraaf 2 (versie 

2.2); Uitvoeringsprotocol § 

2.2.4 en 5.3.2 

L 

2  Grondbemonstering van met stengelaal 
besmette percelen 
 
(de analyse wordt structureel uitgevoerd door een 

daarvoor geaccrediteerd laboratorium) 

KE-AZ-102 
MJO paragraaf 2 (versie 

2.2);  

Uitvoeringsprotocol § 2.2.3 

en 5.3.6 

L 

 
1  Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 
1  Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 
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Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & 
procedures1 

Locatie 

3  Bloembollen Visuele keuring van partijen te velde of in 
de kas en partijen in droge toestand op 
raszuiverheid, soortechtheid, fysiologische 
afwijkingen, schimmelziekten, virusziekten, 
bacterieziekten, dierlijke aantastingen en 
AM- vrijverklaring partij   

BM-AL-101 
MK-AL-102 
VK-AL-101 
DK-AL-101 
KE-AM-101 
Richtlijn 98/56/EG 

L 

4  Monsterneming t.b.v. de opplant-
monsterkeuring en de laboratoriumtoetsing 
op virussen (geen quarantaine 
aantastingen) 

BM-AL-101 
MK-AL-102 
VK-AL-101 
DK-AL-101 
Richtlijn 98/56/EG 

L 

5  Bloembollen 
Plantuien 
Vaste planten 

Monsterneming t.b.v. 
laboratoriumonderzoek anders dan 
virussen, tenzij het (vermoedelijk) 
aantastingen door quarantaine virussen 
betreft. 
 
Beoordeling van documenten, identificatie 
van partijen en visuele beoordeling van 
partijen op vrij zijn van quarantaine- of 
quarantaine waardige organismen of niet 
eerder aangetroffen organismen; 
 
(de analyse wordt structureel  uitgevoerd door een 
daarvoor geaccrediteerd laboratorium) 

II-AL-101  
KE-EU-101 
MJO bijlage 2 (versie 2.2); 
Uitvoeringsprotocol:  
§ 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9,  
5.3, 7.2. (bij vervoer door  
de BKD) 

L 

 
 

 


