
 

Pagina 1 van 2 

 
 

 

Vlaams Ministerie van Omgeving 

Vlaamse Landmaatschappij 

 

 

Besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse 

Landmaatschappij tot erkenning van Miasma bvba, 

Donkstraat 19 in 3530 Houthalen als laboratorium in de 

discipline mest voor het pakket M-M5 voor het nemen van 

monsters van meststoffen met het oog op de analyse van 

anorganische parameters 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 61, §7, hersteld bij het decreet 

van 12 juni 2015; 

- het VLAREL van 19 november 2010, artikel 25, vervangen bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 3 mei 2019, en artikel 29, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 3 mei 2019. 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereiste is vervuld: 

- Het referentielaboratorium Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, 

afgekort VITO, heeft op 9 december 2019 een advies gegeven met betrekking tot 

de beoordeling van de technische proeven en de toepassing van ISO 17025.  

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- De aanvraag van Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen tot erkenning 

als laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M5 voor het nemen van 

monsters van meststoffen met het oog op de analyse van anorganische 

parameters, ontvangen op 17 januari 2020; 

- De heer Sergé Venken, zaakvoerder van Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 

Houthalen, verklaart dat de natuurlijke personen die in de erkenningsaanvraag 

vermeld worden, in de voorbije periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag 

voorafgaat, geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben in een lidstaat van 

de Europese Economische Ruimte voor overtredingen van de milieuwetgeving die 

verband houden met het gebruik van de erkenning; 

- Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, beschikt over een gunstige 

beoordeling van de VITO voor het pakket M-M5 op basis van de evaluatie van 
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technische proeven waarbij de monsternemingen uitgevoerd werden volgens de 

methoden, vermeld in het Methodenboek met bemonsterings- en analysemethodes 

voor meststoffen, bodem en diervoeders in het kader van het Mestdecreet, afgekort 

BAM; deze beoordeling is gebeurd op basis van de criteria, vermeld in artikel 25, 

eerste lid, 1° van het VLAREL; de gunstige beoordeling van de VITO is niet ouder 

dan één jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de 

erkenningsaanvraag; 

- Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, beschikt over een gunstige 

beoordeling van de VITO voor het pakket M-M5 over de toepassing van ISO 17025; 

de gunstige beoordeling van de VITO is niet ouder dan één jaar voorafgaand aan de 

datum van de indiening van de erkenningsaanvraag; 

- Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, voldoet voor het aangevraagde 

pakket M-M5 aan de erkenningsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 25 van het 

VLAREL; 

- Uit de stukken van het dossier blijkt dat Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 

Houthalen, voor het overige voldoet aan de bepalingen van het Mestdecreet en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

 

 

DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. De erkenning als laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-

M5 wordt verleend aan Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, voor het 

nemen van monsters met het oog op de analyse van anorganische parameters van 

de volgende meststoffen: 

1° behandelde mest; 

2° vloeibare mest uit een mestopslag andere dan een mestkelder. 

 

Art. 2. De erkenning van Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, als 

laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M5 meststoffen-bemonstering 

voor anorganische parameters, wordt vanaf                        voor onbepaalde 

termijn verleend, overeenkomstig artikel 29, §4, van het VLAREL. 

  

 

Brussel,  

 

 

De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij, 

 

 

 

 

 

 

Toon DENYS 





Vlto
vision on technoiogy


Dhr. Sergé Venken 
Miasma bvba


Donkstraat 19 
3530 HOUTHALEN


Ref.: REE/1910019-02/SH/sh/19-138 Mol, December 9,2019


Betreft: Beoordeling betreffende het voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor een laboratorium in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake 
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.


1. Administratieve gegevens


Laboratorium Miasma bvba


Adres Donkstraat 19
3530 HOUTHALEN


Parameterpakketten waarop 
deze beoordeling betrekking 
heeft


VLAREL bijlage 3-4° pakketten M-M5


2. Evaluatie van ringtesten en praktische proeven
Het laboratorium heeft d.d. oktober 23, december 4 2012 en mei 8 2018 voor het hierboven vermelde 
pakket met positief resultaat een praktische proef afgelegd. Rapport met evaluatie werd toegevoegd in 
bijlage.


3. Evaluatie van de toepassing van ISO 17025
De aanvraag tot erkenning omvat uitsluitend monstername en monstervoorbehandeling ter plaatse in 
de discipline mest; conform Art. 48 van VLAREL is de monstemame-instantie hierbij vrijgesteld van de 
eis tot 1S0/IEC 17025-accreditatie.


Het laboratorium heeft meerdere erkenning m.b.t monstername uitgereikt door zowel de OVAM, het 
departement OMG en de VLM. Hiervoor worden op regelmatige tijdstippen audits uitgevoerd m.b.t. de 
toepassing van de ISO 17025 norm voor wat betreft monstername. Hiermee achten we het voldoende 
bewezen dat het laboratorium in voldoende mate de ISO 17025 norm toepast bij de activiteiten waarop 
de gunstige beoordeling betrekking heeft








Bestuurders Personeelsleden Functie Erkenningen/beroepskwalificaties
Sergé Venken Zaakvoerder Tracimat deskundige 


extern milieucoördinator A


Eric Indeherberge Administratief bediende ISO 9001:2015 interne auditor
Rob Raymakers Assistent staalnemer in opleiding
Jan Vanbussel Tracimat deskundige/staalnemer Tracimat deskundige


Asbestverwijdering voor eenvoudige handelingen
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Laboratorium: MIASMA Datum audit: 08/05/2018 Reden audit: technische proef monstername
Externe locatie: Eeklo meststof/bodemverbeterend middel (MA.2)


Opdrachtgever: OVAM Datum auditrapport: 29/05/2018
Vertegenwoordiger(s) opdrachtgever: Dhr. Luc Debaene Deadline corr.acties: 30/07/2018


Auditor(s) : Cindy Kenis
Reviewer auditrapport: Toon De Ceuster


Monsternemer/aanwezigen labo: Serge Venken *


Technische proef: groencompost 0-15 mm
Procedure / onderwerp Gecontroleerde aspecten, vaststellingen, tekortkomingen: Code


Partij-afbakening en beschrijving De breedte en diepte van de partij wordt afgestapt (14 x 15 m), en de hoogte werd voorafgaand aan de monstername ingeschat (ca. 5 m). Op 
basis van deze gegevens werd het volume van de partij ingeschatop 700 m3("trapeziumvormig"). De korrelgrootte werd ingeschat op 0-15 
mm (opgegeven waarde van verkoopbaar product].


Apparatuur - benodigdheden De monsternemer had een handschep (2.5 1] en een gutsboor (dia 5 cm, lengte 50/60 cm) ter schikking voor deze monstername, en koos 
uiteindelijk voor de gutsboor om de zijkanten van de wiggen te bemonsteren (de handschep zou leiden tot een te groot veldmonster, en 
reduceerstappen).


Uitvoering monsterneming De partij werd bemonsterd via de "wigmethode" met behulp van een bulldozer, die door de producent ter beschikking werd gesteld. Op 
aangeven van de monsternemer werden 6 wiggen gemaakt in de partij (3 links en 3 rechts). De instructies werden voldoende duidelijk 
overgebracht aan de chauffeur van de bulldozer.
In de zijkanten van de wiggen werd vervolgens door de monsternemer grepen genomen met behulp van een 5 cm-gutsboor (ca. 11). Per wig 
worden 4 grepen gelijkmatig gespreid over het vrije oppervlak van de wig, genomen en wordt ca. 20 liter materiaal verzameld.


Per zijde (links/rechts met elk 3 wiggen) wordt een 10 a 12 liter materiaal bemonsterd, wat resulteert in een veldmonster van ca. 24 liter. 
De monsterhoeveelheid van het veldmonster is conform de richtlijnen in CMA.


Monstervoorbehandeling ter 
plaatse, verpakking, transport


Er wordt geen monstervoorbehandeling ter plaatste toegepast; het gehele veldmonster wordt, zonder reductiestap, als labomonster 
genomen (2 emmers 10 1). De monsterhoeveelheid van het labomonster is conform de richtlijnen in CMA.


Veldregistraties, rapportering Veldregistraties worden ter plaatse ingevuld. De gegevens van het monsternameformulier worden nadien overgenomen op een 
monsternameverslag (met zelfde formaat als het veldformulier). Het formulier/verslag bevat voldoende motivering over de beperkte 
bereikbaarheid voor monstername (2 van de 4 zijden van de partij werden via wiggen bemonsterd).
Het verslag wordt verder gedocumenteerd met releavante foto’s van de monstername (oa. situatie, locatie).


Het verslag bevat ook resultaten ("test negatief') van een meting ter plaatse (oil-sheen watertest), welke niet uitgevoerd werd ter plaatse? OVA-CK-01


Corrigerende actie (labo): werd gedaan door een vingergreep compost te lossen in een plas oppervlaktewater on-site (niet relevant)


Evaluatie (VITO): OK
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Laboratorium : Miasma
Opdrachtgever: OVAM
Vertegenwoordiger(s) opdrachtgever: Luc Debaene


Datum audit: 23/10/2012 en 4/12/2012 
Datum auditrapport: 25/01/2013
Deadline corr. acties:


Reden audit: behalen erkenning monstername 
bodemverbeterende middelen (MA.2)


Auditor(s) : Hilde Van den Broeck, Cindy Kenis, Siegfried Hofman, Toon 
Deceusterfin opleiding]
Reviewer auditrapport:


Corrigerende acties ontvangen op 23/10/2013; evaluatie door VITO op 24/10/2013


Belangrijkste geïnterviewden : Sergé Venken


Deelverslag monstername compost (23/10/2012)


Procedure / onderwerp Gecontroleerde aspecten, vaststellingen, tekortkomingen: Code


Greepgrootte De monsterschep werd meestal 'overvuld', maar waren wel relatief reproduceerbaar. Dit maakt dat de greepgrootte niet eenduidig vastligt, 
waardoor de hoeveelheid veld-/verzamelmonster hoger uitkomt dan verwacht en waardoor het moeilijk in te schatten is hoeveel kwarter- 
of verdeelcycli er nodig zijn.
Door het materiaal dat boven de randen van de schep ligt, af te strijken voordat het bij de rest van het verzamelmonster gevoegd wordt, 
wordt een uniforme greepgrootte van alle grepen bekomen.


+*1


Corrigerende actie (labo): Werkinstructie W004 : vaste afvalstoffen werd aangepast waardoor afstrijken standaard dient te worden 
uitgevoerd. Bijlage W004, pl


Evaluatie (VITO): aangepaste W004 nog te bezorgen (was nog niet aangepast in versie 2/8/13, welke tijdens kantooraudit gecontroleerd 
werd), ok


Spreiding grepen De ruimtelijke verdeling van de grepen bij de manuele monsterneming van een langwerpige hoop compost op het narijpingsterrein, kon 
beter: er werden nl. evenveel grepen genomen op de 2 koppen van de hoop (ca. 8 m breedte), dan op de veel langere zijkanten (ca. 50 m 
lengte).


B2


Corrigerende actie (labo): De stalen waren gelijkmatig verdeeld over de 4 zijdes. Dit dient echter gelijkmatig per aantal lopende meter te 
gebeuren W004 zal hieraan aangepast worden. Bijlage W004, pl


Evaluatie (VITO): aangepaste W004 nog te bezorgen (was nog niet aangepast in versie 2/8/13, welke tijdens kantooraudit gecontroleerd 
werd), ok
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Monstervoobehandeling ter 
plaatse


Het kwarteren of spleetverdelen werd niet toegepast om van veld-/verzamelmonster naar labomonster te gaan. Omscheppen in de 4 
verzamelemmers en hieruit at random het labomonster scheppen is geen representatieve deelmonsternametechniek, en kan (door 
segregatie en onvoldoende omscheppen) alle inspanningen die geleverd werden om een representatief veld/verzamelmonster te 
verzamelen, teniet doen. Voor een representatieve deelmonstername van compost dient bijkomend een spleetverdeler (aanbevolen) of 
zeil, voldoende groot om het veldmonster uit te spreiden voor de kwarteertechniek, aangeschafd te worden


A3


Corrigerende actie (labo): Miasma ging over tot de aankoop van een grote grondzeil waarop kwartieren mogelijk is.
Dit grondzeil werd reeds aangetoont bij OVMB op 15/5/2013
Ook is een spleetverdeler aangekocht vor de opmaak van deelmonsters van droog materiaal. Zie foto


Evaluatie (VITO): ok


Verpakking - transport De koelbox is niet groot genoeg om (de) laboratoriummonster(s) van één monsternamelocatie (hier: 4 emmers van 10 liter) gekoeld te 
transporteren.


B4


Corrigerende actie (labo): De dag van de bemonstering op 10K was enkel de kleine frigobox in de wagen aanwezig aangezien de stalen niet 
mee dienden te gaan. Miasma demonsteerde de volledigeheid van de monsternamewagen op de volgende technische proeven. Zie foto


Evaluatie (VITO): ok


Gebruik van zakken (luchtdicht en gesloten) lost het probleem van te veel vrije ruimte in de monsterrecipiënt(en) voor compost op.


Corrigerende actie (labo): Plastic zakken werden aangekocht voor de bemonstering van compost


Evaluatie (VITO): ok


Deelverslag monstername digestaat (4/12/2012)


Procedure / onderwerp Gecontroleerde aspecten, vaststellingen, tekortkomingen: Code


Geen opmerkingen


Verdere opvolging van de audit:
• Voor de tekortkomingen met genummerde code moeten de nodige corrigerende maatregelen genomen worden. Evidentie dat deze uitgevoerd en doeltreffend zijn moet aan VITO 


worden overgemaakt en als voldoende worden beoordeeld vooraleer een gunstige beoordeling of positief technisch advies kan volgen met het oog op het bekomen /behouden van een 
erkenning. Gelieve in de vakken 'corrigerende actie (labo)’ van dit auditrapport kort de uitgevoerde acties voor elke tekortkoming te beschrijven, en hierbij duidelijk te 
verwijzen naar de documenten/bestanden die als evidentie worden overgemaakt.


•___ Opmerkingen opgenomen zonder codering zijn verbeterpunten die momenteel nog geen aanleiding geven tot het formuleren van een tekortkoming maar waarvoor actie aanbevolen 
________ wordt De evolutie hiervan kan opgevolgd worden tijdens een volgende audit, maar het voorleggen van evidentie van de behandeling van deze opmerkingen is actueel niet vereist








Aanvraag van de erkenning als laboratorium in het 
kader van het Mestdecreet
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Vlaamse Landmaatschappij
Mestbank
Koning Albert ll-laan 15, 1210 BRUSSEL 
www.vlm.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de Vlaamse Landmaatschappij een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline 
bodem - deeldomein bemesting, in de discipline mest of in de discipline diervoeder, vermeld in artikel 6, 5°, d), van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake erkenningen 
met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
De parameterpakketten waarvoor de onderneming erkend kan worden, staan in punt 4° van bijlage 3 bij het VLAREL
Aan wie bezorgt u dit formulier?
U kunt uw aanvraagformulier op een van de volgende manieren indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij:
- elektronisch via het erkenningenloket: http://www.omaevinavlaanderen.be/erkenninaenloket. U kunt dan de status 


van uw dossier opvolgen;
- door het aangetekend op te sturen naar het adres bovenaan op dit formulier;
- door het persoonlijk af te geven tegen ontvangstbewijs op het adres bovenaan op dit formulier.


Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metAnnick Goossens (02 543 73 61 of annick.aoossens(a)vlm.bel.


In te vullen door de Mestbank 
__________ ontvangstdatum


1 7 JAN 20Z0


Gegevens van de onderneming


1 Vul de gegevens van de onderneming in.
Het adres dat u hieronder noteert, is het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming.


ondernemingsnummer BE0834.833.864


juridisch statuut bvba


naam onderneming Miasma


straat en nummer Donkstraat 19


postnummer en gemeente 3530 Houthalen


faxnummer -


website www.miasma.be


voor- en achternaam zaakvoerder Sergé Venken


2 Vul de gegevens van de contactpersoon in.


voor- en achternaam Sergé Venken


telefoonnummer 0468 12 85 12


e-mailadres s.venken@miasma.be


3 Is het adres van de exploitatiezetel of -zetels waar de activiteiten die onder de erkenning vallen worden uitgeoefend, 
verschillend van dat van de maatschappelijke zetel?
□ ja. Ga naar vraag 4.


|^] nee. Ga naar vraag 5.


Vlaamse
overheid



http://www.vlm.be

http://www.omaevinavlaanderen.be/erkenninaenloket

http://www.miasma.be

mailto:s.venken@miasma.be





4 Vul het adres in van de exploitatiezetels waar de activiteiten worden uitgeoefend die onder de erkenning vallen.
Als de onderneming meer dan twee exploitatiezetels heeft, voegt u het adres van de andere exploitatiezetels als een 
aparte bijlage bij uw aanvraag.


exploitatiezetel 1 exploitatiezetel 2


straat en nummer Miasma bvba


postnummer en gemeente
Donkstraat ia


3530 Houthalen


Omschrijving van de erkenning


5 Kruis aan voor welke pakketten u een erkenning wilt aanvragen.
U kunt een of meer vakjes aankruisen. Het pakket M-B2 is een uitbreiding van pakket M-Bl.
|^| een erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting


Q M-Bl pakket bodem-stikstof voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op 
bodem:
- bepaling van het vochtgehalte
- bepaling van nitraatstikstof
- bepaling van ammoniumstikstof


□ M-B2 pakket snel vrijkomende organische stikstof voor het nemen van monsters, het uitvoeren van incubatie- 
proeven en het uitvoeren van de volgende analyses voor het bepalen van de stikstofmineralisatie uit organische 
meststoffen:
- bepaling van het vochtgehalte van de bodem
- bepaling van ammoniumstikstof in de bodem
- bepaling van nitraatstikstof in de bodem


[J IVPB3 pakket bodem-fosfor voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op 
bodem:
- bepaling van oxalaat extraheerbaar fosfaatgehalte (Pox)
- bepaling van fosfaatbindend vermogen
- bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL)


Q M-B4 pakket bodem-overige parameters voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende 
analyse op bodem: bepaling van het organische koolstofgehalte


een erkenning als laboratorium in de discipline mest


f] M-Ml pakket meststoffen voor het nemen van monsters, met het oog op de analyse van anorganische 
parameters, van de volgende meststoffen:
- vloeibare mest uit mestkelders
- vloeibare mest bij simulatie van mesttransport
- vaste mest


□ M-M2 pakket meststoffen-anorganische parameters voor het uitvoeren van de volgende anorganische analyses 
op meststoffen:
- bepaling van drogestofgehalte
- bepaling van totale fosfor
- bepaling van ammoniumstikstof
- bepaling van totale stikstof


Q M-M3 pakket meststoffen-bemonstering voor microbiologische parameters voor het nemen van monsters van 
meststoffen met het oog op de analyse van microbiologische parameters 


Q M-M4 pakket meststoffen-microbiologische parameters voor het uitvoeren van de volgende microbiologische 
analyses op meststoffen:
- detectie van escherichia coli
- detectie van enterococcace
- detectie van salmonella
- detectie van clostridium perfringens


[g] M-M5 pakket meststoffen voor het nemen van monsters, met het oog op de analyse van anorganische 
parameters, van de volgende meststoffen:
- behandelde mest
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- vloeibare mest uit een andere mestopslag dan een mestkelder


□ M-M6 pakket meststoffen voor het nemen van monsters, met het oog op de analyse van anorganische 
parameters, van vloeibare mest bij mesttransport 


] een erkenning als laboratorium in de discipline diervoeder


]] M-Dl pakket diervoeders voor het nemen van monsters van diervoeders en het uitvoeren van de volgende 
analyses op diervoeders:
- bepaling van drogestofgehalte
- bepaling van totale fosfor
- bepaling van ruw eiwit


Bij te voegen bewijsstukken


6 Voeg de onderstaande documenten bij uw aanvraag en vink ze telkens aan in de aankruislijst.


|^| een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek over de ringtest of de praktische 
proeven voor de aangevraagde pakketten als vermeld in artikel 25,1° van het VLAREL.
Die beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar. De datum waarop u dit formulier indient; geldt als 
referentiedatum.


[Xl een bewijs dat het laboratorium voor ten minste één parameter per discipline waarvoor u de erkenning aanvraagt, 
beschikt over een ISO/IEC 17025-accreditatie als vermeld in artikel 25, 2°, van het VLAREL.
Voorde pakketten M-Ml, M-M3, M-M5 en M-M6 is geen accreditatie vereist, alleen een gunstige beoordeling van 
de Vlaamse Instelling voor Technologische Onderzoek over de toepassing van ISO/IEC17025.


£<] een bewijs dat het laboratorium voor de overige parameters van de aangevraagde parameterpakketten beschikt 
over een ISO/IEC 17025-accreditatie of een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek over de toepassing van ISO/IEC 17025 als vermeld in artikel 25, 3°, van het VLAREL.
Die beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar. De datum waarop u dit formulier indient, geldt als 
referentiedatum.


|^| een lijst van alle personeelsleden en bestuurders, met vermelding van hun voor- en achternaam, hun functie, en de 
erkenningen of beroepskwalificaties die ze bezitten


Ondertekening


7 Vul de onderstaande verklaring in.


Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.


Ik verklaar dat de natuurlijke personen die in de aanvraag worden vermeld, in de voorbije periode van drie jaar geen 
strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een 
overtreding van de milieuwetgeving die verband houdt met het gebruik van de erkenning.
Ik verklaar dat het laboratorium aan alle andere erkenningsvoorwaarden voldoet.


Ik bevestig dat ik heb kennisgenomen van de algemene (artikel 33 en artikel 34 van het VLAREL) en bijzondere 
(artikel 44 tot en met 53/2 van het VLAREL) gebruikseisen waaraan erkende laboratoria moeten voldoen.


datum 09 01 2020
dag maand jaar


Aanvraag van de erkenning als laboratorium in het kader van het Mestdecreet - pagina 3 van 4







Privacywaarborg


8 De Vlaamse Landmaatschappij, afgekort de VLM (naamloze vennootschap, Konlng Albert ll-laan 15,1210 Brussel, 
0236.506.685, RPR Brussel) verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de 
verwezenlijking van de taken en de doelstellingen, vermeld in artikel 5, 6 en 6bis van het decreet van 21 december 1988 
houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, en vooral van de doelstellingen, omschreven in artikel 2 van 
het Mestdecreet, onder meer de bescherming van het leefmilieu door water- en luchtverontreiniging als gevolg van de 
productie en het gebruik van meststoffen te verminderen ofte voorkomen, beheerovereenkomsten sluiten, opvolgen en 
betalen, het flankerend beleid zoals het herstructureringsbeleid programmatische aanpak stikstof (PAS), de compensatie 
van kapitaalschade, vermeld in boek 6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, de 
vergoeding van schade die een gebruiker van een grond lijdt door gebruiksbeperkingen (decreet van 27 maart 2009 
houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut) en het onderzoek naar en de uitvoering van ruilverkavelingen als vermeld in de 
wetgeving over ruilverkaveling van landeigendommen. In het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
Mestdecreet kan de verwerking van uw persoonsgegevens ook leiden tot een geautomatiseerde besluitvorming, 
gebaseerd op de bepalingen van het Mestdecreet.
De gegevens kunnen ook verwerkt en uitgewisseld worden met andere overheden of instanties, overeenkomstig een 
machtiging of een protocol, opgemaakt ter uitvoering van artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, en te consulteren op de website van de VLM, onder het thema 'Over ons', 
subthema 'Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming'. Ons beleid op het vlak van 
gegevensverwerking kunt u daar ook vinden. Als u vragen of opmerkingen daarover hebt, kunt u dat melden door te 
mailen naar info(a)vlm.be. U kunt ook altijd mailen om te vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze 
laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan 
iemand die er geen recht op heeft.
Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken en waarop u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u 
contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de VLM door te mailen naar FG-VLM(5)vlm.be of 
een briefte sturen naar het bovenvermelde adres. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens 
verwerken, dan kunt u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voorde verwerking van persoonsgegevens 
(Koning Albert ll-laan 15,1210 Brussel - https://overheid.vlaanderen.be/diaitale-overheid/vlaamse- 
toezichtcommissie/klachtenprocedure).
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NOTA AAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER 


Auteur: Annick Goossens 


Betreft: Voorstel voor het verlenen van een erkenning als laboratorium in de discipline mest aan Miasma 
voor het pakket M-M5 meststoffen-bemonstering voor anorganische parameters 


Bijlagen: 7 


 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaamse Reglement inzake 
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) legt de voorwaarden voor het aanvragen, verkrijgen 
en gebruiken van een erkenning als laboratorium in het kader van het Mestdecreet vast.  
 
Op 17 januari 2020 ontving de Mestbank een aanvraag tot erkenning vanwege Miasma als laboratorium in de 
discipline mest, voor de bemonstering van meststoffen voor de analyse van anorganische parameters van 
behandelde mest en vloeibare mest uit een mestsopslag andere dan een mestkelder (pakket M-M5). 
 
De aanvraag en bijhorende stukken, die als bijlage bij deze nota gevoegd zijn, werden geëvalueerd en getoetst 
aan de erkenningsvoorwaarden (zie Tabel 1 voor de beoordeling).  
 
Aangezien v voldoet aan de voorwaarden voor erkenning vastgelegd in het VLAREL stelt de Mestbank voor een 
erkenning als laboratorium in de discipline mest, voor het pakket M-M5 meststoffen-bemonstering voor 
anorganische parameters van behandelde mest en vloeibare mest uit een mestsopslag andere dan een 
mestkelder te verlenen aan Miasma voor onbepaalde duur. 
 


 


Brussel, 26 maart 2020 


 
 







 


Tabel 1 Evaluatie van de beoordelingscriteria  


 


 


 


ERKENNINGSVOORWAARDE EVALUATIE OK 


De aanvrager van de erkenning heeft gedurende de afgelopen 
3 jaar geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor 
overtredingen van de milieuwetgeving. 
 


De verklaring hieromtrent werd opgenomen in het aanvraagformulier 
ontvangen dd 17 januari 2020, ondertekend door een bevoegd persoon. 


☒ 


Het laboratorium heeft deelgenomen aan een ringtest of 
technische proef en beschikt voor elk van de parameters in 
het pakket over een gunstige beoordeling van de VITO van 
max. 1 jaar oud. 


De aanvrager heeft deelgenomen aan een technische proef voor het 
aangevraagde pakket (bijlage 2 bij de aanvraag). Uit de beoordeling van deze 
technische proef door de VITO blijkt dat de aanvrager voor de technische 
proef geslaagd was. Deze positieve beoordeling wordt bevestigd in het advies 
van de VITO d.d. 9 december 2019 (bijlage 1 bij de aanvraag). 
 


☒ 


Het laboratorium beschikt voor ten minste één onderdeel van 
de aangevraagde discipline over een ISO 17025 accreditatie, 
overeenkomstig BAM, en voor de overige parameters in het 
pakket over 
-  hetzij een ISO 17025 accreditatie, overeenkomstig BAM, 
-  hetzij een gunstige beoordeling van de VITO over het 
    toepassen van ISO 17025, overeenkomstig BAM. 
 


Wanneer een erkenningsaanvraag enkel betrekking heeft op monstername, 
bepaalt VLAREL (art 25) dat de voorwaarde om over een ISO 17025 
accreditatie te beschikken voor minstens één paramater in het aangevraagde 
pakket niet van toepassing is. De aanvrager dient echter wel te beschikken 
over een gunstige beoordeling van de VITO over het toepassen van ISO 17025 
overeenkomstig BAM. De aanvrager beschikt over deze gunstige beoordeling 
van het VITO d.d. 9 december 2019 (bijlage 1 en 3 bij de aanvraag). 
 


☒ 


De aanvrager voegt een lijst van alle personeelsleden en 
bestuurders, met vermelding van hun voor- en achternaam, 
hun functie en de erkenningen of beroepskwalificaties die ze 
bezitten, bij zijn aanvraag. 
 


De personeelslijst werd bij de aanvraag gevoegd (bijlage 4 bij de aanvraag) ☒ 

























Vlaams Ministerie van Omgeving


Vlaamse Landmaatschappij








Besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij tot erkenning van Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen als laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M5 voor het nemen van monsters van meststoffen met het oog op de analyse van anorganische parameters








Rechtsgronden





Dit besluit is gebaseerd op:


- het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 61, §7, hersteld bij het decreet van 12 juni 2015;


- het VLAREL van 19 november 2010, artikel 25, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, en artikel 29, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019.





Vormvereisten





De volgende vormvereiste is vervuld:


- Het referentielaboratorium Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, afgekort VITO, heeft op 9 december 2019 een advies gegeven met betrekking tot de beoordeling van de technische proeven en de toepassing van ISO 17025. 





Motivering





Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:


- De aanvraag van Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen tot erkenning als laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M5 voor het nemen van monsters van meststoffen met het oog op de analyse van anorganische parameters, ontvangen op 17 januari 2020;


- De heer Sergé Venken, zaakvoerder van Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, verklaart dat de natuurlijke personen die in de erkenningsaanvraag vermeld worden, in de voorbije periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning;


- Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, beschikt over een gunstige beoordeling van de VITO voor het pakket M-M5 op basis van de evaluatie van technische proeven waarbij de monsternemingen uitgevoerd werden volgens de methoden, vermeld in het Methodenboek met bemonsterings- en analysemethodes voor meststoffen, bodem en diervoeders in het kader van het Mestdecreet, afgekort BAM; deze beoordeling is gebeurd op basis van de criteria, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1° van het VLAREL; de gunstige beoordeling van de VITO is niet ouder dan één jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de erkenningsaanvraag;


- Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, beschikt over een gunstige beoordeling van de VITO voor het pakket M-M5 over de toepassing van ISO 17025; de gunstige beoordeling van de VITO is niet ouder dan één jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van de erkenningsaanvraag;


- Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, voldoet voor het aangevraagde pakket M-M5 aan de erkenningsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 25 van het VLAREL;


- Uit de stukken van het dossier blijkt dat Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, voor het overige voldoet aan de bepalingen van het Mestdecreet en haar uitvoeringsbesluiten.








DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ BESLUIT:








Artikel 1. 	De erkenning als laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M5 wordt verleend aan Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, voor het nemen van monsters met het oog op de analyse van anorganische parameters van de volgende meststoffen:


1° behandelde mest;


2° vloeibare mest uit een mestopslag andere dan een mestkelder.





Art. 2. De erkenning van Miasma bvba, Donkstraat 19 in 3530 Houthalen, als laboratorium in de discipline mest voor het pakket M-M5 meststoffen-bemonstering voor anorganische parameters, wordt vanaf [DATUM] voor onbepaalde termijn verleend, overeenkomstig artikel 29, §4, van het VLAREL.


	





Brussel, [DATUM]








De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij,








[HANDTEKENING]











Toon DENYS
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Aanvraag van de erkenning als laboratorium in het 
kader van het Mestdecreet
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Vlaamse Landmaatschappij
Mestbank
Koning Albert ll-laan 15, 1210 BRUSSEL 
www.vlm.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de Vlaamse Landmaatschappij een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline 
bodem - deeldomein bemesting, in de discipline mest of in de discipline diervoeder, vermeld in artikel 6, 5°, d), van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake erkenningen 
met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
De parameterpakketten waarvoor de onderneming erkend kan worden, staan in punt 4° van bijlage 3 bij het VLAREL
Aan wie bezorgt u dit formulier?
U kunt uw aanvraagformulier op een van de volgende manieren indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij:
- elektronisch via het erkenningenloket: http://www.omaevinavlaanderen.be/erkenninaenloket. U kunt dan de status 



van uw dossier opvolgen;
- door het aangetekend op te sturen naar het adres bovenaan op dit formulier;
- door het persoonlijk af te geven tegen ontvangstbewijs op het adres bovenaan op dit formulier.



Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metAnnick Goossens (02 543 73 61 of annick.aoossens(a)vlm.bel.



In te vullen door de Mestbank 
__________ ontvangstdatum



1 7 JAN 20Z0



Gegevens van de onderneming



1 Vul de gegevens van de onderneming in.
Het adres dat u hieronder noteert, is het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming.



ondernemingsnummer BE0834.833.864



juridisch statuut bvba



naam onderneming Miasma



straat en nummer Donkstraat 19



postnummer en gemeente 3530 Houthalen



faxnummer -



website www.miasma.be



voor- en achternaam zaakvoerder Sergé Venken



2 Vul de gegevens van de contactpersoon in.



voor- en achternaam Sergé Venken



telefoonnummer 0468 12 85 12



e-mailadres s.venken@miasma.be



3 Is het adres van de exploitatiezetel of -zetels waar de activiteiten die onder de erkenning vallen worden uitgeoefend, 
verschillend van dat van de maatschappelijke zetel?
□ ja. Ga naar vraag 4.



|^] nee. Ga naar vraag 5.



Vlaamse
overheid





http://www.vlm.be


http://www.omaevinavlaanderen.be/erkenninaenloket


http://www.miasma.be


mailto:s.venken@miasma.be








4 Vul het adres in van de exploitatiezetels waar de activiteiten worden uitgeoefend die onder de erkenning vallen.
Als de onderneming meer dan twee exploitatiezetels heeft, voegt u het adres van de andere exploitatiezetels als een 
aparte bijlage bij uw aanvraag.



exploitatiezetel 1 exploitatiezetel 2



straat en nummer Miasma bvba



postnummer en gemeente
Donkstraat ia



3530 Houthalen



Omschrijving van de erkenning



5 Kruis aan voor welke pakketten u een erkenning wilt aanvragen.
U kunt een of meer vakjes aankruisen. Het pakket M-B2 is een uitbreiding van pakket M-Bl.
|^| een erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting



Q M-Bl pakket bodem-stikstof voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op 
bodem:
- bepaling van het vochtgehalte
- bepaling van nitraatstikstof
- bepaling van ammoniumstikstof



□ M-B2 pakket snel vrijkomende organische stikstof voor het nemen van monsters, het uitvoeren van incubatie- 
proeven en het uitvoeren van de volgende analyses voor het bepalen van de stikstofmineralisatie uit organische 
meststoffen:
- bepaling van het vochtgehalte van de bodem
- bepaling van ammoniumstikstof in de bodem
- bepaling van nitraatstikstof in de bodem



[J IVPB3 pakket bodem-fosfor voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende analyses op 
bodem:
- bepaling van oxalaat extraheerbaar fosfaatgehalte (Pox)
- bepaling van fosfaatbindend vermogen
- bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaat-azijnzuurbuffer (P-AL)



Q M-B4 pakket bodem-overige parameters voor het nemen van bodemmonsters en het uitvoeren van de volgende 
analyse op bodem: bepaling van het organische koolstofgehalte



een erkenning als laboratorium in de discipline mest



f] M-Ml pakket meststoffen voor het nemen van monsters, met het oog op de analyse van anorganische 
parameters, van de volgende meststoffen:
- vloeibare mest uit mestkelders
- vloeibare mest bij simulatie van mesttransport
- vaste mest



□ M-M2 pakket meststoffen-anorganische parameters voor het uitvoeren van de volgende anorganische analyses 
op meststoffen:
- bepaling van drogestofgehalte
- bepaling van totale fosfor
- bepaling van ammoniumstikstof
- bepaling van totale stikstof



Q M-M3 pakket meststoffen-bemonstering voor microbiologische parameters voor het nemen van monsters van 
meststoffen met het oog op de analyse van microbiologische parameters 



Q M-M4 pakket meststoffen-microbiologische parameters voor het uitvoeren van de volgende microbiologische 
analyses op meststoffen:
- detectie van escherichia coli
- detectie van enterococcace
- detectie van salmonella
- detectie van clostridium perfringens



[g] M-M5 pakket meststoffen voor het nemen van monsters, met het oog op de analyse van anorganische 
parameters, van de volgende meststoffen:
- behandelde mest
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- vloeibare mest uit een andere mestopslag dan een mestkelder



□ M-M6 pakket meststoffen voor het nemen van monsters, met het oog op de analyse van anorganische 
parameters, van vloeibare mest bij mesttransport 



] een erkenning als laboratorium in de discipline diervoeder



]] M-Dl pakket diervoeders voor het nemen van monsters van diervoeders en het uitvoeren van de volgende 
analyses op diervoeders:
- bepaling van drogestofgehalte
- bepaling van totale fosfor
- bepaling van ruw eiwit



Bij te voegen bewijsstukken



6 Voeg de onderstaande documenten bij uw aanvraag en vink ze telkens aan in de aankruislijst.



|^| een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek over de ringtest of de praktische 
proeven voor de aangevraagde pakketten als vermeld in artikel 25,1° van het VLAREL.
Die beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar. De datum waarop u dit formulier indient; geldt als 
referentiedatum.



[Xl een bewijs dat het laboratorium voor ten minste één parameter per discipline waarvoor u de erkenning aanvraagt, 
beschikt over een ISO/IEC 17025-accreditatie als vermeld in artikel 25, 2°, van het VLAREL.
Voorde pakketten M-Ml, M-M3, M-M5 en M-M6 is geen accreditatie vereist, alleen een gunstige beoordeling van 
de Vlaamse Instelling voor Technologische Onderzoek over de toepassing van ISO/IEC17025.



£<] een bewijs dat het laboratorium voor de overige parameters van de aangevraagde parameterpakketten beschikt 
over een ISO/IEC 17025-accreditatie of een gunstige beoordeling van de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek over de toepassing van ISO/IEC 17025 als vermeld in artikel 25, 3°, van het VLAREL.
Die beoordeling mag niet ouder zijn dan één jaar. De datum waarop u dit formulier indient, geldt als 
referentiedatum.



|^| een lijst van alle personeelsleden en bestuurders, met vermelding van hun voor- en achternaam, hun functie, en de 
erkenningen of beroepskwalificaties die ze bezitten



Ondertekening



7 Vul de onderstaande verklaring in.



Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.



Ik verklaar dat de natuurlijke personen die in de aanvraag worden vermeld, in de voorbije periode van drie jaar geen 
strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een 
overtreding van de milieuwetgeving die verband houdt met het gebruik van de erkenning.
Ik verklaar dat het laboratorium aan alle andere erkenningsvoorwaarden voldoet.



Ik bevestig dat ik heb kennisgenomen van de algemene (artikel 33 en artikel 34 van het VLAREL) en bijzondere 
(artikel 44 tot en met 53/2 van het VLAREL) gebruikseisen waaraan erkende laboratoria moeten voldoen.



datum 09 01 2020
dag maand jaar
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Privacywaarborg



8 De Vlaamse Landmaatschappij, afgekort de VLM (naamloze vennootschap, Konlng Albert ll-laan 15,1210 Brussel, 
0236.506.685, RPR Brussel) verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de 
verwezenlijking van de taken en de doelstellingen, vermeld in artikel 5, 6 en 6bis van het decreet van 21 december 1988 
houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, en vooral van de doelstellingen, omschreven in artikel 2 van 
het Mestdecreet, onder meer de bescherming van het leefmilieu door water- en luchtverontreiniging als gevolg van de 
productie en het gebruik van meststoffen te verminderen ofte voorkomen, beheerovereenkomsten sluiten, opvolgen en 
betalen, het flankerend beleid zoals het herstructureringsbeleid programmatische aanpak stikstof (PAS), de compensatie 
van kapitaalschade, vermeld in boek 6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, de 
vergoeding van schade die een gebruiker van een grond lijdt door gebruiksbeperkingen (decreet van 27 maart 2009 
houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut) en het onderzoek naar en de uitvoering van ruilverkavelingen als vermeld in de 
wetgeving over ruilverkaveling van landeigendommen. In het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
Mestdecreet kan de verwerking van uw persoonsgegevens ook leiden tot een geautomatiseerde besluitvorming, 
gebaseerd op de bepalingen van het Mestdecreet.
De gegevens kunnen ook verwerkt en uitgewisseld worden met andere overheden of instanties, overeenkomstig een 
machtiging of een protocol, opgemaakt ter uitvoering van artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, en te consulteren op de website van de VLM, onder het thema 'Over ons', 
subthema 'Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming'. Ons beleid op het vlak van 
gegevensverwerking kunt u daar ook vinden. Als u vragen of opmerkingen daarover hebt, kunt u dat melden door te 
mailen naar info(a)vlm.be. U kunt ook altijd mailen om te vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze 
laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan 
iemand die er geen recht op heeft.
Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken en waarop u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u 
contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de VLM door te mailen naar FG-VLM(5)vlm.be of 
een briefte sturen naar het bovenvermelde adres. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens 
verwerken, dan kunt u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voorde verwerking van persoonsgegevens 
(Koning Albert ll-laan 15,1210 Brussel - https://overheid.vlaanderen.be/diaitale-overheid/vlaamse- 
toezichtcommissie/klachtenprocedure).
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Laboratorium : Miasma
Opdrachtgever: OVAM
Vertegenwoordiger(s) opdrachtgever: Luc Debaene



Datum audit: 23/10/2012 en 4/12/2012 
Datum auditrapport: 25/01/2013
Deadline corr. acties:



Reden audit: behalen erkenning monstername 
bodemverbeterende middelen (MA.2)



Auditor(s) : Hilde Van den Broeck, Cindy Kenis, Siegfried Hofman, Toon 
Deceusterfin opleiding]
Reviewer auditrapport:



Corrigerende acties ontvangen op 23/10/2013; evaluatie door VITO op 24/10/2013



Belangrijkste geïnterviewden : Sergé Venken



Deelverslag monstername compost (23/10/2012)



Procedure / onderwerp Gecontroleerde aspecten, vaststellingen, tekortkomingen: Code



Greepgrootte De monsterschep werd meestal 'overvuld', maar waren wel relatief reproduceerbaar. Dit maakt dat de greepgrootte niet eenduidig vastligt, 
waardoor de hoeveelheid veld-/verzamelmonster hoger uitkomt dan verwacht en waardoor het moeilijk in te schatten is hoeveel kwarter- 
of verdeelcycli er nodig zijn.
Door het materiaal dat boven de randen van de schep ligt, af te strijken voordat het bij de rest van het verzamelmonster gevoegd wordt, 
wordt een uniforme greepgrootte van alle grepen bekomen.



+*1



Corrigerende actie (labo): Werkinstructie W004 : vaste afvalstoffen werd aangepast waardoor afstrijken standaard dient te worden 
uitgevoerd. Bijlage W004, pl



Evaluatie (VITO): aangepaste W004 nog te bezorgen (was nog niet aangepast in versie 2/8/13, welke tijdens kantooraudit gecontroleerd 
werd), ok



Spreiding grepen De ruimtelijke verdeling van de grepen bij de manuele monsterneming van een langwerpige hoop compost op het narijpingsterrein, kon 
beter: er werden nl. evenveel grepen genomen op de 2 koppen van de hoop (ca. 8 m breedte), dan op de veel langere zijkanten (ca. 50 m 
lengte).



B2



Corrigerende actie (labo): De stalen waren gelijkmatig verdeeld over de 4 zijdes. Dit dient echter gelijkmatig per aantal lopende meter te 
gebeuren W004 zal hieraan aangepast worden. Bijlage W004, pl



Evaluatie (VITO): aangepaste W004 nog te bezorgen (was nog niet aangepast in versie 2/8/13, welke tijdens kantooraudit gecontroleerd 
werd), ok
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Monstervoobehandeling ter 
plaatse



Het kwarteren of spleetverdelen werd niet toegepast om van veld-/verzamelmonster naar labomonster te gaan. Omscheppen in de 4 
verzamelemmers en hieruit at random het labomonster scheppen is geen representatieve deelmonsternametechniek, en kan (door 
segregatie en onvoldoende omscheppen) alle inspanningen die geleverd werden om een representatief veld/verzamelmonster te 
verzamelen, teniet doen. Voor een representatieve deelmonstername van compost dient bijkomend een spleetverdeler (aanbevolen) of 
zeil, voldoende groot om het veldmonster uit te spreiden voor de kwarteertechniek, aangeschafd te worden



A3



Corrigerende actie (labo): Miasma ging over tot de aankoop van een grote grondzeil waarop kwartieren mogelijk is.
Dit grondzeil werd reeds aangetoont bij OVMB op 15/5/2013
Ook is een spleetverdeler aangekocht vor de opmaak van deelmonsters van droog materiaal. Zie foto



Evaluatie (VITO): ok



Verpakking - transport De koelbox is niet groot genoeg om (de) laboratoriummonster(s) van één monsternamelocatie (hier: 4 emmers van 10 liter) gekoeld te 
transporteren.



B4



Corrigerende actie (labo): De dag van de bemonstering op 10K was enkel de kleine frigobox in de wagen aanwezig aangezien de stalen niet 
mee dienden te gaan. Miasma demonsteerde de volledigeheid van de monsternamewagen op de volgende technische proeven. Zie foto



Evaluatie (VITO): ok



Gebruik van zakken (luchtdicht en gesloten) lost het probleem van te veel vrije ruimte in de monsterrecipiënt(en) voor compost op.



Corrigerende actie (labo): Plastic zakken werden aangekocht voor de bemonstering van compost



Evaluatie (VITO): ok



Deelverslag monstername digestaat (4/12/2012)



Procedure / onderwerp Gecontroleerde aspecten, vaststellingen, tekortkomingen: Code



Geen opmerkingen



Verdere opvolging van de audit:
• Voor de tekortkomingen met genummerde code moeten de nodige corrigerende maatregelen genomen worden. Evidentie dat deze uitgevoerd en doeltreffend zijn moet aan VITO 



worden overgemaakt en als voldoende worden beoordeeld vooraleer een gunstige beoordeling of positief technisch advies kan volgen met het oog op het bekomen /behouden van een 
erkenning. Gelieve in de vakken 'corrigerende actie (labo)’ van dit auditrapport kort de uitgevoerde acties voor elke tekortkoming te beschrijven, en hierbij duidelijk te 
verwijzen naar de documenten/bestanden die als evidentie worden overgemaakt.



•___ Opmerkingen opgenomen zonder codering zijn verbeterpunten die momenteel nog geen aanleiding geven tot het formuleren van een tekortkoming maar waarvoor actie aanbevolen 
________ wordt De evolutie hiervan kan opgevolgd worden tijdens een volgende audit, maar het voorleggen van evidentie van de behandeling van deze opmerkingen is actueel niet vereist













Vlto
vision on technoiogy



Dhr. Sergé Venken 
Miasma bvba



Donkstraat 19 
3530 HOUTHALEN



Ref.: REE/1910019-02/SH/sh/19-138 Mol, December 9,2019



Betreft: Beoordeling betreffende het voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor een laboratorium in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake 
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.



1. Administratieve gegevens



Laboratorium Miasma bvba



Adres Donkstraat 19
3530 HOUTHALEN



Parameterpakketten waarop 
deze beoordeling betrekking 
heeft



VLAREL bijlage 3-4° pakketten M-M5



2. Evaluatie van ringtesten en praktische proeven
Het laboratorium heeft d.d. oktober 23, december 4 2012 en mei 8 2018 voor het hierboven vermelde 
pakket met positief resultaat een praktische proef afgelegd. Rapport met evaluatie werd toegevoegd in 
bijlage.



3. Evaluatie van de toepassing van ISO 17025
De aanvraag tot erkenning omvat uitsluitend monstername en monstervoorbehandeling ter plaatse in 
de discipline mest; conform Art. 48 van VLAREL is de monstemame-instantie hierbij vrijgesteld van de 
eis tot 1S0/IEC 17025-accreditatie.



Het laboratorium heeft meerdere erkenning m.b.t monstername uitgereikt door zowel de OVAM, het 
departement OMG en de VLM. Hiervoor worden op regelmatige tijdstippen audits uitgevoerd m.b.t. de 
toepassing van de ISO 17025 norm voor wat betreft monstername. Hiermee achten we het voldoende 
bewezen dat het laboratorium in voldoende mate de ISO 17025 norm toepast bij de activiteiten waarop 
de gunstige beoordeling betrekking heeft













^Vlto AUDIT - TECHNISCHE PROEF REE/Audit/CK/ck/18-083 Pagina: 1 van 1



Laboratorium: MIASMA Datum audit: 08/05/2018 Reden audit: technische proef monstername
Externe locatie: Eeklo meststof/bodemverbeterend middel (MA.2)



Opdrachtgever: OVAM Datum auditrapport: 29/05/2018
Vertegenwoordiger(s) opdrachtgever: Dhr. Luc Debaene Deadline corr.acties: 30/07/2018



Auditor(s) : Cindy Kenis
Reviewer auditrapport: Toon De Ceuster



Monsternemer/aanwezigen labo: Serge Venken *



Technische proef: groencompost 0-15 mm
Procedure / onderwerp Gecontroleerde aspecten, vaststellingen, tekortkomingen: Code



Partij-afbakening en beschrijving De breedte en diepte van de partij wordt afgestapt (14 x 15 m), en de hoogte werd voorafgaand aan de monstername ingeschat (ca. 5 m). Op 
basis van deze gegevens werd het volume van de partij ingeschatop 700 m3("trapeziumvormig"). De korrelgrootte werd ingeschat op 0-15 
mm (opgegeven waarde van verkoopbaar product].



Apparatuur - benodigdheden De monsternemer had een handschep (2.5 1] en een gutsboor (dia 5 cm, lengte 50/60 cm) ter schikking voor deze monstername, en koos 
uiteindelijk voor de gutsboor om de zijkanten van de wiggen te bemonsteren (de handschep zou leiden tot een te groot veldmonster, en 
reduceerstappen).



Uitvoering monsterneming De partij werd bemonsterd via de "wigmethode" met behulp van een bulldozer, die door de producent ter beschikking werd gesteld. Op 
aangeven van de monsternemer werden 6 wiggen gemaakt in de partij (3 links en 3 rechts). De instructies werden voldoende duidelijk 
overgebracht aan de chauffeur van de bulldozer.
In de zijkanten van de wiggen werd vervolgens door de monsternemer grepen genomen met behulp van een 5 cm-gutsboor (ca. 11). Per wig 
worden 4 grepen gelijkmatig gespreid over het vrije oppervlak van de wig, genomen en wordt ca. 20 liter materiaal verzameld.



Per zijde (links/rechts met elk 3 wiggen) wordt een 10 a 12 liter materiaal bemonsterd, wat resulteert in een veldmonster van ca. 24 liter. 
De monsterhoeveelheid van het veldmonster is conform de richtlijnen in CMA.



Monstervoorbehandeling ter 
plaatse, verpakking, transport



Er wordt geen monstervoorbehandeling ter plaatste toegepast; het gehele veldmonster wordt, zonder reductiestap, als labomonster 
genomen (2 emmers 10 1). De monsterhoeveelheid van het labomonster is conform de richtlijnen in CMA.



Veldregistraties, rapportering Veldregistraties worden ter plaatse ingevuld. De gegevens van het monsternameformulier worden nadien overgenomen op een 
monsternameverslag (met zelfde formaat als het veldformulier). Het formulier/verslag bevat voldoende motivering over de beperkte 
bereikbaarheid voor monstername (2 van de 4 zijden van de partij werden via wiggen bemonsterd).
Het verslag wordt verder gedocumenteerd met releavante foto’s van de monstername (oa. situatie, locatie).



Het verslag bevat ook resultaten ("test negatief') van een meting ter plaatse (oil-sheen watertest), welke niet uitgevoerd werd ter plaatse? OVA-CK-01



Corrigerende actie (labo): werd gedaan door een vingergreep compost te lossen in een plas oppervlaktewater on-site (niet relevant)



Evaluatie (VITO): OK













Bestuurders Personeelsleden Functie Erkenningen/beroepskwalificaties
Sergé Venken Zaakvoerder Tracimat deskundige 



extern milieucoördinator A



Eric Indeherberge Administratief bediende ISO 9001:2015 interne auditor
Rob Raymakers Assistent staalnemer in opleiding
Jan Vanbussel Tracimat deskundige/staalnemer Tracimat deskundige
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