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1. MONSTERBEDELING 
 

KWR Watercycle Research Institute 

Groningenhaven 7 

Postbus 1072 

3430 BB Nieuwegein 

Nederland 
 

Telefoon: +31 (0)30 606 95 11 

Fax: +31 (0)30 606 11 65 

Algemeen e-mailadres: info@kwrwater.nl 

Website: www.kwrwater.nl 

 

Contactpersoon KWR: Asmaïl Asgadaouan 

Telefoon: +31 (0)30 606 95 95 

E-mailadres: ringonderzoek@kwrwater.nl 

 
 

2. BESCHRIJVEND GEDEELTE 

 

2.1 Doelstelling 
 

Indien u in het kader van uw kwaliteitssysteem behoefte heeft aan een aanvullende derdelijns-

controle, naast het  - voor erkende laboratoria verplichte -  ORKA & BACIL-programma (bijv. 

een ander type water, meer distributies per jaar, andere parameters), dan kan u via VITO 

deelnemen aan ringonderzoeken uit het programma van KWR Watercycle Research Institute 

(verder in dit document afgekort als KWR). 

 

Zowel wat betreft het aantal distributies als de data kan u vrij kiezen uit het KWR-aanbod. VITO 

zal de aanvragen vanuit de Vlaamse laboratoria overmaken aan KWR en verder als tussenschakel 

fungeren tussen KWR en de deelnemende laboratoria voor wat problemen/klachten, facturatie en 

dergelijke betreft.  
 

2.2 Contactpersonen 
 

Met betrekking tot de praktische aspecten van de KWR-ringonderzoeken 2020, of indien u 

vragen of problemen heeft hieromtrent, kan steeds contact opgenomen worden met: 
 

Heidi Hensen 

VITO – dienst REE 

Boeretang 200 

B-2400 Mol 

Tel. : 014/33 59 04  

 

 

Indien u ons via e-mail wenst te contacteren, verzoeken wij u gebruik te maken van het e-

mailadres ringtest@vito.be . 

 

 

http://www.kwrwater.nl/
mailto:ringtest@vito.be
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2.3 Programma 2020 

 

In onderstaande tabellen vindt u de ringonderzoeken die door KWR worden aangeboden. Het 

programma is opgesplitst in organische, anorganische en microbiologische ringonderzoeken. Bij 

elk ringonderzoek worden meerdere praktijkmonsters (meestal met additie) aangeboden, in een 

aantal ringonderzoeken ook één of meer standaardoplossingen (voor meer details verwijzen we 

naar het jaarprogramma van KWR alsook naar de bijlagen aan deze infobundel). 

 

 

In het programma KWR ringonderzoeken 2020 zijn ten opzichte van het voorgaande jaar enkele 

veranderingen aangebracht. 

 

Bij de chemische ringonderzoeken: 

 

- De ringonderzoeken “arseen-3, arseen-5, chroom-3 en chroom-6”, “geur en smaak” en 

“AOX” zijn wegens te weinig animo niet in het jaarprogramma opgenomen. 

- Het ringonderzoek VIO 20-21 (EOX) wordt alleen in de matrices oppervlakte- en 

afvalwater aangeboden. 

- Het ringonderzoek VIO 20-39b (non target screening) wordt alleen in de matrices drink- 

en oppervlaktewater aangeboden. 

- Het ringonderzoek VIO 20-17 (monstername zwemwater op locatie) is uitgebreid met 

laboratoriumanalyses ureum, KMnO4-verbruik en pH. 

 

Bij de microbiologische ringonderzoeken: 

 

- De concentratieranges voor de bacteriologische parameters in de ringonderzoeken (VIO 

20-41, VIO 20-42, VIO 20-43 en VIO 20-50) en Legionella in koelwater (VIO 20-55 en 

VIO 20-56) zijn verruimd. 

- Het ringonderzoek VIO 20-48 wordt alleen voor de parameter ATP aangeboden. 

Koloniegetal op R2A-medium is wegens te weinig belangstelling eruit gehaald. 

- Ook dit jaar zijn in het programma de onderstaande ringonderzoeken optioneel 

opgenomen; deze zullen alleen doorgang vinden bij voldoende deelnemers. Mocht u zich 

inschrijven voor één van deze ringonderzoeken en het ringonderzoek kan niet doorgaan, 

dan wordt u automatisch in één van de andere soortgelijke ringonderzoeken ingedeeld: 

VIO 20-42: microbiologische parameters in drinkwater (plandatum: 9 juni 2020); 

 VIO 20-46: Legionella in drinkwater (plandatum: 13 mei 2020); 

 VIO 20-54: microbiologische parameters in oppervlaktewater (plandatum: 23 september 

 2020); 

 VIO 20-56: Legionella in koelwater (plandatum: 2 september 2020). 
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De prijzen die u in de volgende tabellen terugvindt, zijn in euro. Deze prijzen zijn over het 

algemeen licht gestegen t.o.v. vorig jaar. De kosten zijn incl. het transport van de monsters en de 

rapportage door KWR maar excl. BTW. Voor additionele matrices bij de organische 

ringonderzoeken (m.u.v. minerale olie) geniet u van een gereduceerd tarief dat u terugvindt in de 

laatste kolom van deze tabel (=tussen haakjes vermelde bedrag). Indien u bv. voor het 

ringonderzoek VIO 20-23 pesticiden (OCP) monsters in zowel AW, DW, GW als OW bestelt, 

dan betaalt u 1014,00 euro (=402,00 + 3 x 204,00) excl. BTW.  

 

- Deelname aan 5-9 ringonderzoeken: 5% korting 

- Deelname aan 10-19 ringonderzoeken: 10% korting 

- Deelname vanaf 20 ringonderzoeken: 15% korting 

 

 

Het totaal aantal ringonderzoeken waaraan een labo deelneemt, wordt als volgt berekend: 

- Elke deelname aan een ringonderzoek voor anorganische of microbiologische parameters 

wordt als 1 ringonderzoek geteld; 

- Deelname aan een organisch ringonderzoek wordt geteld a rato van het aantal matrices 

van het ringonderzoek waarvoor het labo inschrijft. Indien een labo bv. voor de helft van 

de aangeboden matrices van het ringonderzoek inschrijft dan telt dit ringonderzoek slechts 

voor 0,50. 

- Het totaal aantal ringonderzoeken wordt naar onder afgerond. 

 

 

Bijvoorbeeld: 

 

Labo X schrijft in voor volgende ringtesten: 

     Aantal ringonderzoeken Totaal aantal matrices 

- VIO 20-23 : AW en DW     0,50    4 (AW, DW, GW, OW) 

- VIO 20-34 : DW    0,33    3 (DW, OW, GW) 

- VIO 20-06 : ZW   1,00    1 

- VIO 20-12 : GW   1,00    1 

- VIO 20-15 : AW   1,00    1 

- VIO 20-16 : AW   1,00    1 

- VIO 20-18 : DW   1,00    1 

- VIO 20-41 : DW   1,00    1 

- VIO 20-42 : DW   1,00    1 

- VIO 20-50 : DW   1,00    1 

- VIO 20-61 : KW   1,00    1 

 

Totaal aantal ringonderzoeken = 9,83  wordt afgerond naar 9→ labo X krijgt 5% korting. 
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Tabel 1 : Overzicht organische ringonderzoeken 
 

Ringonderzoek Datum Parameter 

Prijs per 

matrix* 

(excl. BTW) 

VIO 20-21 29/01/2020 extraheerbaar organohalogeen (EOX) in oppervlaktewater en afvalwater 546 (204) 

VIO 20-23 27/05/2020 pesticiden (OCP) in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater 402 (204) 

VIO 20-24 27/05/2020 pesticiden (PCB) in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater 384 (204) 

VIO 20-25 18/03/2020 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater 288 (204) 

VIO 20-26 02/09/2020 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VGK) in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater 414 (204) 

VIO 20-27 07/10/2020 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK) in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater 414 (204) 

VIO 20-28 08/04/2020 geneesmiddelen in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater 618 (204) 

VIO 20-30 04/03/2020 N/P-bestrijdingsmiddelen, chlooraceetamiden en bromacil in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater 606 (204) 

VIO 20-31 17/06/2020 chloorfenoxycarbonzuren (CPCZ) / bentazon in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater 618 (204) 

VIO 20-32 04/11/2020 fenylureumherbiciden (FUH) in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater 378 (204) 

VIO 20-34 08/04/2020 glyfosaat en AMPA in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater 462 (204) 

VIO 20-38 04/11/2020 minerale olie, alleen voor de GC methode in afvalwater 222 

VIO 20-39b 23/09/2020 brede screening, semi-kwantitatief m.b.v. LC-MS in drinkwater en oppervlaktewater 666 (204) 

*prijs per matrix in euro, exclusief BTW; de prijs tussen haakjes geldt voor elke additionele matrix 
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Tabel 2 : Overzicht anorganische ringonderzoeken 
 

Ringonderzoek Datum Parameters 
Prijs in euro 

(excl. BTW) 

VIO 20-01 13/05/2020 (zware) metalen, als opgelost in drinkwater 1026 

VIO 20-02 05/02/2020 algemene en macroparameters in drinkwater 1446 

VIO 20-06 11/03/2020 ureum, cyanuurzuur, vrij- en totaalchloor en KMnO4-verbruik in zwembadwater 768 

VIO 20-07 08/04/2020 nutriënten, gesuspendeerde stoffen en zuurstof in oppervlaktewater 1386 

VIO 20-09a 13/05/2020 (zware) metalen, als totaal in oppervlaktewater 1026 

VIO 20-12 13/05/2020 (zware) metalen, als opgelost in grondwater 972 

VIO 20-13 04/11/2020 algemene en macroparameters in grondwater 1074 

VIO 20-15 14/10/2020 algemene en macroparameters in afvalwater 1074 

VIO 20-16 14/10/2020 (zware) metalen, als totaal in afvalwater 822 

VIO 20-17 24/06/2020 monstername zwemwater op locatie (vrij chloor, gebonden chloor, pH, temperatuur) 468 

VIO 20-18 08/04/2020 bromide, bromaat en chloraat in drinkwater en oppervlaktewater 426 

VIO 20-20 17/11/2020 Monstername oppervlaktewater op locatie 650 
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Tabel 3 : Overzicht microbiologische ringonderzoeken 
 

Ringonderzoek Datum Parameters 
Prijs in euro 

(excl. BTW) 

VIO 20-41 11/02/2020 microbiologische parameters in drinkwater 810 

VIO 20-42* 09/06/2020 microbiologische parameters in drinkwater 810 

VIO 20-43 13/10/2020 microbiologische parameters in drinkwater 810 

VIO 20-45 11/03/2020 Legionella in drinkwater 534 

VIO 20-46* 13/05/2020 Legionella in drinkwater 534 

VIO 20-47 02/09/2020 Legionella in drinkwater 534 

VIO 20-48 25/03/2020 ATP / koloniegetal op R2A-medium in verdund oppervlaktewater en drinkwater 840 

VIO 20-50 09/09/2020 Salmonella, staphylococcen, Pseudomonas aeruginosa  in drinkwater 810 

VIO 20-53 23/06/2020 microbiologische parameters in oppervlaktewater 810 

VIO 20-54* 23/09/2020 microbiologische parameters in oppervlaktewater 810 

VIO 20-55 11/03/2020 Legionella in koelwater (uitsluitend vgls. NEN-EN-ISO 11731) 534 

VIO 20-56* 02/09/2020 Legionella in koelwater (uitsluitend vgls. NEN-EN-ISO 11731) 534 

VIO 20-59 11/03/2020 Legionella  pneumophila qPCR in drinkwater 486 

VIO 20-61 11/03/2020 Legionella pneumophila qPCR in koelwater 486 

VIO 20-62 25/03/2020 F-specifieke RNA-fagen en somatische coli-fagen in drinkwater 606 

VIO 20-63 25/03/2020 Totale bacteriële celtelling (incl. fractie dood en levend), flowcytometrisch in drinkwater 606 

* Dit ringonderzoek is optioneel. Alleen bij voldoende deelnemers zal dit ringonderzoek doorgaan.  

   Bij geringe deelnemers wordt u automatisch in één van de andere soortgelijke ringonderzoeken ingedeeld 
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2.4 Verloop ringonderzoeken 

 

De chemische monsters worden op de aangegeven dag vóór 16 uur bij u bezorgd. De 

microbiologische monsters en ringonderzoeken die parameters bevatten met een beperkte 

houdbaarheid worden vóór 12 uur bezorgd. Een week nadat het ringonderzoek bij u is afgeleverd, 

wordt door de koerier het verpakkingsmateriaal (koelbox of krat) weer bij u opgehaald. De exacte 

datum wordt in de instructie vermeld. De flessen zijn wegwerpflessen en hoeven dus niet retour 

naar KWR. 

 

Uw analyseresultaten en de informatie over de gebruikte analysemethoden dienen uiterlijk 4 

weken (voor chemische ringonderzoeken) of 3 weken (voor microbiologische ringonderzoeken) 

na ontvangst van de monsters aan KWR gerapporteerd te worden. De exacte sluitingsdatum staat 

vermeld in de instructie bij het ringonderzoek. Voor het aanleveren van de resultaten dient u 

gebruik te maken van het programma RingDat Online. 
 

De doelstelling is om vier weken na de sluitingsdatum u te voorzien van een samenvatting van 

uw resultaten en het groepsresultaat. In de samenvatting staat uw randomnummer vermeld. Het 

volledige rapport kunt u downloaden van RingDat Online. 

 

Voor alle ringonderzoeken geldt dat de resultaten onder randomnummer worden gerapporteerd, 

zodat anonimiteit is gegarandeerd. Een lijst met deelnemers wordt in het rapport opgenomen. 

Wanneer dit niet gewenst is, is het mogelijk om onder code vermeld te worden. U kunt KWR dat 

schriftelijk laten weten. Het rapport verschaft tevens inzicht in de gebruikte analysemethoden. 

Daarmee kan elke deelnemer vaststellen of eventuele afwijkende resultaten door de gebruikte 

methoden veroorzaakt kunnen zijn, of een andere oorsprong hebben. Voor de groepsprestatie van 

elk chemisch ringonderzoek wordt een rapportcijfer gegeven. De resultaten worden beoordeeld 

op verschillende statistische kengetallen. Algemeen wordt er één rapportcijfer per matrix en per 

parameter gegeven. 

 

De individuele prestatie wordt beoordeeld aan de hand van Z-scores ten opzichte van het 

groepsgemiddeldeen voor de chemische ringonderzoeken eveneens ten opzichte van de 

theoretische waarde. Op deze wijze kunt u uw prestatie in de tijd bijhouden. Het eindrapport geeft 

tevens de resultaten grafisch weer. 

 

Meer informatie, bv. over de door KWR toegepaste gegevensverwerking, welke onder de RvA-

accreditatie (R005) van KWR valt, kan u vinden in het jaarprogramma dat u reeds rechtstreeks 

door KWR werd toegestuurd. Meer informatie over de parameters en concentratieniveaus kan u 

tevens in datzelfde jaarprogramma terugvinden alsook in de bijlagen van deze bundel. 

 

VITO handhaaft een informatieveiligheid- en privacybeleid overeenkomstig de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Gegevens die u VITO als (kandidaat-)deelnemer 

aan de ringtesten ter beschikking heeft gesteld worden enkel gebruikt in het kader van de 

opdrachten van VITO als referentielaboratorium voor het Vlaamse gewest. Desgewenst kan u 

zich uit ons adressenbestand laten schrappen door een e-mail, met de vraag tot schrapping, te 

sturen aan ringtest@vito.be.  

 

 

mailto:ringtest@vito.be
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3. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN 

 

3.1 Inschrijving 

 

In december 2019 zullen potentieel geïnteresseerde laboratoria via e-mail de uitnodiging 

ontvangen om zich via de webapplicatie MEVITO te registreren als deelnemer aan de KWR 

ringtesten. Hierin zullen ook richtlijnen i.v.m. de verdere administratieve afhandeling van de 

inschrijving (facturatie, ...) opgenomen worden.  

 

Na het invullen van het elektronische inschrijvingsformulier zal u een bevestigingsmail 

ontvangen. Hierin bevindt zich tevens de link naar een afzonderlijk Excel-bestand 

(‘keuzeformulier KWR ringtesten 2020’) waarin u de gewenste pakketten dient in te vullen. Het 

ingevulde bestand moet vervolgens geüpload worden (de hiervoor te volgen werkwijze zal 

worden aangegeven).  

 

Omwille van praktische redenen verzoeken wij u om niet meer dan één contactpersoon op te 

geven.  

 

U wordt vriendelijk verzocht om uw inschrijving voor KWR 2020 uiterlijk op maandag 6 

januari 2020 aan VITO te bezorgen. 

 

Indien u problemen heeft met het gebruik van MEVITO, gelieve contact op te nemen met VITO. 

 

Indien u tijdens het jaar toch nog bijkomend wenst in te schrijven voor een ringonderzoek uit het 

KWR-programma, (bijv. naar aanleiding van problemen bij een 1-ste, 2-de of 3-delijnscontrole), 

dan kan u dit aanvragen via mail aan ringtest@vito.be. De nieuwe inschrijving dient ten laatste 

30 dagen voor de datum van het ringonderzoek aan VITO bezorgd te worden.   

 

3.2 Betaling 

 

Het verschuldigd bedrag voor de inschrijving dient pas vereffend te worden na ontvangst van de 

factuur. 

 

Indien u een ringonderzoek wenst te annuleren, dient u dit uiterlijk vijf weken voor de 

ontvangstdatum van het ringonderzoek schriftelijk aan VITO (ringtest@vito.be) te melden. Na 

deze termijn worden de kosten van het ringonderzoek bij u in rekening gebracht. 

mailto:ringtest@vito.be
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BIJLAGE A: Overzicht ontvangstdata ringonderzoeken 2020 

Datum Nummer Matrix Omschrijving 

29 januari VIO 20-21 ow+aw extraheerbaar organohalogeen (EOX) 

5 februari VIO 20-02 dw algemene- en macroparameters 

11 februari VIO 20-41 dw microbiologische parameters 

4 maart VIO 20-30 dw+ow+gw N/P-bestrijdingsmiddelen, chlooraceetamiden en bromacil 

11 maart VIO 20-06 zw ureum, cyanuurzuur, vrij- en totaal chloor en KMnO4-verbruik 

11 maart VIO 20-45 dw Legionella 

11 maart VIO 20-55 kw Legionella (uitsluitend vlgs. NEN-EN-ISO 11731) 

11 maart VIO 20-59 dw Legionella pneumophila qPCR 

11 maart VIO 20-61 kw Legionella pneumophila qPCR 

18 maart VIO 20-25 dw+ow+gw+aw polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

25 maart VIO 20-48 vow+dw ATP 

25 maart VIO 20-62 dw F-specifieke RNA-fagen en Somatische colifagen 

25 maart VIO 20-63 dw totale bacteriële celtelling (incl. fractie dood en levend), flowcytometrisch 

8 april VIO 20-07 ow nutriënten, gesuspendeerde stoffen en zuurstof 

8 april VIO 20-18 dw+ow bromide, bromaat en chloraat 

8 april VIO 20-28 dw+ow+gw geneesmiddelen 

8 april VIO 20-34 dw+ow+gw glyfosaat en AMPA 

13 mei VIO 20-01 dw (zware) metalen, als opgelost 

13 mei VIO 20-09a ow (zware) metalen, als totaal 

13 mei VIO 20-12 gw (zware) metalen, als opgelost 

13 mei VIO 20-46# dw Legionella  

27 mei VIO 20-23 dw+ow+gw+aw pesticiden (OCP) 

27 mei VIO 20-24 dw+ow+gw pesticiden (PCB) 

9 juni VIO 20-42# dw microbiologische parameters 

17 juni VIO 20-31 dw+ow+gw chloorfenoxycarbonzuren (CPCZ)/bentazon 

23 juni VIO 20-53 ow microbiologische parameters 

24 juni VIO 20-17 zw monstername zwemwater op locatie 

2 september VIO 20-26 dw+ow+gw+aw vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VGK) 

2 september VIO 20-47 dw Legionella 

2 september VIO 20-56# kw Legionella (uitsluitend vlgs. NEN-EN-ISO 11731) 

9 september VIO 20-50 dw Salmonella, staphylococcen, Pseudomonas aeruginosa 

23 september VIO 20-39b dw+ow non target screening, semi-kwantitatief m.b.v. LC-MS 

23 september VIO 20-54# ow microbiologische parameters 

7 oktober VIO 20-27 dw+ow+gw+aw vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK) 

13 oktober VIO 20-43 dw microbiologische parameters 

14 oktober VIO 20-15 aw algemene- en macroparameters 

14 oktober VIO 20-16 aw (zware) metalen, als totaal 

4 november VIO 20-13 gw algemene- en macroparameters 

4 november VIO 20-32 dw+ow+gw fenylureumherbiciden (FUH) 

4 november VIO 20-38 aw minerale olie 

17 november VIO 20-20 ow monstername oppervlaktewater op locatie 

# Dit ringonderzoek is optioneel. Alleen bij voldoende deelnemers zal dit ringonderzoek doorgaan. Bij geringe deelnemers wordt u automatisch in één 
van de andere 

soortgelijke ringonderzoeken ingedeeld. 

aw = afvalwater, dw = drinkwater, gw = grondwater, kw = koelwater, ow = oppervlaktewater, vow = verdund oppervlaktewater en zw = zwembadwater 
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BIJLAGE B: Parameterspecificaties per ringonderzoek 
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