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"Nieuwe norm
NEN 1006geen lang
leven beschoren"

vanlegionellainwarm tapwater, vandaar
dezeaparte regeling.Watdestatus vanNEN
1006betreft; opdit moment isde norm
eigenlijk albindend door deverwijzingenin
herBouwbesluit enhet Waterleidingbesluit.
VolgensReinhold houdt vrijwel iedereen
zichindepraktijk alaandenieuwe norm.
IndeVEWIN-werkbladen,dieinde praktijk
veelworden toegepast, wordtNEN 1006
nader uitgewerkt.Dezewetkbladen zijn
volgensReinhold in feite evenbindend als
NEN1006.

Toezicht
DeNEN 1006norm,voorinstallateursbekendonderdenaamAVWI, diedeinstallatievanwaterleidingenbeschrijft, stamtaluit 15181. DenieuweEuropese drmkwaterriclitlijn,diein 151518van
krachtwerd,dwingtdeNederlandsewetgevereenaantal zakendienunog nietgeregeld is,alsnogte
regelen.Bovendienheeft deuitbraakvan legionellainBovenkarspelvorigjaar duidelijkgemaakt
datookophetgebiedvanwarmwaterinstallatiesdeNEN 1006aanvernieuwing toeis.Maarwat
gaat danveranderenenwat betekentditindepraktijk?Dieonderwerpen kwamenopAquatechaan
deordetijdenshetsymposium 'Herziening NEN 1006'.
Onder leidingvan voorzitter ir.G.Huisboom,directeur TechnischeZakenvan
DZH,kwamen mr.E.Reinhold van het
ministerie vanVROM,W. Scheffer, adviseur
vandeVerenigingvanNederlandse Installatiebedrijven en ir.L. Stok,directeur vande
Tilburgsche WaterleidingMaatschappij aan
het woord.
Deeerstespreker,WillScheffer, sprak
zijn verbazing uit overderelatiediede
media legden tussen legionellaende
vernieuwdeNEN 1006-norm.Derelatie
daartussen ontgaat Scheffer. Niet legionella
maar Europeseregelgeving maaktdeveranderingen noodzakelijk.
Eenbelangrijke wijziging isdatde
norm nietalleenmeet betrekking heeft op
drinkwaterinstallaties, maat leidinginstallatiesinhet algemeen.Datbetekent dat de
norm ookgeldtvoorwarm tapwater en
huishoudwater.
Overhuishoudwater merkteScheffer op
dat,watvoorsoott hetookbetreft (zelf
opgevangen ofcollectiefverzameld door
waterleidingbedrijf), denieuwe norm
omschrijft dat dekwaliteit vanhetwaterzo
goedmoetzijn datgeenschade voorde
volksgezondheid optreedt.Denieuwe norm
bevatechtergeenspecifieke uitvoeringseisenvoorhuishoudwaterinstallaties.
VerdervroegScheffer zichafof, omdat
indenieuwenorm een onderhoudsparagraafisopgenomen, bestaande collectieve
installaties moeten worden aangepast aan

denieuwenorm. Hij verwachthet niet,
maar dewettelijke regelinglegionellapreventiedwingt indirect weltot aanpassingvanbestaande installaties.Eenandere
vraagisaanwiedenieuwe norm welke
verplichtingen oplegt.Het isuiteindelijkde
eigenaar vaneencollectieve installatie die
verantwoordelijk isdat deinstallatie voldoet
aandevoorschriften. Nadat Scheffer dezeen
anderepunten verder had uitgewerkt,
kwam hij met destellingdatde nieuwe
NEN 1006-normgeen langleven beschoren
zalzijn.VolgensScheffer komt ereen nieuw
bouwbesluit,dat rechtstreeks verwijst naar
denieuwenorm.Danzaldenorm moeten
worden herschreven in prestatie-eisen
(waaraan moet deinstallatie voldoen)en
bepalingsmethoden (hoemeetje dat),en
ontstaat dusweereennieuweNEN 1006.

Bindend
Wilfred Reinhold vanhet ministerie van
VROMging opdeaanleidingvandeherziening,deinbeddingvandenorm inde
Waterleidingwet endeWoningwet, de
statusvanNEN 1006éndievandeVEWINwerkbladen.Ookkeekhij naar de relatie
met deregelinglegionella-preventie.
Aanheteindevanditjaar moetdeEuropeseregelgevingzijn ingebed inhet waterleidingbesluit.Detijdelijke regelinglegionella treedtnogdezemaand inwerking.De
aanleidinghiervoor wasdelegionella-explosieinBovenkarspel.Opdat moment washet
beleidsstandpunt overwarmtapwatet net in
demaak,maar indeNEN 1006-normstaan
geenvoorschriften gerichtopde beheersing

Tenslotte kwam directeur Stokvan
TWMaanhet woord,diezich specifiek
uitsprak overderolvandewaterleidingbedrijven endeverantwoordelijkheden voor
het toezicht.In1980waren allewaterleidingbedrijven berrokkenbij inspectie,
maar daarna werddat langzaam afgebouwd.
In 1590steldedeVEWINdat ergeen harde
teden bestaat waarom drinkwaterinstallatiesonder toezicht van waterleidingbedrijven zouden moeten staan.Dewaterkwaliteit moestvolgenseen EG-richtlijn
gemeten worden aanhet tappunt. De functievanhet waterleidingbedrijfzou daarbij
een informerende en adviserende moeten
zijn.
Stokverwachtdat indeptaktijk het
aanral regelingen gedecimeerd zalworden.
Dekernzalmoeten zijn dat alle installaties
voldoen aanNEN 1006. DeVEWIN-werkbladen zouden overgedragen moeten
wordenaandeoverheid,aldusStok.
Deidealesituatie indetoekomstis
volgensdeTWM-directeur dat deVNIvoor
goedeinstallaties zotgt endat dezeverenigingbetrokken wordtbijNEN 1006ende
werkbladen. Deoverheidzorgt dan voorde
controleenhet toezicht. Het waterleidingbedrijfgarandeert kwalitatiefgoed waterbij
het tappunt endraagtzotgvoor advisering
en voorlichtingeneenindeling ingevarenklassen.
Stokbeschuldigde inzijn bijdrage de
overheidervan taken afteschuiven opde
watetleidingbedrijven, door regelsopte
stellen endecontroledaarvandoorde
waterleidingbedrijven telaten uitvoeren.
Eenslechtezaak,volgensStok. ^T
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