
 

 

Startvergadering Werkgroep Lucht 
11 juni 2004, 10u, Vito Clubhouse-auditorium 

 
 
doel: interactieve bespreking van aandachtspunten en knelpunten bij het bekomen van een 

erkenning; interesse voor een periodieke werkgroepvergadering toetsen 
 
aanwezigen: 31 personen (waarvan 21 vertegenwoordigers van labo’s, 4 van de industrie, 

1 van de overheid en 5 van Vito) 
 
verslag: 
In een korte presentatie werd het doel van de vergadering toegelicht en werden, op basis van 
ervaringen m.b.t. erkenningsdossiers van de voorbije jaren, een aantal mogelijke 
aandachtspunten aangereikt. 
 
Belangrijkste reacties van de aanwezigen: 
- voor verschillende parameters is er slechts sporadisch een vraag, en loont het meestal 

niet de moeite om een erkenning aan te vragen voor het ganse parameterpakket. Voor 
sommige parameterpakketten is er momenteel helemaal geen markt. 

- verder is er soms wel interesse voor een aantal (maar niet alle) parameters binnen één 
pakket, en is de drempel om het hele pakket te moeten aanvragen juist omwille van de 
parameters waar men niet in geïnteresseerd is te hoog 

- voor erkenningen voor pakket 22 wordt op de mina-website niet vermeld voor welke 
parameter(s) de erkenning geldt 

- op de pdf-file met erkende labo’s op de mina-website wordt de inhoud van de 
parameterpakketten niet vermeld 

- i.v.m. de erkenningsvoorwaarden is een protocol/leidraad (opgesteld door Vito) m.b.t. 
het (minimale) validatiedossier wenselijk; gezien de inhoud van het validatiedossier 
parameterafhankelijk is, wordt daarom aan de aanwezigen gevraagd welke parameters 
(of parameterpakketten) in dit kader voor hen relevant/prioritair zijn. Alle aanwezigen 
krijgen tot vrijdag 2 juli de kans om dit aan te geven, waarna Vito er de grootste gemene 
deler uit zal halen, een gepast protocolvoorstel zal opmaken en bespreken in de eerste 
vergadering van de werkgroep.  Naast het protocol moet er echter wel voldoende ruimte 
blijven voor de labo’s om het validatiedossier op een eigen, creatieve manier in te 
vullen.  

- voor de verschillende prestatiekenmerken van het validatiedossier zouden dan ook 
criteria moeten vastgelegd worden 

- het validatieprotocol mag geen statisch gegeven worden en moet systematisch (door de 
werkgroep) geactualiseerd worden 

- er wordt voorgesteld om een concreet voorbeeld uit te werken voor de verschillende 
gevallen die kunnen voorkomen bij emissiemetingen (vb. natchemische bemonstering, 
analyse, meting met monitor(en),…). De ondersteuning is voornamelijk gewenst voor 
het gedeelte bemonstering en minder voor de analyses zelf. 

- zowel voor de organische als voor de anorganische componenten is er interesse voor 
meetmethodes en validatie 

- verschillende malen werd opgemerkt dat de erkenningen uiteindelijk zou moeten leiden 
tot een accreditatie en dat het niet de bedoeling is om een parallel circuit in stand te 
houden 



 

 

- mogelijkheid tot opname van methode voor fluoridemeting en meting van zware 
metalen in het compendium 

- interesse voor analyse en validatie van amines 
- de voorziene vergaderfrequentie (2x/jaar) is initieel wat laag, en wordt beter 

opgetrokken naar 3-maandelijks. Voorstel voor eerste werkgroepvergadering is eind 
september/begin oktober. Vito stuurt uitnodiging naar alle aanwezigen, met agenda. 


