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deNederlandse bedrijven dus geen problemen
op.
De voorzorgsnorm voor bestrijdingsmiddelen is,evenals in de huidige Europese Richtlijn, vastgesteld op o,r ug/1voor individuele
pesticiden en 0,5ug/1voor het totaal. Deze
waarden gelden ook voorde afbraakproducten
van bestrijdingsmiddelen (metabolieten).
Mevrouw VanDijk wees erop dat er een discussiegevoerdzal moeten worden overde definiëring van bestrijdingsmiddelen en metabolieten.Alseen stofeen beperkt gebruik heeft
als bestrijdingsmiddel en op grote schaal niet
als bestrijdingsmiddel wordt toegepast of
wordt geloosd door de industrie, is nu niet
duidelijk tot welke categorie de stof behoort.

Addertje onder het gras
Parameters die een strengere normwaarde
hebben gekregen, zijn naast lood onder andere
koper, nikkel en antimoon. De Nederlandse
waterleidingbedrijven zullen geen problemen
ondervinden met deze strengere Europese normen, omdat onze nationale normen nu al
lager zijn ofomdat waterleidingbedrijven niet
verantwoordelijk worden gesteld voor normoverschrijdingen die het gevolg zijn van het
huishoudelijk waterleidingnet.

Denormen voor geur, smaak, troebeling
en kleur zijn op het eerste oog versoepeld.
Maar er schuilt een addertje onder het gras.De
kwantitatieve waarden zijn vervangen door de
algemene opmerking dat ze 'aanvaardbaar
voor de verbruikers moeten zijn en geen
abnormale verandering teweeg brengen'. Dit
is uiteraard een subjectief gegeven. Uit klanttevredenhcidsonderzock zou kunnen blijken
dat eendeel van deconsumenten een betere
kwaliteit wenst, zodat zelfs strengere eisen
dan voorheen noodzakelijk zijn.
De norm voor natrium isversoepeld van
r50naar 200mg/l. Mevrouw Van Dijk voegde
hieraan toedat als Nederland er eveneens voor
kiest een norm voor natrium van 200mg/l te
hanteren, deoverheid mensen met natriumbeperkt dieet (300.000mensen) erop moet wijzen dat zij wellicht flessenwater met een laag
natriumgehalte moeten gebruiken.

Eigen analysemethode toegestaan

toegenomen. Maar omdat de meetmethoden
eenvoudig zijn, kosten zeminder geld.
Lidstaten mogen kiezen voor een eigen
analysemethode. Die zijn dus niet meer voorgeschreven, zoals inde huidige Richtlijn het
geval is.Deanalysemethode moet uiteraard
wel aan een aantal kenmerken voldoen (juistheid, precisie en aantoonbaarheidsgrens). Voor
een aantal microbiologische parameters zijn
deanalysemethoden welgespecificeerd, maar
alternatieve methoden zijn toegestaan alsze
gelijkwaardig zijn.

Strenger
De waterleidingbedrijven kunnen al met
algerust zijn als de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn wordt ingevoerd. Bij de implementatie van de nieuwe wetgeving in onze
nationale wetgeving zal zich echter de onvermijdelijke vraag voordoen in welke mate
Nederland aanvullende en strengere kwaliteitseisen zal stellen dan de rest van Europa. •"

Ook met betrekking tot de waterkwaliteitsbewaking iser een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd in de nieuwe Richtlijn. De
tabellen met meetfrequenties zijn teruggebracht van vier naar twee.Het aantal monsters
dat waterleidingbedrijven moeten nemen is

CE-markeringinWaterland
De Machinerichtlijn heeft al in 19515 zijn intredegedaan. De meeste bedrijven zijn inmiddels
opde hoocjte van deverplichtingen diedeze
Europese wetgeving met zich meebrengt, maar
men weet vaak nog niet in hoeverre bij nieuwbouw- en modijicatieprojccten ook daadwerkelijk aan deMachinerichtlijn wordt voldaan.
Dit artikel beschrijft deervaringen bij Gemeaitewaterleidinaen Amsterdam overde CE-markerina van éénvan de installaties.

"Hoewel wij eigenlijk al ruime tijd met de
Machinerichtlijn rekening houden, wilden we
toch een keer een beoordeling van een onlangs
geplaatste installatie door een onafhankelijke
instantie laten verrichten", aldus de heer
Schuurman. De heer Schuurman werkt bij
Gemeentewaterleidingen Amsterdam, bij de
afdeling Ontwikkeling en Ontwerp Productiemiddelen en Gebouwen, alwaar hij de bedrijfsvoorschriften opstelt en het technisch informatiebestand beheert. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie
van een krooshekreinigingsinstallatie in het
duingebied bij Zandvoort. "Aangezien de
bouw van de installatie gedeeltelijk is uitbe20

steed, iseen aantal van de noodzakelijke stappen door deonderaannemer uitgevoerd. Uiteindelijk wordt Gemeentewaterleidingen
Amsterdam echter als fabrikant van de installatie in zijn geheel aangemerkt en ligt de verantwoordelijkheid voor het naleven van de
Machinerichtlijn bij ons,"zegt Schuurman.
Juist om te beoordelen ofrisico's,die natuurlijk alles met verantwoordelijkheid te maken
hebben, zijn onderkend en gereduceerd, kan
het nuttig zijn een derde partij bij het project
te betrekken. In dit geval isde keuze gevallen
op SGS,een organisatie die een gespecialiseerde
afdeling op het gebied van CE-markering
heeft. Schuurman: "Wij hebben gekozen voor
een drie-daagse CE-audit, waarbij welater een
uitgebreide rapportage over de installatie hebbengekregen. Deze rapportage stelt ons in
staat in de organisatie rond nieuwbouwprojecten de puntjes op de ite zetten".

Wie doet wat?

De audit isuitgevoerd door de heer Pluym,
van SGSCE-Consultancy: "Bij audits hanteren
we,voorzover mogelijk, een vaste werkwijze,
waarbij wede eisen die de Machinerichtlijn
stelt, vergelijken met de bestaande situatie."
De werkwijze kent devolgende stappen:
inventarisatie van de in de bouw deelne-

Inventariseren van dedeelnemende partijen isbelangrijk, omdat onderlinge afspraken
van invloed kunnen zijn op de verdeling van
de werkzaamheden voor het aanbrengen van
CE-markering. "Men kan bijvoorbeeld overeengekomen zijn dat de onderaannemer een
risicobeoordeling uitvoert en conform Euro-

Krooshckkcn

mende partijen, om een beeld van de
onderlinge verantwoordelijkheden te krijgen;
beoordeling van deaanwezige documentatie van de installatie;
fysieke beoordeling van de installatie;
uitwerken van de bevindingen, rapportage
aan de opdrachtgever.
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peesgeharmoniseerde normen tewerkgaat,"
aldusPluym.Ditsoortafspraken zaldeinvesteringintijd engeldvoordeuiteindelijk verantwoordelijke partij positiefkunnen beïnvloeden.
Bewijs van veiligheid
Documentatie isvanwegetweeredenen
zeerbelangrijk. Teneerstebevatdedocumentatieonderanderedegebruikershandleiding.
Dezeisessentieelomaandeeisenvanderichtlijn tekunnen voldoen.Immers,nietalleen
moetdeinstallatie veiliggebouwdzijn,maar
degebruikers moetenookweten hoezijveilig
metdeinstallatie kunnen werken.Ditgeldt
nietalleenvoorhetbedienend personeel,maar
ookhetonderhoudspersoneel moetvanvoldoendeinformatie voorzien zijn.
TentweedemoeteenTechnischeConstructieDossier(TCD) aangelegd worden.Dit
dossierbevatdebewijsvoering vandefabrikant/constructeur datzijn installatieaande
eisenvandeMachinerichtlijn voldoet."Hier
komteenaantalverplichteonderdelen in
rerug,maarinfeitezalhierdehelehistorie
vandebouwvandeinstallatieintevinden
zijn,"zegt Pluym.HetTCD isdeplekwaarde
verplichteonderdelen alsderisicobeoordelingeninwordenopgeslagen,alsmedeeenexemplaarvandegebruikershandleiding, eventuele
testcertificaten, endelijst met fundamentele
veiligheids-engezondheidseisen vanderichtlijn.Bijdespecifieke ontwerp-enconstructiegegevensishetvanbelangdatzoveelmogelijk
volgensnormen isgewerkt,omdat hiermee
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automatisch een"vermoedenvanovereenstemming metderichtlijn"ontstaat.
Risico's juist beoordeeld?
Defysieke beoordelingvandeinstallatie
richtzichvoornamelijk op hetcontrolerenvan
derisicobeoordeling.Aangezienbijhetuitvoerenvaneenrisicobeoordeling subjectiviteit
eenrolkanspelen,iservaringeenvereiste.
"Eenonderaannemer kijkt andersnaargevarendandeopdrachtgever enopzijn beurt
heeft eenCE-consultant weereenanderekijk
opdegevaren,"aldusPluym.Hetgaaterhierbij nietomdatéénvandepartijen gelijk krijgt
over eengevaar,maardatgeengevarenover
hethoofd wordengezien,ofwordenonderschat.Hierzijn bepaaldemethodiekenvoor,
zoalshetinventariseren vandegevaren met
behulpvaneenchecklist.Aandeonderkende
gevarenkanvervolgensmetbehulp vaneen
zogenaamde 'risicograaf eenwaardegegeven
worden.Dezewaardemaakt het mogelijk de
risico's tevergelijken enprioriteiten voorhet
reducerenvanrisico'stestellen.Juistdezerisicobeoordelingisvanbelangvoorde fabrikant
omaantekunnentonendathijbijhetontwerpendebouwvandeinstallatievoldoende
rekeningheeft gehouden metveiligheid.In
principezullenbijeen nieuwbouwproject
tweerisicobeoordelingen uitgevoerd worden;
éénindeontwerpfase enéénindeconstructiefase.Hetvoordeelvanhetvroegtijdiguitvoerenvaneenrisicobeoordeling is tweeledig.Aan
deenekantkanmen ineenvroegstadiumde
risico'sreduceren,doorveranderingen inhet

ontwerp aantebrengen,waardoordeinstallatieintrinsiekveiligzalworden.Aandeandere
kantzalhetvanuitkostenoogpunt voordeliger
zijn ineenvroegstadium aanpassingen aande
installatie tedoen,dan wanneer aanpassingen
gedaanmoetenwordenalsdeinstallatie
gereedis.
Rapport als instrument voor aanpassingen
Voordeopdrachtgever vaneenCE-auditis
derapportage uiteraard vangrootbelang. De
heerVan Noord,Sectorhoofd Toelevering
TechnischeBedrijfsmiddelen bij GemeentewaterleidingenAmsterdam:"Wezijnopdegoede
wegomdeCE-markeringvoornieuwbouwprojecten soepel telatenverlopen,maarwillen
hetstappenplan CE-markeringindeorganisatieinbedden.Omverantwoordelijkheden en
bevoegdhedenjuist tekunnen plaatsen iseen
inventarisatievandehuidigesituatieende
vereistenvandeMachinerichtlijn éénvande
belangrijkste stappen."Derapportagemoet
zichdanooknietalleenrichtenophetaangevenvangeconstateerdegebreken,datwarener
gelukkigmaarweinig,maardientvooralals
instrument omdeCE-markeringvankomendenieuwbouwprojecten vanhetbeginafaan
ingoedebanen teleiden.Uiteindelijk ishet
immersdebedoelingdatmet zo min mogelijk
extra inspanning aandewetgevingwordtvoldaan, f
Cli. Pluym
CE-Consultant
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