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Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven als
keurmerk en kwaliteitsgarantie
'De tijd is er in alle opzichten rijp voor',
aldus de betrokkenen. Buizenlegbedrijven,
opdrachtgevers (energie- en waterdistributiebedrijven) en certificeringsinstituten hebben in de relatief korte tijd
van ruim een jaar een Erkenningsregeling
Buizenlegbedrijven vervaardigd. De
motivatie daartoe is ontleend aan een
aantal argumenten, die in gewicht niet
voor elkaar onderdoen.
Ten eerste is elke zichzelf respecterende
branche, zo ook die van de buizenleggers,
de laatste jaren bezig met kwaliteitsverbetering. De vereniging voor boorondernemers en buizenleggers (Bolegbo)
voert een actief instigerend en ondersteunend beleid. Bovendien is de versoepeling van de Vestigingswet een reden
voor bonafide bedrijven om zich door
middel van een keurmerk positief te
willen onderscheiden in de markt.
En niet in de laatste plaats bestaat de door
buizenleggers ongewenste mogelijkheid,
dat nutsbedrijven als reactie op de nieuwe
Europese richtlijn 'Aanbestedingen in de
nutssector' (nr. 90/531/EEG) ieder voor
zich aanvullende criteria zouden kunnen
opstellen bij de aanbesteding van werken.
Bij de toenemende tendens van nutsbedrijven om niet alleen grote projecten
(openbaar) uit te besteden, maar ook
kleiner werk door de aannemer te laten
uitvoeren werd sowieso een objectieve
regeling, die door een onafhankelijke
instelling kan worden gecontroleerd, een
eerste vereiste geacht. Het idee van
Bolegbo om met de opdrachtgevers uit de
waterleiding- en energiewereld én met
vertegenwoordigers van Gastee en KIWA
als certificeringsinstituten om de tafel te
gaan zitten en een erkenningsregeling te
'bouwen' werd met instemming begroet.
Het ministerie van Economische Zaken
stimuleerde de participanten met een
subsidie van 50% op de totale kosten van
f300.000,-.
De organisatie is in handen gelegd van de
certificeringsinstituten, die het leeuwedeel
van de ontwikkeling voor hun rekening
namen en het produkt ook in de markt
zetten. De regeling functioneert op basis
van het KIWA- en Gastec-reglement voor
Kwaliteitssysteemcertificatie. Zij is, zoals
alle keurmerken behalve het CE-merk en
het Bouwbesluit, privaatrechtelijk en zal
zich dus in de markt moeten bewijzen. Op
grond van hun specifieke expertise ligt de
inzet van Gastee en KIWA als
Certificeringsinstelling voor de hand ligt.
Pittig, maar haalbaar
De regeling toont verwantschap aan
NEN-ISO-9000 en kan als opstap naar dit
algemeen bedrijfskundig kwaliteitsborgingsysteem worden gehanteerd. Zij is

evenwel met specifieke sectorale normen
op maat gemaakt voor de buizenlegbranche. 'De eisen, die in deze
Erkenningsregeling aan de onderneming
worden gesteld, zijn voor alle bedrijven,
waarmee de nutssector nu werkt, pittig,
maar haalbaar', aldus ir. R. Meijburg
(KIWA) en G. Pistorius (Gastee). Dat
laatste was ook een voorwaarde. Of zoals
ing. H. Schippers, namens Bolegbo voorzitter van de coördinerende stuurgroep,
eerder in Cobouw stelde: 'Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest op deze
manier de markt af te schermen of de
goeden van de kwaden te scheiden.
Wantoestanden kom je in het buizenlegbedrijf niet of nauwelijks tegen'. De
kwaliteit in de branche is goed, stelt
Bolegbo, maar het kan altijd beter.
Ir.J. A. van der Kuil, die als voorzitter van
de Commissie Aanleg Hoofd- en Dienstleidingen van de KVGN deelnam aan de
coördinerende stuurgroep, meent, dat de
opdrachtgevende nutsbedrijven met de
regeling zeker uit de voeten kunnen: 'Ik
ben tevreden over het resultaat. De
inspanningen, die de buizenlegbedrijven
moeten leveren om voor het certificaat in
aanmerking te komen, zullen ertoe leiden
dat men een gegarandeerde kwaltieit zal
kunnen leveren'. Ing.J. P. Mulder, die als
hoofd distributie en leidingwerken bij
waterleidingbedrijf PWN via de
Commissie Distributie van VEWIN, in de
stuurgroep zitting had, toont zich
eveneens tevreden: 'Uiteindelijk bleken
we allemaal dezelfde taal te spreken.
Bestond er aanvankelijk aarzeling over de
vraag of de regeling voldoende inhoud
zou krijgen, zodra Schippers ons had
duidelijk gemaakt, waar het de buizenleggers om ging, is iedereen met grote
voortvarendheid aan de slag gegaan.
Daarom nemen wij het resultaat als waterleidingbedrijven zeker serieus. Als een
aannemer voldoet aan de eisen van de
erkenningsregeling, betekent dat, dat hij
kaders schept voor zijn medewerkers. Als
die daaraan voldoen - en daar kunnen ze
op worden aangesproken - dan is er een
betere, solidere basis dan voorheen voor
het leveren van kwaliteit'.
De inhoud van de regeling betreft
standaardeisen voor vaktechnische
opleiding van personeel, materiaal en
materieel, arbeidsomstandigheden, milieu
en kwaliteitsbeheersing. Daar waar nodig,
is een splitsing gemaakt tussen de
specifieke richtlijnen voor gas en water.
Opmerkelijk is de opname van een aantal
fiscale, administratieve en financiële eisen.
Drs. W. W. Schut, adjunct-directeur van
Bolegbo: 'Men moet dit niet zien als een
beoordeling van de financiële gezondheid
van het bedrijf. Het betreft een formele

controle of aan de wettelijke verplichtingen (inschrijving handelsregister,
afdracht sociale premies, enzovoort) is
voldaan'.
De definitie van de normen is in alle
stadia van voorbereiding ter sprake
gebracht bij drie klankbordgroepen, waar
op persoonlijke titel vertegenwoordigers
van de drie betrokken partijen separaat
hun mening gaven. Voor de energiebedrijven waren dat de leden van de
bovengenoemde KVGN-commissie, voor
de waterbedrijven en aannemerij werden
commissies aangesteld. Op die manier
werd in een constructieve, strakke regie
zonder tijdverlies een breed draagvlak
verkregen.
Pistorius en Meijburg: Er ligt nu een
compromis, dat reëel is in de bestaande
situatie. Het is echter een levende
regeling, die als gevolg van technologische
en educatieve ontwikkelingen in de loop
der jaren herzien zal (kunnen) worden, als
een College van Deskundigen dat noodzakelijk acht. Dit college, waarin alle
betrokken partijen vertegenwoordigd
zullen zijn, zal regelmatig de regeling
evalueren en zonodig bijslijpen'.
Verantwoordelijkheid en vertrouwen
De eerste vraag, waarvoor de makers zich
gesteld zagen, was de bandbreedte van de
regeling. Het heeft meerdere vergaderingen gekost om vast te stellen, waar
precies de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever ophoudt en die van de
aannemer begint. Pistorius: 'Er zijn allerlei
varianten denkbaar tot en met zelfs het
leasen van de pijpen door het nutsbedrijf.
Binnen de nutssector zelf wordt er
verschillend over gedacht. Deze regeling
gaat uit van de minimale verantwoordelijkheid van de aannemer. Deze
beperkt zich tot het leggen van buizen
voor gas en drinkwater'. Van der Kuil:
'We hebben het hier derhalve over een
heel andere situatie dan bij bijvoorbeeld
de Erkenningsregeling voor installateurs,
waarbij de distributiebedrijven een deel
van hun verantwoordelijkheid tegenover
hun klant toevertrouwen aan de installateur. Ik spreek ook liever over een
certificeringsregeling. Dat impliceert een
andere relatie'.
Meijburg: 'Het is ook een kwestie van
vertrouwen, dat bij de opdrachtgevers zal
moeten groeien'. Hij verwacht, dat dat
vertrouwen er wel komt. 'Een aantal nutsbedrijven wil 'eerst zien, dan geloven'.
Maar als de verantwoordelijkheid eenmaal
gedefinieerd is en de normen zijn gestandaardiseerd, dan komt het moment,
waarop nutsbedrijven alleen nog controle
zullen hoeven uitoefenen op de afspraak
en niet op het werk'.
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De vermindering van het aantal opzichters
bij de nutsbedrijven is dan ook een
beoogd en voorspelbaar effect. De
opdrachtgevers beschikken momenteel
nog over opzichters, die zeker niet zomaar
aan de kant zullen worden gezet. Op den
duur zal de inzet van gecertificeerde
buizenleggers echter leiden tot verdere
reductie van technisch personeel bij de
nutsbedrijven en kostenbesparing.
Objectieve criteria
Bij de schaalvergrotingen in de nutssector,
die leidden tot professionalisering en
oriëntatie op de kernactiviteiten, is een
duidelijke toename van de uitbestedingen
te signaleren. Als Bolegbo met de
erkenningsregeling één doel heeft gehad,
is het volgens Schut het voorkomen c.q.
opheffen van een wildgroei aan criteria.
'Selectie en gunning moeten kunnen
geschieden op grond van objectieve
criteria. Dat schept duidelijkheid en
stimuleert de eerlijke concurrentie.
Daarom past deze erkenningregeling ook
in het 'Europese verhaal'. Uniforme
minimumkwaliteitsnormen beschermen
de opdrachtgever en voorkomen, dat
subjectieve elementen nog langer een rol
spelen'. Mocht dat toch het geval zijn, dan
schept de Kuropese richtlijn mogelijkheden tot gerechtelijke procedures.
Aanbestedende diensten, die zich niet aan
de regels houden, kunnen worden aangeklaagd wegens het ten onrechte
passeren van de beste inschrijver.
In deze ontwikkelingen past ook de roep
om een standaardbestek, tot voor kort een
onbekend fenomeen in de nutswereld. Bij
de voorbereiding van de erkenningsregeling is een poging gedaan de RAWsystematiek, waarmee in grond-, weg- en
waterbouw bestekken worden geschreven,
te integreren in het geheel. Dat bleek te
complex. Maar de regeling is wel een
handvat voor het schrijven van uniforme
bestekken. De inhoud is zoveel mogelijk
opgebouwd uit bestaande normen, voorschriften en richtlijnen van de branche. Zij
zal uiteraard niet conflicteren met het
standaardbestek, dat dit jaar door Gastee
is ontworpen.
Evenals dit bestek, dat na afronding waarschijnlijk door de waterleidingwereld zal
worden overgenomen, werd de ontwerperkenningsregeling in de praktijk getoetst.
Gastee en KIWA voerden midden 1993
proef-audits uit bij vier, willekeurig
gekozen, grote en kleine Bolegbobedrijven. Die leverden het inzicht op, dat
het met het kwaliteitsniveau én met de
bereidheid om inspanningen te leveren
voor de regeling boven verwachting
gesteld was. Pistorius: 'Ik heb tijdens de
voorbereiding van de regeling meer dan

eens het gevoel gehad, dat de aannemerswereld verder ging dan we tevoren
hadden gedacht'. Schut: 'Over het niveau
van de normen in de regeling heeft tussen
de nutsbedrijven en de aannemerij geen
fundamenteel verschil van mening
bestaan. We waren het tot onze verrassing
vrij aardig eens'.
De audits waren vooral bedoeld om na te
gaan in hoeverre de leidraad van
ISO-9000 kon worden gevolgd. Waren de
kleinere buizenlegbedrijven in staat om
interne audits te garanderen? Dat zou
inhouden, dat binnen zo'n relatief kleine
organisatie iemand de taak van kwaliteitsbewaker op zich moet nemen. Dat veel
uitvoeriger dan nu rapportage en verslaglegging van de bedrijfsvoering moeten
plaatsvinden. Meijburg en Pistorius
kunnen zich voorstellen, dat het ISO-deel
van de regeling voor een aantal bedrijven
hoog gegrepen is. Ook binnen de klankbordgroepen is daaraan veel discussie
besteed. Men heeft de oplossing trachten
te vinden in het bijvoegen van een aantal
checklisten, niet alleen op het terrein van
kwaliteitscontrole maar ook van ARBO en
milieu. 'Het werd ons duidelijk, dat
ISO-9000 voor een behoorlijk deel in de
regeling kon worden meegenomen, mits
we een al te grote papierwinkel
vermeden'.
Klanten voor certificeringsinstellingen
De erkenningsregeling zal KIWA en
Gastee naar verwachting behoorlijk wat
werk bezorgen. 'Daarom ook hebben wij
in de totstandkoming flink geïnvesteerd',
aldus Pistorius en Meijburg. De certificatie-units van beide instituten maken zich
op om de stroom klanten in het nieuwe
jaar op te vangen. Er is voldoende expertise aanwezig, maar zonodig zullen binnen
het bestaande medewerkersbestand
mensen worden getraind voor dit nieuwe
specialisme. Verwacht wordt dat elk
bedrijf, zelfs al beschikt het reeds over een
ISO-certificaat, nog inspanningen zal
moeten leveren voordat tot erkenning kan
worden overgegaan. Dat kan variëren van
het (binnen maximaal drie jaar) laten
opleiden van personeel, dat nog niet over
de geëiste diploma's beschikt, tot het
kalibreren van de meetapparatuur of het
opzetten van een klachtenregistratiesysteem.
Het zullen niet alleen de circa 45 Bolegbobuizenleggers zijn, die zich als alles goed
gaat in Rijswijk en Apeldoorn komen
melden. Het woord 'Bolegbo' komt in de
hele erkenningsregeling niet voor. Ook
niet-leden zullen, als de opdrachtgevers in
de praktijk de regeling serieus nemen,
animo tonen, evenals een aantal buitenlandse aannemers uit het grensgebied. 'De

regeling' zegt Schut, 'sluit aan bij een
behoefte, is in alle zorgvuldigheid tot
stand gekomen en ik verwacht dan ook
dat zij zal aanslaan in de markt. Ze kan
ook alleen naar behoren functioneren bij
een voldoende kritische massa'.
De eerste certificaten worden naar
verwachting medio 1994 uitgereikt.
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Bacteriologische
verontreiniging drinkwater
Zuidoost-Limburg
Bij de onderzoeken naar de kwaliteit van
het gedistribueerde drinkwater in
Zuidoost-Limburg is wederom een lichte
mate van bacteriologische verontreiniging
geconstateerd. Het betreft het drinkwater,
dat de W M L betrekt van het Wasserwerk
des Kreises Aachen.
In het drinkwater zijn soms en op een
wisselend aantal lokaties sporen van de
bacterie Clostridium aangetroffen. Op zich
vormt de aanwezigheid van deze bacterie
in drinkwater geen gevaar voor de volksgezondheid.
Toch mag deze bacterie volgens de
Nederlandse wetgeving niet voorkomen in
het drinkwater. Deze bepaling is in de wet
opgenomen, omdat de aanwezigheid van
deze bacterie in het drinkwater er op kan
wijzen, dat de drinkwaterbereiding niet
optimaal functioneert. Hierdoor zouden
mogelijk ook andere micro-organismen en
virussen, waarvan sommige ziekteverwekkend zijn, in het drinkwater
kunnen voorkomen. Daarom is nader
onderzoek verricht.
De resultaten van deze onderzoeken
naar de drinkwaterkwaliteit zijn op
23 december jl. besproken met het
Wasserwerk des Kreises Aachen, de
toezichthoudende instanties in Nederland
en Duitsland en de onderzoeksinstellingen.
Vastgesteld is, dat sinds medio december
geen Clostridium meer in het drinkwater
in Zuidoost-Limburg zijn aangetroffen.
Tevens heeft nader onderzoek van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne geen aanwijzing gegeven
voor de aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen. Ook de
Duitse onderzoeken bevestigen dit
onderzoeksresultaat.
Op grond van deze gegevens deelt de
WML in afstemming met de Regionale
Inspectie Milieuhygiëne van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid mede, dat
thans een kookadvies niet noodzakelijk is.
(Persbericht WML)

