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Monstername 
 

Het nemen van monsters in België 
 

Monstername 
Eurofins beschikt in België over een 
uitgebreid, gedreven en ervaren team om 
monsters te nemen. Onze 
monsternemers zijn in verschillende 
regio’s in Vlaanderen gevestigd, om u 
altijd optimaal én snel van dienst te 
kunnen zijn. 

 
Zij beschikken over innovatieve, 
hypermoderne materialen om 
representatieve en kwalitatief 
hoogstaande monsters te nemen.  
 
Eurofins investeert voortdurend in het 
wagenpark en de ingebouwde 
koelinstallaties, om optimale 
transportcondities te kunnen garanderen. 
De monsters worden altijd dezelfde dag 
nog op het laboratorium afgeleverd voor 
verdere analyse. 
 
 

Wetgeving 
Eurofins Belgium staat voor een 
gewaarborgde kwaliteit, met als basis 
een ISO 17025 accreditatie, die vertaald 
is naar een uitgebreide scope aan 
gevalideerde methodes. Voor de diverse 
deeldomeinen van monstername 
beschikt Eurofins over de vereiste 
erkenningen. 
 
Departement omgeving: 

 W.1.1: Ogenblikkelijke staalname (aan de 
kraan) van water: 
o W.1.1.1: voor chemische analyses 

van afval-, grond- en drinkwater 
o W.1.1.2: voor bacteriologische 

analyses van afval-, grond- en 
drinkwater 

 W.1.2: Ogenblikkelijke staalname 
(schepstaal) van water afval-, 
oppervlakte-, grond- en drinkwater 

 W.1.3: Tijds- en/of debietsgebonden 
staalname van afval- en oppervlaktewater 

 W.1.4: Staalname van grondwater 
(peilbuizen): 
o W.1.4.1: met ondiepe (<30m) 

grondwaterstand 
o W.1.4.2: met diepe (≥30m) 

grondwaterstand 

 W.1.5: Meting ter plaatse: 
o W.1.5.1: temperatuur: afval-, 

oppervlakte-, grond- en drinkwater 
o W.1.5.2: zuurtegraad en EC: afval-, 

oppervlakte-, grond- en drinkwater 

 W.1.6: Meting ter plaatse van opgeloste 
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zuurstof: afval- oppervlakte- en 
grondwater 

 W.1.7: Meting ter plaatse van vrij en 
gebonden chloor: afval- en drinkwater 

 W.1.8: Afmeting van zwevende stoffen in 
afvalwater 
 

OVAM (VLAREL): 

 MA.2: Monsterneming en 
voorbehandeling ter plaatse van 
afvalstoffen en andere materialen, voor 
gebruik als meststof/bodemverbeterend 
middel 

 
Analyses door Eurofins 
Eurofins voert analyses uit in het kader 
van afvalwater, oppervlaktewater, 
grondwater, zwem(bad)water, drinkwater 
en leidingwater, boorputwater, 
afvalstoffen en bodemverbeterende 
middelen. 
 
Afvalwater 
Eurofins voert analyses uit in kader van 
algemene, sectorale en bijzondere 
lozingsvoorwaarden. Naast het verplichte 
Vlaams Reglement voor de controles op 
Milieuvergunningen (VLAREM II) worden 
meetcampagnes gebruikt om uw heffing 
exact te berekenen. 
 
Oppervlaktewater 
De milieukwaliteitsnormen op 
oppervlaktewater zijn in het Besluit van 
21 mei 2010 vastgelegd door de Vlaamse 
Regering. Eurofins beschikt over de 
nodige erkenningen en expertise om 
deze analyses voor u uit te voeren. 
 
Grondwater 
Eurofins voert bemonstering van 
grondwater uit conform VLAREM II. 
   
Zwem(bad)water 
Eurofins voert bemonstering van uit 
conform VLAREM II.             
         
Drinkwater en leidingwater  
Eurofins voert bemonstering van 
drinkwater en leidingwater uit conform de 
richtlijnen van het Federaal Agentschap 
voor de veiligheid van de voedselketen. 

Water bestemd voor menselijke 
consumptie dient aan verschillende 
wetgevingen te voldoen. Zowel de 
chemische als de microbiologische 
analyses kunnen, binnen de wettelijk 
vastgelegde houdbaarheidstermijn, door 
ons laboratorium uitgevoerd worden.  
 
Boorputwater  
Eurofins voert bemonstering van 
boorputwater uit conform Koninklijk 
Besluit 14/01/2002.  
      
Mineraal- en bronwater  
Eurofins voert bemonstering van 
mineraal- en bronwater uit conform 
Koninklijk Besluit 15/12/2003. 
 
Afvalstoffen en bodemverbeterende 
middelen 
Eurofins voert bemonstering van 
afvalstoffen en bodemverbeterende 
middelen uit conform het Vlaams 
reglement inzake erkenningen met 
betrekking tot het leefmilieu (VLAREL). 

 
 
Meer informatie 
Eurofins voert graag onderzoek op maat 
voor u uit. Voor aanvullende informatie 
over analyses, rapportage, tarieven en 
levertijden kunt u contact met ons 
opnemen via uw contactpersoon of 
belgie-env@eurofins.be. Voor allerhande 
vragen rond erkenningen/accreditaties, 
service en planning/uitvoering van 
opdrachten kunt u contact met ons 
opnemen via uw contactpersoon of 
monstername@eurofins.be.  
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