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Laboratorium ECCA is een onafhankelijk industrieel 
dienstverlenend bedrijf met als kerntaak ‘het uitvoeren 
van analyses met toegevoegde waarde. ’Deze toegevoegde
waarde vindt men terug in de “3”K’s van ECCA” nl. klant,
kwaliteit en kennis.

KLANT 

ECCA wenst voor zijn klanten een meerwaarde te creëren
door hen zoveel als mogelijk een totaaloplossing aan
te bieden (‘one-stop-shop’). Dit resulteert dan ook in een héél
ruim gamma aan analyses.
Ook op vlak van rapportering zijn reeds de nodige inspan-
ningen geleverd.  ECCA biedt haar klanten namelijk een
online-systeem aan waarmee het volledige analyseverloop
continu opgevolgd kan worden en rapporten in verschillende
formaten (pdf, xls, txt en xml) gegenereerd kunnen worden.
Via een persoonlijk contact met de “technologen” wordt
achteraf ook extra begeleiding aangeboden bij de interpreta-
tie van de resultaten.

KWALITEIT

ECCA is geaccrediteerd door Belac en erkend door verschil-
lende officiële instanties voor het uitvoeren van een honderd-
tal analyses.
De analyses worden uitgevoerd volgens gevalideerde metho-
dieken. Elk resultaat wordt opgevolgd via een uitgebreid
systeem van eerste, tweede en derdelijns kwaliteitscontroles.

KENNIS

Door de jaren heen heeft ECCA heel wat kennis en ervaring
opgebouwd en dit zowel op het domein van water, afval
als bodem. Bovendien beschikt zij over een gedreven en 
hoog opgeleid team, ondersteund door de meest moderne 
apparatuur (AAS, ICP, ICP-MS, HPLC, GC-MS, LC-MS,…) om 
deze analyses uit te voeren.
Binnen de eigen R&D afdeling wordt continu gewerkt aan
nieuwe methodes en door het actief deel te nemen aan
verscheidene werkgroepen kan steeds ingespeeld worden
op nieuwe wetgevingen en/of eisen. 

ANALYSES MET EEN TOEGEVOEGDE WAARDE

Afval

Reeds geruime tijd is het storten van afval duidelijk geregle-
menteerd (VLAREM).
Om na te gaan of een afvalstof op een stortplaats aanvaard 
zal worden dient eerst een basiskarakterisatie uitgevoerd te 
worden. Aan de hand van deze gegevens kan men vervolgens 
de afvalstof opdelen in verschillende “stortklasses”.
Zelfs nadat een afvalstof toegelaten wordt op een stort,
dienen de aanvaardbaarheidscriteria op regelmatige tijd-
stippen gecontroleerd te worden.

ECCA is erkend voor het bepalen van zowel de 
samenstelling als de uitloogbaarheid van 
afvalstoffen.
Alle analyses gebeuren conform de huidige 
wetgeving (OVAM – CMA).
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Bodem

Sinds 1 juni 2008 is het nieuwe Bodemdecreet (VLAREBO) van 
toepassing. Dit bodemdecreet heeft ‘het beschermen van onze 
bodem’ als grootse doel en behandelt bijgevolg volgende items:

1) Bodemonderzoek (oriënterend en beschrijvend)
2) Sanering
3) Grondverzet

ECCA is erkend voor het analyseren van bodemstalen.
Als extra kwaliteitsborging worden de meeste analyses 
uitgevoerd onder Belac-accreditatie.  Alle analyses 
gebeuren conform de huidige wetgeving (OVAM – CMA).

Water

De huidige afvalwaterheffingsregeling werd ingevoerd op
1 januari 1991 en is gebaseerd op het principe "de vervuiler
betaalt". De correcte bepaling van de afvalwaterheffing
en de naleving van de milieuheffing vereisen chemisch
en biologisch onderzoek.
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ECCA is erkend voor het bemonsteren en analyseren van 
afvalwater.  De bemonstering gebeurt met mobiele 
apparatuur.  Naast het analyse-rapport wordt gezorgd 
voor een  begeleiding bij deafhandeling van de milieu-
dossiers.

Ecotoxicologie

De toxiciteit van (lozing)water kan gemeten worden aan de
hand van toxiciteittesten, waarbij levende organismen aan een
toxische stof worden blootgesteld.

Sinds haar ontstaan is ECCA getraind voor de uitvoering 
van ecotoxicologische testen met indicatororganismen 
welke de verschillende trofische niveaus vertegenwoor-
digen. 
ECCA is erkend voor het uitvoeren van ecotoxicologische 
analyses.

ACCREDITATIES

• Belac (ISO 17020 en ISO 17025)

ERKENNINGEN

• Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid,    
   Veiligheid voor de Voedselketen en Leefmilieu
• Vlaamse landmaatschappij (VLM)
• Vlaamse overheid – LNE (Departement Leefmilieu,  
   Natuur en Energie)
• OVAM (WASTE CONTROL):
   - Aanvaardbaarheidcriteria voor afvalstoffen op      
        stortplaatsen
    - Bodem
    - Secundaire grondstoffen
    - Gevaarlijke afvalstoffen
    - Eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval


