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GROTE VERSCHILLEN IN REGELGEVING E U - L A N D E N

Europaharmoniseert
de toelatingvandrinkwatermaterialen
Materialendiewordengebruiktvoordedistributievandrinkwater, kunnendekwaliteitvanhet
drinkwaterbeïnvloeden.DemeestelidstatenvandeEUhebbenregelsvoorhettoelatenvanmaterialendieincontactkomenmetdrinkwater.Groteverschillenbestaanechterindetoelatingsprocedures
tussendelidstaten.BinnenŒN, deEuropeseorganisatievoorstandardisatie,zijnpogingenondernomengeharmoniseerdetestmethodenteontwikkelen,echterzonderresultaat.Deharmonisatieliep
onderanderevastopdiscussiesoverhetvaststellenvanlimietenvantestparametersvoortoelating,
testconditiesenhetwettelijkraamwerkwaarindetestenmoestenpassen.

Deverschillende nationale toelatingsproceduresvanbouwproducten, dieincontactmetdrinkwater komen,zijn ontwikkeld
omdegezondheid vandeconsumentte
beschermenenomonacceptabeleverslechtering vandtinkwatet alsgevolgvanslechte
geurensmaak, tevoorkomen.Dedrinkwaterkwaliteit wordtgetegeld indeEuropese
Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG).Deze
richtlijn isherzienin1998 (98/83/EG). De
meestessentiëlevetanderingisdatdekwaliteitvanhetdrinkwater aandekraanisgeregeld.Omheteffect vandematerialendie
metdrinkwatet incontact komen,teregelen
isartikel 10opgenomen:
"Delidstaten treffen alle maatregelen
dienodigzijn omervoortezotgen datde
stoffen ofin nieuweinstallaties toegepaste
materialen, diegebruikt worden bij de
bereiding ofdisttibutie vanvoor menselijke
consumptie bestemd water,endedoor dergelijke stoffen ofmaterialen veroorzaakte
verontreinigingen niet ineenhogereconcentratie inhetwater achterblijven dan
voorhetgebtuik vandiestoffen ofmaterialen noodzakelijk isendatzij erdirect noch
indirect toeleidendatafbteuk wordt
gedaanaandebeschetmingvandevolksgezondheid waatin dezerichtlijn voorziet;de
basisdocumenten entechnische specificatiesoveteenkomstigartikel 3 enartikel4,
lid 1 vanRichtlijn 89/106/EEGvandeRaad
van 21 december 1988 betreffende deonderlingeaanpassing vandewettelijkeen
bestuutsrechtelijke bepalingen derlidstaten inzakevoordebouw bestemde producten moeten voldoenaandeeisenvandeze
richtlijn".
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De Bouwproductenrichtlijn
(89/106/EEG)votmthetwettelijk raamwerk
voorhetCE-keurmerk vanbouwproducten
diegeschiktzijn voorhunbestemd gebtuik.
HetBasisdocument no.3 tegeltderelatie
tussende'essentiëleeisen'endeproducteigenschappen watbetreft hygiëne,gezondheidenmilieuenvermeldtdatdematerialendewaterkwaliteit niet mogen
vetanderen zodanigdateenrisico ontstaat
voordegezondheid vande consumenten.
Productendievoldoenaandegeharmoniseerdetechnischespecificaties krijgenhet
CE-merk.Dezeproducten kunnen opdehele
Europesemarkt worden verkocht.
Nadepublikatie vandenieuweDrinkwatettichtlijn hebben velschillende delegatiesvandeStandingCommitteeonConstrucrion (SCC) deEuropeseCommissie(EC),
incasuhethuidigeDGEntetptise,gevraagd
omeenambtelijke wetkgtoepte formeren,
dievoorstellendient teontwikkelen omde
toelatingvanmaterialen,dieincontact
komenmetdrinkwater, teharmoniseren.De
SCCnamin 1998 hetvoorstelvandeECaan
omeersteenhaalbaatheidsstudie uittevoerenwaarin Duitsland,Frankrijk, Groot-BrittanniëenNedeilandzouden nagaan ofzij
hetmogelijkachtenomhunveruitgekristalliseerdenationale toelatingsprocedureste
hatmoniseten.Nadat devierlidstaten overeenstemmingopdehoofdlijnen hadden
bereikt,heeft deSCCdeRegulatorsGroupon
ConstructionPtoducts incontact with DrinkingWater(RG-CPDW)opgericht.DeRGCPDWiseenwerkgroep vanzoweldeSCCen
deStandingCommitteeonDrinking Watet

(SCDW)enbestaatuitambtelijke vertegenwoordigingen vandelidstaten,hunwetenschappelijke expettsenvertegenwoordigingenvanDGEnterprise,DGEnvironment,
JRC,DGResearch,DGHealth andConsumer
Protection.Daarnaast zijn ertoehootdets
namensCEN,EOTA,EUREAUenEuropese
industtie.DeRG-CPDWisprimair verantwoordelijk voordeontwikkelingvanhet
EuropeanAcceptanceScheme(EAS)envoor
devoorbereiding vande besluitvorming
daarover.
DeprincipesvanhetEASzijn:
• eenhoogniveauvan consumentenbescherming,overeenkomstigdeletteren
geestvande Drinkwatetrichtlijn;
• voldoenaandeeisenvandeDrinkwaterrichtlijn ende Bouwproductenrichtlijn;
• gelijke kansen voorallematerialenen
producren opbasisvandezelfde matevan
consumentenbeschetming;
• eentransparant procesvandetotstandkomingenuitvoetingvanhetEASinalle
fasen.
Deconsumentenbescherming diedoor
hetEASwotdtgeboden,moetvoldoenaande
beschermingdiedoorde Drinkwaterrichtlijn wordtbeoogd,datwilzeggenconsumentenbescherming opbasisvanlevenslangeblootstellingenbeschermingvan
gevoeligegroepen,milieubeschetming,
voorzorgsprincipeennoodzaakvanpreventieveactie.HetEASsteltvoordatdezelfde
principesworden toegepastopdematetiaalspecifieke parametersdieniet indeDrinkwaterrichtlijn staanvermeld.De bijdrage
vaneenmateriaalofproductaandegrenswaardeaandekraanhangt echterafvanhet
materiaaloppervlak incontactmetdrinkwater,decontacttijd metdrinkwatet,delocatie
inhetwaterdisrributienet ende bijdragen
vananderebronnen zoalsheronbehandelde
watetenwaterbehandeling.
DeDrinkwaterrichtlijn geeft inBijlage1
eenaantal minimumkwaliteitseisenaan
waaraan drinkwater renminste moetvoldoen.Delidstaten wordenechtet inalgemenezinookverplichtdrinkwater televeren
datvrij isvanmicro-organismen enparasietenenvanstoffen dieeenpotentieelgevaat
vormenvoordemenselijkegezondheid (artikel4(ra)).Lidstaten mogenstrengere eisen
stellendandegrenswaarden aangegevenin
Annex 1 (Artikel5(2))enmoeten additionele
grenswaarden vasrstellen indiendede
beschermingvandemenselijkegezondheid
datvetlangt(Arrikel5(3)).

Delidstatenzijn vrijomtebeslissenof
hetEASalleenvan toepassingisophetdistributienetwerk totenmetdetapkraan of
dathetEASookvan toepassingisop bijvoorbeeldwaterbehandelingsinstallaties en/of
installaties voorhetwinnen,distributieen
opslagvanonbehandeld water.

CE-merk
CENisnerbegonnen methet opstellen
vandegeharmoniseerde Europese Normen
(hEN)voordebouwproducten incontact
metdrinkwater onderMandaatM136.Een
producent vaneennieuwproduct dataan
eenhENvoldoet,moethetdossieraanbiedenaaneenofficieel aangewezen certificeringsbureau.Hetdossier moet allegegevens
bevatten metbetrekkingtotdesamenstellingvanallegrondstoffen enmaterialen die
wordengebruikt tijdens deproductie,de
stoffen enonzuiverheden dieinhet product
zitten eneventuelereactieproducten.Certificatie vaneenproduct isalleen mogelijk
indienallegrondstoffen enstoffen in het
product vermeldstaan opdePositieve Lijst.
Ditgeldtvoorplasticproducten.Voormetalenproducten lijkt eenCompositieLijstde
voorkeur te krijgen.
HetEASzal,inovereenstemmingmetde
vereistenvandeCPD89/106,medegebaseerd
zijn ophetzogenaamde overeenstemmingsverklaringssysteem 1+(AoC1+).Dithoudt in
datdeproducent eencontinue productiecontrolesysteem moet hebbenendathetcertificeringsbureau verantwoordelijkisvoor
debeoordelingvandewerkingvandatsysteemgerichtopdekwaliteit vanhetproductieprocesenhetproduct.Alseen product
voldoetaaneenhEN,krijgt ditproducteen

overeenstemmingscertificaat enkandeproducent eenCE-merkmeteenspeciaalEASlogovoorherbetreffende product gebruiken.
Vooreennieuwproduct datnietondereen
hEN valt,zaleenEuropeanTechnicalApproval(ETA)moetenworden opgesteld.Ookin
ditgevalmoetdeproducent een volledig
dossieroverleggenalsbij dehEN procedure
enmoetendestoffen opdePositieveofCompositieLijst staan.
Inhetgevaldateennieuw productvoldoetaandehEN,maaréénofmeer stoffen
staan netopdePositiveLijst,dan moeten
dezestoffen eerstworden beoordeeldop bijvoorbeeld toxicologischeaspectenenopde
PositieveLijstwordengezet.Hoedezeprocedureindepraktijk functioneert, moet nog
doordeRG-CPDWworden uitgewerkt.
Hetgebruik vanCEgemerkte producten
zalopzichzelfnietdeconsument beschermen.Hetontwerp,exploitatieen onderhoud
vanhetsysteemenhetinachtnemen van
regelszijn echreressentieelvoordebescherming,maarzijn onderdelen dieniet onder
hetEASvallen.
Delidstaten mogenhun bestaande
beschermingsniveau handhaven volgensde
Bouwproductenrichtlijn. Indiendit niveau
lagerisdanhetCE-merkdanbetekent dat
uiteraard nietdatCE-gemerkteproducten in
hetbetreffende landmogenwordengeweigerd tenvoordelevanmaterialen vanlagere
kwaliteit.Daarstaattegenoverdateenlidstaatgeennieuwe(extra)parameter voorde
toelatingvanproducten voorschrijven zondereenrechtvaardigingeneenvoorstelvoor
deRG-CPDW.

Testen van materialen
Afhankelijk vandeinformatie overhet

productieproces endesamenstelling vanhet
productzaleennieuwproduct wotdengetest
opdiverseparameters:geur,smaak,kleur,
troebelheid, totaalorganischekoolstof inertheidindeaanwezigheid vanchloor, migratie
vanstoffen uitdeproductenendedaaruit
gevormdebijproducten alsgevolgvandisinfectie,cytotoxiciteit,microbiëlegroei, effect
vanhogeconcentratievanchloor.De
genoemdetestenzullennietaltijd vantoepassingzijnopallemateriaalgroepen enalle
producten.Ookdeuitvoeringvaneentest
voordediversetypenmaterialen kanverschillen.AldezeaspectenzullendoorCEN
worden uitgewerkt indehENs.Tevensvindt
Europeesonderzoekplaatsophetgebiedvan
deharmonisatievantestentenaanzienvan
microbiëlegroei,cytotoxiciteit,GC-MSanalysevanonverwachteorganische producten
eneffect vanhogeconcentratievanchloor.
Eengroepproducten wordt onderscheidendienietvooralleparameters moeten
wordengetest,met namewanneer men
inschatdatdezeproducten weinigrisico
gevenvoorhetcontamineren van drinkwater.Declassificariealsproduct met gereduceerdebeoordelinghangt afdeverhouding
vanhetproductoppervlak datincontact met
drinkwarer komtenhetvolumewater dat
daarmeeincontactstaat,deplaats vanhet
product in hetdistributiesysteem endekans
dathetproducteenrelatieflangeperiodein
contactstaatmet drinkwater dooreenlage
stroomsnelheid.Testsdie waarschijnlijk
altijd nodigzullenblijven,zijn dieopgeur,
smaakenmicrobiëlegroei.

Afstemming
DeintroductievanhetEASzalnietvoor
2004plaatsvinden.Delidstaten isgevraagd
om,alszeveranderingen inhun nationale
acceptatieprocedure willendoorvoeren,dat
tedoeninlijn methetinontwikkeling zijndeEAS. Bijdeverdereuitbouw vanhet
Nederlandse beoordelingssysteem opbasis
vandenieuweministeriëleregelingmaterialenenchemicaliën leidingwater wordt
daaromzoveelmogelijk aangesloten bijde
ontwikkeling vanhetEAS. Omdit tebereikenkiestNederland ervoorominBrussel
eenactieveroltespelenbij dezeontwikkeling.InNedetland zelfwordtdecoördinatie
tussenbeidetrajecten gerealiseerd viaeen
breedsamengesteldestuurgroepvoorhet
onderzoek renbehoevevan ontwikkeling
vanhetNederlandse beoordelingssysteem.
Kiwavoertditonderzoekuit. f
EddoHoekstra(EuropeseCommissie),Wimvande
Meent(Kiwa],WennemarCramer(ministerievan
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Ditartikelis^ebaseerdophetEASonPaperinterim report(eindconceptseptember2001)
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