Verbetering PAK-analyses in waterbodem; noodzaak en oplossing:
PAK-QIP.

1. Inleiding
Voor de handhaving en uitvoering van het
milieubeleid zijn betrouwbare metingen
van groot belang. Voor veel contaminanten in water, lucht en bodem zijn de
Nederlandse laboratoria in staat gebleken
resultaten te behalen met een nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die een
verantwoord milieubeheer mogelijk
maken. Echter, voor sommige milieucontaminanten zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), zijn de
analyses dermate gecompliceerd dat dit
nog niet het geval is.

een analyse van contaminanten die door
een laboratorium wordt uitgevoerd.
Laboratorium-evaluerend onderzoek [3]
laat echter zien, dat er bij PAK-analyses
grote verschillen bestaan tussen de resultaten van verschillende laboratoria. Deze
verschillen zijn zo groot, dat voor een
groot concentratiebereik de klasseindeling van baggerspecie mede door de
keuze van het analyserend laboratorium
wordt bepaald. Dit wordt duidelijk
geïllustreerd met afbeelding 1. In deze
afbeelding zijn de door 23 laboratoria
gevonden gehaltes (omgerekend naar
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PAK worden veelvuldig in hoge gehaltes
aangetroffen in Nederlandse waterbodems. Onderzoek van monsterlokaties
in de Rijkswateren bracht aan het licht dat
op ongeveer 150 lokaties (met een
geschatte hoeveelheid van 20 miljoen n r
slib) sprake was van sterk verontreinigd
sediment (klasse 4, waterbodem voldoet
niet aan de signaleringswaarde) [1], De
geschatte hoeveelheid sterk verontreinigd
slib in de regionale wateren wordt geschat
op 9 miljoen m . Het gaat hierbij in hoofdzaak om met PAK vervuilde waterbodems.
Perging van deze grote hoeveelheid
verontreinigde waterbodems gaat gepaard
met enorme kosten.
Het moge duidelijk zijn dat voor een
verantwoord beheer van de Nederlandse
waterbodems de beschikbaarheid van
betrouwbare informatie over de gehaltes
aan PAK van groot belang is. Onjuiste
gegevens kunnen immers leiden tot
onaanvaardbare risico's voor mens en
milieu of juist tot onnodige kosten voor
het bergen van sediment of voor het
uitvoeren van saneringen.
2. Noodzaak
Besluitvorming over de verwerking van
baggerspecie vindt plaats aan de hand van

standaardbodemsamenstclling met 10%
organisch stof) indeno(l,2,3-cd)pyreen
van baggerslib uitgezet als functie van het
laboratorium. Ter vergelijking zijn in deze
afbeelding de (toenmalige) grens-,
toetsings- en signaleringswaarde (aangeduid met G, T en S) opgenomen.
Hetzelfde slibmonster wordt, afhankelijk
van het laboratorium geclassificeerd als
klasse 1 (door 1laboratorium), klasse 2
(4 laboratoria), klasse 3 (13 laboratoria)
en klasse 4 (5 laboratoria)!
Recent in Nederland uitgevoerde
methode-evaluerende onderzoeken [5,6]
tonen eveneens aan dat er een grote
spreiding bestaat tussen de resultaten van
door Nederlandse laboratoria uitgevoerde
analyses van PAK in bodemmonsters. Een
door de subcommissie waterbodem rondgezonden gecertificeerd bodemmonster
met een PAK-gehalte dat overeenkomt
met klasse 3 werd door de laboratoria
geclassificeerd als klasse 2 [6].
De tusscnlaboratoriumspreiding van de
uitkomsten van PAK-analyses in baggerspecie worden veroorzaakt door verschillende factoren. Deels betreft het random
fluctuaties waar hier niet verder op in
wordt gegaan. Daarnaast treden er syste-

Samenvatting
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) worden veelvuldig in hoge gehaltes aangetroffen
in Nederlandse waterbodems. Voor
een verantwoord beheer van de
Nederlandse waterbodems zijn
betrouwbare analysegegevens van
groot belang. Uit laboratoriumevaluerend onderzoek blijkt echter
dat de klasse-indeling van baggerspecie mede bepaald wordt door de
keuze van het laboratorium. Om een
verbetering in deze situatie aan te
brengen is onlangs het 'Polycyclische
Aromatische Koolwaterstoffen
Quality Improvement Programme'
(PAK-QIP) van start gegaan. In een
unieke samenwerking tussen
VROM, RIZA, NNI, LUW, IVM-VU
en 38 deelnemende laboratoria
wordt gewerkt aan de uitvoering van
een twee jaar durend stapsgewijs
kwaliteitsverbeteringprogramma.
Bovendien worden, om een duurzame beheersing van PAK-analyses
te garanderen, twee referentiematerialen voor PAK in waterbodem
gemaakt en een standaardvoorschrift
voor PAK in waterbodem gevalideerd. Recentelijk is het onderzoek
naar de kalibratie, de eerste fase
(van de vier) van het PAK-QIP,
afgerond. De resultaten van de
laboratoria zien er, in vergelijking
met eerdere laboratoriumevaluerende onderzoeken, goed uit.
Maar er is nog een lange weg te
gaan.

matische verschillen op. Deze verschillen
worden in de hand gewerkt door het
gebruik van verschillende voorschriften
die bovendien ruimte voor interpretatieverschillen open laten. Voorts kunnen
laboratoria onjuiste praktijken toepassen
in het analytisch proces. Vooral de kalibratie is een onderschatte bron van systematische fouten. De situatie wordt
bemoeilijkt door het ontbreken van
gecertificeerde referentiematerialen
waarmee het laboratorium zelf directe
informatie over de betrouwbaarheid van
de analyses kan verkrijgen.
Systematische fouten zijn vaak duidelijk
waarneembaar in zogenaamde 'Two
Sample Plots'. In deze plots, die ook wel
'Youden-plots' worden genoemd, worden
de analyseresultaten van twee vergelijkbare monsters tegen elkaar uitgezet [7].
Ieder punt in een Two Sample Plot
correspondeert met de analyseresultaten
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en de subcommissie waterbodem van het
Afb. 1 -Analyseresultaten indeno (1,2,3NNI is een lijst van 13 PAK samengesteld
cd)pyreen in baggerspecie. waarop het onderzoek is toegespitst:

4 23 35 31 18 28 20 38 40 21
Laboratorium
î: G r e n s w a a r d e 0 . 0 5

mg/kg.

": T o e t s i n g s w a a r d e 0 . 8

mg/kg.

5: S i g n a l e r i n g s w a a r d e 3 m g / k g .

Op de horizontale as
staan de laboratoriumnummers. Verticaal
staan de
indeno(l,2,3-cd)pyreen gehaltes in
mg/kg droog sediment
die door de laboratoria
zijn aangetroffen.
De grenswaarde,
toetsingswaarde en
signaleringswaarde zijn
aangeduid met, respectievelijk G, T en S.
Aß. 2 - Twosample-plot
fluorantheen.
Systematische fouten
zijn onafhankelijk van
het monster en zorgen
ervoor dat de resultaten
een langgerekt ellipsvormig patroon
vormen. Toevallige
fouten zijn monsterafhankelijk en zorgen
er voor dat de resultaten dicht bij elkaar
liggen en (een van het
concentratieverschil
tussen monster 1en 2
afhankelijk-! ellipsvormig patroon
vormen.

van één laboratorium. Toevallige fouten
zijn monsterafhankelijk en zorgen voor
een kleine spreiding waardoor de
resultaten dicht bij elkaar liggen en een
(van het concentratieverschil tussen
monster 1en 2 afhankelijk; ellipsvormig
patroon vormen. Systematische fouten
(het ene laboratorium vindt bijvoorbeeld
voor beide analyses hogere PAK-gehaltes
dan een ander laboratorium) zijn onafhankelijk van het monster en zorgen ervoor
dat de resultaten verder uit elkaar liggen
en een langgerekt ellipsvormig patroon
vormen. In afbeelding 2 is een Two
Sample Plot voor Fluorantheen in twee
verschillende monsters baggerspecie
weergegeven.
Uit afbeelding 2 blijkt dat de verschillen
tussen de PAK-analyses in baggerspecie
voor een grote groep laboratoria voornamelijk terug te voeren zijn op systematische fouten. Voor een klein aantal
laboratoria geldt dat toevallige fouten ook
een belangrijke rol spelen. Op dit moment
^ n veel laboratoria bezig met het
• v o e r e n van kwaliteitssystemen of
\ b b e n deze activiteit al afgerond.

Verwacht mag worden dat kwaliteitssystemen leiden tot herhaalbare analyseresultaten binnen één laboratorium. Voor
de beoordeling van de 'juistheid' zijn aanvullende middelen nodig, zoals bijvoorbeeld gecertificeerde referentiematerialen.
Deze zijn nog niet beschikbaar.
3. Oplossing
Het ministerie van VROM en het ministerie van Ven\X' hebben, om de kwaliteit
van PAK-analyses in Nederlandse waterbodem te verbeteren, aan het Instituut
voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) de
opdracht verleend tot het uitvoeren van
het Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen Quality Improvement Programme
(PAK-QIP). Tot de doelgroep van het
project horen laboratoria van rijksoverheid, provincies en waterschappen die in
het kader van beleid en beheer PAK in
waterbodems analyseren. Verder horen tot
de doelgroep de laboratoria die in
opdracht van rijksoverheid, provincies of
lagere overheden PAK in waterbodems
analyseren. Op dit moment zijn er
38 laboratoria die aan PAK-QIP deelnemen. Na overleg tussen VROM, RIZA

naftaleen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benz(a)antraceen, chryseen,
benzo(b)fluoranteen, benzo (k)fluoranteen,
benzo(a)pyreen, dibenz(ah)antraceen,
benzo(ghi)peryleen en indeno(l,2,3cd)pyreen.
PAK-QIP beoogt de kwaliteit van PAKanalyses in Nederland te verbeteren via
drie benaderingen:
1. Een stapsgewijs methode-evaluerend
onderzoek aan de hand van een specifiek
op het compartiment waterbodem afgestemd voorschrift. In dit onderzoek
wordt een door de subcommissie waterbodem van het NNI aangeleverd voorschrift getest door een groep van (op dit
moment) 26 deelnemende laboratoria. Dit
voorschrift gaat uit van een scheiding van
PAK met behulp van HPLO, gevolgd door
detectie met behulp van fluorescentieen/of absorptiespectrometrie. In de laatste
fase van PAK-QIP wordt de uiteindelijke,
verbeterde versie van dit voorschrift
gevalideerd. Het gevalideerde voorschrift
is een produkt van het PAK-QIP en is een
belangrijke stap voorwaarts voor de PAK
analyses in Nederland. Er zijn naast de
bovenstaande groep laboratoria nog
5 laboratoria die het PAK-QIP uitvoeren
door PAK met behulp van GC-MS
(scheiding met behulp van gaschromatografie, gevolgd door detectie met behulp
van massaspectrometrie) te analyseren.
De deelname van deze laboratoria maakt
een vergelijking van de prestaties van de
te valideren methode met een andere
methode mogelijk. Tenslotte is er een
groep van 7 laboratoria die gebruik maken
van een eigen voorschrift en derhalve niet
meedoen aan het methode-evaluerend
onderzoek.
2. Een laboratoriumcvahierend onderzoek.
Deelnemende laboratoria kunnen tijdens
het PAK-QIP toetsen hoe de eigen
analyseresultaten voor PAK zich
verhouden tot de analyseresultaten van de
overige laboratoria in Nederland. Mede
door de stapsgewijze opbouw worden
laboratoria in staat gesteld systematische
of toevallige fouten op te sporen en te
elimineren.
3. De ontwikkeling van tweereferentiematerialen voor Nederlandse waterbodem met
respectievelijk een hoog en een laag PAKgehalte. Laboratoria die dit referentiemateriaal gebruiken ter controle van hun
analyse kunnen op deze manier de kwali-
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teit van PAK-analyses in Nederlandse
waterbodem waarborgen.
Gezien de problemen rond de bepaling
van PAK in waterbodems is voor
PAK-QIP gekozen voor de gefaseerde
methode zoals ontwikkeld en toegepast
door het gemeenschappelijk referentiebureau van de Europese commissie
(Bureau Communautaire de Reference,
EG-BCR), waarbij systematisch de gehele
analysegang doorlopen wordt. Het
methode-/laboratoriumevaluerend deel
van het PAK-QIP bestaat uit vier delen.
Voor ieder deel wordt een intcrlaboratoriumonderzoek georganiseerd:
1. Onderzoek naar kalibratiemet behulp
van standaardoplossingen.
2. Onderzoek naar scheidingsproblemen en
problemen met interferenties tijdens de
detectie met behulp van gezuiverde
extracten.
3. Onderzoek van zuiveringmei behulp
van ongezuiverde extracten
4. Onderzoek van extractiemet behulp
van gezuiverde en ongezuiverde monsters.
Ieder deel wordt afgesloten met een deelrapport en een bijeenkomst voor de deelnemende laboratoria. Op deze bijeenkomst worden de problemen van PAKanalyses - en mogelijke oplossingen besproken. Het PAK-QIP heeft het
karakter van 'pilot studie'. Als het
programma volgens planning verloopt,
wordt het in september 1994 afgerond. De
stapsgewijze methode van PAK-QIP is in
Nederland nog niet eerder toegepast in
vergelijkbare studies. Afhankelijk van de
resultaten van het project zullen mogelijk
ook andere problematische bepalingen op
deze wijze aangepakt worden.
4. De eerste resultaten
De deelnemers van het PAK-QIP
ontvingen voor het kalibratie-onderzoek
3 verschillende testoplossingen van PAK
in acetonitril, die onafhankelijk van elkaar
en in viervoud geanalyseerd werden. De
laboratoria bepaalden voor de 3 testoplossingen de respectievelijke concentraties naftaleen, fenantreen, antraceen,
lluoranteen, pyreen, benz(a)antraceen,
chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, dibenz(ah)antraceen, benzo(ghi)peryleen en
indeno(l,2,3-cd)pyreen. Eveneens werd
eenmalig door de deelnemers voor de
13 bovenstaande PAK de lineariteit van
respons van de detector vastgesteld door
een serie van tenminste 4 kalibratiestandaarden te injecteren. Tenslotte werd
door de deelnemers een chromatogram
ingestuurd van de oplossing met de
laagste PAK-concentratie.

De ingezonden resultaten zijn verwerkt
met behulp van robuuste statistiek [2].
Deze statistiek maakt, in tegenstelling tot
de traditionele statistiek, geen gebruik van
de aanname dat de resultaten normaal
verdeeld zijn en dat de binnenlabspreiding voor alle laboratoria gelijk is. Dit
is van belang omdat in de praktijk regelmatig blijkt dat de resultaten van laboratoriumevaluerende onderzoeken niet aan
deze aannames voldoen. Bij statistiek die
gebruik maakt van de aanname dal de
resultaten normaal verdeeld zijn, worden
extreme waarden verwijderd op grond van
uitbijtertesten (zoals Cochran, Grubbs en
Dixon). Bij robuuste statistiek wordt de
bijdrage van extreme waarden geminimaliseerd door bijvoorbeeld bij berekening
van het robuuste gemiddelde deze
waarden minder zwaar te laten wegen. De
uitkomsten staan weergegeven in tabel I,
voor pyreen zijn de resultaten van de
laboratoria voor één van de testoplossingen weergegeven in afbeelding 3.
5. Discussie
De uitkomsten van het kalibratie-onderzoek zien er, in vergelijking met andere
kalibratie-onderzoeken voor PAK [3,5],
goed uit. In dit onderzoek ligt, in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, de
standaarddeviatie voor de bepaling van
vrijwel alle PAK lager dan 10% (zie
tabel I).Aan de hand van de ingezonden
resultaten van het kalibratie-onderzoek
zijn de laboratoria ingedeeld in een drietal
groepen:
groep I Minder dan 10 metingen (van de
156 metingen) wijken meer dan 10% van
het robuuste gemiddelde en minder dan
2 metingen wijken meer dan 20% af.
groep 2 Minder dan 11 metingen wijken
meer dan 20% af van het robuuste
gemiddelde.
groep 3 Aleer dan 11 metingen wijken
meer dan 20% af van het robuuste
gemiddelde.

Twaalf van de 31 laboratoria die resultaten hebben ingezonden voor de eerst*
fase bevinden zich in groep 3, waarvan <
gerapporteerde resultaten een aanzienlij
afwijking (> 20%) vertonen ten opzichte
van de robuust gemiddelde PAK-concer
traties van de standaardoplossingen. De
kwantificering van pyreen en naftaleen
leverde de meeste problemen op voord<
deelnemende laboratoria. Dit wordt
veroorzaakt door de onervarenheid met
de bepaling (naftaleen, dat normalerwijze
niet in waterbodem bepaald wordt, maar
op verzoek van VROM aan de lijst is
toegevoegd) en onzorgvuldig gekozen
detectiegolflengtes (pyreen). Het voorschrift van het NNI is inmiddels op het
punt van de detectiegolflengtes kritisch
geëvalueerd en op een aantal punten
aangepast. Waarschijnlijk verbeteren
zowel de binnenlaboratoriumspreiding alsi
de interlaboratoriumspreiding als
laboratoria meer aandacht besteden aan
een zorgvuldige keuze van de detectiegolflengte. Dit zal in de komende fasen
van PAK-QIP duidelijk worden.
Eveneens is onderzocht of een beperkt
lineair responsbereik van de gebruikte
detectoren een oorzaak kon zijn van
slechtere prestaties van de individuele
laboratoria. Dit blijkt in het algemeen niet
het geval. Wel blijkt een aantal laboratoria
PAK te bepalen in concentraties die ver
boven het door henzelf vastgestelde
lineaire responsbereik liggen.
Aan de hand van de ingezonden
chromatogrammen is onderzocht of de
kwantificering van PAK in een standaardoplossing nadelig wordt beïnvloed door
een slechte scheiding van de afzonderlijke
PAK. Dit lijkt voor het merendeel van de
laboratoria niet het geval. Het IVM heeft
zonder medeweten van de deelnemers
aan oplossing 2 peryleen en benzo(j)fluoranteen toegevoegd. Deze PAK zijn
met HPLC respectievelijk GC moeilijk te
scheiden van benzo(b)fluoranteen en

'1 ABEL I- RobuustGemiddelde PAK-gchaltes van de standaardoplossingen metde bijbehorende spreiding
(reprodaceerbaarlield).
PAK
naftaleen
fenantreen
antraceen
lluoranteen
pyreen
benz(a) antraceen
chrvseen
b e n z o ' b ' lluoranteen
benzo k'lluoranteen
benzo a pvreen
dibenz,ah ;antraceen
benzo (ghi)peryleen
indeno (1,2,3-cd)pyreen

opl. 1
60,8 ( 1 4 % ;
110 (8,5%)
62,2 (8,0%)
196 (7,7%)
64,9 i 14%)
69,9 (8,2%)
124 (8,1%)
66,1 (8,2%)
67,7 f6,4%>
91,5 (6,7%)
77,6 (11%)
50,0 ?8,6%<
64,2 (11%)

opl.2
172 (12%)
228 (8,3%)
205 (9,3%)
.248 (7,3%)
229 (11%)
536 (5,8%)
534 ;7,9%!
350 (*)
380 (6,6%)
399 (7,8%)
387 (8,5%i
359 (9,2%)
343 (7,6%)

opl. 3
534 (9,4%)
843 (8,2%)
447 (9,2%)
1.376 (7,0%)
517 (7,5%)
498 (6,6%)
790 (7,5%)
431 (5,8%)
493 (6,7%)
548 (8,9%)
622 (8,7%)
559 (9,1%)
516 (8,1%)

*Vanwege de aanwezigheid van een opzettelijk toegevoegde storende eomponent in oplossing 2 (zie tek:
is de reproduceerbaarheid voor benzo^b)tluoranreen in oplossing 2 niet bepaald
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Ufb. 3 -Resultaten pyreen.
lAfb. 3:Resultaten voor pyreen van het interkalibratie-onderzoek binnen het PAK-QIP.
Op de horizontale as zijn de labnummers uitgezet. Op de verticale as zijn voor ieder laboratorium de
gevonden PAK-concentraties van alle herhalingen afzonderlijk weergegeven. Iedere + correspondeert met
een enkele meting, tenzij meerdere metingen van een laboratorium zoweinig verschillen dat de ++ samen
vallen.Met een getrokken horizontale lijn is de robuust gemiddelde PAK-concentratie weergegeven. De
onderbroken horizontale lijnen boven en onder de lijn van het robuuste gemiddelde geven het niveau aan
van respectievelijk het robuuste gemiddelde +10% en het robuuste gemiddelde -10%.

bemoeilijken daarmee de kwantificering
van benzo(b)iluoranteen. Twee van de
deelnemende laboratoria gaven zelf te
kennen dat de kwantificering van
benzo(b)fluoranteen in oplossing 2 moeizaam verliep, waarvan 1 laboratorium
peryleen wist te identificeren. Van de
31 laboratoria wisten er 20 benzo(b)fluoranteen te kwantificeren zonder een
aantoonbaar negatieve invloed van de
storende componenten.
6. Tenslotte
In dit artikel zijn de uitkomsten van de
(voor de laboratoria) relatief eenvoudige
eerste fase van het PAK-QIP beschreven.
Er wordt in de komende fasen, als de
scheidingsproblemen, de zuiveringsprocedure en uiteindelijk extractieprocedure aan bod komen, nog een
aanzienlijke tijdsinvestering van de deelnemende laboratoria verwacht. Vooral de
groep laboratoria die slecht hebben
gepresteerd in de eerste fase van het
PAK-QIP zullen veel tijd moeten besteden
aan een gedegen (her-) evaluatie van de
analysegang. Daar staat echter tegenover
dat de ervaringen van de EG-BCR met
het systematisch doorlopen van de
analysegang [4] hebben geleerd dat op
deze wijze een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de deelnemende laboratoria gerealiseerd kan worden. Dankzij de
grote tijds- en geldinvestering van alle
deelnemende partijen wordt een verantwoord beheer van de Nederlandse water-

bodems binnen afzienbare tijd mogelijk
gemaakt.
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WL start implementatie
Donau Alarmsysteem
Het Waterloopkundig laboratorium (WL)
is recentelijk gestart met de implementatie
van het Donau Alarmsysteem. Dit systeem
is één van de eerste prioriteiten uit de

Donau Conventie zoals die is getekend
door de Donaustaten tijdens de Donauministerconferentie op 29 juni jl. te Sofia.
De implementatie van het Alarmsysteem
geschiedt in zeer nauwe samenwerking
met vertegenwoordigers van de betrokken
landen, verenigd in de werkgroep
'Danube Accidental Emergency Warning
System' en de Danube Programme
Coordination Unit in Wenen. Financiering
vindt plaats via het PIIARE Programme
van de Europese Unie. Het project wordt
door WL in samenwerking met het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer
en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en
lokale instanties uitgevoerd.
1let Donau Alarmsysteem heeft tot taak de
betrokken Donaulanden le waarschuwen
bij dreigende grensoverschrijdende
vervuiling die plotseling optreedt in één
van de vele rivieren in het gehele stroomgebied van de Donau.
Tijdige waarschuwing maakt het
betrokken landen en instanties mogelijk
adequate maatregelen te nemen, zoals het
stopzetten van de inname van drinkwater
en het nemen van maatregelen ter bestrijding van de verontreiniging. De bij het
alarmsysteem betrokken landen zijn:
Duitsland, Oostenrijk, de Tsjechische
Republiek, de Slowaakse Republiek,
Hongarije, Slovenië, Kroatië, Bulgarije,
Roemenië, Moldavië en de Oekraïne. Als
de politieke situatie in het voormalige
Joegoslavië zich normaliseert, zal het
Donau Alarmsysteem ook tot BosniëHerzegowina en het Servische deel van
het voormalige Joegoslavië worden uitgebreid.
De kern van het Donau Alarmsysteem
wordt gevormd door het oprichten van
zogenaamde 'Principal International Alert
Centres' (PIAC's) in elk van de betrokken
landen. Deze PIAC's worden uitgerust
met faciliteiten in de vorm van satellietcommunicatie, een data-base systeem voor
de beoordeling en behandeling van
gevaarlijke stoffen en een wiskundig
stromingsmodel dat de voortschrijding
van de verontreiniging berekent. De
PIAC's worden gevormd door samenwerking tussen de diverse instanties in het
betreffende land, zoals de hydrometeorologische diensten, de water/milieu-instituten en de burger-bescherming. De
PIAC's zijn primair gericht op internationale communicatie en afstemming van
acties, maar zullen ook worden ingezet bij
calamiteiten die tot het land zelf beperkt
blijven.
Naast de technische aspecten, adviseert
WL ook ten aanzien van de organisatorische en institutionele aspecten voor het
Alarmsysteem.

