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Ontwerpmethoden 

Updates t.o.v. Ontwerp MB 2023 
 
Deze methoden zijn in voorbereiding. 
 
Code Titel Datum Wijziging 
WAC/1/A/002 Ogenblikkelijke monstername 

(aan kraan) van water 
05/2023 §4.4.2 toevoegen “Gooi het restant in maatbeker 

telkens weg na het vullen van een recipiënt.” 
 

WAC/1/A/003 Ogenblikkelijke monstername 
(schepmonster) van water 

05/2023 §4.4.2 toevoegen “Gooi het restant in maatbeker 
telkens weg na het vullen van een recipiënt.” 
§4.3.1 3) “… worden de handen eerst gewassen 
en/of ontsmet met een desinfecterende 
handgel… “ 

WAC/I/A/005 Monstername van water via 
een peilput, inclusief 
conservering en transport 

01/2023 §5.4.2: verduidelijking vullen recipiënten + 
schrappen laatste bullet die stelt dat dit niet van 
toepassing is op het vullen van VOC-recipiënten 

WAC/I/A/007 Monstername van 
bemalingswater 

05/2023 Nieuwe methode 

WAC/I/A/010 Conservering en behandeling 
van watermonsters 

02/2023 Toegevoegd in §3: Monsters voor elementanalyse 
die met zuur zijn geconserveerd, kunnen op 
kamertemperatuur worden bewaard 
Bewaartemperatur aangepast van (1-5°C) naar (3 
± 2°C) cfr ISO 5667-3 – ook in Tabel 2 
Tabel 2: schrappen parameter totaal anorganisch 
gebonden fluoride 

WAC/I/A/012 Bepaling van het debiet in 
controle-inrichtingen voor 
afvalwater 

05/2023 §5.1 ii) “bij elke volgende debietmeting volstaat 
worden het om minimaal jaarlijks de 
kenmerkende maten (zie 3.2.1 en 3.2.2) na te 
gemeten …" 

WAC/III/B/014 Bepaling van kwik 02/2023 §2 + §3: schrappen “Bij het afronden van de 
meetwaarden dient rekening gehouden te 
worden met de meetonzekerheid” 

WAC/III/C Methoden voor de bepaling 
van anionen 

02/2023 ChroomVI in afvalwater: toevoeging referentie 
EPA 218.6 en EPA 218.7 
Bij referentie ISO 11083 werd volgende 
opmerking toegevoegd: Bij toepassing van de 
rechtstreekse methode zonder IC scheiding 
conform ISO 11083:1994 zijn verschillende 
interferenties mogelijk. Bij aanwezigheid van 
oxiderende en/of reducerende bestanddelen 
dient de in de norm beschreven 
voorbehandelingsprocedure gevolgd te worden. 

WAC/III/C/020 Bepaling van fluoride met ion 
selectieve elektrode 

02/2023 §2 aanvulling: de fluoride meting moet 
uitgevoerd worden op een niet-gefiltreerd 
monster (afwijkend van ISO 10359-1) 
Bijkomend werd in § 7.4 het woord (dagelijks) 
geschrapt. 

WAC/III/C/050 Bepaling van opgelost chroom 
VI in water door 
ionenchromatografie 

02/2023 §1 werd aangepast naar: Deze methode beschrijft 
de bepaling van chroom VI in water, zoals grond- 
en afvalwater, na ionchromatografische 
scheiding, gevolgd door een detectie via 
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geleidbaarheid (ISO 10304-3), via 
spectrofotometrie na post-kolom reactie (EPA 
218.6, EPA 218.7 of EPA 7199) of via ICP-MS.  
De opmerking m.b.t. toepassing van de 
rechtstreekse methode (zonder IC scheiding) 
conform ISO 11083:1994 werd opgenomen in 
WAC/III/C. 

WAC/III/D/020 Bepaling van het chemisch 
zuurstofverbruik (CZV) 

02/2023 Toeveoegn van 2 opmerkingen:  
Opmerking 2: Monsters in het meetgebied > 70 
mg O2/l mogen verdund worden zolang na 
verdunning het gehalte aan CZV > 70 mg O2/l 
blijft.  
Opmerking 3: Voor het gebruik van de kuvetten 
voor het CZV meetgebied > 70 mg O2/l en 
chloride gehalte > 1000 mg/l moet de 
voorgeschreven procedure strikt gevolgd worden. 
Het is belangrijk om de kuvet krachtig te 
schudden en het monster onmiddellijk na het 
schudden van de kuvet toe te voegen. Deze 2 
stappen moeten achtereenvolgens worden 
uitgevoerd indien meer dan één kuvet wordt 
voorbereid. Voor deze kuvetten is centrifugeren 
noodzakelijk vooraleer de meting uit te voeren. 

WAC/VI/A/001 Prestatiekenmerken 02/2023 Aanpassing prestatiekenmerken voor drinkwater 
in tabel 4, cfr drinkwaterrichtlijn versie 2023. 

WAC/V/A/006 Bepaling van Pseudomonas 
aeruginosa 

09/2022 Toepassing en pricipe uitgebreid met het medium 
RAPID’P.aeruginosa agar voor alle watermatrices.  
Bij monstervoorbereiding: aanvulling diluenten te 
gebruiken voor verdunningsreeks.   

 


