
Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Tarieven 2023 - VERWERKTE MEST / VEEVOEDER / VLEESVERWERKING

versie 01 - 20230101

Voor meer informatie over:

- tarieven die in dit overzicht ontbreken kan u contact opnemen met de DGZ helpdesk via helpdesk@dgz.be of 078 05 05 23

- doorlooptijden, frequentie, geschikt monstertype,… voor elk onderzoek, raadpleeg de website http://www.dgz.be/laboratoriumonderzoek

'De meest recente lijst is steeds beschikbaar op onze website www.dgz.be.

DGZ is een vzw van en voor de veehouder, en geen bedrijf dat winsten moet nastreven voor de aandeelhouders. Daarom hanteren we faire tarieven die 

dynamisch zijn en die worden aangepast naar gelang eventuele prijsstijgingen of -dalingen van grondstoffen, materialen, diensten etc.

De laboratoriumtarieven hangen af van het type test en het volume dat besteld wordt.

Contacteer ons voor de actuele tarieven: helpdesk@dgz.be of 078 05 05 23. Onze helpdeskmedewerkers helpen je graag verder.

1.       VERWERKTE MEST EN ANALYSES OP VOEDERMONSTERS 2023  

1.1.   Monstername in kader verwerkte mest – BAM procedure 

Voorrijtarief Vlaanderen 54,27

Verwerkte mest

1.2.   Onderzoeken in kader verwerkte mest – BAM procedure (excl. monstername)

Voor erkenning van biogas- en composteerinstallaties (onderzoek van 5 monsters) : behoud erkenning

     Enterococcen of E. coli telling

     Salmonella twee aanrijkingen (ISO 6579)

     Salmonella bevestiging positieve cultuur (extra per positief monster)

Voor erkenning van biogas- en composteerinstallaties (onderzoek van 5 monsters) : bekomen erkenning nieuwe installatie

     Enterococcen of E. coli telling

     Salmonella twee aanrijkingen (ISO 6579)

     Clostridium perfringens telling (onderzoek van 1 monster)

     Salmonella bevestiging positieve cultuur (extra per positief monster)

In de handel brengen (onderzoek van 5 monsters)

     Enterococcen of E. coli telling

     Salmonella twee aanrijkingen (ISO 6579)

     Salmonella bevestiging positieve cultuur (extra per positief monster)

1.3.   Onderzoeken op voedermonsters 

Salmonella twee aanrijkingen (ISO 6579)

Salmonella bevestiging positieve cultuur na aanrijking

Telling Clostridium perfringens

Telling Enterobacteriaceae 

Telling gisten en schimmels

Totaal kiemgetal 

Overige tellingen

1.4.   Doorsturen naar extern labo

Per monster

2.       SLACHTHUIZEN EN VLEESVERWERKERS

2.1.   Monstername

Voorrijtarief Vlaanderen 54,27

Supplement buiten Vlaanderen: per km heen en terug 1,30

Monstername (max 30 rodac per ruimte of lijn)

Hygiënogram: rodac-kiemen (per plaat)

Deze tarieven zijn geldig onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen ten allen tijde aangepast worden aan schommelingen in de aankoopprijs bij onze leveranciers.

Deze tarieven zijn exclusief BTW; onder voorbehoud van drukfouten.

DGZ behoudt zich het recht om voor orders met een factuurwaarde lager dan 12,50 € (exclusief btw) extra administratiekosten aan te rekenen en dit voor een maximumbedrag van 12,50 €. Een verwerkingskost voor 

laboprestaties (9,00€) en/of een administratiekost (3,85€) voor facturen op papier kan aangerekend worden.
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