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Code Titel Datum Wijziging 
WAC/III/B Methoden voor de bepaling 

van elementen 
04/2021 
 

Toevoegen parameter tellurium (ICP-AES + ICP-MS 
normmethode) 

WAC/III/B/002 Ontsluiting voor de bepaling 
van geselecteerde elementen 
in water – aqua regia 
ontsluiting 

04/2021 Toevoegen parameter tellurium 

WAC/III/B/010 Bepaling van de geselecteerde 
elementen met inductief 
gekoppeld plasma – atomaire 
emissiespectrometrie 

04/2021 Toevoegen parameter tellurium 

WAC/III/C Methoden voor de bepaling 
van anionen 

05/2021 Toevoeging opmerking bij nitraat: 
-DW: (c) Opmerking op het verslag indien de 
berekende meetonzekerheid bij een 
verschilmeting > 15% (meetonzekerheid 
opgenomen in het Besluit kwaliteit en levering van 
water, bestemd voor menselijke consumptie) 
-AW: (d) Opmerking op het verslag indien de 
berekende meetonzekerheid bij een 
verschilmeting > 30% (meetonzekerheid 
opgenomen in VLAREM II Bijlage 4.2.5.2) 

WAC/III/C/001 Bepaling van opgeloste 
anionen door 
vloeistofchromatografie. 
Bepaling van bromide, chloride, 
fluoride, nitraat, nitriet, 
orthofosfaat en sulfaat 

05/2021 Toevoeging §2: Het gebruik van IC 
voorbehandelingscartridges (bijv. Ag) voor het 
verwijderen van interferenties (bijv. hoge Cl 
gehaltes) kunnen toegepast worden, mits 
validatie. 

WAC/III/D Methoden voor de bepaling 
van groepsparameters 

05/2021 Aanpassing AW opmerking (e): (3) opmerking 
indien de berekende meetonzekerheid bij een 
verschilmeting > 30% (meetonzekerheid 
opgenomen in VLAREM II Bijlage 4.2.5.2). 
Aanpassing GW opmerking (h) + OW opmerking 
(g): (3) opmerking indien de berekende 
meetonzekerheid bij een verschilmeting > 30%  

WAC/III/D/020 Bepaling van het chemisch 
zuurstofverbruik (CZV) 

04/2021 §2.1 Kwaliteitscontrole: bij Cl < 1000 mg/l en laag 
CZV meetgebied: toevoegen opmerking: Voor deze 
analyse worden 2 blanco’s gemeten: één blanco 
voor de autozero van het instrument en één 
blanco gemeten als monster (= controle). 

WAC/IV/A/025 PFAS 11/2020 Grondige wijziging van de procedure 
WAC/IV/B/001 Bepaling van de fenolindex met 

behulp van continue 
doorstroomanalyse 

04/2021 §4 Kwaliteitscontrole: toevoegen: De minimale 
terugvinding bedraagt 50%. 

WAC/VI/A/001 Prestatiekenmerken 05/2021 Bijlage B Tabel 2+3+4: laatste kolom hoofding 
aangepast: LOQmax/Rapportagegrens 

 


