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NieuwATA-systeem
biedtmeerzekerheid
voorkwaliteiten
veiligheidvanhet
drinkwater
DeontwikkelingvaneennieuwATA-systeem inNederland(OAS)moeteennogbeteregarantie
biedenvoordekwaliteitendeveiligheidvanhetdrinkwater.Inhetnieuwesysteemwordtnietalleen
naartoxicologischeaspectengekeken,maarooknaarmicrobiologischeenorganoleptische.Bovendien
beperkthetsysteemzichniettotkunststoffen, maarwordthetookvantoepassingopmetalenen
cementhoudendematerialen.Tevenswordthetnieuwesysteemdoordeoverheidbeschouwdalseen
crucialebijdrageaandeontwikkelingvanhetEuropeanAcceptanceSchemevoorbouwproductendie
incontactkomenmetdrinkwater(EASj.
Water isaltijd onderhevigaaninvloeden
vandeomgeving.Zoisbijoppervlaktewater
sprakevanuitwisseling vanstoffen metde
bodemendelucht,enookgrondwater
neemt stoffen uitdebodemopenlaater
weeranderestoffen achter.Hetzelfde geldt
bij transport endisttibutie vanhetwater:de
waterkwaliteit kanworden beïnvloed door
dematerialen waatmeehetwater inaanrakingkomt.Inde dtinkwatervoorziening
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moet metdieinvloeden vandeomgeving
terdege rekeninggehouden worden.Het
kanvervelendofzelfsgevaatlijk zijn wanneereenwaterbedrijf drinkwater produceertdatonderwegnaardeklant negatief
wordtbeïnvloed door bijvoorbeeld het
gebruikte leidingmatetiaal ofdebinneninstallatie.Daarom wordtgewerktaaneen
nieuw beoordelingssysteem voor materialen
enchemicaliën diebijdebereidingendis-

DeklassiekeATArichtzichprimairopkunststoffen.
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Laboratoriumonderzoeknaarmaterialen
voordedrinkwatervoorziening.

tributiemetdrinkwater in aanraking
komen.

ATA's
Binnendedrinkwatersectot wordtal
jarenlangopvrijwillige basiseenbeoordelingssysteemgehanteerd, hetAttestToxicologischeAspecten(ATA). Datattesthoudtin,
datdematerialenenchemicaliën waarophet
vantoepassingis,geenstoffen afgevenaan
hetdrinkwater inconcentratiesdieschadelijkzijn voordegezondheid.Debehandeling
vandeaanvragenvoornieuweATA'senhet
onderhoudenencontrolerenvandeverleendeattesten isinhandenvanKiwa.Kiwa
behandeltelkjaarcirca60aanvragenen
onderhoudt 300conttactenvoorverleende
ATA's(zieookpagina36voordevorigjaar
verleendeenbeëindigdecertificaten).De
waterleidingbedrijven eisendatdeproductendiezeafnemen engebruiken indedrinkwaterbereidingvoorzienzijn vandezeATA's
endeproducenten hebbenerdusbelangbij
dathunproductengeattesteerd zijn.
Producenten kunnen bijKiwaCertificatieenKeuringeneenaanvraagindienen voor
eenATAopeenbepaaldproduct. Kiwaverzameltdandenodigeinformatie enstuurtdie
vooreenpreadvies naarde subcommissie
ToxiciteitvandeCommissieGezondheidsaspectenChemicaliënenMaterialen Drinkwatetvootziening.Hierinzijn de rijksoverheid,dewaterleidingbedrijven enKiwa
vertegenwoordigd.Decommissieadviseert
deHoofdinspecteur Milieuhygiëne,eventueelnanaderonderzoek,omaldannieteen
ATAteverlenen.Daarnaast wordtgewerkt
metpositievelijsten: wanneervaneen
bepaald product allegebtuiktegrond-en
hulpstoffen voorkomenopeen dergelijke
positievelijst,dankanKiwavoorhetbewusteproduct rechtstreekseenATAverlenen.
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klanteenbelangrijk elemenr vandekwaliteitsbeoordelinggeworden.Het argument
vandewaterleidingdirecteur dat het water
"erweliswaar nietuitziet, maarrochaanalle
eisenennormen voldoet",wotdt doorde
huidigeconsument niet meer geaccepteerd.
Indenieuwebeoordelingsmethode worden
daaromdezeaspecten meegewogen.

Microbiologische aspecten

IndeOASwordenookcriteriaopgenomenvoormetalenencementhoudendestoffen,zoalshier^ebruikt
bijdebouwvaneenpompstation(foto;PeterMense,Hydron).

Hetsysteemwetktopzichzelfgoed,hoewelhetgeenwettelijke basisheeft. Inhet tot
nu toegehanteerdesysteemzitechterwel
eenaantalbeperkingen.ZohebbendeATA's
eigenlijk uirsluitendbetrekkingop kunststof
materialen enwordtbijdebeootdeling
alleengekekennaar toxicologischeaspecten.

stofzoumogenzijn waarbijgeen negatieve
effecten optreden voordegezondheid.Vervolgenswordreenberedeneerde veiligheidsfactor gehanteerd (meestaleenfactor 100of
rooo)waarmeeverschillen ininname,verschillen in lichaamsgewicht en verschillen
indemenselijke reactietenopzichtevandie
vanptoefdieren worden verdisconteerd.

Wettelijke verankering
Vanuitditoogpunt ishetwenselijk dat
hetsysteemwordtuirgebreid metmeer
materialen enwordtverbreed totanderedan
alleen toxicologischeaspecten.Bovendien
moet hetsysteemeenwettelijke verankering
krijgen. Diewettelijke verankering hangt
samenmetimplementatie vandeEuropese
Drinkwaterrichrhjn 98/83vandeEuropese
Unie.Indezerichtlijn worden delidstaten
(inattikel 10)verplichr tegaranderen datalle
materialen enchemicaliëndiemet drinkwaterinaanrakingkomendekwaliteit
ervanniernadeligbeïnvloeden.Nahetvan
krachtworden vanderichtlijn hebbende
lidstaten enkelejaren detijd omdebepalingenindenationalewetgevingoptenemen.
InNederland isdezeverplichtingopgenomen indenieuweWaterleidingwet, inhet
nieuweWaterleidingbesluit enindeRegelingMaterialen enChemicaliënLeidingwatervoorziening.

Toxicologische aspecten
Dehuidigecritetiavoorhet toekennen
vaneenATArichrenzichvooralopdetoxicologischeaspecten vandeproducten.Dat
houdt indatwordtgekeken naardemate
vangiftigheid vandestoffen waarhetom
gaat inrelatietotdemigratievandiestofuit
hetproduct naar hetdrinkwatet. Daarbij
wordteenverschilgemaakt tussen acute
toxiciteitenchronischetoxiciteit, waarbij
wordtvastgesteld watdemaximaal toelaatbaredagelijkse innamevaneen dergelijke
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Organoleptische aspecten
Dtinkwater kaninsommigegevallen in
smaak,kleurofgeur nietvolledig beantwootdenaandeverwachtingvandeconsument,dieeengeur-,smaak-en kleurloos
productgeleverdwilkrijgen.Omdat deze
'organoleptische'aspecten vaakvangeen
enkelebetekeniszijn voordegezondheidkundigeenhygiënische kwaliteit van het
water,ishieraan inhetverleden vanuitde
regelgevingbetrekkelijk weinig aandacht
besteed.Niettemin isdebelevingvande

A/b.4

NaasttoxicologischebevatdeOASook
organoleptischeparameters.Geur-en
smaaktestbijKiwa.

Demicrobiologische kwaliteit vanhet
drinkwatet iseenbijzonder verhaal.Nadat
dedrinkwatervoorziening anderhalve eeuw
geleden werdopgezetuiteenoogpunt van
vootalcomfort, werdduidelijk datereen
relariebesrond tussendedrinkwaterkwaliteitenhetvoorkomen vanziektenenepidemieën.Desinfectie vanhetwatet metchloor
wasindiedagen debeproefde manier om
besmetting viahetdrinkwater tevoorkomen.Nadat indejarenzeventigvandevorigeeeuwbleek,dathetgebruikvanchloor
ooknegatieveneveneffecten meebracht,isin
Nederland hetgebruik vanchloor steeds
vetder teruggedrongen.Nu wordr gestteefd
naar hetproduceren van'biologisch stabiel
water',waarinminimale hoeveelheden aan
ziektekiemen enbacteriën aanwezigzijn.
Diebenadering werkt uitstekend,zolangin
hetdistributienet eninde binneninstallatie
geenomstandigheden aanwezigzijn waardoordebacteriënzichalsnogkunnen vermeerderen (nagroei).Hervoorbeeldvande
legionella-epidemie inBovenkarspelen
diversecoli-besmettingeninde afgelopen
jaren latenzienhoegemakkelijk hetmis kan
gaan.Daarom ishetvanbelangdatin het
nieuwe beootdelingssysteem bijzondere
aandacht wordtgeschonken aandenagroeibevorderendeeigenschappen vandematerialenenchemicaliëndieindedrinkwatervoorzieningworden gebruikt.

Draagvlak
Hetbouwenvanhetnieuwebeoordelingssysteem wotdtzoalsgezegd uitgevoerd
doorKiwaenondersteund dooreen stuurgroepmetvertegenwootdigetsvan het
ministerievanVROM,het Nederlands
Normalisatie-instituut, deproducenten van
debetrokken materialen,degebruikers en
vanKiwa.Producenren dieindestuutgroep
zijn verregenwoordigd komen uitdebetonenbetonmortelindustrie,deleveranciersvan
kunststofleidingsystemen,dekoperindustrieenderubber- enkunststofindustrie. De
gebruikers wordenvertegenwootdigd door
deVetenigingvanNederlandse Installatiebedrijven endoordeVEWIN.Dezebrede
vertegenwoordiging moet ervoorzorgdragendatiedersbelangenzogoed mogelijk
indecriteriawordenverwerkrendatbijde
doelgroepen ookdraagvlakontstaat voot

— envaststellingenvastleggingvanacceptatieniveaus voorallerelevanreparameters.

Ontwikkeling in Europa
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Autopsievan eenmembraan/titer.

dezebenadering.Hetisdebedoelingdat het
project in2005kanwordenafgerond metde
presentatievaneenvolledigNederlands
beoordelingssysteem voorallematerialen en
chemicaliëndiegebruiktworden bijde
bereidingendistributie van leidingwater.

Werk aan de winkel
Voordeontwikkeling vanhet nieuwe
ATA-systeemmoetendenodige activiteiten
ondernomen worden.De onderstaande lijst
geeft aanwat verlangd wordt:
-

transparantegrondslagen voordebeoordelingoptoxicologische,organoleptischeenmicrobiologische eigenschappen,
- transparante (individuele) beoordeling
vanproducten eneenprocedurevoor
plaatsingvanstoffen opeenpositieve
lijst,
- positievelijsten voor kunststoffen,
epoxy'senrubberproducten aangevuld
met individueelbeoordeelde stoffen,
- positievelijsten voorkleurstoffen, pigmenten,lijmen ensmeer-en glijmiddelen,
- positievelijsten voormetalen,cementproducten en chemicaliën,
- conversiefactoren vooralle producten,
- geharmoniseerde migratietestenvoor
allematerialen enproducten engeharmoniseerde testen voororganoleptische
enmicrobiologische eigenschappen,
- geharmoniseerde engenormeerde meetmethoden voorallerelevanteparameters,
- eenreglement met institutionele,juridischeenoperationeleaspectenvan het
Nederlandse beoordelingssysteem voor
materialen en chemicaliën

Nederlandisniethetenigelanddatzich
bezighoudtmetbeoordelingssystemen;ook
elderszijn dergelijke systemen ingebruikof
inontwikkeling.Tegelijkerrijd wordtookin
Europeesverbandgewerktaaneenbeoordelingssysteemvootmaterialendiewordentoegepastbijdedrinkwatervoorziening.Dat
gebeurtonderleidingvanhetDirectoraatgeneraalOndernemingen vandeEU,datde
komendejarenhiervooreengeharmoniseerd
EuropeanAcceptanceSchemewilopzetten.
Daarbijwordtgebruikgemaaktvaninhoudelijkeinbrengvanuitdelidstaten:Nederland
speelteenvoortrekkersrolenlevert bijdragen
opbasisvandehierbovengenoemdeopbrengsren.Afgelopen november isde'EAS on
PaperInterimReport'gepubliceerd,waarop
belanghebbenden commentaatkunnenleveren.Hetdocumentgaatvooralinop procedurelevragenrond het beoordelingssysteem.

Geen dubbel werk
Het isweinigproductiefwanneerzowel
opnationaal alsopEuropees niveauongeveerhetzelfde werkzouworden verricht.
Daarom ishetprettigomvasttestellen,dat
deEUvoordeEAS leunt opdelidstaten.
Maardaarin schuilt tevenseengevaar.WanneerdeEuropesebenaderingresulteert in
eenregelingwaarindecriteria wordenvastgesteld alsgrootstegemenedeler vanwatde
verschillende lidstaten hanteren,dan kan
datvoorNederlandeenversoepeling inhoudenvanwatweaancriteriagewendzijn.In
veellidstaten staatdeontwikkeling vandit
soortcriteria immersnogopeenveellager
plan.Zelfswanneer delidstaten indie
situatiegerechtigd zijnomeigen aanvullendecriteriaoptestellen engeldigteverklaren,leidrhet totproblemen opdemarkt.
Hetzalimmers niereenvoudigzijn omaanbieders teweren vandeNederlandse markt
wanneetzewelvoldoenaandeEuropese,
maarnietaandeNederlandsecrireria.Daaromstreeft deNederlandseoverheid ernaar
omdeNederlandse bevindingen rond het
beoordelingssysteem zoveelmogelijk inte
brengeninhetEuropesesysteem.

Deafgelopen periodeheeft hijzich beijverd
voorhet inEuropees verband overnemen
vandeNederlandsebenadering,endaarinis
hijgoedgeslaagd.DeNederlandseOAS
vormtmededebasisvoorde inhoudelijke
invullingvandeEASopvoorwaardedat in
deOAS dezelfde groepen vancriteria wotden
onderscheiden, namelijk organoleptische,
toxicologischeenmicrobiologische criteria.

Uniformiteit
Bijbeoordelingssystemen alsOAS en EAS
ishetvangrootbelang,dat iedereen met
dezelfde maten meet.Voorveeldenkbareen
wenselijke criteriazijn echternoggeeneenduidigeacceptatiecriteria enbeoordelingsmethoden vastgesteld.Dathoudt in,datde
komendejaren naarsrigmoet worden
gewerktaanhetontwikkelen van uniformireir.VoordeEASwordtdaarvoorhetEuropesenormalisatie-instituut CEN ingeschakeld;
voordeOAS isdat hetNNi,datdaaromook
indestuurgroep OAS is vertegenwoordigd.

Optimale mix
Deinspanningen opzowelnationaalals
Europees niveau om tekomen toteen breder
enmeeromvattend beoordelingssysteem
voorproducten dieinaanrakingkomen met
drinkwarer zullen ertoeleiden,dat overheid
endrinkwaterbedrijven nogmeergaranties
kunnen bieden opkwaliteit en veiligheid
vanhetgeleverdewater.DeinNederland
gekozen benaderinglijkt teleiden toteen
beoordelingssysteem dateenoptimale mix
vormtvantoxicologische, organoleptische
enmicrobiologische aspecten.Het verdient
daarom aanbevelingdatdeNederlandse
benaderingookinEuropeesverband wordt
overgenomen. ^
ing. C.Merks (Kiwa)
drs. W.vande Meent (Kiwa)
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MicrobtologLsehonderzoeknaarde
na^roeibevorderendeeigenschappenvan
materialen.

Deverbindende factor inbeide ontwikkelingen vormthet ministerievanVROM,
waar ir.WennemarCramer verantwoordelijkisvoordekwaliteitsaspecten vande
drinkwatervoorziening. Hij istevensde
voorzitter vandesruurgroep OAS en maakt
daarbij deeluit vandeRegulatorsGroupof
ConstructionProducts incontact with
DrinkingWatervandeEuropeseCommissie.
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