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Geachte, 
 
Hierbij worden U monsters uit het ORKA & BACIL ringtestprogramma 2012 ter analyse 
aangeboden. Voor het goede verloop van deze ringtest vragen wij U om rekening te houden met 
onderstaande richtlijnen:  
 
 
1. Monsters  
 

 De monsters voor de chemische parameters werden geïdentificeerd als ‘2012/Pakket.z-
matrix/xx’ met Pakket het pakket volgens VLAREL, z (a,b,…) het recipiënt binnen dit pakket 
(enkel van toepassing indien voor één matrix binnen een pakket meerdere recipiënten ter 
beschikking worden gesteld), matrix = aw (afvalwater), gw (grondwater), dw (drinkwater) of ow 
(oppervlaktewater) en xx de vulvolgorde van het specifieke recipiënt binnen de aangemaakte 
reeks.  
De monsters voor de microbiologische parameters werden geïdentificeerd als ‘2012/W8.Y dw 
Z/xx’ met W.8.Y het pakket volgens VLAREL, Z het recipiënt binnen deze verdeling, en xx de 
vulvolgorde van het specifieke recipiënt binnen de aangemaakte reeks. Hier zijn telkens 3 
monsters voorzien per parameter of groep van parameters; elk monster moet geanalyseerd 
worden.  

 Bij de ophaling van de monsters ontvangt de vertegenwoordiger van uw laboratorium een 
kopie van de door hem/haar ondertekende overzichtslijst van de overgemaakte monsters. 
Details over de te bepalen componenten per monster vindt U terug in de 
rapporteerformulieren. 

 De aangeboden monsters zijn mogelijk gecontamineerd, minstens met een aantal stoffen van 
het betreffende parameterpakket; ze dienen dus behandeld te worden met inachtneming van 
de nodige (bio)veiligheidsmaatregelen. 

 
 
2. Houdbaarheid en voorbehandeling van de monsters   
 

 Het bijgeleverde monsteroverzicht (zie bijlage) bevat voor sommige parameters een specifieke 
conservering, voorbehandeling en/of beperkte houdbaarheidstermijn. Indien bij een 
parameter(groep) niets vermeld staat, is WAC/I/A/010 van toepassing 
(https://esites.vito.be/sites/reflabos/2012/Online%20documenten/WAC_I_A_010.pdf). Het 
monsteroverzicht van deze distributie werd U ook al eerder, via e-mail op 19 april, bezorgd 
evenals de lijst van de parameterpakketten/deeldomeinen waarvoor uw laboratorium 
monsters ontvangt bij deze distributie.  
 
 
 
 

Datum: 25 april 2012 
Ons kenmerk: REE/E002A/RVC/rvc/12-024 
 
Betreffende: LNE/VITO ringtest water (ORKA & BACIL) 2012  – distributie van 25 april 
 
 
Beste , 

https://esites.vito.be/sites/reflabos/2012/Online%20documenten/WAC_I_A_010.pdf
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 Wij vestigen bij deze expliciet uw aandacht op volgende zeer korte houdbaarheidstermijnen: 
- de monsters van de pakketten W8.1, W8.2, W8.3 en W8.4 (microbiologische 

parameters) moeten op 25 april (= dag van ophaling) ingezet worden; 
- van de anorganische parameters moeten nitraat, nitriet, totaal orthofosfaat, 

ammonium (tenzij zelf geconserveerd), pH, geleidbaarheid, buffercapaciteit en 
bezinkbare stoffen bepaald worden binnen de 24 uur na ontvangst (= tijdstip van 
ophaling) van de monsters; zwevende stoffen dient bepaald te worden binnen de 48 u  
na ontvangst; 

- gevraagd wordt om de ontsluiting van het monster voor kwik (2012/W.4.1.b-ow/xx) uit 
te voeren op donderdag 26 april;  

- de monsters van pakket W.7.3 (fenolen) mogen niet later dan op vrijdag 27 april in 
opwerking genomen worden. 

 
 
3. Analysemethode  
 

 Laboratoria welke erkend zijn of erkend wensen te worden zijn verplicht om  de methoden van 
het Compendium voor Analyse van Water (WAC; zie http://www.emis.vito.be/lne-
erkenningen-water, meest recente ministerieel goedgekeurde versie) toe te passen.  Indien 
voor een bepaalde parameter geen methode in het compendium voorhanden is, dient de 
gebruikte analysemethode te voldoen aan de bepalingen van VLAREL Art 45, §1. 

 De analyses dienen uitgevoerd te worden volgens de methoden welke het laboratorium voor 
routinemonsters wenst toe te passen in het kader van de erkenning, en welke ook 
onderworpen zijn/worden aan de controle op de toepassing van de ISO 17025 norm. 
Vrijwillige deelnemers zijn hiertoe niet verplicht.  

 Bij de uitvoering van de analyse dient rekening gehouden te worden met het opgegeven 
matrixtype van het monster, d.w.z. indien het monster aangemeld is als afvalwater moet het 
als dusdanig behandeld worden.  

 
 
4. Rapportering  
 

 Bij de rapportering dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor ontworpen 
rapporteerformulieren (Excel-bestanden); de link naar deze formulieren zal U per e-mail 
bezorgd worden op woensdag 25 april. Het betreft één formulier voor de anorganische, twee 
voor de organische en één voor de microbiologische parameters. Deze rapporteerformulieren 
zal u kort na het ter beschikking stellen ervan ook kunnen downloaden via de webpagina 
http://www.emis.vito.be/ringtesten-2012 . 

 De bij de rapportering te gebruiken eenheden staan in het rapporteerformulier vermeld. Let 
op:  deze eenheden kunnen afwijken van de geldende regelgeving, vooral bij parameters 
waarvoor in de regelgeving geen uniforme wijze van uitdrukken van het resultaat is voorzien 
over alle types water en/of gebruiksdoelen heen.   

 Elk rapporteerbestand bevat een afzonderlijk tabblad ‘instructies’ dat aangeeft hoe de 
analyseresultaten en de bijhorende informatie zoals de datum van analyse en, voor een aantal 
parameters, de toegepaste analysetechniek gerapporteerd moeten worden.  

 De resultaten moeten met minimaal 2 beduidende cijfers gerapporteerd worden. De 
verwerking van de ringtestresultaten zal steeds met 3 beduidende cijfers uitgevoerd worden. 
Resultaten worden automatisch afgerond naar 3 beduidende cijfers. 

http://www.emis.vito.be/lne-erkenningen-water
http://www.emis.vito.be/lne-erkenningen-water
http://www.emis.vito.be/ringtesten-2012
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 Bij het rapporteren van resultaten moeten de gegevens gebruikt worden uit de eerste analyse 
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 voor de desbetreffende parameter. 

 Bij de parameterpakketten van de W.7-reeks wordt naast de kwantificatie ook een 
identificatie van de gevonden componenten gevraagd. Alleen de componenten weergegeven 
in het rapporteerformulier moeten gerapporteerd worden.  

 Indien een bepaalde component niet kan aangetoond worden of indien het gehalte ervan 
lager ligt dan de door het laboratorium gebruikte rapporteergrens, moet de getalwaarde van 
de rapporteergrens vermeld worden in het veld ‘Resultaten’ en een “<”-teken in de 
voorgaande cel ‘</>’ van het formulier.  

 De resultaten dienen uiterlijk op woensdag 9 mei 2012 gerapporteerd te worden. Gelieve bij 
de overdracht van resultaten enkel  de rapporteerformulieren  te gebruiken die U gedownload 
heeft op de webpagina. Per laboratorium wordt slechts één set resultaten verwerkt. 

 
 
5. Ruwe data  
 

 Volgens afspraak met de bevoegde overheden dient de volledige set van ruwe data (inclusief 
chromatogrammen, spectra, berekeningen etc.) van alle pakketten/deeldomeinen waarvoor u 
erkend bent of een erkenning wenst, bezorgd te worden aan VITO. Dit gebeurt bij voorkeur op 
digitale drager (bv. CD-ROM, ...); eventueel gebruikte USB-sticks worden nadien terugbezorgd. 
De ruwe data moeten uiterlijk op woensdag 16 mei 2012 in ons bezit zijn.  

 In de ons bezorgde ruwe data moet het gerapporteerde resultaat op een vlotte en eenduidige 
manier naspeurbaar zijn. Bij betwisting van resultaten kan enkel beroep gedaan worden op de 
ter beschikking gestelde ruwe data. 

 
 
6. Contact  
 
Bij twijfel over de uit te voeren analyses of bij het optreden van specifieke problemen met één van 
de aangeboden monsters of de rapporteerbestanden, gelieve ons onmiddellijk te contacteren.  
 
U kan hiervoor telefonisch terecht bij Toon De Ceuster (+32 (0)14335905) of Rudy Van 
Cleuvenbergen (+32 (0)14 335920); desgewenst kan u ons ook via e-mail (ringtest@vito.be) 
bereiken.   
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
VITO – dienst Ringtesten en Erkenningen 
 
 

mailto:ringtest@vito.be
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Bijlage  
 

 

# 

recipiënten

type

(G = glas,               

P = kunststof)

W 3.1 2012/W3.1.a-ow/xx 1 P, 500 ml oppervlaktewater

2012/W3.1.a-dw/xx 1 P, 500 ml drinkwater

2012/W3.1.c-ow/xx 1 P, 500 ml oppervlaktewater

2012/W3.1.c-dw/xx 1 P, 500 ml drinkwater

W 3.2 2012/W3.2.a-gw/xx 1 P, 250 ml Na, K, Ca en Mg grondwater HNO3 tot pH 3 ± 0,5

2012/W3.2.b-dw/xx 1 P, 250 ml totale hardheid drinkwater HNO3 tot pH 3 ± 0,5

W 3.3 2012/W3.3-ow/xx 1 P, 250 ml oppervlaktewater

2012/W3.3-dw/xx 1 P, 250 ml drinkwater

W 3.6 2012/W3.6-gw/xx 1 P, 500 ml buffercapaciteit grondwater

W 3.7 2012/W3.7-aw/xx 1 P, 1000 ml totaal anorganisch gebonden fluoride afvalwater

W 4.1 2012/W4.1.a-ow/xx 1 P, 250 ml Cd, Pb, As, Cr, Ni, Cu, Zn, Sb, Se, Mn, Fe, Al oppervlaktewater HNO3 tot pH 1-2

2012/W4.1.b-ow/xx 1 G, 100 ml Hg oppervlaktewater HNO3 tot pH 1-2 en 50 mg/l K2Cr2O7 ontsluiting uit te voeren op 26 april  2012

W 4.2.1 2012/W4.2.1-ow/xx 1 P, 100 ml Ag oppervlaktewater HNO3 tot pH 1-2

W 4.2.2 V

W 4.2.3 Ba

W 4.2.4 Mo

W 4.2.6 Ti

W 4.2.7 Co

W 4.2.5 2012/W4.2.5-ow/xx 1 P, 250 ml Sn oppervlaktewater HCl tot pH 1-2

W 4.2.8 2012/W4.2.8-ow/xx 1 P, 100 ml B oppervlaktewater geen conservering

W 5.1 2012/W5.1.b-aw/xx 1 P, 2000 ml bezinkbare stoffen afvalwater

2012/W5.1.g-aw/xx 1 P, 2000 ml zwevende stoffen afvalwater

W 5.2 2012/W5.2-ow/xx 1 G, 1000 ml minerale olie (GC-FID) oppervlaktewater HCl tot pH ≤2 hoeveelheid monster ca. 800 ml

W 5.3 2012/W5.3-aw/xx 1 G, 1000 ml oliën/vetten (IR), minerale olie (IR) afvalwater HCl tot pH ≤2 hoeveelheid monster ca. 800 ml

W 5.4 2012/W5.4-aw/xx 1 G, 1000 ml oliën/vetten (gravimetrisch) afvalwater HCl tot pH ≤2 hoeveelheid monster ca. 800 ml

2012/W4.2.2-ow/4.2.3/ 

4.2.4/4.2.6/4.2.7/xx

1 P, 250 ml

pH, geleidbaarheid

HNO3 tot pH 1-2

geen conservering; te analyseren binnen 24 

uur na ontvangst of te conserveren cfr. de 

eigen procedure

oppervlaktewater

Recipiënt-

code
Te analyseren parameter(s) Matrix OpmerkingenConservering/houdbaarheidPakket

Verpakking monsters

chloride, sulfaat, nitraat, nitriet, 

totaal orthofosfaat, opgelost fluoride

geen conserving; 

nitraat, nitriet en totaal orthofosfaat te 

analyseren binnen 24 uur na ontvangst

ammonium
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# 

recipiënten

type

(G = glas,               

P = kunststof)

W.6 2012/W6.A-aw/xx 1 G, 1000 ml afvalwater

2012/W6.A-ow/xx 1 G, 1000 ml oppervlaktewater

2012/W6.B-aw/xx 1 G, 1000 ml afvalwater

2012/W6.B-ow/xx 1 G, 1000 ml oppervlaktewater

W.7.1 2012/W7.1-aw/xx 1 G, 100 ml afvalwater

2012/W7.1-ow/xx 1 G, 100 ml oppervlaktewater

W.7.2 2012/W7.2-aw/xx 1 G, 1000 ml afvalwater

2012/W7.2-dw/xx 1 G, 1000 ml drinkwater

W 7.3 2012/W7.3-aw/xx 1 G, 1000 ml afvalwater

2012/W7.3-ow/xx 1 G, 1000 ml oppervlaktewater

matig vluchtige organische 

halogeenverbindingen (uitgez. PCB/OCP)

fenolen

HCl tot pH ≤4 ten laatste op vrijdag 27 april  in 

opwerking te nemen

10 ml 0.01M Na2SO3 en 10 ml geconc. HNO3

EOX

50 g/l ascorbinezuur

10 ml 0.01M Na2SO3 en 10 ml geconc. HNO3

vluchtige organische halogeenverbindingen, 

monocyclische aromatische koolwaterstoffen

AOX

Recipiënt-

code
Te analyseren parameter(s) Matrix OpmerkingenConservering/houdbaarheidPakket

Verpakking monsters
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# 

recipiënten

type

(G = glas,               

P = kunststof)

W 8.1 2012/W8.1 dw A 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater  in te zetten op 25 april  2012

2012/W8.1 dw B 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.1 dw C 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.1 dw D 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater  in te zetten op 25 april  2012

2012/W8.1 dw E 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.1 dw F 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

W 8.1/

W 8.4
2012/W8.1 dw G 1

5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater  in te zetten op 25 april  2012

2012/W8.1 dw H 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.1 dw I 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.2 dw J 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater  in te zetten op 25 april  2012

2012/W8.2 dw K 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.2 dw L 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.3 dw M 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater  in te zetten op 25 april  2012

2012/W8.3 dw N 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

2012/W8.3 dw O 1
5 ml suspensie 

in 15 ml tube
drinkwater

Elke 5 ml suspensie grondig schudden. De 

volledige inhoud overpipetteren in fles 

met 500 ml steriel water/diluent.  De tube 

nog twee maal naspoelen met een pipet 

gevuld met water/diluent uit de geënte 

fles.

kiemgetal 22°C, kiemgetal 37°C

coliformen, E.coli, Enterococci  

voor pakket W8.1: Clostridium perfringens en 

Pseudomonas aeruginosa; 

voor pakket W8.4: coagulase positieve 

stafylokokken

Elke 5 ml suspensie grondig schudden. De 

volledige inhoud overpipetteren in fles 

met 500 ml steriel water/diluent. De tube 

nog twee maal naspoelen met een pipet 

gevuld met water/diluent uit de geënte 

fles.

Elke 5 ml suspensie grondig schudden. De 

volledige inhoud overpipetteren in fles 

met 500 ml steriel water/diluent.  De tube 

nog twee maal naspoelen met een pipet 

gevuld met water/diluent uit de geënte 

fles.

Elke 5 ml suspensie grondig schudden. De 

volledige inhoud overpipetteren in fles 

met 500 ml steriel water/diluent.  De tube 

nog twee maal naspoelen met een pipet 

gevuld met water/diluent uit de geënte 

fles.

Legionella pneumophila en Legionella spp.

W 8.2

W 8.3

Salmonella spp.

Elke 5 ml suspensie grondig schudden. De 

volledige inhoud overpipetteren in fles 

met 500 ml steriel water/diluent.  De tube 

nog twee maal naspoelen met een pipet 

gevuld met water/diluent uit de geënte 

fles.

Recipiënt-

code
Te analyseren parameter(s) Matrix OpmerkingenConservering/houdbaarheidPakket

Verpakking monsters


