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Welkom in 
de ECCA-familie 

ecca

ECCA is een familiebedrijf pur sang. In 1980 opgericht door vader dr. Frank Benijts in Zwijnaarde. 
Vandaag door Tom en Eva Benijts geleid vanuit Merelbeke. De filosofie bleef altijd dezelfde: wij borgen de kwaliteit, 
veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu door bedrijven en organisaties te adviseren op vlak van 
levensmiddelen- en milieuwetgeving. 

Door de jaren heen hebben we ons ontpopt tot één van de grootste onafhankelijke laboratoria van het land. ECCA is een 
op en top Belgisch bedrijf, voor 100% in familiale handen. Ondanks de groei zit het familiegevoel nog in elke vezel van ons 
bedrijf: wij zijn persoonlijk, toegankelijk en klantgericht. 

‘We are more than a lab’
ECCA deelt je niet droogweg resultaten mee: wij 
interpreteren de cijfers en vertalen ze naar praktische 
aanbevelingen. Zo kan je jouw proces verbeteren en 
kwaliteit verhogen. Overschrijdt jouw afvalwater de 
normen? Vraag je je af hoe je een nieuw product best 
verpakt? Overweeg je een challenge test? Wil je weten 
hoelang jouw voedingsproduct houdbaar blijft? Vermoed 
je dat jouw gebouw asbest bevat? Wij denken mee. 

Creativiteit als drijfveer
ECCA is een creatief en innovatief laboratorium. 
Dankzij doorgedreven R&D spelen we snel in op wijzigende 
omstandigheden: onze onderzoeksafdeling verbetert, 
valideert en ontwikkelt testmethoden op korte termijn.

We luisteren naar jouw noden, om vervolgens een oplossing 
op maat te zoeken. Samen met klanten tekenen we efficiënte 
meetprocedures uit, inclusief validatie en controle.

Onze deur staat open
ECCA houdt graag nauw contact. We bezoeken, bellen en 
informeren jou regelmatig. Om te horen hoe het loopt én 
om onze kennis te delen. Het hoogtepunt? Ons seminarie. 

Daarnaast beschikken we over een gebruiksvriendelijk en 
krachtig online systeem. Via ons QLab vul je jouw aanvraag 
in, raadpleeg je jouw (tussentijdse en definitieve) resultaten 
en kan je uitgebreide statistische analyses uitvoeren op jouw 
data. Zo kan je jouw processen constant in het oog houden 
en verbeteren.

Merelbeke

>120 medewerkers

sinds 1980
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milieu asbestnon-foodfood

BIOTOX deel van de ECCA-familie
Sinds 2007 schrijft BIOTOX mee aan onze ECCA-geschiedenis. 
En vanaf 2021 zijn we nog hechter met elkaar verbonden. 
Dankzij de nieuwe naam ECCA btx is dat voor iedereen 
meteen duidelijk.

32



Non-food 
(cosmetica en detergenten) 

Voeding is een essentieel element in ons dagelijks 
leven. Maar dat geldt evengoed voor heel wat non-food 
producten: cosmetica, detergenten, reinigingsmiddelen, 
…

ECCA helpt deze producten op een efficiënte, wettelijke 
en veilige manier  in de markt zetten. Aan de hand van 
onze analyses en adviezen kom je bijvoorbeeld 
te weten: 

Welk wasmiddel het efficiëntst is 
(evaluatie van performantie)

Hoe de consument een product ervaart 
(sensoriële ervaring)

Of een product voldoet aan alle wettelijke 
normen en de samenstelling overeenkomt 
met de opgegeven specificaties 

Karen Demuynck

ecca

Maatschappelijk stijgt de aandacht voor veilig voedsel de jongste jaren enorm. En terecht. Voedselbederf, aanwezigheid 
van pathogenen, recalls wanneer allergenen of contaminanten opduiken in voeding, … dat wil je als voedselproducent 
of distributeur vermijden. 

Als laboratorium helpen we gezonde en veilige voeding garanderen. We ondersteunen voedings-en veevoeder- 
bedrijven op vlak van:  

Voedselinformatie aan consumenten (FIC)

De Europese etiketteringswetgeving vraagt om 
consumenten te informeren over de samenstelling 
van jouw product. ECCA helpt je doorheen dit hele 
proces: van de analyse van de voedingswaarde tot en 
met de etiketcontrole. 

Certificering bij import en export

Koester je internationale ambities? De grens- 
inspectie erkent ECCA voor de analyse van 
geïmporteerde goederen. Bovendien rapporteren 
wij uitgebreid over jouw producten (gratis in 
Nederlands, Frans en Engels), zodat je probleemloos 
jouw exportcertificaten verkrijgt.

Controle 
ECCA analyseert jouw voedingsproduct op elk 
mogelijk vlak. Zo ben je zeker in orde met de 
HACCP-regels, respecteer je de normen van jouw 
autocontrolegids, sleep je kwaliteitscertificeringen 
(bv. BRC, IFS, ...) in de wacht, … 

Sinds 2007 heeft ons lab een stevige micro- 
biologische poot. Omdat we zowel in chemische 
als in microbiologische analyses gespecialiseerd 
zijn, hebben we een antwoord op elke vraag:

 

Microbiologie

Pathogenen en hygiëne-indicatoren, 
houdbaarheidstesten, omgevingscontroles, 
challenge testen en legionella pneumophila

Nutritionele analyses

Allergenen

Omgeving en eindproducten testen op de aan-
wezigheid van allergenen, om kruiscontaminatie 
te vermijden

Contaminanten en residuen 

Additieven

DNA-analyses
Authenticiteit en kwaliteit van een product 
(bv. vlees) garanderen a.h.v. een DNA-analyse 

N.B. Hou je graag het overzicht? 
Dan leggen we samen op voorhand de 
analyses vast in een analyseplan. 

Food

Een wisselwerking 
waarbij beide bedrijven 
elkaar versterken, 
daar gaan we 
graag voor

Actief meedenken 
en persoonlijk 
overleg, dat maakt 
gewoon deel uit 
van de service
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Wil je de samenstelling van jouw inkomende of uitgaande afvalstromen kennen? De impact van jouw afvalwater 
beperken? Of in kaart brengen of er asbest in jouw gebouw schuilt? ECCA analyseert en interpreteert 
jouw processen, om samen aan de regelgeving te voldoen en je ecologische voetafdruk te beperken.  

ECCA maakt de wereld gezonder en veiliger met 
wetenschap. Van een lab verwacht je zekerheid 
én betrokkenheid. Dat bieden we, in de vorm van 
vijf garanties: 

ECCA in de media

Erkenningen

ecca

Wij helpen je met de monstername en analyse van: 

• Vervolgens staan we jou bij in de opmaak 
van een sloopopvolgingsplan. Dit plan stippelt 
uit hoe je schadelijke materialen best inzamelt, 
opslaat en afvoert. 

• Ten slotte voeren we een controle uit na de sloopwerken. 
Zo ben je zeker dat alles volgens plan verlopen is.

Materialen / afval

Stortplaatsen (categorie 1, 2 en 3), verbrandings- 
installaties (hout en ander afval voor verbranding) 
en dierlijk afval  

Water

Afval-, oppervlakte-, grond-, zwembad-, 
koel- en drinkwater

Grond

• Staalname en analyse van bodemverbeterende 
middelen en (verwerkte) mest 

• Analyse bij bodemonderzoek en bodemsanering 
(t.e.m. de aanvraag van het bodemattest) 

• Advies bij grondverzet of baggeren

Het fijne aan de 
samenwerking met 
Ecca is dat ze altijd 
helder en duidelijk 
communiceren

Scan de QR-code 
en ontdek al 

onze erkeningen 
& certificanten

Asbest
Asbest is een schadelijke stof die zich verschuilt in heel wat gebouwen. Renoveer of sloop je 
een dergelijk pand? Dan wil je dat in alle veiligheid doen. Als erkende Tracimat-deskundige 
analyseert en detecteert ECCA asbest:

• Een (verplichte) asbestinventarisatie brengt asbest in 
een gebouw in kaart. Dankzij de  analyse en rapporte-
ring van ECCA kan je gevaarlijke stoffen verwijderen 
voor de werkzaamheden van start gaan. Zo bescherm 
je de gezondheid van werknemers.

Wetenschappelijk topniveau

De medewerkers van ECCA streven naar het 
hoogste wetenschappelijke niveau. Dankzij onze 
samenwerking met kenniscentra en R&D- 
inspanningen verleggen we telkens weer een 
steentje in de rivier.   

Betrouwbaarheid

ECCA is een betrouwbare partner: onze ervaring 
(meer dan 40 jaar), intense relatie met de bevoegde 
overheden en brede waaier aan accreditaties en 
erkenningen zijn de voedingsbodem voor een 
onderbouwd advies.

Brede en diepe kennis

Wij specialiseren ons in levensmiddelen- 
en milieuwetgeving. Binnen deze domeinen 
bieden we alle mogelijke analyses aan.

Persoonlijke band

Als familiebedrijf staan we voor persoonlijke communicatie 
in twee richtingen: jij krijgt makkelijk toegang tot jouw test- 
resultaten, wij informeren en inspireren jou met de 
regelmaat van de klok. 

Problem solvers: analyse én 
(onafhankelijk) advies

ECCA gaat een stap verder dan de pure analyse: 
we adviseren je op basis van de cijfers. 
Zo verbeteren we samen jouw processen. 
Inderdaad: we are more than a lab.

De5 van ECCA
garantiesMilieu

• Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest

• Departement Omgeving

• FAVV

• FOD Waso

• GMP+

• ISO 14001

• ISO 17025

• OVAM

• Tracimat

• VLM

• Wallonië (voor water en afval)

• WEEELabex

• ...
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Ambachtsweg 3 - 5, 9820 Merelbeke

 +32 9 252 64 44 

customerservice@ecca.be

www.ecca.be


