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Vlaamse
overheid

Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplannmg en -projecten

GOP/ERK/LL/SERVACO/2018/1

Vlaams Ministerie Omgeving 
Departement Omgeving

Besluit van de secretaris-generaal tot erkenning als laboratorium in de 
discipline lucht van Servaco NV met maatschappelijke zetel gevestigd te 
Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING,

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de 
luchtverontremiging, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, titel V, 
hoofdstuk 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot 
vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het 
leefmilieu (VLAREL), het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 30 maart 2018;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 9 april 2015 tot erkenning van 
Servaco NV met maatschappelijke zetel gevestigd te Vlamingstraat 19 te 8560 
Wevelgem als laboratorium in de discipline lucht voor de pakketten L.l, L.2, L.3, 
L.4.1, L.4.2.2, L.4.2.4, L.5.1, L.5.2, L.5.4, L.6 en L.7.6, en waarbij de bemonstering 
uitgevoerd wordt door de vestigingen van Servaco NV gelegen te Vlamingstraat 19 
te 8560 Wevelgem, Pullaar 207 te 2870 Puurs en Prins-Bisschopssingel 50 bus 9 te 
3500 Hasselt, de analyse van de pakketten L.l, L.2 en L.3 uitgevoerd worden door 
de vestigingen van Servaco NV gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem, 
Pullaar 207 te 2870 Puurs en Prins-Bisschopssingel 50 bus 9 te 3500 Hasselt, de 
analyse van de pakketten L.4.1, L.4.2.2, L.4.2.4, L.5.1, L.5.2, L.5.4, L.6 en L.7.6 
uitgevoerd worden door de vestiging van Servaco NV gelegen te Vlamingstraat 19 
te 8560 Wevelgem en de rapportage uitgevoerd wordt door de vestiging van 
Servaco NV gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem, en dit voor onbepaalde 
termijn vanaf 9 april 2015;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 13 juni 2016 tot erkenning van 
Servaco NV met maatschappelijke zetel gevestigd te Vlamingstraat 19 te 8560 
Wevelgem als laboratorium in de discipline lucht voor het pakket L.13.1 en waarbij 
de bemonstering uitgevoerd wordt door de vestigingen van Servaco NV gelegen te 
Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem, Pullaar 207 te 2870 Puurs en Prins- 
Bisschopssingel 50 bus 9 te 3500 Hasselt en de analyse en de rapportage 
uitgevoerd wordt door de vestiging van Servaco NV gelegen te Vlamingstraat 19 te 
8560 Wevelgem, en dit voor onbepaalde termijn vanaf 13 juni 2016;

Gelet op de aanvraag van 30 mei 2018 van Servaco NV met maatschappelijke zetel 
gevestigd te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem tot erkenning als laboratorium in 
de discipline lucht voor het volgende pakket:

- L.12: immissiemetingen:
- L.12.2: bepaling van neervallend stof,
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en waarbij:

- de bemonstering uitgevoerd wordt door de vestigingen van Servaco NV 
gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem, Pullaar 207 te 2870 Puurs en 
Prins-Bisschopssingel 50 bus 10 te 3500 Hasselt,

- de analyse en rapportage uitgevoetd worden door de vestiging van Servaco 
NV gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem;

Gelet op de ontvangstbevestiging van 6 augustus 2018 met de melding dat de 
aanvraag volledig verklaard werd;

Gelet op het gunstige eindadvies van 6 augustus 2018 van de directie 
Omgevingsprojecten van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannmg en 
-projecten van het Departement Omgeving;

Overwegende dat onderzocht werd of Servaco NV voor het pakket waarvoor het 
laboratorium een aanvraag tot erkenning als laboratorium in de discipline lucht 
ingediend heeft, voldoet aan alle erkennmgsvoorwaarden van het VLAREL;

Overwegende dat de heer Nicholas Van Landuyt, algemeen directeur van Servaco 
NV, in het aanvraagdossier schriftelijk verklaard heeft dat de natuurlijke personen 
van wie de identiteit moet worden vermeld in de aanvraag in de periode van drie 
jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat in een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor 
overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de 
erkenning;

Overwegende dat in de periode van twee jaar die de erkenningsaanvraag 
voorafgaat geen erkenning van de aanvrager met hetzelfde voorwerp opgeheven 
werd met toepassing van artikel 54, §1, 2°, van het VLAREL wegens de schending 
van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning;

Overwegende dat Servaco NV over een gunstige beoordeling van het 
referentielaboratorium Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 
beschikt voor het aangevraagde pakket op basis van de evaluatie van een 
technische proef; dat de beoordeling van het pakket gebeurd is op basis van de 
criteria, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1°, van het VLAREL; dat de gunstige 
beoordeling van de VITO met ouder is dan één jaar voorafgaand aan de datum van 
de indiening van de volledige erkenningsaanvraag;

Overwegende dat Servaco NV voor ten minste één parameter van de huidige 
erkenning over een ISO/IEC 17025-accreditatie beschikt met betrekking tot de te 
volgen methoden; dat deze accreditatie niet de aangevraagde parameter bevat; dat 
de VITO op 12 april 2018 een audit uitgevoerd heeft om de toepassing van ISO/IEC 
17025 na te gaan; dat tevens de toepassing van de vereiste methoden als vermeld 
in artikel 45 van het VLAREL nagegaan werd; dat er geen tekortkomingen 
vastgesteld werden; dat vastgesteld werd dat het laboratorium in voldoende mate 
ISO/IEC 17025 toepast; dat het laboratorium hiervoor een gunstige beoordeling 
van de VITO gekregen heeft; dat deze beoordeling met ouder is dan één jaar 
voorafgaand aan de datum van de indiening van de volledige erkenningsaanvraag; 
dat bijgevolg kan geconcludeerd worden dat Servaco NV voldoet aan de 
erkennmgsvoorwaarden, vermeld in artikel 25, eerste lid, 2° en 3°, van het 
VLAREL;

Overwegende dat Servaco NV voldoet aan de algemene erkennmgsvoorwaarden 
van artikel 8 van het VLAREL en de bijzondere erkennmgsvoorwaarden van artikel 
25 van het VLAREL voor het aangevraagde pakket; dat'er bijgevolg aanleiding toe
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bestaat de erkenning als laboratorium in de discipline lucht aan Servaco NV voor dit 
pakket te verlenen; dat volgens artikel 29, §4, van het VLAREL een erkenning 
verleend wordt voor onbepaalde termijn; dat voorgesteld wordt om de erkenning te 
verlenen vanaf de datum van de ondertekening van het besluit door de 
leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving;

Overwegende dat met diverse besluiten van de Vlaamse Regering de 
erkennmgspakketten in bijlage 3, 2°, van het VLAREL aangepast werden; dat in 
artikel 2 van dit besluit een overzicht gegeven wordt van de actuele 
erkennmgsstatus van het laboratorium;

BESLUIT: .

Artikel 1. De erkenning als laboratorium in de discipline lucht wordt verleend aan 
Servaco NV met maatschappelijke zetel gevestigd te Vlamingstraat 19 te 8560 
Wevelgem als laboratorium in de discipline lucht voor het volgende pakket:

- L.12: immissiemetingen:
- L.12.2: bepaling van neervallend stof,

en waarbij:

- de bemonstering uitgevoerd wordt door de vestigingen van Servaco NV 
gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem, Pullaar 207 te 2870 Puurs en 
Prins-Bisschopssingel 50 bus 10 te 3500 Hasselt,

- de analyse en rapportage uitgevoerd worden door de vestiging van Servaco 
NV gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem,

voor onbepaalde termijn vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2. Servaco NV met maatschappelijke zetel gevestigd te Vlamingstraat 19 te 
8560 Wevelgem is voortaan voor onbepaalde termijn erkend als laboratorium in de 
discipline lucht voor de volgende pakketten:

- L.l: monsterneming en analyse met testbuisjes van afgassen (emissie) en 
omgevingslucht (immissie) in daartoe geeigende situaties,

- L.2: emissiemetingen - basispakket: rookgastemperatuur, druk, watergehalte, 
gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal en een continue meting 
van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, koolstofdioxide, koolstofmonoxide 
en vluchtige organische componenten als totaal organische koolstof,

- L.3: emissiemetingen - stookinstallaties tot 10 MW: rookgastemperatuur, 
druk, watergehalte, gassnelheid, gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal en 
een continue meting van zwaveldioxide, stikstofoxide, zuurstof, 
koolstofdioxide en koolstofmonoxide,

- L.4: emissiemetingen - monsterneming en analyse van zware metalen:
- L.4.1: Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn en Hg als 

totaalgehalte (als som van stof- en gasvormig) en als gehalte stofvormig,
- L.4.2: andere metalen; als totaalgehalte (als som van stof- en 

gasvormig):
- L.4.2.2: Tl,
- L.4.2.4: Mo,

- L.5: emissiemetingen - monsterneming en analyse van anorganische stoffen:
- L.5.1: gasvormige anorganische chloorverbindingen als HCI,
- L.5.2: natchemische bepaling van zwaveloxiden SOx,
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L.5.4: NH3,
L.5.15: gasvormige anorganische fluorverbindingen als HF,

- L.6: emissiemetingen - monsterneming en analyse van vluchtige organische 
stoffen (VOS) - basispakket VOS: aromatische koolwaterstoffen, paraffmische 
koolwaterstoffen, alifatische halogeenkoolwaterstoffen, esters, ketonen, 
alcoholen en ethers,

- L.7: emissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen
- L.7.6: dimethylformamide,

- L.12: immissiemetingen:
- L.12.2: bepaling van neervallend stof,

- L.13: immissiemetingen - monsterneming en analyse van vluchtige en zeer 
vluchtige stoffen ((Z)VOS) in omgevingslucht:
- L.13.1: benzeen,

en waarbij:

- de bemonstering uitgevoerd wordt door de vestigingen van Servaco NV 
gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem, Pullaar 207 te 2870 Puurs en 
Prms-Bisschopssingel 50 bus 9 te 3500 Hasselt,

- de analyse van de pakketten L.l, L.2 en L.3 uitgevoerd worden door de 
vestigingen van Servaco NV gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem, 
Pullaar 207 te 2870 Puurs en Prins-Bisschopssingel 50 bus 9 te 3500 Hasselt, 
en de analyse van de pakketten L.4.1, L.4.2.2, L.4.2.4, L.5.1, L.5.2, L.5.4, 
L.5.15, L.6, L.7.6, L.12.2 en L.13.1 uitgevoerd worden door de vestiging van 
Servaco NV gelegen te Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem,

- de rapportage uitgevoerd wordt door de vestiging van Servaco NV gelegen te 
Vlamingstraat 19 te 8560 Wevelgem.

Art. 3. De erkenning draagt het nummer LNE/ERK/LL/2015/00006.

Art. 4. Het erkende laboratorium oefent zijn functie uit met inachtneming van alle 
toepasselijke decretale en reglementaire bepalingen. Het gebruik van deze 
erkenning is met name onderworpen aan de bepalingen van VLAREL.

Brussel,

Voor de secretaris-generaal van het Departement Omgeving, afwezig,

Paul VAN SKIICK 
Algemeen dmcteur

1 0 AUG. 2018
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