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Nieuwe normen
op komst voor
drinkwatervoorziening
REGIEN WIGGERS, PERSVOORLICHTER
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Ontwikkelingen indeEuropesenormeringvoordedrinkwatersectorvragen omaanpassingvande
tot nutoegehanteerde nationalestructuur.HetNNi heeft ccn nieuwecommissiestructuuropgezet
omdeNederlandse belangen betertevertegenwoordigen.

Structuur
Binnen het Europese normalisatieinstituut (CEN)worden zo'n 180normen
gemaakt ophet gebied van drinkwatervoorziening.Dat beslaat eenbreed gebied,van
bijvoorbeeld normen voor het aanleggen
enonderhouden vaneen hoofdlcidingnct
ennormen voordeinvloed van matetialen
opdewaterkwaliteit, tot normen voor het
gebruik vanchemicaliën bij het zuiveren
vanwater.HetNedetlandsNormalisatieinstituut (NNi) heeft een commissiestructuur opgezetom deNederlandse belangen
beter tevertegenwoordigen endeEuropese
technische commissie'Watet supply'
(CEN/TC 164)teschaduwen.
Decentrale spil in decommissiestructuur isdenormcommissie 349164'Drinkwatervoorziening'. Onder dezecommissie
ressorteten acht notmsubcommissies.De
normcommissie isvooral verantwoordelijk
voorstrategie,beleid,coördinatie en afstemming met andere normcommissies,
terwijl denormsubcommissies met name
verantwootdelijk zijn voor norminhoudclijkeaspecten voordediverse onderwerpen.
DeledenvanNC349164hebben in oktober
1997voorhet eetst vetgaderd.Zij vertegenwoordigen branche-organisaties zoalsAqua
Nederland,Bolegbo,FKS,NFK,Rioned,

VEVVIN,VNIen vanbedrijven zoalsDe
Ruiter,RMI,VHS Fabrieken enKiwa.
Vanenkelenormsubcommissies ishet
dtaagvlak nogsmalen het NNi acht versterking hiervan wenselijk. Het belangvan
denormen isgroot:veelnonnen zullen
onder Europese richtlijnen vallen,zoalsde
richtlijnen 'Kwaliteit drinkwatet','Bouwproducten','Aanbesteding water- en
energievoorziening' en 'Drukapparatuur'.
Werken ineen vandecommissies betekent
vanuit Nederland invloed uitoefenen opde
totstandkoming van Europese normen.
Het NNi verzorgt alle communicatie
met CENzoalshet uitdragen van het
Nederlandse standpunt, ondersteunt de
werkzaamheden vande commissieleden
door hetgevenvanadviezen over beleiden
procedures.Verderzorgt het NNi voorde
afstemming met andere normcommissies,
denormtechnische ondersteuning envoor
aanpassing vandenieuwe normen aanverwante,bestaande normen.Alslaatstezal
het NNidetoepassing vannoemenzovet
mogelijk bevorderen, door voorlichting en
pr-activiteiten.

Water supply
Met Europesenormen kunnen nationaleverschillen in normen eneisen minder
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Onsland isverplicht omEuropesenormenalsNederlandsenorm [NEN-EN] overtenemen
enconflicterende Nederlandse normenin tetrekken.Datmaakt hetvanbelangomhet
normalisatietrajcct opEuropeesniveaunauwlettend tevolgenendaaropinvloed uitte
oefenen. IndeEuropesetechnischecommissie(CEN/TC164) 'Watersupply'worden talrijke
normengemaaktophetgebiedvandrinkwatervoorziening. HetNNiheeft nugezorgdvoor
eenhelderecommissiestructuur opdrinkwatergebied binnen Nederland,zodatopeengoed
georganiseerde manierdeEuropesewerkzaamheden worden begeleid.Voordietijd washet
moeilijker omcentraal problemen tebesprekenenbeslissingen tenemen.Deledenvande
Nederlandse hoofdcommissie kwamen inoktobet 1997voorheteerstbijelkaar.HetNNi
streeft naarinbrengvanallebetrokken partijen bijdetotstandkoming vaneennorm.
Nieuweledenzijn nogwelkom,ookvoordeacht normsubcommissies.
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worden,zodat ieder land inEutopa een
betereconcurrentiepositie heeft opEuropeesniveau.Datdit ookopdrinkwatetgebied van belang is,werd manifest bij
devetschijning vanderichtlijn 'Kwaliteit
drinkwater', waarin deaanzet ligtvoorvele
nieuwe Europese normen.Normen worden
gezien alstechnische harmonisatie-instrumenten,diedetoegankelijkheid van nationalematkten vetbetereneneen eerlijke
concurrentiepositie garanderen.DeCEN
richtte vervolgens detechnische commissie
CEN/TC 164'Water supply' opvoorher
maken vannormen ophet gebied van
dtinkwatetvoorziening.
In 1990werdeen werkprogramma
gemaakt voordezecommissie met onderwerpen variërend van industriële producten
zoalspijpleidingen vanbeton envezelcement,ktanen enarmaturen, tot regels
voordebescherming tegen watetvetvuiling,
voor het ontwerp endeinstallatie van
leidingen.
Erzijn dertien werkgroepen ingesteld
door deEuropese technische commissie
'Water supply'. Eenoverzicht van hun
activiteiten vindt u indetabel.Enkele
Europese normen (EN's)zijn algepubliceerd maardekomendejaren volgener
nogeengroot aantal.Vooide begeleiding
hiervan zijn inNederland opdit moment
acht notmsubcommissies actief Dethema's
diedaar worden besproken zijn:
functionele eigenschappen hoofdleidingnet
invloed van matetialen opdedrinkwatetkwaliteit/waterbehandeling van
chemicaliën
functionele eigenschappen drinkwaterinstallaties
beveiligingvandrinkwaterinstallaties
kranen en armatuten
voottaadreservoirs
flexibele aansluitleidingen
waterbchandelingsapparatuur.
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Tabel i

OverzichtactiviteitenCEN/TC 164perwerkgroep/Normfsubjcommûsie

Werk-groep

Oiidenverp(eri), behartigd doordewerkgroep

Belanghebbendegroeperingen

Status normen op lietprogramma
september'97

WGi

Functionele eigenschappen hoofcUeidm-

Waterleidingbedrijven

(NSC349 16401)

gennet (ontwerp, aanleg, inbedrijtstcllcn,

Aannemers

onderhoud/inspectie, componenten)

Installatiebedrijven

2normen waarvan:
1prEN's

Ingenieursbureaus
Buizcnfabrikantcn
Armaturen fabrikanten
Overheid (Bouwbesluit)
WGz

Functionele eigenschappen drinkwater-

Waterleidingbedrijven

5normen waarvan:

(NSCj49 16402)

installaties (in gebouwen) (ontwerp,

Installatiebedrijven

- 3 prEN's

aanleg, inbedrijtstcllcn, onderhoud en

Ingenieursbureaus

- 2 nog bij WG

inspectie, componenten)

Fabrikanten van buizen, armaturen en
waterbehandelingsapparatuur
Overheid (Bouwbesluit)

WG3

Invloed van gebruikte materialen <

Waterleidingbedrijven

19 normen waarvan:

(NSC34p 164 03)

chemicaliën op de waterkwaliteit

Gezondheidsautoriteitcn (Watcrlcidingbcsluit)

- 2 prEN's

Fabrikanten van materialen, buizen en armaturen

- 1 TC enquiry

Fabrikanten van chemicaliën voor Waterbehandeling

- 1 6 nog bij WG

WG4

Beveiliging van drinkwaterinstallatics

Waterleidingbedrijven

20normen waarvan

(NSC 349 164 04)

(tegen binnendringen van vreemde

Gezondheidsautoriteitcn (Watcrleidingbesluit)

- 2 prEN's

stoffen en terugstroming)

Overheid (Bouwbesluit)

- 4TC enquiry

Installatiebedrijven

- 14 nog bij WG

Fabrikanten van beveiligingsapparatuur
WC 5

Betonnen buizen (voorgespannen)

(NC34p 164)
onderwerp is gereed

Waterleidingbedrijven

4 normen waarvan:

Fabrikanten van voorgespannen betonnen buizen

-4EN's

Ingenieursbureaus
Aannemers
Overheid (Bouwbesluit)

WG6

Vezel-cement buizen

(NC34p 164)
geen toepassing in Nederland

Waterleidingbedrijven

4 normen waarvan:

Fabrikanten van vezelcement buizen

- 1 EN
•3prEN'i

Aannemers
Ingenieursbureaus
Overheid (Bouwbesluit)

WG7

Kranen en overige armaturen voor

Fabrikanten van kranen etcetera

7 normen waarvan:

(NSC 345116407)

drinkwaterinstallatics in gebouwen

Installateurs

- 7 prEN's

Waterleidingbedrijven
Overheid (Bouwbesluit)
WG8

Sanitaire kranen voor drinkwater-

Fabrikanten van kranen etcetera

13normen waarvan:

(NSC 349 164 07)

installatics in gebouwen

Installateurs

- 6 EN's

Waterleidingbedrijven

- 4 prEN's

Overheid (Bouwbesluit)

- 3 nog bij WG

IVG9

Water behandeling, in het bijzonder de

Waterleidingbedrijven

94 normen waarvan:

(NSC 349 16403)

chemicaliën daarvan

Gezondhcidsauroritcitcn (Watcrlcidingbcsluit)

- 24 EN's

Fabrikanten van chemicaliën

-66 prEN's
- 4 nog bij WG

WG10

Voorraadreservoirs voor warm en koud

Waterleidingbedrijven

4 normen waarvan:

(NSC 349 164 10)

water in gebouwen

Gezondheidsautoriteitcn (Watcrleidingbesluit)

- 3 prEN's

Overheid (Bouwbesluit)

- 1 nog bij WG

Fabrikanten van reservoirs
WG11

'Water production' (begrip vooralsnog

Door onduidelijke definitie van de scope:

(NC349 164)

niet voldoende gedefinieerd; omvat in

belangengroeperingen niet nader gedefinieerd

geen normen op liet programma

ieder geval pompen)
WG 11al lang slapend
WG 12

Flexibele aansluitleidingcn

(NSC 14916412)

Fabrikanten van flexibele aansluitleidingcn

[ norm nog bij WG

Installateurs
Waterleidingbedrijven

WG)3

Waterbehandeling in gebouwen (in het

Waterleidingbedrijven

5normen waarvan:

(NSC34P^4'i)

bijzonder de apparatuur daarvoor, zoals

Gezondheidsautoriteitcn (watcrlcidingbcsluit)

- 5 bij WG

onthardingsapparaten); pas met werk

Installatiebedrijven

begonnen

Fabrikanten van waterbehandelingsapparatuur
Overheid (bouwbesluit)
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TOELICHTING KOLOM 'STATUS
NORMEN OP HET PROGRAMMA'

Bij hetopstellenvantennormzijndevolgende
stappenteonderscheiden:
Stapo opstellennormdoorWerkgroep(WC)
Stapi TCenquiry
Documentwordtaande ledenvandeTC
gestuurdmetdevraagoflietdocument
voorcommentaargepubliceerdkan
worden.
Stap2 CENenquiry
Deounverpuorm(prEN)isbeschikbaar
en wordtrondgestuurdaandeCEN
ledenvoorcommentaar.
Stap3 Formalvote
DeEuropesenorm(EN)wordtterstemming rondgestuurdaandeCEN leden.
Stap4 Publicatie
Bijvoldoendepositievestemmenwordt
denormalsEuropesenormgepubliceerd
(EN]enalsNederlandsenorm(NENENjovergenomen(eventueelinde
Nederlandsetaal).

PrEN 805
Enkelewerkgroepen met bijbehorende
Nederlandse normsubcommissies bestaan
aleen tijdje, waaronder de werkgroep
'Functionele eigenschappen hoofdleidingnet'.Alverscheidenejaren onderzoekt men
ofhet mogelijk iseenEuropese norm opte
zetten voordeaanlegen het onderhoud van
eendrinkwatcrleidingsystccm.Dat leidde
in 1996tot definaldraft prEN 805waarbij
deverschillende systemen in Europa wordengecombineerd en in lijn gebracht.De
Nederlandse schaduwcommissic had veel
bezwaren tegen dezefinaldraft ende norm
werdafgewezen opbasisvaneen 'fundamental disagreement'.Toen bleekdatook
andereEuropese landen grote bezwaren
hadden tegen het voorstel,isvastgesteld
datereen nieuw normontwerp eneen
nieuwestemming moest komen.

EerstevergaderingvandeNormcommissie349 164,
'Drinkwatervoorziening',oktober1997

i-1998

Debelangrijkste kritiek richttezich
opdeintroductie vanW-classificaties, een
methode om viamarkeringopeenbuis te
herkennen welketoepassing debuis heeft
enopwelkeontwerpcriteria's debuisis
ontworpen. Ditzoudan voorelkemateriaalsoort van toepassingzijn. Opdit
moment wordt,afhankelijk vandemateriaalsoort, meestal dedrukklasseaangegeven (PN-klassc)ofalleen afmetingen,
norm en fabrikant. IndenieuweprEN805,
die binnenkort wordt rondgestuurd vooreen tweedestemming,zalde W-classificatie
zijn weggelaten.

sturen.Naast het voorzitterschap neemt
hijookals liddeel in enkelecommissies.
"Normalisatiewerk isvan belang.Vooral
fabrikanten moeten zichbeter realiseren
dat dit werkeen frontgevecht is.Alsjegeen
invloed uitoefent op het normalisatieproces,loopjedekansdat bijvoorbeeld jouw
werkbank in detoekomst niet meer voldoet
aandenormen.Dan moetje nieuwe werkbanken aanschaffen. Endat niet alleen,je
zult ookcursussen opmoeten zetten omje
werknemers met dezenieuwe werkbanken
omtelatengaan.Dat kostallemaal tijd en
geld."

Dezezaakspeeldealvóór hetNNieen
heldereorganisatiestructuur had aangelegd
voordenormcommissies.Deinbreng van
deNederlandse kritiekgingdan ookaanvankelijk moeizaam.Ineerste instantie
waren defabrikanten van kunststofbuizen
met bijdeactiviteiten betrokken. Daarna
bleek het voor hetNNi lastigen tijdrovend
omdeNederlandse inbrengafte stemmen
met allebelanghebbenden. Ookwashet
binnen deoudestructuur moeilijk om
overeenstemming tekrijgen tussen diverse
platformen diezichbezighielden met
strategieen beleid.

Vervolg

De voorzitter
"Deimpulsdie het NNi heeft gegeven
isprima", zegt ir.L.M.J.I.Stok,directeur van
deTilburgschc Waterleiding-Maatschappij.
Stokisalsinds 1968 werkzaam inde'waterindustrie'en nu voorzitter vande normcommissie349.164'Drinkwatervoorziening'.
Hij waardeertdeactiesvan het NNi om in
delastigeconsensuspraktijk een duidelijke
structuur aan te brengen.
Stok:"Vroeger maakten dewaterleidingbedrijven bijvoorbeeld deeisen waar
particulieren zichaanmoesten houden.
Dat leiddetot verschillen in het hele land,
omdat elkprovinciaal bedrijfandereeisen
konstellen. Uiteindelijk moest deinspectiedienst bepalen wat welenwat niet kon.De
meeste mensen dieopwatergebied werkzaamzijn,zullen zichde wijdverbreide
discussie nogwelherinneren rond het
inspectiewezen."Devoorzitter ziet aanzienlijke voordelen van normalisatie."Jezietal
dat Europese normalisaticprocesscn beter
gaan lopen. Eriseenforum nodigom dat
vanuit Nederland tevolgen.Vroegermoesten mensen ad hocworden benaderd om
belangrijke beslissingen tenemen, nu iser
duidelijkheid over welkeclubwelke onderwerpen behandelt."
Stoknoemt zichzelfeenechte bestuurder.Hij vindt hetprettigom processen te
coachenenzovoordelig mogelijk bij te

Tijdens deopstartfase vandecommissiestructuur heeft hetNNi steeds het
initiatiefgenomen voorhet benaderen
van belanghebbende partijen. Omdat die
structuur nu aanwezig is,zalKiwahet
initiatiefovernemen alscoördinator, het
zogenaamde buitensecretariaat. Kiwa heeft
ing.L. vandet Meeraangesteld alssecretaris
vandenormcommissie. Hij zal,met ondersteuning van het NNi,decommissieadministtatie verzorgen,de financiering
endeelname coördineren en potentiële
leden benaderen.
WanneereenEuropese normgereed is
gekomen, volgtdeimplementatie door
publicatie vandeNEN-EN alsvertalingvan
dezenorm ofalspublicatie vandeNEN-EN
in deEngelstalige vetsie.Pernorm wordt
bekeken ofeenvertalingwenselijk is.Wordt
tot eenvertaling besloten,dan zietde
normcommissie toeopeencorrecte
Nederlandse vertaling.
Devolgendedrievergaderingen vande
normcommissie 349164'Drinkwatervoorziening'zijn gepland op 11 maart 1998 en
op30september 1998, wanneer nodigook
op3juni 1998.

Inlichtingen en deelname
Allebelanghebbende partijen zoals
aannemers, fabrikanten van buizen,ingenieursbureaus, installatiebedrijven en
waterleidingbedrijven kunnen vanuit
Nederland invloed uitoefenen opde totstandkoming vanEuropese normen.

Mochtu willendeelnemenineen norm(sub)commissieo/nadereinformatiewensen,
hetNNi informeert ugraqq:NNi-Gas&Water,
drs. SA. Klop,telefoon(015)2690343,
c-mailsigrid.klop@nni.nl. f\

