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Beste opdrachtgever,  
 
 
Graag informeren we u over enkele wijzigingen rondom onze asbestanalyses.  
 
We zijn verheugd u te melden dat ACMAA Testing recent onderdeel is geworden van de Eurofins Group.  
Hierdoor breiden we het Eurofins asbest portfolio uit en in het bijzonder asbest conform CMA. 
 
Per 5 maart 2019 zullen wij uw asbest-analyses onderbrengen bij Eurofins ACMAA Testing, gevestigd te 
Deurningen, Nederland. Natuurlijk kunt u de service verwachten die u van ons gewend bent en 
daarboven kunnen wij u in de loop van tijd extra services aanbieden.  
 
Deze overgang brengt enkele veranderingen met zich mee die we u via dit schrijven willen toelichten: 
 
Wat verandert er vanaf 5 maart 2019?  

 Kortere levertermijnen 
 Nieuwe testcodes 
 Uploaden aanleverbestanden (xml, Terrabase/Terraindex) 
 Aanmelding analyses conform CMA 
 Aanlevercondities asbestmonsters 
 Meerkost extra materiaal 
 Rapportage 

 
U vindt hierna een toelichting van deze punten. 
 
Wat verandert er niet? 
Het logistieke proces blijft voor het grootste deel gelijk. U stuurt uw asbestmonsters naar ons, wij zorgen 
intern dat deze monsters op de nieuwe locatie worden geanalyseerd.  
We beschikken over de nodige accreditaties en erkenningen (NEN 5898 & CMA/2/II/C.2 / CMA/2/II/C.3). 
Deze overgang heeft geen consequenties voor uw huidige tarieven.  
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Kortere  levertermijnen 
De huidige levertermijn voor asbest in grond is 7 werkdagen. De standaardlevertermijn wordt 5 
werkdagen. Dit houdt in:  

 Aanvraag binnen voor 17:30 uur en monsters klaar voor transport op dezelfde dag   
 Rapportage op de vijfde volgende werkdag voor 17.00 uur. 

 
Daarnaast zijn er vanaf 5 maart 2019 de volgende spoedtermijnen mogelijk: 

 48 uur: Aanvraag binnen voor 17:30 uur en monsters klaar voor transport op dezelfde dag  
 Rapportage op de tweede volgende werkdag voor 17.00 uur. 

 72 uur: Aanvraag binnen voor 17:30 uur en monsters klaar voor transport op dezelfde dag 

 Rapportage op de derde volgende werkdag voor 17.00 uur.  
 
Nieuwe testcodes 
U dient voor het aanmelden van deze opdrachten onze nieuwe testcodes te gebruiken en zijn de oude 
testcodes niet meer beschikbaar. 
Hieronder vindt u een overzicht: 
 

Oude Testcode Nieuwe Testcode Testomschrijving 

T9631 T12870 Asbest fijne fr. CMA_C2 <15kg 

T4551 T12871 Asbest fijne fr. CMA_C2 <30kg 

T7982 of T2086 T12872 Asbest verzamelmonster CMA_C2 <2kg 

T9631 T12883 Asbest fijne fr. CMA_C3 <15kg 

T4551 T12884 Asbest fijne fr. CMA_C3 <30kg 

T7982 of T2086 T12885 Asbest verzamelmonster CMA_C3 <2kg 

T6374 T12873 Asbest in grond/puin cfr NEN 5896 (klassieke methode) 

T12437 T12807 Asbest grond NEN5898 2016 

T11279 T12812 Asbest SEM-grond 

 
Uploaden aanleverbestanden (xml, Terrabase/Terraindex) 
Voor het aanmelden van deze nieuwe testen via TerraIndex of TerraBase bezorgen we nieuwe 
aanleverbestanden. Wij vragen u op 5 maart 2019 in de ochtend op elke computer deze nieuwe 
aanleverbestanden op te halen of in te laden. 
 
Aanmelding analyses conform CMA 
Wij zorgen ervoor dat de opdracht in goede orde bij Eurofins ACMAA Testing komt. Wij vragen u om bij 
aanmelding van analyses rekening te houden met : 

 Het onderscheid tussen analyses conform CMA/2/II/C.2 en CMA/2/II/C.3 wordt gemaakt door 
afzonderlijke testen.  

 In tegenstelling tot voorheen dient u per ruimtelijke eenheid telkens een aparte analyse-opdracht 
aan te melden. De resultaten van de analysemonsters hieronder aangemeld, worden gebruikt 
voor de berekening van het totaal gewogen asbestgehalte. Indien meerdere ruimtelijke 
eenheden worden aangemeld onder 1 opdracht, zal dit resulteren in een verkeerde berekening 
van het gewogen asbestgehalte. 

 De Excel ‘Aanleverbestand Labo Veldgegevens Asbest’ met de veldgewichten zal vanaf 5 maart 
beschikbaar zijn op https://www.eurofins.be/nl/milieu/downloads/emballage-en-logistiek/. Dit 
document dient volledig ingevuld en voor het einde van de eerstvolgende werkdag na 
aanmelding verstuurd te zijn naar veldgegevensstaalname@eurofins.be. Zonder deze gegevens 
kunnen we u het rapport niet definitief verzenden, wat negatieve impact heeft op de levertijd.  

 
Aanlevercondities asbestmonsters 
U kunt de asbestemmers met blauwe deksel blijven gebruiken totdat de voorraad is uitgeput, vanaf dat 
moment geldt het volgende: 
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Eurofins ACMAA Testing hanteert hun eigen emballage voor asbest in grond analyses: een 
asbestemmer met een geel deksel. Voor een snelle opstart van uw project vragen we u te letten op de 
volgende punten: 

 Deze dienen veegschoon aangeboden te worden, dubbel verpakt met een asbestzak 
dichtgebonden om de emmer.  

 Plaats het hengsel niet voor de barcode, klap deze naar de andere kant als dit het geval is. 
 Zorg ervoor dat de barcode tegen het transparante deel van de zak gericht wordt en niet wordt 

bedekt door een van de asbest waarschuwingen. 
 Zak aan de zijkant van de emmer dichtmaken, zodat deze makkelijker stapelbaar zijn. 

 
Zie onderstaande foto van een correct aangeleverde emmer. 

 
 

- Het bestellen van emballage kan via: logistiek@eurofins.com  
- Asbestemmers te bestellen per streng van 20 emmers 
- Asbestzakken te bestellen per doos van 100 stuks 

 
Eurofins zal de monsters ophalen zoals u gewend bent. 
Monsters die niet dubbel verpakt zijn, worden niet meegenomen door de koerier. 
 
Meerkost extra materiaal  
Wij merken dat de hoeveelheid nat aangeleverd materiaal per monster is toegenomen.  
Dit extra aangeleverde materiaal zorgt voor een toename in het werk per monster bij zowel de monster-
voorbehandeling als de analyse.  
Om deze reden zijn wij genoodzaakt om een meerkost aan te rekenen indien er meer materiaal wordt 
aangeleverd dan de bovengrens.  
 
Voor Asbest grond NEN5898 2016 geldt als bovengrens 17.5 kg. Overschrijding wordt gefactureerd per 
tredes van 2.5 kg. 
 
Indien de hoeveelheid materiaal dat aangeleverd wordt voor deze matrices hoger is dan de bovengrens, 
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zal een extra artikel worden aangemaakt die resulteert in een meerprijs. 
Deze zal als 1 gesommeerd bedrag zichtbaar zijn op het factuur onder de regel “meerkosten extra 
materiaal per 2.5 kg”.  
 
Ter illustratie een rekenvoorbeeld: 
Analyse: Asbest grond NEN5898 2016 
Er wordt 22.6 kg nat materiaal aangeleverd (excl. emmer(s)). Hierdoor wordt de bovengrens van 17.5 kg 
overschreden met 5.1 kg en dus 2 treden. Hierbij vindt ten alle tijden afronding naar beneden plaats van 
het aantal keren dat deze regel gefactureerd wordt.  
Meerkosten = (22.6 kg -17.5 kg)/2.5 kg * € 10 = 2.04 * € 10 = 2 * € 10 = € 20  
 
De meerkosten voor de test “Asbest grond NEN5898 2016” worden vanaf 5 maart 2019 gerekend. 
 
Voor Asbest fijne fractie CMA_C2/C3 wordt het onderscheid o.b.v. de test gemaakt. Indien u de 15kg 
test aanmeldt maar meer aanlevert, zal de test automatisch worden omgeboekt naar de 30kg test. 
 
Rapportage 
U ontvangt, net als nu, een certificaat van Eurofins Belgium. U vindt daarin het uitbestedings-certificaat 
vanuit Eurofins ACMAA Testing in bijlage.  
 
 
We hopen dat we u op deze manier voldoende hebben geïnformeerd wat deze overgang voor u 
betekent.  
Mocht u toch  nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel niet om uw contactpersoon bij de Customer 
Support of uw accountmanager te contacteren op de door u bekende nummers/emailadressen. 
 
We danken u alvast in het vertrouwen en voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Sales Team Eurofins Environment Testing Belgium 
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