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Denieuwe
EG-drinkwaterrichtlijn
MR. W.F.E. REINHOLD, MINISTERIE VAN VROM
DR. IR. A.M. VAN DlIK-LOOIJAARD, KlWA ONDERZOEK EN ADVIES

MR.M.I.L. Bos.MINISTERIE VAN VROM

Op3novemberj.I. isdenieuweEuropesedrinkwaterrichtliju doordeRaadvanMinistersvastgesteld.
VoordeNederlandsewaterleidingbedrijven beperkendegevolgenzichvoornamelijktoteenaanpassingvandekwaliteitsbewaking,eentoegenomenaandachtvoordeinformering vanconsumentenen
hetgaan hanterenvaneenwettelijkeregelingvoordetoepassingvanchemicaliënenmaterialen.
Inbeginselvallenechterookleveringen
vanwaterbestemd voorhuishoudelijk gebruik
(huishoudwater, warm tapwater)en afzonderlijkewatervoorzieningen (eigenwinningen
vanbijvoorbeeld kampeerterreinen, bedrijven
enziekenhuizen)onderdewerkingvande
richtlijn.Ookmoeten normoverschrijdingen
diehetgevolgzijn vanophet distributienet
aangesloten particuliereinstallaties in
bepaaldegevallenaangepaktworden.
Hetwatermoetinprincipeaftap aande
kwaliteitseisen voldoen.Dezekwaliteitseisen
zijngeactualiseerd,evenalsdeeisenvoor
kwaliteitscontrole.
Indenieuwerichtlijn speeltde
informatievoorziening richtinggebruikers
voorheteersteengtoterol.Inditartikelzal
éénenanderoverdeinhoud vande richtlijn
uiteengezet worden,terwijl inhetvolgende
nummer vanH20zalworden ingegaanopde
implementatie vanderichtlijn inNederland.
InRichtlijn 80/778/EEGbetreffende de
kwaliteit vanvoormenselijke consumptie

bestemd water(de 'drinkwateirichtlijnj
werdenvoorheteersteenaantalkwaliteitsnormen vastgesteld voordrinkwater inde
EuropeseGemeenschap.Dezenormen zijn
zekereenstimulansgeweest voorde
kwaliteitsverbetering vandrinkwater in
Europa.Ondanksdevoordelenvanderichtlijn
zijn erechterooktekortkomingen vastgesteld.
Etisbijvoorbeeld vrijwelgeenruimteom
notmovetschrijdingen binnen een transparant
juridisch kaderteverhelpenenderichtlijn is
gebaseerdopnormen,ideeënen technologieën
van20jaargeleden.Inhetkadervandeuitwerkingvanhetsubsidiariteitsbeginsel isdan
ookin 15192deherzieningvanderichtlijn aangekondigd.
DeEuropeseCommissieheeft eenjaar
laterdeeerstestappengezetvoordezeherziening.Uitgangspunten hietbij waren:
actualiseringvanbijvoorbeeld deparameters,normwaardenen analysetechnieken;
beperkingtotparametersdieopniveau

Analysesmogenvolgensderichtlijnalleenwordenverrichtinlaboratoriametdoorderdengecontroleerdkwaliteitssysteem
(foto:OvR/Oeilcmans).

vandeUnierelevantzijn,waatbijlidstatenopnationaal niveaunadeteeisen
kunnenstellen;
flexibilisatie omniet-nalevingvande
kwaliteitseisen legaaltekunnen
vethelpen;
transparantiedoor vereenvoudigde
controleverplichtingen, verslagleggingen
informatievootzieningrichtingverbruikers
eneenbeschermingsniveau nietlagerdan
richtlijn 80/778/EEG
Voornaamste verschilpunten
Tenopzichtevandetekstvande richtlijn
uit 1980 isdenieuwerichtlijn grondigherzien.
Debelangrijkste velschillenbetreffen de
werkingssfeer, dekwaliteitseisen,de
kwaliteitscontrole,degebtuiktechemicaliën
enmaterialen endeinformering vande
consument
Werkingssfeer explicieter
Voorwatbetreft watet,dataandeverbruikerwordtgelevetd,isdereikwijdte veelexpliciete!omschreven.Letterlijk staatet: "ilhet
waterdit onbehandeldofna behandeling
bestemdisvoordrinken,koken, voedselbereidingofanderehuishoudelijkedoeleinden, ongeachtdeherkomstenofhetwater
wordtgeleverdvia een distributienet, uiteen
tankschipoftankauto, ofinflessenofverpakkingen."
Huishoudwater enwarmtapwater
Ondetdeteikwijdtevandenieuwerichtlijn valtdusnietalleendtinkwatet,maarook
andetwaterdatbestemd isvoor huishoudelijk
gebruik,zoalscentraalgeproduceerdwarm
tapwaterenhuishoudwater Welhebbenlidstaten nogdemogelijkheid ombepaalde
soortenwateruittezonderenvanderichtlijn,
maarslechtsindienhetwater "uitsluitend
bestemdisvoordoeleinden waarvoorde
kwaliteitvanhet waternaardeovertuiging
vandebevoegdeautoriteiten directnoch indirectvaninvloedisopdegezondheid van de
betrokken verbruikers".
Indienbepaaldesoortenwatetniet
(kunnen)wotdenuitgezonderd vandereikwijdte vanderichtlijn, betekentditdathet
wateraandedrinkwatetnotmenmoetvoldoen.
Afzonderlijke watervoorzieningen
Uitdeomschrijvingblijkt datookwater
geleverddooreenanderdaneenwatetleidingbedrijfonderderichtlijn valt.Gedachtkan
wordenaangevallenwaarinmeneeneigen
brongebruikt enhetwatetvervolgenster
beschikkingsteltaanvetbruikers.Dergelijke
afzondetlijke watervootzieningen komenin
Nederland bijvoorbeeld voorop(sommige)
recreatietetreinen,kazernes,ziekenhuizen,
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bedrijven, schepenen boorplatforms.
Lidstaten hebbendemogelijkheid omvan
toepassingvanderichtlijn uit tesluiten
"waterdatafkomstigisvan eenafzonderlijke
voorzieningdiegemiddeldminderdan10ni
perdaglevertofwaarvanminderdan50personengebruik maken,tenzij hetwaterwordt
geleverdinhetkadervaneencommerciëleof
openbareactiviteit."
Indienbepaaldevoorzieningen nietdoor
delidstaat(kunnen)wordenuitgezonderd van
detoepassingvanderichtlijn, betekentditdat
hetwateraandekwaliteitseisen moetvoldoen
endatdevoorschriften metbetrekkingtot
meetfrequenties, analysemethoden en informeringvanverbruikers inachtmoeten
worden genomen.
Particuliere installaties
Uitdrukkelijk isindenieuwe richtlijn
bepaalddatwater,datviaeen distributienet
wordtgeleverd,aandekwaliteitseisen moet
voldoen "ophetpunt binneneenperceelof
gebouw waarhet uitdekranen komtdie
normaliterwordengebruikt voormenselijke
consumptie".Delidstaten moetenerdusvoor
zorgendatherstelmaatregelen worden
getroffen indienblijktdat eengeconstateerde
normoverschrijding tewijten isaandeparticuliereinstallatie.
Alleenindegevallenwaarbij het particuliereleidingnet nietonder verantwoordelijkheidvandewaterleveranciervalten waarbij
bovendiengeensprakeisvanpercelenof
gebouwen waarhetpubliek vanwaterwordt
voorzien(zoalsscholen,ziekenhuizenen
restaurants) iseenlidstaat ontheven vandeze
plicht (vrijwaringsclausule).
Waardeleveranciervanhetwaterverantwoordelijk isvoordeinstallatie totaandetapkraan(watbijafzonderlijke watervoorzieningen vaakhetgevalzalzijn)enbijwatervoorzieningenmeteenopenbaar karakter
(zoalsookopbijvoorbeeld kampeerterreinen
enbungalowparken)moetdelidstaaterdus
voorzorgendatdeeventuele normoverschrijdingen alsgevolgvandeparticuliere
installatieaangepaktworden.
Indiegevallen waarbijdelidstaateen
beroepkandoenopdevrijwaringsclausule,
moetdelidstaaterwelvoorzorgendatmaatregelenwordengenomenomdekansop
normoverschrijdingen teverkleinen(zoals
adviseringvandeeigenaarvandeinstallatie
overmogelijke herstelmaatregelen en/ofconditioneringvanhetgeleverdewater)endatde
betrokken verbruikersworden geïnformeerd
enadviesontvangen.
Wateruit tankwagenoftankschip
Expliciet isbepaalddatookwaterdatuit
eentankwagen oftankschip wordtgeleverd
onderdewerkingssfeer vanderichtlijn valt.

Geurensmaak: 'aanvaardbaarvoorverbruikers'inplaatsvankwalitatievewaarde(foto:RUU).

VoorzoverbekendwordenbijdewatervoorzieninginNederland tankwagensalleen
ingezet bijcalamiteiten.Ditgebeurtdan
onderverantwoordelijkheid vanwaterleidingbedrijven (nooddrinkwatervoorziening) of
gemeenten (leveringvannoodwatervoor
sanitaireenhygiënischedoeleinden).
Tankschepen spelen inNederlandeenrol
bijdewatervoorzieningaanschepenenboorplatforms.
Verpakt water
Verpaktwatervaltookonderde reikwijdte
vanderichtlijn, tenzijsprakeisvan natuurlijk
mineraalwater indezinvanRichtlijn
80/777/EEGofvaneengeneesmiddel indezin
vanRichtlijn 65/65/EEG. InNederlandzijner
tweesoortenverpaktdrinkwater dieonderde
reikwijdte vandenieuwerichtlijn vallen:
bronwaterenzogenaamd 'tafelwater', dat
nochnatuurlijk mineraalwater,nochbronwater is.Bijbronwater doetzichhet fenomeen
voordatdaarookRichtlijn 80/777/EEGopvan
toepassingis.
Watervoorproductie levensmiddelen
Onderdereikwijdte valtook "alhetwater
datineniglevensmiddelenbedrijfwordt
gebruikt voordevervaardiging, debehandeling, deconserveringofhetindehandelbrengen van voormenselijkeconsumptiebestemde
productenofstoffen,tenzijdebevoegdenationaleautoriteiten ervanovertuigdzijndatde
kwaliteit vanhet waterdegezondheid vande
levensmiddelenalseindproductnietkanaantasten".Denieuwerichtlijn sluitdusniet bij
voorbaat uitdatvoorbijvoorbeeld koeling
watervaneenminderekwaliteitgebruikt kan
wordenendatbinnen hetbedrijf hergebruik
vanwaterkanplaatsvinden.
Actualisering kwaliteitseisen
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Volgensdealgemene verplichtingen
moetendelidstaten denodigemaatregelen
nemenomervoortezorgendatvoor
menselijke consumptie bestemd watergezond
enschoon is.Dithoudt indathetgeenmicroorganismen,parasieten ofstoffen magbevatteninhoeveelhedendieeengevaarvoorde
volksgezondheid kunnen opleverenendat het
moetvoldoenaandekwaliteitseisen zoalsdie
zijngespecificeerd inbijlage I,deelAen B.
Indenieuwerichtlijn zijn 51 parameters
opgenomen metbijbehorende kwaliteitseisen.
Deparameterszijn onderverdeeld indrie
groepen,diesamenhangen metdemogelijkheden totafwijking vandekwaliteitseisen.
Microbiologischeparameters (bijv.E.coli)
Overschrijding vandeeisenisniettoegestaanenermoetenzosnelmogelijk herstelmaatregelen genomen worden.
Chemischeparameters (bijvoorbeeld
metalen,nitraatenbenzeen).
Afwijking vandekwaliteitseisen mag
worden toegestaan indienergeengevaar
isvoordevolksgezondheid engeenredelijkalternatiefbeschikbaar is. Ontheffingenmogenwordenverleend voormaximaaldrieplusdriejaar, metdemogelijkheidvanverlengingmetnogmaalsdrie
jaar natoestemming vandeEuropese
Commissie.
Indicator-parameters (bijvoorbeeld
natrium, ijzerenkleur)
Bijoverschrijding hoevenalleenherstelmaatregelengetroffen tewordenalsde
volksgezondheid ingevaaris;erisgeen
formele ontheffing vandeoverheidvereist.
Tenopzichtevandevorigerichtlijn zijn29
vande65 parameters verwijderd en15 nieuwe
geïntroduceerd. Vandeparametersdieniet
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meer in derichtlijn zijn opgenomen, zijn voor
ons land vooral magnesium, calcium, 'totale
hardheid' en 'minimale concentrarie na ontharding' van belang. De nu nog bestaande
wettelijke belemmeringen voor het realiseren
van verdergaande ontharding (die uit oogpunt
van milieu, comfort en volksgezondheid
gewenst is)kunnen dan ook opgeheven
worden.
Tot de 15nieuwe parameters behoren
onder meer bromaat, tri- en tetrachlooretheen,
trihalomethanen, tritium en totale indicatieve
dosis radioactiviteit.
In de nieuwe richtlijn iseen aantal parameters strenger genormeerd, zoals lood,
nikkel, antimoon en koper. De concentraties
van deze metalen kunnen soms te hoog
worden alsgevolgvan de particuliere installaties, waarvoor in Nederland de waterleidingbedrijven geen verantwoordelijkheid dragen.
Delidstaten moeten er echter voor zorgdragen
dat de waterleidingbedrijven behandelingstechnieken toepassen die het risico van
kwaliteitsverslechtering in de particuliere
installatie verkleinen of wegnemen.
In de praktijk zaldit betekenen dat de
bedrijfstak door zal moeten gaan op de ingeslagen weg van conditionering om het metaaloplossend vermogen zo klein mogelijk te
houden.
Voor sommige parameters, zoals natrium,
zijn de normwaarden in de nieuwe richtlijn
versoepeld. Voorde parameters geur, smaak,
troebeling en kleur isde kwalitatieve waarde
vervangen door de algemene opmerking 'aanvaardbaarvoorde verbruikers en geen
abnormale verandering'. Dit lijkt op het eerste
gezicht een versoepeling. Uit klanttevredenheids-onderzoek kan echter blijken dat smaak

en kleur heelbelangrijk worden geacht en dat
een deel van de verbruikers een betere kwali-

Actualisering kwaliteitscontrole
Bij de waterkwaliteitsbewaking iseen aantal vereenvoudigingen aangebracht. Devier
meetfrequentietabellen zijn teruggebracht tot
twee tabellen. Voor 16parameters geldt een
zogenaamde 'check-frequentie' (bewaking) en
voordeoverige dezogenaamde 'auditfrequentie' (controle).
De'bewaking' geeft informatie over de
effectiviteit van dezuivering en de organoleptische en microbiologische kwaliteit van
het water. De meetfrequenties zijn hierbij aanzienlijk hoger dan voor 'controle'. Indien door
de bevoegde autoriteiten kan worden vastgesteld dat een parameter waarschijnlijk niet
voorkomt in een concentratie diede norm zou
kunnen overschrijden, dan kan de meetfrequentie verlaagd worden.
Eristevens een verplichting in de richtlijn
opgenomen voor aanvullende monitoring in
geval van vermoedelijke aanwezigheid van
niet genormeerde stoffen of micro-organismen.
Deanalysemethoden zijn in de nieuwe
richtlijn alleen nog voorgeschreven voor
microbiologische parameters (met een mogelijkheid voor het toepassen van alternatieve
methoden).Vooroverige parameters kunnen
de lidstaten zelfeen methode kiezen. Deze
moet echter wel voldoen aan voorgeschreven
prestatiekenmerken (juistheid, precisie en aantoonbaarheidsgrens).
Deanalyses moeten volgens de nieuwe
richtlijn worden verricht in laboratoria die
beschikken over een kwaliteitssysteem dat
door derden gecontroleerd wordt.
In de richtlijn isoverigens voorgeschreven
dat de parameterwaarden, meetfrequenties en

analysemethoden minstens eens in de vijfjaar
op Europees niveau worden geëvalueerd en
eventueel herzien. Herziening van de parameterwaarden vindt plaats via de gebruikelijke procedure, bij herziening van de meetfrequenties en analysemethoden kan een (lichtere) comité-procédure worden gevolgd.

Chemicaliën en materialen
De nieuwe richtlijn heeft niet alleen
betrekking opdegebruikte chemicaliën, maar
ookop de marerialen (voorzover die in nieuwe
installaties worden toegepast) en op de verontreinigingen die hierdoor veroorzaakt worden.
Dechemicaliën en materialen (en de daardoor
veroorzaakre verontreinigingen) mogen niet
in een hogere concentratie in het water achterblijven dan voor het gebruik ervan noodzakelijk is,en het gebruik ervan mag geen
afbreuk doen aan het beschermingsniveau
waarin de richtlijn voorziet.

Informering consument
Opmerkelijk isdat denieuwe richtlijn als
het ware bol staat van bepalingen over de
informering van verbruikers over de toepassing van de richtlijn en de drinkwaterkwaliteit. De bettokken verbruikers moeten in
de volgende situaties informatie (en eventueel
advies) ontvangen:
bij uitzondering van bepaalde afzonderlijkewatervoorzieningen van de reikwijdte
vande richtlijn;
bij consratering van een normoverschrijding die te wijten isaan het particuliere
leidingner;
indien de kwaliteit van het water gevaar
oplevert voor de volksgezondheid;
bij het besluit om een afwijking van de
kwaliteitseisen toe te staan
en bij verkregen uitstel indien het water
niet binnen vijfjaar na inwerkingtreding
vande richtlijn aan de kwaliteitseisen voldoet.

Leidingwatermoetvolgensdenieuwerichtlijninprincipeaande tapaandenormenvoldoen(foto: Koendcrs).
Daarnaast moeten de verbruikers kunnen
beschikken over actuele en adequate informatie overde kwaliteit van het drinkwater. De
richtlijn verplicht de lidstaten bovendien om
aan de hand van een nog op te stellen format
elke driejaar een verslagop te stellen en te
publiceren over de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water. Hiertoe
zullen allebetrokkenen (waaronder de waterleidingbedrijven) de nodige informatie moeten aanleveren.

Implementatie van de richtlijn in
Nederland
In het volgende nummer van H 2 0 zal
worden beschreven hoe de richtlijn in Nederlandse regelgeving zal worden geïmplementeerd, f
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