Jaarlijks worden meer dan 250 000 parameters geanalyseerd

Het Laboratorium staat garant
voor de kwaliteit van het water
De belangrijkste taak van het Laboratorium bestaat erin te waarborgen dat het
door Vivaqua geproduceerde en gedistribueerde water volkomen conform de
wettelijke normen is. Om die opdracht te vervullen, beschikt het over goed werkende analyse- en controle-instrumenten, waarvan de betrouwbaarheid verzekerd
is door geaccrediteerde methoden.
Terugblik
1899 - een analysedienst wordt opgericht als antwoord op
de bezorgdheid bij het grote publiek in verband met de
kwaliteit van het in de vallei van de Bocq gewonnen water.
1901 - Vivaqua koopt in de Troonstraat in Elsene een
gebouw aan om er zijn nieuwe hoofdzetel te vestigen;
het brengt er een laboratorium in onder, waar een analist
grondwater aan bacteriologische analysen onderwerpt.
1933 - ten gevolge van de fusie met de Waterdienst van
de Stad Brussel beschikt het bedrijf voortaan over een
'modern' uitgerust laboratorium in het Ter Kamerenbos.
Om te blijven voldoen aan de behoeften wordt het verschillende malen vergroot.
1978 - de nieuwe lokalen van het Laboratorium, in de
Waterloosesteenweg in Ukkel, worden in gebruik genomen.

Ze beantwoorden aan de technologische evolutie en aan de
toenemende complexiteit van de wetgeving.
1995 - een geïnformatiseerd systeem, LIMS genaamd
(Laboratory Information Managing System), wordt in het
Laboratorium ingevoerd en beheert er alle activiteiten.
12 mei 1998 - het Laboratorium is het eerste laboratorium
van een Belgisch waterbedrijf dat wordt geaccrediteerd volgens de Europese norm EN 45001.
Juni 2000 - Vivaqua besluit de laboratoria buiten Brussel op
te doeken en het personeel te hergroeperen in één laboratorium in Brussel.
19 december 2002 - het Laboratorium wordt geaccrediteerd volgens de internationale ISO-norm 17025.

De opdrachten van het Laboratorium

gen opmaken die in overeenstemming zijn met de nieuwe
Europese richtlijnen.
Bovendien is de accreditatie een absolute noodzaak geworden voor het behoud van de gewestelijke erkenningen.
Het Laboratorium beschikt thans over vier erkenningen, waarvan drie op gewestelijk niveau en een op federaal niveau. Het
gaat om:
- de erkenning van het Vlaamse Gewest voor de afname en
de analyse van alle soorten water
- de erkenning van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor
de afname en de analyse van water volgens de scope van het
accreditatiecertificaat van het Laboratorium
- de erkenning van het Waalse Gewest voor de officiële analysen inzake bescherming van het oppervlaktewater tegen
verontreiniging
- de federale erkenning die afgeleverd is door het
FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen) voor het uitvoeren van de ontledingen en
tegenontledingen van monsters van voedingsmiddelen en
andere producten overeenkomstig het toepassingsgebied
van het accreditatiecertificaat van het Laboratorium.

De kwaliteitscontroles van voor menselijke consumptie
bestemd water worden vastgelegd in de richtlijn 98/83/EG
van 3 november 1998. Rekening houdend met de overdracht
van bevoegdheden naar de Gewesten, die het resultaat is
van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, werden vier omzettingen van de richtlijn 98/83/EG
uitgewerkt.
Zowel in de Europese richtlijn als in de vier gewestelijke en
federale besluiten, is de kwaliteit van het via het openbaar net
gedistribueerde drinkwater bepaald door een reeks parameters die in verschillende categorieën zijn onderverdeeld:
- microbiologische parameters
- chemische parameters
- radiochemische parameters
- indicatorparameters
Om die parameters te controleren, worden monsters geanalyseerd van het water uit de winnings-, aanvoer- en opslaginstallaties, en van het water uit de distributienetten (volgens het
aantal geproduceerde of gedistribueerde m³ of nog, volgens
de grootte van de bediende bevolking).

Soorten analysen

Naast het attesteren van de kwaliteit van het geleverde water
en het nagaan van de drinkbaarheid van het gedistribueerde
water ontwikkelt het Laboratorium ook nieuwe analytische
methoden, afhankelijk van de evolutie van de normen en
aanbevelingen (EG-normen, Belgische gewestelijke normen,
WGO) en van de deelneming aan sommige programma's
(Belgaqua, erkenningstests, ringtests).
Het Laboratorium neemt, samen met de entiteit Behandeling
van en Toezicht op het Water, deel aan de studies in verband
met de modernisering van de waterbehandelingsprocessen
en met de aanpassingen die door de evolutie van de drinkbaarheidsnormen vereist zijn.

Een erkende en gecertificeerde
deskundigheid

Om zijn accreditatie en zijn erkenningen te behouden,
moet het Laboratorium deelnemen aan ringtests die door
Belgische en internationale instellingen zijn gepland. Het
Laboratorium neemt sedert 1992 aan die testacties deel,
zowel op het vlak van drinkwater als op het stuk van oppervlakte- en afvalwater. Ter informatie: in het kader van die
ringtests worden jaarlijks 500 à 600 chemische en microbiologische parameters geanalyseerd.

Het Laboratorium is sedert 19 december 2002 geaccrediteerd volgens de internationale ISO-norm 17025. De instelling Belac, die ressorteert onder de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie, heeft het certificaat afgeleverd
dat de formele erkenning op Europees niveau vormt van de
technische deskundigheid van het Laboratorium van Vivaqua
om de afnamen en analysen uit te voeren waarvoor het
geaccrediteerd is. Alleen de laboratoria die over een kwaliteitsmanagementsysteem beschikken, kunnen analyseversla-
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Voor interne en externe klanten van Vivaqua analyseert het
Laboratorium meer dan een honderdtal parameters. Die analyses hebben betrekking op
- via het net gedistribueerd water bestemd voor menselijke
consumptie
- natuurlijk mineraalwater en bronwater
- natuurlijk ruwwater (grond-, oppervlakte-, zwem-, regen- en
putwater)
- zwembadwater
- proceswater
- afvalwater.
Het analyseert tevens een tiental parameters op bezinksel
en slib.

