Delegatie streeft naar vertaling van Nederlandsecertificatie-eisen in Europese certificatie-eisen

Kwaliteit van waterleidingartikelen bedreigd

'Als Nederland haar stem niet krachtig laat
doorklinken in Europa kunnen de waterleidingbedrijven straks aangewezen zijn
op waterleidingartikelen waarvan niet
zeker is of de geëiste kwaliteit gehaald
wordt'. Dit zeggen vertegenwoordigers
van de waterleidingbedrijven, de industrie
en KIWA. Volgens hen wordt het
kwaliteitsniveau in Nederland serieus
bedreigd door de harmonisatie van de
eisen aan de vrijwillige certificatie in
Europa. De hoogte van het kwaliteitsniveau in Europa wordt namelijk bepaald
door de inbreng van de lidstaten van de
EG en EFTA-landen in de EOTC
(European Organization for Testing en
Certification). Via deze organisatie worden
de eisen aan de certificatie vastgesteld.
Van belang is dat Nederland in deze
organisatie een flinke steen bijdraagt om
een dreigende nivellering van de
produktkwaliteit te voorkomen.
De harmonisatie van de eisen aan
certificatie is het gevolg van het streven
van de Europese Gemeenschap naar open
grenzen tussen alle lidstaten. Handelsbelemmeringen mogen na 1992 immers
niet meer bestaan. Aangezien technische
voorschriften soms belemmerend kunnen
werken worden de voorschriften
geharmoniseerd tot Europese normen.
De harmonisatie van eisen geldt voor
zowel vrijwillige keurmerken, zoals het
KIWA-keur, als voor het verplichte
CE-merk. Voor beide keurmerken vindt
het harmoniseren van nationale normen
tot Europese normen plaats binnen de
CEN (Comité Européen de Normalisation).
Op basis van deze normen wordt het
CE-merk afgegeven en kan vrijwillige
certificatie plaatsvinden. Het wettelijk
kader wordt gevormd door Europese
Richtlijnen. De sector water heeft geen
aparte richtlijn maar valt onder de Richtlijn voor Bouwprodukten. Ook geldt de
'Public Procurement Directive'.
Vrijwillig keurmerk
Behalve in de publiekrechtelijke sfeer
wordt ook in de privaatrechtelijke sfeer
gewerkt aan het opheffen van mogelijke
handelsbarrières. Gestreefd wordt naar
wederzijdse erkenning van privaatrechtelijke of vrijwillige keurmerken. De
bedoeling is namelijk dat straks iedere
fabrikant in Europa, die een vrijwillig
keurmerk voert, zonder extra keuringen
keurmerken uit andere Europese landen
kan krijgen. Noodzakelijk is dat lidstaten
eikaars kwaliteitsverklaringen en keurmerken erkennen. Hiervoor is in 1990 de
European Organization for Testing and
Certification (EOTC) opgericht door de
lidstaten van de EG, de EFrA-landen
(European Free Trade Association), de

DeNederlandse delegatie van desectorcommissie Water binnen de EOTC. l'anlinksnaarrechts deheerHuijboom
(NVDuinwaterbedrijfZuid-Holland),deheer De Putter(WA VIN) ende heer Van der Meer (KIWA).

Europese normalisatie commissies CEN
(onder meer water) en CENEEEC
(Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique). Binnen de EOTC
worden per sector afspraken gemaakt over
het te hanteren keuringsregiem per
produktgroep. De Europese waterleidingbedrijven, verenigd in Eureau, hebben
voorgesteld een aparte commisssie voor

de sector water binnen de EOTC in te
stellen. Deze commissie ziet toe op de
belangen van de nationale drink- en
afvalwatersector van iedere lidstaat. Het
bestuur van de EOTC] heeft dit voorstel
van de Eureau-leden gehonoreerd.
Organisatie
De EOTC is het platform waarin alle

DeEOTC met de op terichten verticale sectorcommissie 'Water'.
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belanghebbenden met betrekking tot
wederzijdse erkenning van kwaliteitsverklaringen vertegenwoordigd zijn.
Dat zijn de producenten (industrie), de
afnemers (waterleidingbedrijven) en de
certificatie-instituten. De Nederlandse
belangen worden vertegenwoordigd door
ir. W. J. de Putter, technisch manager bij
WAVIN R&D, de heer ir. G. S. Hijboom,
adjunct-directeur van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en ing. L. van der
Meer, hoofd van de afdeling Drinkwaterinstallaties van KIWA NV.
Onder de EOTC vallen speciale
(horizontale) sectorcommissies die
discipline gericht zijn, zoals kalibratie en
accreditatie. Daarnaast zijn er (verticale)
sectorcommissies die zich bezig houden
met produktgroepen. Deze commissies
harmoniseren en toetsen de certificatieprocedures aan criteria van openheid en
inspraak van alle belanghebbenden.
Certificatie-instellingen die tezamen met
alle belanghebbenden deze procedures
willen volgen, sluiten hierover een
overeenkomsten en worden dan geregistreerd als zogenaamde 'Agreement
Groups'. Door deze multilaterale overeenkomsten is de wederzijdse acceptatie van
eikaars keurings- c.q. beoordelingwerk
een feit.
Nederland
Huijboom, De Putter en Van der Meer
hebben zich, onder verantwoordelijkheid
van de Raad voor de Certificatie (de
keurder van de certificatie-instituten), het
afgelopen jaar ingezet voor de oprichting
van een sectorcommissie water binnen de
EOTC. De sectorcommissie is een adviescommissie die zich bezighoudt met de
techniek rondom de produktie en
distributie van drinkwater en de
inzameling en zuivering van afvalwater.
Hun inzet is de certificaten, procedures en
eisen die in Nederland gelden zoveel
mogelijk te vertalen naar Europese
certificaten en procedures. Daarmee
zouden de Nederlandse keurings- en
beoordelingscriteria algemeen worden.
Gezien de overeenkomsten in het
kwaliteitsniveau met Duitsland, Engeland
en Frankrijk kan Nederland een krachtige
stem hebben in de sectorcommissie water.
De sectorcommissie water wordt waarschijnlijk in december tijdens een plenaire
vergadering van de EOTC officieel
ingesteld. Het harmonisatiewerk zal dan
in 1993 van start gaan. De Nederlandse
vertegenwoordigers zijn belast met de
coördinatie van de uitvoering van deze
werkzaamheden. Zij denken onder meer
aan het inzetten van de Commissie van
Kwaliteitseisen voor Waterleidingartikelen, colleges van deskundigen en de
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Beleidscommissie Gas en Water van Het
Nederlands Normalisatie-instituut. De
voorstellen van deze technische
deskundigen brengt de Nederlandse
vertegenwoordiging in een 'Agreement
Group' in. Per produktgroep worden de
certificaten en procedures vastgesteld
waarna de certificatie-instituten een
overeenkomst sluiten. Producenten
kunnen bij ieder certificatie-instituut, dat
de overeenkomst heeft ondertekend, een
privaatrechtelijk keurmerk aanvragen
zonder dat daarbij reeds verrichte
keuringen of proeven herhaald hoeven te
worden. Er zijn voorstellen ingediend om
dertig 'agreementgroups' op te richten
voor produkten als onder meer kranen,
betonnen en koperen buizen, watermeters
en appendages. Voor sommige produkten
zijn al groepen werkzaam die zich als
'Agreement Group' kunnen laten
registreren. Dit is het geval voor onder
meer grèsbuizen en kunststofbuissystemen.
S. P. Kleyhorst
PR KIWA

Delfland zegt omstreden
convenant met tuinbouw op
Het Hoogheemraadschap Delfland zegt
het convenant met de Westlandse glastuinbouw op. Dat heeft het College van
Dijkgraaf en Hoogheemraden op
8 oktober bekendgemaakt. Volgens het
college is het zinloos door te gaan met het
convenant omdat noch de ministers Maij
en Alders, noch de provincie ZuidHolland het convenant ondersteunen.
Het Hoogheemraadschap Delfland ziet
door alle tegenwerking geen heil meer in
het convenant. 'We geven nog steeds de
voorkeur aan het convenant boven de
vergunningplicht. Onze taak is het beheer
van de waterkwaliteit. Wij zien het
convenant als de beste manier om het
water schoon te maken. Het wordt ons
echter bestuurlijk onmogelijk gemaakt
door met name de provincie ZuidHolland. Daarom zit er niets anders op
dan te beginnen met de vergunningverlening', aldus de woordvoerster van
Delfland.
Eerder achtte Delfland het onmogelijk om
4.200 tuinders op korte termijn van
vergunningen te voorzien en 7.000 kilometer watergang te controleren op
naleving van de WVO. Dat standpunt is
niet veranderd, aldus de woordvoerster.
'Desondanks gaan we gefaseerd beginnen
met vergunningverlening. Het wachten is
bovendien op een Algemene Maatregel

van Bestuur zodat de vergunningverlening
kan worden versneld.
Het Landbouwschap in Den Haag zegt
verrast en ontstemd te zijn over de eenzijdige opzegging van het convenant. Het
schap werkte juist aan aanpassing van het
convenant om tegemoet te kunnen komen
aan de bezwaren van provincie, rijk en
rechter.
Volgens voorzitter J. Mares is er geen
overleg geweest tussen beide partijen over
beëindiging van het convenant. Dat
Delfland het convenant eenzijdig wil
beëindigen zint hem allerminst. 'We
waren juist bezig het convenant aan te
passen. Dan doet het verdriet dat een van
de partijen de zaak opbreekt'. Mares wil
zo snel mogelijk een gesprek met Delfland
om te beslissen wat er nu moet gebeuren.
De voorzitter van het Landbouwschap
zegt te willen voorkomen dat de tuinders
in onzekerheid komen te verkeren over
hun toekomst.
Mares heeft ook kritiek op de provincie
Zuid-Holland die het convenant afwijst.
'Bijna de helft van de totale Nederlandse
glastuinbouw huist in het Westland. Er is
dus sprake van een specifieke situatie.
Daar had de provincie best rekening mee
kunnen houden. Bovendien kunnen we
vaststellen dat het convenant tot nu toe
goed heeft gewerkt. De waterkwaliteit is
verbeterd'.
Bij de Zuidhollandse Milieufederatie was
het feest na het bericht over de opzegging
van het convenant. Twee jaar keihard
knokken is daarmee beloond, aldus de
federatie. Ze vindt dat Delfland nu zo snel
mogelijk een inhaalprogramma moet
opstellen om alle tuinders van een WVOvergunning te voorzien.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
betreuren het voornemen van het Hoogheemraadschap van Delfland om het
milieuconvenant glastuinbouw op te
zeggen. GS hebben het altijd een waardevol initiatief gevonden om de milieubelasting in de glastuinbouw terug te
dringen.
De provincie vindt echter niet dat het
convenant in de plaats kan komen van de
vergunningverlening krachtens de Wet
verontreiniging oppervlaktewater in de
glastuinbouw. 'De vergunningplicht staat
los van de inhoudelijke waardering die de
provincie heeft voor het convenant', aldus
GS. (ANP)

