KIWA:van monopolist naar marktpartij*

De certificatiewereld is sterk in beweging.
Zowel nationaal als internationaal zijn de
ontwikkelingen in een stroomversnelling
geraakt.
Voor KIWA reden om zich af te vragen:
- Hebben we straks nog een KIWA-Keur
en -Attest en
- Wat is de toekomst van de KIWAcertificatiesector?
Vragen die we ons een paar jaar geleden
niet hadden kunnen voorstellen.
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We hadden immers alles zo perfect
geregeld: Het KIWA-Keur als toelatingsmerk en hoeder van de kwaliteit van
waterleidingmaterialen en -produkten en
dat alles nog wel in een sluitende privaatrechtelijke regeling.
Het is hier niet de plaats om in detail op
de bestaande regeling in te gaan. Het
principe ervan komt erop neer dat in de
aansluitvoorwaarden is geregeld dat
produkten in de binneninstallaties van
woningen en gebouwen een KIWA-Keur
moeten hebben en alleen mogen worden
aangesloten door erkende installateurs die
zich verplicht hebben uitsluitend produkten met het KIWA-Keur te installeren.
Hiermee is de cirkel op het eerste gezicht
hermetisch gesloten. Op het eerste
gezicht, want de maatschappelijke realiteit
is dat vooral doe-het-zelvers ook niet
KIWA-gekeurde materialen gebruiken.
Op deze wijze wordt aan de stoelpoten
van de monopolist gezaagd (afb. 1).
Overigens behoeft dat voor geen enkel
bedrijf slecht te zijn en dus ook voor
KIWA niet. Zekerheden ten gevolge van
monopolieposities roepen weerstanden
op. We hebben dat gezien in de bouwsector, waar onvoldoende communicatie
tussen de belanghebbende partijen uiteindelijk heeft geleid tot opheffing van de
Stichting KOMO. Sedert vorig jaar
opereren in de bouwsector acht deels
concurrerende certificatie-instellingen. Ik
ben ervan overtuigd dat door de noodzaak
van communicatie met belanghebbende
partijen en de onderlinge concurrentie de
kwaliteit van onze dienstverlening aanzienlijk is toegenomen.
Ten gevolge van dergelijke ont*Voordracht gehouden tijdens Vergadering van
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wikkelingen is KIWA genoodzaakt zich,
ook in de sector water, om te vormen van
een monopolistische naar een marktgerichte organisatie met handhaving van
de huidige werkgelegenheid.
Maar terug naar de vraag of we straks nog
een KIWA-Keur hebben. Dat hangt af van
twee ontwikkelingen: Die op het gebied
van de kwaliteitszorg en die op het gebied
van Europa 1992.
Ik zal met de eerste beginnen.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg in z'n eenvoudigste vorm
beperkt zich tot de keuring van een
produkt, een eindkeuring dus. In het
KIWA-produktcertificatiesysteem gaan we
een stap verder en worden de kwaliteitscontroles van de fabrikant tijdens het
produktieproces gecontroleerd. De derde
generatie kwaliteitsbeheersing is die van
de kwaliteitsborging. De fabrikant moet
dan over een in een kwaliteitshandboek
vastgelegd kwaliteitssysteem beschikken.
Dit omvat de organisatiestructuur, het
kwaliteitsbeleid, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en alle procedures en processen die nodig zijn om
de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren.
Zo'n systeem wordt bijgehouden, door de
directie gevalideerd, bij alle betrokkenen
bekend gemaakt en intern geëvalueerd
zodat er een grote mate van zekerheid is
dat de bedrijfsprocessen bij voortduring
uniform en beheerst verlopen.
KIWA is vorig jaar door de Raad voor de
Certificatie erkend om kwaliteitssystemen
van anderen te certificeren. Dit houdt
uiteraard in dat KIWA zelf ook over een
kwaliteitssysteem beschikt.
Overal in het bedrijfsleven valt te
constateren dat kwaliteitssystemen

worden geïntroduceerd en dat er een
toenemende belangstelling is om deze te
laten certificeren.
Ook in de dienstverleningssector, ik denk
dan aan transportbedrijven, ziekenhuizen,
kraanverhuurders, en adviesbureaus is er
wat dit betreft veel in beweging. De
maatschappelijke druk op de overheid en
op monopolistische organisaties, waaronder de hele nutssector, om dergelijke
ontwikkelingen te volgen, neemt
inmiddels toe. Daarom verwacht ik dat
zich ook daar de komende jaren een
ontwikkeling zal voordoen naar kwaliteitssystemen. Een kwaliteitssysteem vormt
immers een uniek hulpmiddel voor
professioneel management: Zowel intern
om uniformiteit en kwaliteit te garanderen
bij verregaande delegatie van bevoegdheden als extern om een steeds mondiger
wordende maatschappij aan te tonen dat
alle bedrijfsprocessen bij voortduring
beheerst verlopen.
Het opzetten van een kwaliteitssysteem,
en het kwaliteitshandboek dat daarbij
hoort, vergt een aanzienlijke krachtsinspanning van vrijwel de hele organisatie.
Daar staat tegenover dat het een winst
geeft in efficiency en effectiviteit die deze
inspanningen en kosten ruimschoots goed
maakt.
De ervaring in het bedrijfsleven en ook
van onszelf is dat er aanvankelijk veel tijd,
mensen en middelen vrijgemaakt moeten
worden voordat de belangrijkste afspraken
op het gebied van organisatie, kwaliteitsbeleid, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de daarbij behorende
procedures in een kwaliteitssysteem zijn
ondergebracht en er ook echt volgens dat
systeem wordt gewerkt.

Aß. 1- 'Op deze wijzewordtaandestoelpoten van demonopolistgezaagd'.
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Wij pleiten daarom altijd voor een stapvoor-stap benadering, waarbij afspraken
pas in het kwaliteitshandboek worden
opgenomen als ze gedragen worden in de
organisatie en ook echt worden nageleefd;
interne audits vormen daarbij een
belangrijk hulpmiddel.
Samenvattend verwacht KIWA dat in de
toekomst een verschuiving in de
certificatiesector zal plaatsvinden, waarbij
het accent meer op kwaliteitssysteemcertificatie zal komen te liggen. Daarnaast
zal, in het licht van de ontwikkelingen van
Europa 1992, de fabrikant-eigen verklaring van toenemend belang worden.
Handelsbelemmeringen
Ook de ontwikkelingen in Europa hebben
consequenties voor de toekomst van het

BaWA-Keur (afb. 2).
Het beleid van de EG is erop gericht alle
handelsbelemmeringen op te heffen. De
huidige aansluitvoorwaarden en het daaraan verbonden KIWA-Keur vormen een
handelsbelemmering. De consequenties
voor 1992 zijn daarmee duidelijk:
- de aansluitvoorwaarden zullen moeten

E U R O P A 1992
Emgrenzekwuitdaging.
Afb. 2-Europa 1992.

worden aangepast;
- de status van het KIWA-Keur zal dienovereenkomstig veranderen.
Van doorslaggevend belang in dit verband
zijn de reikwijdte en de nadere invulling
van de Europese Richtlijn Bouwprodukten.
Onder deze richtlijn vallen alle produkten
die worden gemaakt om blijvend deel uit
te maken van gebouwen of kunstwerken.
Dus in ieder geval de waterleidingprodukten ten behoeve van de gehele
binneninstallatie. En afhankelijk van de
invulling van het begrip kunstwerken
wellicht ook bepaalde delen van de infrastructuur van de drinkwatervoorziening.
Aan de basis van de Richtlijn Bouwprodukten liggen zogenaamde fundamentelevoorschriften,die betrekking
hebben op:
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-

mechanische sterkte en stabiliteit;
brandveiligheid;
hygiëne, gezondheid en milieu;
gebruiksveiligheid;
geluidshinder;
energiebesparing en warmtebehoud.

Aan deze fundamentele eisen wordt nader
uitwerking gegeven in basisdocumenten,
waarin de technische grondbeginselen zijn
vastgelegd, zonodig met opgave van
klassen of niveaus. Deze basisdocumenten
vormen tenslotte de grondslag voor
concrete geharmoniseerde Europese
normen waarin de technische specificaties
staan vermeld en waaraan bouwprodukten
die in de EG vrij mogen circuleren,
moeten voldoen.
Nationale invloed
Een heldere opzet, zo te zien, maar wel
één die door z'n fasering veel ruimte laat
voor inbreng van de nationale belangen.
Een inbreng waaraan KIWA intensief
meedoet om te proberen een uiteindelijk
kwaliteitsniveau te realiseren overeenkomstig het huidige kwaliteitsniveau bij
het Nederlandse bedrijfsleven.
Eind van dit jaar zullen de basisdocumenten klaar zijn en weten we of
onze inbreng het gewenste resultaat heeft
gehad. Voor de vrije circulatie van
produkten in Europa en voor het
EG-merk (zie afb. 3) dat deze produkten
zullen dragen, is deze uitkomst van groot
belang. Het betekent dat er twee uitersten
mogelijk zijn.
Ofwel een EG-merk dat slechts een
douanestempel voorstelt of een EG-merk
dat ten aanzien van de fundamentele
voorschriften hetzelfde niveau heeft als
het huidige KIWA-Keur. Onze voorzichtige inschatting is dat de basisdocumenten verschillende klassen zullen
aangeven. De laagste klasse, op grond
waarvan een producent reeds gerechtigd
is het EG-merk aan te brengen, zal dan
niet veel meer voorstellen dan een grensoverschrijdend document. Hogere klassen
zullen het gewicht van dat document
steeds verder doen toenemen.
Een gelukkige omstandigheid is dat er in
Europa op korte termijn niet een
Europese bouwregelgeving komt. Dat
betekent dat in elke lidstaat de
coördinerend bouwminister voorlopig zal
kunnen aangeven aan welke klasse de
bouwprodukten in zijn land moeten
voldoen. Voor de consument een geruststellende gedachte omdat we in het kader
van de Nederlandse bouwregelgeving
altijd een redelijk kwaliteitsniveau hebben
gekend en dat op deze wijze kunnen
handhaven.

Afb. 3 - EG-merk:een douanestempel ofeen
kwaliteitsmerk?

Van toelatingsmerk naar
certificatiemerk
De waterleidingbedrijven zullen zich dus
sterk moeten maken om te zorgen dat de
minister een kwaliteitsniveau zal voorschrijven dat ongeveer overeenkomt met
de huidige eisen voor het KIWA-Keur.
Dat betekent dat het KIWA-Keur in de
toekomst dan wel geen toelatingsmerk zal
blijven, maar wel een in het kader van het
bouwbesluit erkend certificatiemerk zal
worden. Daarnaast zullen echter andere
produkten met andere kwaliteitsverklaringen en keurmerken uit binnen- of
buitenland toegelaten moeten worden als
ze voldoen aan de voorgeschreven klasse
uit de Europese norm.
Wat voor consequenties dat ook voor
KIWA als instituut heeft, de zorg, dat we
inferieure produkten met een EG-merk
moeten toelaten, wordt, als deze ontwikkeling zich doorzet, wat minder.
Hoevéél minder hangt af van de vraag of
de desbetreffende Europese normen
inderdaad een klasse-indeling zullen
hebben en zo ja, welke klasse de minister
dan voorschrijft. Daarvan hangt ook af of
er in de markt behoefte zal ontstaan aan
een soort vrijwillig certificatiemerk, dat
boven de eisen van het bouwbesluit
uitgaat. Een KIWA-Keur dus met zo'n
commerciële impact in de markt dat
producenten en gebruikers van die
produkten het graag willen hebben.
Bundeling van krachten
Tot slot nog één keer terug naar de beide
vragen waarmee ik begon:
- Hebben we straks nog een
KIWA-Keur? en
- wat is de toekomst van de KIWAcertificatiesector?
Het antwoord op de eerste vraag is ja, ook
al is het dan geen toelatingsmerk meer.
Maar om dat merk, als certificatiemerk,
wat te laten voorstellen en om daardoor
een goede bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van de waterleidingprodukten en
- materialen zullen de waterleidingbedrijven, VEWIN en KIWA er wèl
samen de schouders onder moeten zetten.
We zullen een wezenlijke inbreng in het
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Afvalstoffen van Vitamine C
produktie in drinkwater
aangetroffen

Aß. 4 - 'Allezeilenbijzetten omKIWA alsgeheeloverde EG drempeltelaten springen'.

tot stand komen van Huropese normen
moeten hebben. Door goede voorstellen
en ondersteund door belanghebbenden
zullen we deze op een niveau moeten zien
te krijgen dat ten aanzien van de
fundamentele voorschriften in ieder geval
vergelijkbaar is met onze bestaande
normen.
KIWA heeft, om dit te bereiken, z'n
inspanningen op normalisatiegebied aanzienlijk vergroot. Maar er is meer nodig:
Ook van de VEWIN en de individuele
waterleidingbedrijven is een wezenlijke
bijdrage nodig: rechtstreeks in de normcommissies en -werkgroepen en indirect
via Eureau. De rol van Bureau in het
Europese krachtenveld is tot op heden
bescheiden geweest. Maar voor het veiligstellen van de belangen van de waterleidingwereld in een Europa zonder
grenzen is meer nodig.
Eureau zal zich daarom moeten omvormen tot een actieve organisatie die op
deze ontwikkelingen anticipeeert in plaats
van reageert. Het is verheugend te
constateren dat ontwikkelingen in deze
richting gaande zijn.
Marktbenadering
Blijft over de tweede vraag: Wat is de
toekomst van de KIWA-certificatiesector?
Die toekomst hangt af van de vraag of we
na 1992 onze sterke marktpositie wat
betreft produktcertificatie kunnen
behouden en tegelijkertijd een substantieel marktaandeel op het gebied van
kwaliteitssysteemcertificatie kunnen
verwerven.
In het marktsegment van de kwaliteitssysteemcertificatie heeft KIWA, als nieuwkomer, te maken met concurrentie van
gevestigde en gerenommeerde, inter-

nationaal opererende instellingen. Dat is
een heel andere situatie dan in de
produktcertificatiesector waar we in
Nederland het grootste certificatieinstituut zijn en ook in Europees verband
een toonaangevende rol spelen.
Bundeling van nationale krachten en een
sterke internationale marktstrategie zullen
nodig zijn om eenzelfde positie op het
gebied van systeemcertificatie te
verwerven.
Ook het behoud van KIWA's marktaandeel op het gebied van produktcertificatie zal extra inspanningen vergen.
De verwachting is dat het Nederlandse
bedrijfsleven steeds verder zal internationaliseren. KIWA beschouwt het als
een uitdaging om, in nauwe samenspraak
met het bedrijfsleven, deze ontwikkelingen te volgen en zich als marktpartij
een stevige positie in de Europese
certificatiesector te verwerven.
Kortom alle zeilen zullen worden bijgezet
om KIWA straks als geheel - dus met een
sterke certificatiesector - over de
EG-drempel te laten springen (afb. 4).
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Duitse waterleidingbedrijven die gebruik
maken van water uit de Rijn meldden
eind juni in het rivier- en drinkwater twee
stoffen te hebben aangetroffen die
afkomstig zijn van de produktie van
Vitamine C. Het betreft hier de stoffen
diaceton-1-sorbose en diacetonketogulonzuur. Beide stoffen zijn zeer
goed in water oplosbaar en niet of slecht
afbreekbaar. De stoffen blijken te worden
geloosd door de twee fabrikanten in het
Rijnstroomgebied, Hoffman La Roche
nabij Basel en Merck in Darmstadt. Het
natriumzout van de tweede stof wordt
onder de naam dikegulac als groeireguleringsmiddel gebruikt in de siertuinbouw. Diaceton-1-sorbose en diacetonketogulonzuur zijn beide stoffen die niet
schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het zijn echter beide stoffen die niet van
nature in ons oppervlakte- en drinkwater
aanwezig zijn en daarin ook niet behoren
voor te komen. Het waterleidingbedrijf
van Düsseldorf maakte de ontdekking
bekend waarop in de Duitse media hierover berichten zijn verschenen. Naar aanleiding van deze berichten hebben beide
fabrikanten inmiddels toegezegd maatregelen te zullen treffen om de lozing door
hun fabrieken zo ver mogelijk terug te
brengen vóór 1oktober aanstaande.
Naar aanleiding van de ontdekking van de
Duitse waterleidingbedrijven is ook
onderzoek verricht naar de aanwezigheid
van deze stoffen in het water van de Rijn
in Nederland en in het drinkwater van het
Noordhollandse en Amsterdamse waterleidingbedrijf. In het rivier- en drinkwater
zijn voor wat betreft diaceton-ketogulonzuur waarden aangetroffen die liggen
tussen 2 en 3 microgram per liter
(2 en 3 miljoenste gram per liter).
De toezegging van de beide fabrikanten
om vóór 1oktober de lozing door hun
fabrieken zo ver mogelijk terug te brengen
zal er waarschijnlijk toe leiden, dat deze
stoffen na deze datum niet meer aantoonbaar zullen zijn in het Noordhollandse en
Amsterdamse drinkwater. De waterleidingbedrijven zullen de ontwikkelingen
op dit punt nauwlettend volgen.
(Gezamenlijk persbericht van:
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
(GWA) en Brovinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland (PWN).

