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. Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Besluit van de secretaris-generaal tot erkenning als
laboratorium in de discipl ine lucht van Eurofins GfA GmbH met
maatschappelijke zetel gevestigd te Stenzelring 14b te 21107
Hamburg (Duitsland)

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN
ENERGIE,

Geiet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijd ing van de
luchtverontreiniging, het laatst gew ij zigd bij het decreet van 25 april 2014;

Geiet op het decreet van 28 ju ni 1985 betreffende de mili euvergunn ing , het laatst
gewijzigd bij het decreet van 9 me i 2014 , hoofdstuk II1b is;

Geiet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot
vastste lling van het Vlaams reglement inzake erk enn ingen met betrekk ing tot het
leefmi lieu (VLAREL), het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Reger ing
van 27 februari 2015 ;

Geiet op het ministerieel besluit van 9 sept ember 2008 tot erkenning van Eurofins
GfA Gesellschaft für Arbei tsplatz- und Umwe ltanalytik mbH, Neuländer Kamp 1 te
21079 Hamburg (Duitsland) , als milieudesku ndige (laboratorium) in de discip line
lucht voor de pakketten 2, 3, 4, 5 en 14 b) voor term ijn van twee jaar, verstrijkend
op 8 september 2010;

Geiet op het ministerieel besluit van 18 maart 2013 to t erkenning als laboratorium
in de discipline lucht van Eurofins Envi ronment Testi ng Belgium nv met
maatschappe lijke zete l gevestigd te Venecoweg 5 te 9810 Nazareth en met
exploitat iezete ls gevestigd te Ve necoweg 5 te 9810 Nazareth en Mevrouwhofstraat
1a te 3500 Kuringen voor de monstername en rapportering en Eurofins GfA Lab
Serv ice GmbH met hoofdzetel en exploitatiezetel gevestigd te Neuländer Kamp 1 te
2107 Hamburg (Du itsland ) voor de analyse voor het pakket L9 ,1 voor onbepaalde
termijn vanaf 18 maart 2013;

Geiet op de aanvraag van 17 april 2015 van Eurofins GfA GmbH met
maatschappel ijke zetel gevestigd te Stenzelring 14b te 21107 Hamburg (Duitsland)
tot erkenn ing als laboratorium in de discipline lucht voor de vo lgende pakketten :

- L, l : monsternem ing en ana lyse met te stbuisj es van afgassen (ernlssle) en
omg evingsluch t ( im misie) in daartoe geeigende situaties,

L,2:·emissiemet ingen - basispakket: ro okgastemperatuur, druk, waterg ehalte,
gassnelheid, gasdebiet, sto fge halte in een gaskanaal en een cont inue meti ng
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van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofd iox ide, kool stofmonoxide
en vluchtige organische componenten als totaal organische koolstof,

- L.3 : emiss iemetingen - stookinstal laties tot 10 MW: rookgast em peratuu r,
druk, waterge halte, gassnelheid, gasdebiet, sto fgeh alte in een gaskanaal en
een conti nue met ing van zwaveld ioxide, stikstofox ide, zuurstof,
koo lstofd ioxide en koo lsto fmo nox ide,

LA: emissiemet ingen - monsterneming en analyse van zware metalen:
L.4.1 : Cd, TI, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en Hg als
tota alg ehalte (a ls som van stof- en gasvorm ig) en als gehal te sto fvo rmig,
LA. 2 : andere metalen, als totaalg ehalte (a ls som va n stof- en
gasvormig) :

- LA .2A: Mo,

L.S: emissiemetingen - monsterneming en ana lyse van anorganische stoffen :
L.S.1 : gasvormige anorganische chloor- en fluorverbindingen als HCI en
HF,
L.S.2 : natchemische bepaling van zwaveloxiden SO"
L.S.3 : chloor,
L.SA: NH"
L.S.S: watersto fsulfide,
L.S.9 : bem onsterin g van stofdeeltjes met specifie ke grootte (PMlO en
PM 2•s),
L.S.14: natchemische bepaling van zwavelt riox ide S0 ,

- L.6 : emi ssiemeti nge n - monsterne ming en analyse van v luchtige organi sche
sto ffen (VOS) - basispakket VOS: aroma t ische koo lwate rsto ffen, paraff inische
koolwaterstoffen, alifat ische halogeenkoolwaterstoffen , esters, keto nen,
alcoholen en ethers,

L.7: em issiemet ingen - monsterneming en ana lyse van organ ische stoffen :
L.7 .3 : chloorbenzenen en chloo rtoluenen,
L.704: methylmethacrylaat,

L.B : emissiemet ingen - mo nste rne ming en analyse van zeer vluchti ge
organische sto f fen (ZVOS):

L.B.3: ethyleenoxide,

L.10 : emissie met ingen - monstern emi ng en analyse van reacti eve organische
sto ffe n:

L.10. 1: fo rma ldehyde,
L.10 .S: zwave lkoolsto f,

L.16 : keuring en kalibrati e van vast opgeste lde apparatu ur voor de volgende
metingen en bemonsteringen in emi ssies :

L.16 .1 : ano rgan ische gasvo rm ige componenten:
L.16.1.1: 0 2'

- L.16.1. 2: CO,
- L.16.1.3: NO"
- L.16. 1.4: S02,
- L.1 6. 1. 6: HF,

L.1 6.1. 7 : NH"
L.1 6.1. 9: Hg,

- L.1 6.1.1 0 : C12 ,

L.1 6.2: sto f,
L.16 .3 : organische gasvormige com ponenten,

- L.16 .3. 1: TOC via FID,
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- L.19: met ing van NH3-verwijderingsrendement van gaswassers, opgenomen in
de lij st va n am moniakemissiesarme staile n,

en waarbij :

de mo nstername uitgevoerd wordt door Eurofins Air Monitoring, gelegen te
Venecoweg 5 te 9810 Nazareth, en de vestiging , gelegen te Mevrouwhofstraat
1a te 3500 Kuringe n,
de analyse ui tgevoerd wordt door de vestig ing, gele gen te Vorgebirgsstrasse
20 te 50389 Wesseling (Duitsland) ,
de rapportering ui tgevoerd wordt doo r Eurofins Air Monitoring, gelegen te
Venecoweg 5 te 98 10 Nazare th;

Geiet op de mel ding van 17 april 2015 met de overd racht va n de erken ning voor
het pakke t L.9. 1 van Eurofins Environment Testing Belgiu m nv naar Eurofins GfA
GmbH voor de monstername en rapportering;

Geiet op de bij kom end e in fo rmatie, ontvangen op 24 april 20 14;

Geiet op de ontvangstbevesti ging van 27 april 2015 met de melding dat de
aanvraag vo iledig verklaard werd;

Geiet op het gunstige advies van 27 april 2015 van de afdeling Milieuvergunning en
van het Departement Leefmilieu, Natuur en.Enerqie:

Overwegende dat onderzocht werd of Eurofins GfA GmbH voor de pakketten
waarvoor het laboratorium een aanvraag to t erkenning als laboratorium in de
discipline lucht ingediend heeft, vo ldoet aan aile erkenningsvoorwaarden van het
VLAREL;

Overwegende dat de heer Stephan Kottmann, zaakvo erder van Eurofin s GfA GmbH,
in het aanvraagdoss ier schriftelijk verk laard heeft dat de natuurl ijke personen van
wie de identitei t moet worden vermeid in de aanvraag in de periode van drie j aar
die de erkenningsaanv raag voora fgaat in een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte geen strafrechtelij ke veroordeling opgelopen hebben voor overtred ingen
van de milieuwetgeving die verband houden met het gebru ik van de erke nning;

Overwegende dat in de per iode van twee jaar die de erkenningsaanvraag
voorafgaat geen erkenning van de aanvra ger met hetzelfde voorwerp opgeheven
werd met toepassing van artikel 54, §1, 2° , van het VLAREL wegens de schending
van een of mee r van de algemene of bijzondere gebru ikseisen van de erkenning ;

Overwegende dat Eurofins GfA GmbH een rechtspersoon is;

Overwegende dat Eurofins GfA GmbH over een gunst ige beoord eling van het
referentielaboratorium Vlaamse In stelling voo r Technologisch Onderzoek (VITO)
beschikt voor de aangevraagde pakke tten op basis van de eva luat ie van een
ringtest of technische proef ; dat de beoordeling van een pakket gebeurd ts op basis
van de criteria, vermeid in artikel 25, eerste Iid, 2°, van het VLAREL; dat de
gunstige beoordeling van de VITO niet ouder is dan een jaar voo rafgaa nd aan de
datum van de indiening van de voiledige erke nningsaanvraag ;

Overwegende dat Eurofins GfA GmbH voor ten minste een aangevraagde paramete r
over een ISO/IEC 17025-accreditati e beschikt met betrekking to t de te vo lgen
methode; dat deze DAkkS-accreditatie niet aile aangev raagde paramete rs omva t;
dat de VITO op 20 febru ari 2015 een audit uitgevoerd heeft om de toepassing van
ISO/IEC 17025 na te gaan ; dat op 10 april 2015 een bij komende audit uitgevoerd
werd; dat tevens de toe passing van de vere iste analysemethoden als vermeid in
artikel 45 van het VLAREL nagegaan werd; dat het laborator ium, rekening houdend
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met de corri gerende maat regelen, in voldoende mate ISO/IEC 17025 toe past; dat
het laboratorium een gunstige beoordeling van de VITO gekregen heeft; dat deze
beoordeling niet ouder is dan een jaar voorafgaand aan de datum van de indiening
van de volledige erke nni ngsaanvraag ; dat bijgevolg kan geconclud eerd worden dat
Eurofins GfA GmbH voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, ve rmeid in artikel 25,
eerste lid, 3° en 4°, van het VLAREL;

Overwegende dat Eurofins GfA GmbH voldoet aan de algemene
erkenningsvo orwaarden van artikel 8 van het VLAREL en de bijzondere
erkenn ingsvoorwaarden van artikel 25 van het VLAREL voor de aange vraagde
pakketten; dat er bijgevolg aanle iding toe bestaat de erkenning als laboratorium in
de discipline lucht aan Eurofins GfA GmbH voor deze pakketten te verlenen; dat
volgens artike l 29, §4, van het VLAREL een erkenning verleend wordt voor
onbepaalde termijn ; dat het laboratorium gevraagd heeft om de erkenning te laten
ingaan op 20 apri l 20 15 omwille van de overdracht van de erkenn ing van Eurofins
Environment Test ing Belgiu m nv naar Eurof ins GfA GmbH;

Overwegende dat Eurofins Air Monito ring, gelegen te Venecoweg 5 te 9810
Nazareth, een bijkantoor is van Eurofins GfA GmbH; dat de vest iging, gelegen te
Mevrouwhofst raa t 1a te 3500 Kur ingen, onder het beheer van Eurofi ns Air
Monitoring va lt;

Overwegende dat op 17 apri l 2015 de overd racht geme ld werd van de erke nning
voor het pakket L.9.1 van Eurofi ns Envi ronm ent Testing Belgium nv naa r Eurofins
GfA GmbH voo r de monstername en rapportering ; dat Eurofins GfA Lab Servi ce
GmbH verantwoordelijk biijft voo r de analyse ; dat het laboratorium bevesti gd
heeft dat er gee n wijzigin gen betreffende appa ratuur gebeurd zijn; dat een
actua lisatie van de personeeisleden doo rgegeven werd ; dat naar aanle iding van
deze overd racht het ministerieel beslu it van 18 maart 20 13 gewijzigd moet
worden;

BESLUIT:

Artikel 1. De erkenning als laboratorium in de discipli ne lucht wo rdt verleen d aan
Eurofins GfA GmbH me t maatschappelijke zete l gevestigd te Stenzelring 14b te
21107 Hamburg (Duitsland) voor de volgende pakketten:

- L.1 : monsterneming en analyse met testbuisj es van afga ssen (e rnissie) en
omgevingslucht ( immisie) in daartoe gee igende situaties,

- L.2: emissiemet ingen - basispakket: rookgastemperatuur, druk, wat ergeha lte,
gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal en een continue rnet lnq
van zwaveld ioxid e, st ikstofox ide, zuurstof, koolstofdiox ide, kool st ofmonox ide
en v lucht ige organische componenten als totaal organische koolstof,

L.3: em issiemetingen - stooki nstallaties tot 10 MW: rookgastemperatuu r,
druk, wat ergehalt e, gassnelheid, gasdebiet, sto fgehalte in een gaskanaal en
een continue meting van zwave ld ioxide, st ikstofoxide, zuurstof,
koolstofd ioxide en koo lstofmo noxide,

LA : em issiemetingen - mo nsterneming en anal yse va n zwa re metalen :
L.4 .1 : Cd, TI, As, Sb, Pb, er. Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en Hg als
totaa lge halte (a ls som van sto f- en gasvorm ig) en als geha lte stofvorm ig,
L.4. 2 : ande re met alen, ais totaa lge halte (a ls som van sto f- en
qasvorm iq) :

- LA .2A: Mo,

- L.5 : emissiemet inge n - monsterneming en analyse van anorganische stoffen:
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L.s .1 : gasvo rm ige anorganische chloor- en f luorverbindingen als HCI en
HF,
L.s .2 : nat chemische bepaling van zwavelo x iden SO"
L.s .3 : chloor,
L.s.4 : NH3,

i .s.s. waterstofsul f ide,
L.s .9 : bemonstering van stofd eeltjes met specifi eke grootte (PMlO en
PM2,s),
L.s.14: natchemische bepaling va n zwaveltrioxide 50 3

- L.6 : em issiemeting en - monsterneming en anal yse van v luchti ge organische
stoffen (V05) - basispakket V05: aromatische koo lwate rstoffen, paraffinische
koo lwaterst offen, alifatische halogeenkool waterstoffen, esters, ketonen,
alcoholen en ethers,

- L.7: em issiemetingen - monstern em ing en anal yse van organische stoffen:
L.7.3 : chloorben zenen en chloorto luenen,
L.7.4: methylmethacrylaat,

L.8 : emissie met ingen - monsterneming en anal yse van zeer v lucht ige
organische stoffen (ZV0 5) :

L.8.3 : ethy leeno xide,

- L.10: emissie me t inge n - mo nsterne ming en ana lyse va n react ieve organ ische
sto ffen:

L.10.1 : formaidehyde,
L.10. s: zwave lkoo lstof,

L.16 : keu ri ng en kallbratle van vast opgest elde apparatuur voor de volgende
metingen en bemonsteringen in emissies :

L.16 .1 : anorgan ische gasvorm ige component en:
- L.16.1. 1: O2 ,

- L.16.1. 2 : CO,
L.16 .1.3: NO"

- L.16.1.4 : 502 ,

- L.16 .1.6 : HF,
- L.16.1. 7 : NH3,

L.16.1.9 : Hg,
- L.16.1. 10 : C1 2 ,

L.16 .2 : stof,
L.16.3 : organische gasvorm ige componenten,

- L.16.3 .1 : TOC vi a FID,

- L.19 : meting van NH3-verwijderingsrendement van gaswassers, opgen omen in
de lijst van ammoniakemissiesarme sta llen,

en waarbij :

de m onstername uitgevoerd wordt door Eurofins Air Monitoring, gelegen te
Venecoweg 5 te 98 10 Nazareth en de vest iging, ge lege n teM evrouwhofst raat
1a te 3500 Kuri ngen,
de anaiyse ui tgevoerd wordt door de vest iging, geiegen te Vorgebirgsst rasse
20 te 503 89 Wesse ling (Duitsiand) ,

- de rappor ter ing uitgevoerd wo rdt door Eurof ins Air Monitoring , gelegen te
Venecoweg 5 te 9810 Nazareth ,

voo r onbepaa lde te rmij n va naf 20 april 2015.
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Art. 2 . In het ministerieel besluit van 18 maart 2013 tot erkenning als laboratorium
in de discipli ne lucht van Eurofins Environment Testing Belgium nv en Eurofins GfA
Lab Service GmbH voor dioxines worden de volgende wijzigingen aangebracht met
ingang van 20 april 2015:

10 in de aanhef wo rde n de woo rden "Eurofins Environm ent Testing Belgi um nv "
verva ngen door de woo rden " Eurofins GfA GmbH";

20 in artike l 1 wo rden de woo rden " Eurof ins Environment Testi ng Belgium nv en
Euroflns GfA Lab Service GmbH" verva nge n door de woord en "Eu rofins GfA GmbH
en Eurof ins GfA Lab Service GmbH" en wordt de zinsnede "de monstern am e en
de rappor ter ing ui tgevoerd worden doo r Euro fins Envi ron ment Testing Belgiu m nv
met maatschappelijke zetel gevestigd te Venecoweg 5 te 98 10 Nazareth en met
explo itatiezete ls gevestigd te Venecoweg 5 te 98 10 Nazareth en
Mevrouwhofstraat 1a te 3500 Kuri ngen," ve rva nge n doo r de zinsnede "de
monstername en de rapporte ring uitgevoerd worden doo r Eurofins GfA GmbH
met maatschappelijke zetel gevestigd te Stenzel ring 14b te 21107 Hamburg
(Duitsland) en waarbij de monstername uitgevoerd wordt door Eurofins Air
Monitoring, gelegen te Venecoweg 5 te 9810 Nazareth en door de vestiging,
gelegen te Mevrouwhofstraat 1a te 3500 Kuri ngen , en waarbij de rappo rtering
uitgevoerd word t door Eurofin s Air Monitoring, gelegen te Venecoweg 5 te 9810
Nazareth, ".

Art. 3. Het erke nde laboratorium oefent zij n funct ie uit met inachtneming va n alle
toepasselij ke decretale en reglementaire bepalingen. Het gebrui k van deze
erkenning ts met nam e onderworpen aan de bepalingen va n VLAREL.

Brussel,

De secretaris-generaal van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,

(
'" .\~

---- .- i

J ean-Pi er~e HEIRMAN,
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