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    Hilde Van den Broeck 



12/11/2012 2 
© 2012, VITO NV 

Aanvragen voor  01.01.2011 

 Als die nog niet zijn afgehandeld, worden die volgens de toen bestaande 
wetgeving afgehandeld (zowel naar audits, ringtesten, pakketten, criteria) 

 

 Voor een duurtijd van maximaal 5 jaar 
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Aanvragen na 01.01.2011 

• Volgens Vlarel 

• Volgens nieuwe pakketten 

• Zonder einddatum 

• Met verplichting van accreditatie 
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Chronologisch 

• Graag een melding aan VITO zodat duidelijk is welke ringtesten, audits, 
controles moeten worden uitgevoerd en beoordeeld. 

• Eerst  een positieve beoordeling van VITO anders heeft aanvraag weinig 
zin 

• Bestaande uit een technische beoordeling en een beoordeling van 
toepassing ISO 17025 

• Een aanvraag naar LNE 

• Behalen erkenning 
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Erkenningsvoorwaarden volgens VLAREL 

Gunstige beoordeling op basis van: 

 

- beoordeling ringtest 

 

- in afwezigheid van een ringtest een technische proef 

 

- een accreditatie 

 

- een auditverslag van VITO 
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Overgangsmaatregelen 

• Voor laboratoria die volgens het oude systeem erkend zijn, zegt artikel 
100: 

 Het erkende labo in de discipline water, in de discipline lucht of in de 
discipline bodem, deeldomein bodembescherming voldoet uiterlijk twee 
jaar na de datum van de inwerkingstreding van dit besluit aan de 
erkenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 25.3°. 

 

• Artikel 25.3° Voor tenminste een onderdeel van een aangevraagd pakket 
over een ISO/IEC 17025 beschikken conform het LUC. 

 

• Dit wil zeggen tegen 01.01.2013  
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Concreet 

• Labo mag kiezen welke parameter 

• Moet wel een parameter zijn die onderdeel is van het (de) aangevraagde 
pakket(ten) 

• Is per matrix: dus eventueel één voor water, bodem, lucht,……. 
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Uitzondering 

• In Vlarel bis is aangepast: 

 Een laboratorium dat alleen erkend wil worden voor een pakket dat alleen 
monstername en monstervoorbehandeling ter plaatse omvat, is 
vrijgesteld van de erkenningsvoorwaarden, vermeld in het eerste lid, 3° en 
4°.  

 Dat laboratorium moet beschikken over een gunstige beoordeling van het 
referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest over de toepassing van 
ISO/IEC 17025 met betrekking tot de te volgen methoden, vermeld in 
artikel 45. De gunstige beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar, 
voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige 
erkenningsaanvraag.  

 Voor monstername wordt ISO/IEC 17020 evenwaardig beschouwd aan 
ISO/IEC 17025. 
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Concreet voor lucht 

Pakket L11: 

 

L11.1 uitvoeren van lekdetectieprogramma’s (LDAR) en                           
 emissiebepaling 

L11.2 meting van andere diffuse bronnen: te specificeren 

 

 Pakket L18 : 

   

  L18    bepaling van geurverspreiding door middel van  
            snuffelploegmetingen 

 

VITO audit 
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LUC 

• Is gepubliceerd op 23.05.2012 

• Moest geïmplementeerd zijn door laboratoria op 1.7.2012  

• Dit werd aan de laboratoria gemeld op 23.05.2012 

 

 

• Controle bij elke audit, blinde controle en ringtest 

 

• Problemen ??? 
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Aanpak ringtesten 

• Zie lezing van Guido Lenaers 

• Zie bijlage 10 van Vlarel bis 
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Omzetting oude naar nieuwe erkenning 

o  Bij aanvraag van een uitbreiding wordt de erkenning omgezet naar 
 een VLAREL-erkenning. 

o  Op aanvraag van een laboratorium dat graag over een VLAREL 
 erkenning beschikt. 

 

 

 

Hoe? 

• Nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan 

• Eventueel na, indien noodzakelijk wordt geacht, een controleaudit 

• Omzetting van oude pakketten naar nieuwe (in de mate van het 
mogelijke) 
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Problemen 

      Onvermijdelijk zullen er dingen zijn die we niet voorzien hebben. Samen 
komen we daar wel uit. 

 

 

 

 

 


