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Geachte heer Witmer, 
 
Op 14 december 2019 Verordening (EU) 2017/625 in werking getreden. Onder 
deze verordening dient het laboratorium van Groen Agro Control van Delft 
Research Group B.V. te Delfgauw voor de uitvoering van de laboratoriumanalyses, 
-tests en -diagnoses op monsters die worden genomen bij officiële controles en 
andere officiële activiteiten door Skal Biocontrole te zijn aangewezen als officieel 
laboratorium zoals bedoeld in artikel 37 van Verordening (EU) 2017/625. 
 
Gelet artikel 6, jo. bijlage VII, onder M van het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging LNV 2019 ben ik bevoegd om officiële laboratoria aan te wijzen. 
 
 
Besluit 
Hierbij wijs ik Groen Agro Control van Delft Research Group B.V. aan als officieel 
laboratorium, zoals bedoeld in artikel 37 van Verordening (EU) 2017/625. 
De aanwijzing geschiedt voor de hieronder genoemde taken en onder de 
hieronder genoemde voorwaarden en regelingen. 
 
1.Taken 
Analyses ten behoeve van controles door Skal Biocontrole, zoals verder 
gespecifieerd in bijlage 1. 
 
2.Voorwaarden en regelingen 
Groen Agro Control van Delft Research Group B.V. dient als officieel laboratorium 
te voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit 
Verordening (EU) 2017/625. 
 
Daarnaast dient Groen Agro Control van Delft Research Group B.V.: 

- de NVWA en Skal Biocontrole direct op de hoogte te stellen indien door de 
RvA een afwijking van de Categorie A wordt vastgesteld of indien een 
accreditatie wordt ingetrokken of opgeschort.  
 

 



 
 

 

 
 
 

 Pagina 2 van 3 
 

directie Handhaven 
divisie Laboratoria  

Datum 
07 september 2020 

Onze referentie 
TRCVWA/2020/4632 

Regelingen voor de samenwerking tussen het laboratorium en het Skal Biocontrole 
zijn in de Skal Laboratoriumvoorwaarden uitgewerkt. 
 
Indien niet wordt voldaan aan één of meer vereisten die voortvloeien uit dit 
besluit of uw laboratorium geen werkzaamheden meer uitvoert zoals bedoeld in 
artikel 37, eerste lid van Verordening EU 2017/625, kan dat consequenties 
hebben voor de aanwijzing. In voorkomend geval geschiedt (gedeeltelijke) 
intrekking van de aanwijzing. 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2020. 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

 
Dr. ir. M.M. Reyniers 
Waarnemend Hoofd Divisie Laboratoria – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
inwerkingtreding van het besluit een bezwaarschrift indienen. Bij voorkeur kunt u 
uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. 
Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar: Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, 
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 
Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 
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Bijlage 1 bij aanwijzing als Officieel Lab van Groen Agro Control tbv Skal 
Biocontrole 
 
Tabel 1 Specificatie waarop aanwijzing betrekking heeft 
Onderzoeksaspect Matrix 

Glyfosaat, AMPA Gewas, grond en water 

Multiresidu methode AGF, Babyvoeding, water, cannabis, 
siergewassen, thee, granen, cacao, grond, 
substraten en eieren 

Fipronil  
 

AGF en eieren 
 

Zware metalen 
 

AGF, water, grond, plantaardige olie en 
levensmiddelen. 

 
 
 
 
 


