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Datum: 9/03/2012 
Uw kenmerk:    
Ons kenmerk: REE/E001C/CK/ck/12‐005 
Betreffende: ringtest AARDE 2012 – proefronde monsterneming vast 
 
 
 
Geachte, 

 
Uw  laboratorium  heeft  zich  ingeschreven  voor  de  proefronde  in  de  ringtest  AARDE  2012 

“monsterneming vaste en pasteuze afvalstoffen” georganiseerd  in het kader van de erkenning door de 

OVAM voor pakket A1.1 : monsterneming vaste en pasteuze afvalstoffen.  

Gelieve, voor het goede verloop van de ringtest, rekening te houden met volgende afspraken. 

1. Monsterneming 
 De monsternemingen worden uitgevoerd op vrijdag 2 maart 2012; het specifieke uur waarop 

uw laboratorium de monsterneming dient uit te voeren wordt gegeven in bijlage.  

Gelieve  dit  tijdsschema  zoveel  als  mogelijk  te  respecteren  om  het  goede  verloop  van  de 

monsternemingen niet te hinderen.  

Indien u opmerkingen heeft bij de planning, gelieve contact op te nemen met Cindy Kenis (+32 

14 33 59 03) of via ringtest@vito.be . 

 De monsterneming wordt uitgevoerd bij een bedrijf in Beveren/Doel, een plan werd toegevoegd 

in bijlage. 

Indaver nv 

Molenweg/Haven 1940 

BE‐9130 BEVEREN (DOEL) 
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U kan zich 15 min. voor het opgegeven uur aanmelden bij de portier van de hoofdingang. 

 Het onderwerp van de monsterneming voor deze proefronde  is een voorraadhoop van 1000 à 

1400  ton  verwerkte  bodemassen  (2‐6  mm)  van  huisvuilverbranding,  gelegen  op  het 

narijpingsterrein.  

 De  monsterneming  dient  uitgevoerd  te  worden  conform  CMA/1/A.15,  §3.1.5  (“VA  4: 

monsterneming door manueel grepen te nemen langs het oppervlak”), rekening houdend met 

de algemene eisen gesteld  in CMA/1/A.14 en de voorschriften m.b.t. monstervoorbehandeling 

ter plaatse in CMA/1/A.18.  

De staalname moet uitgevoerd worden met een  schep conform de richtlijnen in CMA/1/A.14. 

Specifieke richtlijnen worden nog gegeven ter plaatse. 

 De  keuze  van  de  monsternemer  is  vrij,  voor  zover  de  monsternemer  bevoegd  is  bij  het 

laboratorium waarvoor hij de monsterneming uitvoert. 

 De monsternemer  zorgt  zelf  voor de nodige bemonsterings‐,  voorbehandelingsapparatuur  en 

verpakkingsmateriaal.  

 Op het terrein dienen volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gedragen te worden: 

helm, veiligheidsschoenen, fluo vest en veiligheidsbril. 

2. Monsters 
 Het genomen monster wordt ter plaatse verpakt en, indien nodig, gereduceerd in hoeveelheid, 

conform de instructies in CMA1/A.18. 

 Naast  het monster  dat  door  u  genomen  zal  worden  wordt  aan  de monsternemer  ook  een 

referentiemonster worden meegegeven.  

 Voor alle monsters gelden de bewaartermijnen opgenomen in CMA. Voor het referentiemonster 

gaat de bewaartermijn in op vrij 2 maart 2012 09:00u. 

3. Analyse 
 Alle monsters moeten geanalyseerd worden op droge stofgehalte en totaalconcentratie zware 

metalen (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn). 
Deelnemers  die  een  erkenning  hebben  voor  VLAREA  pakket  3.1  (secundaire  grondstoffen  – 
anorganische  parameters  specifiek)  bepalen  daarenboven  de  uitloogbaarheid  van  zware 
metalen (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) via kolomproef.  

 De  te gebruiken methodes zijn deze opgenomen  in het Compendium voor Monsterneming en 
Analyse (CMA). 
Voor de uitloogbaarheid  zal gebruikt gemaakt worden van een verkorte kolomproef tot L/S 5 
l/kg,  enerzijds  om  een  voldoende  stabiel  en  meetbaar  concentratieniveau  te  garanderen, 
anderzijds om de kolomcapaciteit binnen een laboratorium niet te sterk te belasten. 
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 Beide monsters,  het monster  dat    door  u  genomen werd  en  het  referentiemonster, moeten 
telkens  in  tweevoud geanalyseerd worden. Hierbij moet  steeds vertrokken worden van  twee 
afzonderlijke analysemonsters genomen uit het natieve monster. 

4. Rapportering 
 De  resultaten  moeten  ten  laatste  op  maandag  2  april  gerapporteerd  worden  via  het 

aangeleverde rapporteerbestand. Na deze datum worden geen resultaten meer aanvaard. Om 

te  vermijden  dat  resultaten,  bijvoorbeeld  als  gevolg  van  mail‐problemen,  te  laat  zouden 

toekomen vragen we u om ons het rapportageformulier zowel per mail als per fax op +32 14 32 

11 85 te bezorgen. 

 De te gebruiken eenheden bij rapportering worden vermeld op het rapporteerbestand. Er wordt 

gevraagd  om  alle  resultaten  af  te  ronden  naar  drie  beduidende  cijfers,  resultaten met meer 

beduidende cijfers worden door ons afgerond voorafgaand aan de verwerking. 

 Het monsternameverslag opgemaakt door de monsternemer maakt deel uit van de rapportering 

en moet meegezonden worden met de resultaten.  

 Om  de  resultaten  van  een  ringonderzoek  te  kunnen  gebruiken  als  kwaliteitscontrole  is  het 

belangrijk dat de  gegevens bekomen worden op dezelfde manier  als deze  van  routinestalen. 

Verder  kunnen  de  interlaboratoriumspreidingen  enkel  een  maat  zijn  voor  de  gemiddelde 

performantie  van  de  laboratoria  indien  de  analysen  onder  routineomstandigheden  werden 

uitgevoerd. Ook voor het bepalen of actualiseren van de prestatiekenmerken van de methode 

(validatiedossier)  is het van primordiaal belang dat ringtestresultaten door alle deelnemers op 

uniforme manier bekomen werden. Om hieraan aan te kunnen voldoen moet volgende richtlijn 

strikt gevolgd worden: 

Bij het rapporteren van resultaten moeten de gegevens gebruikt worden uit de eerste 

analyse  (of  duplo‐analyse  indien  van  toepassing)  waarvan  de  kwaliteitsparameters 

voldeden aan de door het  laboratorium gestelde eisen. Er mogen onder geen beding 

gemiddelde waarden gerapporteerd worden wanneer dit niet de standaard werkwijze is 

bij bepaling van de desbetreffende parameter.   

 

Voor  meer  informatie  of  bij  optreden  van  specifieke  problemen  met  een  van  de  monsters  of 

rapportering kan u ons steeds telefonisch of per mail (ringtest@vito.be ) contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

Cindy Kenis      Toon De Ceuster    Hilde Van den Broeck 

+32 14 33 59 03     +32 14 33 59 05     +32 14 33 59 25   
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Bijlage 

 

Vrijdag 2  maart 2012 

Uur  Labo 

9:00  Indaver, Analytical Services 

9:30  Labo Devlieger 

10:00  Laboratorium ECCA NV 

10:30  Eurofins Belgium 

11:15  Chemiphar NV 

12:00  Bodemkundige Dienst van België 

12:30  Servaco NV 

 

 

 

 


