Nieuw systeem voordetoxicologische beoordeling van materialen
en chemicaliën voorde drinkwatervoorziening

Op 1 februari 1986 ishet zogenaamde
'Positieve Lijst Systeem' geïntroduceerd bij
de toxicologische beoordelingvan materialen
en chemicaliën die in de drinkwatersector
worden toegepast. Voordeel vandeze nieuwe
werkwijze isdat fabrikanten zich reeds van
tevoren een oordeel kunnen vormen over de
toelaatbaarheid van hun produkt. Bovendien
krijgen ook waterleidingbedrijven inzicht in
de eisen dieworden gesteld,hetgeen controle
vergemakkelijkt.
Dit nieuwe systeem zal gaan functioneren
naast het tot nu toe gehanteerde systeem van
individuele produktbeoordeling.
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Op positief beoordeelde produkten zal door
het KIWA een zogenaamd Attest Toxicologische Aspecten (ATA) worden gegeven.
Hiermee komt de Verklaring van Geen
Bezwaar op toxicologische gronden (VGB)
te vervallen. Reeds afgegeven VGB's zullen
in de loop van 1986 worden vervangen door
ATA's.
1. Inleiding
De gezondheidsaspecten van in de drinkwatersector toegepaste materialen en
chemicaliën worden beoordeeld in de
Commissie Gezondheidsaspecten
Chemicaliën en Materialen Drinkwatervoorziening (CGCMD). Deze commissie,
waarin overheid. VEWIN en KIWA zitting
hebben, isin 1976 ingesteld door de
Directeur-Generaal voor de Milieuhygiëne.
Zij ressorteert thansonder het Ministerievan
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen
Milieubeheer.
De beoordelingen geschieden na vooronderzoek en advies van de subcommissie
Toxiciteit. In deze commissie isook het
bedrijfsleven vertegenwoordigd.
* Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, secretaris van de Commissie
Gezondheidsaspecten Chemicaliën en Materialen
Drinkwatervoorziening (CGCMD).

Tot voor kort werden bij toxicologische
beoordelingen door de CGCMD geen
algemene eisen gehanteerd maar werden
voor ieder produkt afzonderlijke eisen
geformuleerd. Op toelaatbaar geachte
produkten werden door het KIWA Verklaringen van Geen Bezwaar op toxicologische
gronden (VGB) afgegegen. Sinds 1976 zijn
VGB's verleend op een verscheidenheid aan
produkten.
Op 1februari 1986 iseen nieuw systeem
geïntroduceerd bij de toxicologische
beoordelingen, het zogenaamde Positieve
Lijst Systeem. Dit systeem vertoont sterke
overeenkomsten met het in het kader van de
Warenwet bij de beoordeling van voedselverpakkingen gehanteerde systeem.
In dit artikel zal op de principes van dit
nieuwe systeem worden ingegaan en op de
gewijzigde gangvanzaken bijbeoordelingen
attestverlening.
2. Positieve Lijsten
Positieve Lijsten zijn per materiaal/
chemicalie-type opgestelde lijsten van stoffen
waarvan de aanwezigheid inde desbetreffende produkten, danwei het gebruik ervan, uit
toxicologisch oogpunt toelaatbaar wordt
geacht. Niet op de van toepassing zijnde lijst
genoemde stoffen mogen niet worden
gebruikt. Met behulpvandeze lijsten kunnen
fabrikanten zich een beeld vormen over de
eisen die worden gesteld wat ook van belang
is bij de ontwikkeling van nieuwe produkten.
De op een positieve lijst voor een bepaald
materiaaltype (PVC. PL. enzovoort)
genoemde stoffen zijn onderverdeeld in
verschillende categorieën,zoalsmonomeren,
initiatoren, stabilisatoren, enzovoort.
Een aantal verbindingen isvan een migratielimiet voorzien, de maximaal toelaatbare
concentratie (MTC) indrinkwater, uitgedrukt
in mg/l. Verder iser sprake van een globale
migratielimiet: het totaal aan stoffen dat in
drinkwater mag migreren.
Positieve lijsten voor chemicaliën worden
uitgebracht in de vorm van monografieën.
Per chemicalie zijn daarin opgenomen:
naam, chemische formule, globale beschrijving (kleur, aggregatietoestand enzovoort),
produktieprocédé (in het kort), maximaal
toelaatbare dosering en zuiverheidseisen
(maximale gehaltes aan toxische bestanddelen).
Vaststelling, herziening en uitbreiding van
positieve lijsten geschiedt door de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor
Milieuhygiëne, na advies van de CGCMD.
Momenteel zijn lijsten beschikbaar voor
materialen Polyvinylchloride, polyetheen en
polybuteen en voor de bulkchemicaliën
natronloog, kalk, ijzer(III)chloride en
ijzer(II)sulfaat. Het ligt in de bedoeling het
aantal positieve lijsten in de komende jaren
naar behoefte geleidelijk uit te breiden.

Daarbij valt te denken aan onder andere
epoxy- en rubbermaterialen, asbest, lijmen,
vloeimiddelen en organische vlokmiddelen.
3. Toxiciteitsgegevens, beoordelingsgrondslagen
De ten behoeve van de toxicologische
beoordeling van stoffen en ter vaststelling
van maximaal toelaatbare concentraties in
drinkwater over te leggen gegevensdienen in
het algemeen de resultaten te omvatten van
onderzoekingen bij proefdieren inzake acute
toxiciteit (eenmalige toediening, hoge
dosering), semi-chronische toxiciteit
(herhaalde toediening gedurende 10% van
de levensduur, lage doseringen) huidirritatie,
sensibilisatie (overgevoeligheidsreacties) en
mutageniteit.
Het in het toxiciteitsonderzoek gevonden
'no-effect-level' (drempelwaarde), uitgedrukt
in mg/kg proefdier, dient in het algemeen als
basis voor de toxicologische normstelling.
Uit dit 'no-effect-level' (NEL) kan de
maximaal toelaatbare concentratie (MTC) in
drinkwater worden berekend. Aangezien
veel van de in materialen en chemicaliën
toegepaste stoffen ook via de voeding
opgenomen kunnen worden (als voedseladditieven en/of uit verpakkingsmaterialen)
hanteert deCGCMD alsuitgangspunt datvia
drinkwater maximaal 10% van de toxicologisch aanvaardbare dagelijks op te nemen
hoeveelheid mag worden opgenomen.
Naast dit toxicologische basisprincipe gelden
als uitgangspunten bijde beoordeling dat:
- de grenswaarden voor de kwaliteit van het
drinkwater neergelegd in het waterleidingbesluit niet mogen worden overschreden;
- uit een oogpunt van volksgezondheid en
milieuhygiëne de blootstelling van de mens
aan stoffen, ook als deze beneden de
maximaal toelaatbaar geachte concentratie
ligt,zoveel mogelijk moet worden vermeden.
Dit houdt onder andere in,dat hulpstoffen
niet in grotere hoeveelheden worden
gebruikt dan strikt noodzakelijk is.
Uitgaande van een menselijk lichaamsgewicht
van 60 kg. een dagelijkse consumptie van
2 liter drinkwater en de genoemde 10%
bijdrage vanuit drinkwater aan de maximaal
toelaatbare opname, wordt de relatie tussen
de maximaal toelaatbare concentratie
(MTC) in drinkwater en de no-effect-level in
het toxiciteitsonderzoek:
MTC

^ x 6 ( . x l x l
a
10 2

= NEL x - ( m g / l )
a
Hierin isa een veiligheidsfactor (minimaal
100), die onder andere het verschil in
gevoeligheid tussen proefdieren en mens en
tussen mensen onderling in rekening brengt.
In geval de NEL gebaseerd isop resultaten
van uitgebreide toxicologische onderzoe-
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Migratievanuit materialen
Demigratie vanuit materialenwordtop hetKIWA-laboratorium bepaald indezogenaamdestandaardmigratieproef.Daarbijworden proefstukken (buizen,proefplaatjes) gedurende 3x72 uur bijdevoor
praktijktoepassing relevantetemperatuur aaneenkleinvolumeextractiewater blootgesteld.Naelkeperiode
wordt het extractiemedium ververst. Na afloopvande proefworden indewaterigeoplossingen analyses
uitgevoerd. Demigratiewaarden worden uitgedrukt inmg/dm2. Aan deeisenwordtvoldaanwanneerde
migratie gedurende de3e periodevandestandaardmigratieproef,vermenigvuldigd metdevantoepassing
zijnde omrekenfactor,kleiner isdande limietwaardevandepositieve lijstoftewel:
migratie 3e periode (mg/dm2) xf< limietwaarde positieve lijst (mg/l).
Voorfgeldt:
f = f, xf2,waarbij
f2 = omrekenfactor voordeO/V-verhouding
f, = correctiefactor voor afnamevandemigratienalangeretijd.
Voor de leidingenwordt uitgegaanvanf2 = 3.Bijdevaststelling ervan isrekening gehouden met
(gemiddelde) tappatronen endehiermeeverbandhoudendestilstandtijden.
Voor reservoirs wordtf2 = 0.1gehanteerd,ervanuit gaandedatminstens 1 xperdagwordt ververst.
Voor f, geldt:f, = 0.1, onder voorwaarde dataannemelijk kanwordengemaakt, datdemigratie indeloop
vandetijd minstens eenfactor 10afneemt (bijvoorbeeld kunststoffen).Zoditniet hetgeval is (bijvoorbeeld
bijmetalen) geldtf, = 1.

kingen (inclusief chronisch-, reproduktie, NEL
en carcinotiemteitsonderzoek) wordt
a
de Acceptable Daily Intake (ADI), aanvaardbare dagelijkse opname, genoemd.
4. Migratie uit materialen
De limietwaarden (MTCs) voorde migratie
zoals in de positieve lijsten vermeld, zijn
uitgedrukt in mg/l (milligram stof per liter
drinkwater). De bij concrete produkttoepassingen (bijvoorbeeld buizen en coatings)
behorende migratielimieten, uitgedrukt in
mg/dm 2 (milligram stof per vierkante
decimeter materiaaloppervlak), worden van
de MTC's afgeleid door middel van een
omrekenfactor (f), waarin onder andere de
oppervlakte-volume verhouding (O/V) van
het betreffende produkt is verdisconteerd.
De migratie vanuit materialen wordt op het
laboratorium bepaald in de zogenaamde
standaardmigratieproef. Daarbij worden
proefstukken onder standaardcondities aan
water blootgesteld. Na afloop van de proef
worden in dit water chemische analyses
uitgevoerd.
Aan de eisen wordt voldaan wanneer de
gevonden migratiewaarden, vermenigvuldigd
met de van toepassing zijnde omrekenfactor,
kleiner zijn dan de betreffende limietwaarden
van de positieve lijst.
De migratie uit kleine contactoppervlakken
(bijvoorbeeld O-ringen, keerkleppen.
afdichtingsmiddelen) zalvanuit toxicologisch
oogpunt over het algemeen niet van belang
zijn, zodat een migratie-onderzoek meestal
achterwege zal kunnen blijven.
5. Normstelling voor chemicaliën

De gestelde eisen aan in chemicaliën
eventueel voorkomende toxische bestanddelen worden van desbetreffende
MTC-waarden afgeleid via de praktijk
toegepaste maximale chemicaliedoseringen.
Uitgangspunt daarbij isdat dergelijke

bestanddelen in het te behandelen water per
chemicalie voor ten hoogste 10% aan de
MTC (Waterleidingbesluit of, voorzover
hierin niet genoemd, van de NEL of ADI
afgeleid) mogen bijdragen.
Effecten van tijdens de bereiding van
drinkwater toegepaste zuiveringsprocessen
op de verwijdering van toxische bestanddelen
worden niet in de beoordelingen betrokken,
evenmin als het effect van het gebruik van
meerdere chemicaliën.
In principe ishetmogelijk dat MTC-waarden
als gevolg van het gebruik van meerdere
chemicaliën worden opgevuld. Een dergelijke
minder gewenste situatie isdenkbaar voor
bijvoorbeeld zware metalen zoals lood.
cadmium, arseen en kwik, welke in verschillende anorganische chemicaliën in geringe
gehaltes aanwezig kunnen zijn.
In de praktijk zal hiervan, vanwege het
gunstige effect van zuiveringsprocessen (met
name coagulatie en filtratie) op de verwijdering van dergelijke verontreinigingen,
echter in het algemeen geen sprake zijn.
Voor uitgebreide achtergrondinformatie met
betrekking tot de grondslagen van de
normstelling voor drinkwaterbereidingschemicaliën wordt verwezen naar een
eerdere publikatie [1],
6. Attestering
Op produkten die aan de eisen voldoen
wordt door het KIWA eenzogenaamd Attest
Toxicologische Aspecten (ATA) afgegeven.
Hiermee komt de Verklaring van Geen
Bezwaar op toxicologische gronden (VGB)
te vervallen. Reeds afgegeven VGB's zullen
in de loop van 1986 inoverleg met de
fabrikanten door KIWA-ATA's worden
vervangen.
De ATA-overeenkomst wordt door het
KIWA met de aanvrager afgesloten. In dit
vertrouwelijke document verklaart de
aanvrager dat zijn produkten aan de desbetreffende eisen (ATA-criteria) zullen

voldoen. Het KIWA verklaart zich bereid
een aanvrager het recht tot het gebruik van
de KIWA-ATA en het KIWA-ATA-merk te
verlenen als bewijs van toxicologische
kwaliteitszekerheid.
Het bij geattesteerde produkten geleverde
ATA (een informatief document) is,evenals
in de ATA-overeenkomst, in elk geval de uit
oogpunt van volksgezondheid ten behoeve
van gebruik van belang zijnde informatie
(bijvoorbeeld maximale chcmicaliedosering)
opgenomen. Verder biedt het ATA de
mogelijkheid voor het vastleggen van nadere
relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld de
desbetreffende beoordelingseisen (migratielimieten, zuiverheidseisen) en de resultaten
van het, in het kader van de beoordeling
uitaevoerde. laboratoriumonderzoek.
7. Controle
Na verlening van het ATA oefent het KIWA
regelmatig controle uit op de geattesteerde
produkten. Deze controle richt zich in de
eerste plaats op het voldoen aan de gestelde
migratie-en zuiverheidseisen ende constantheid in chemische samenstelling.
De ATA-overeenkomst opent, en in dit
opzicht iser in vergelijking met de VGB
sprake van uitbreiding van bevoegdheden,
voor het KIWA ook de mogelijkheid van
controle bij fabrikanten van onderdelen of
grondstoffen van geattesteerde produkten.
Op deze wijze kan de toxicologische
kwaliteitszekerheid van toegelaten produkten
nog beter worden gewaarborgd.
Het via het ATA, danwei de desbetreffende
positieve lijst, ter beschikking komen van
migratie- en zuiverheidseisen vergemakkelijkt doelgerichte analytisch-chemische
controles door de afnemers casu quo
waterleidingbedrijven.
Dit zal vooral van nut zijn ingeval van
bulkchemicaliën.
Nauw contact tussen waterleidingbedrijven
en KIWA isvan groot belang met het oog op
de snelle signalering van eventuele
onregelmatigheden. De in het verleden
opgedane ervaringen zijn in dit opzicht
positief.
8. Procedure

De behandeling van ATA-aanvragen door
het KIWA isgebaseerd op de door de
aanvrager verstrekte, volledige produktspecificatie, welke vertrouwelijk wordt
behandeld.
De procedure voor beoordeling volgens het
Positieve Lijst Systeem biedt het KIWA de
mogelijkheid rechtstreeks, dat wil zeggen
zonder tussenkomst vandeCGCMD, ATA's
af te geven.
Dit ishet gevalwanneer allegebruikte gronden hulpstoffen op de positieve lijst staan en
het laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen
dat aan de van toepassing zijnde migratie-of
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Fabrikant
ATA-aanvraag
Toetsing door KIWA van
produktspeciticatie aan positieve lijst

Alle stoffen op
positieve lijst

Stoffen niet (alle) / geen positieve
op positieve lijst / lijst beschikbaar

Analytisch-chemisch
Onderzoek door KIWA

Beoordeling door Subcommissie
Toxiciteit en besluit door CGCMD

KIWA-ATA-verlening
als aan de eisen wordt
voldaan

in het kader van het reeds bestaande
KIWA-keur- of KIWA-attest-systeem, deel
uitmaken van een bredere beoordeling op
technische, hygiënische en andere aspecten.
In dat geval vormen de door de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor de
Milieuhygiëne vastgestelde positieve lijsten
of individuele beoordelingscriteria één
geheel met de kwaliteitseisen of criteria die
voor de beoordeling van het desbetreffende
produkt voor het KIWA bindend zijn.
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Vaststelling individuele
beoordelingseisen

Franse Kalimijnen inhet
ongelijk gesteld
Produkt in principe
toelaatbaar

Aanvullende gegevens
noodzakelijk

Analytisch-chemisch
onderzoek op basis
van door CGCMD vastgestelde eisen

KIWA-ATA-verlening als
aan de eisen wordt voldaan
Afh. 1- Werkwijze hij toxicologische beoordeling enA TA-verlening.

zuiverheidseisen wordt voldaan. Positieve
lijsten kunnen derhalve een verkorting van
de goedkeuringsprocedure betekenen.
Indien bij behandeling van een aanvraag
blijkt dat niet alle in het produkt aanwezige
stoffen op de van toepassing zijnde positieve
lijst(en) staan of er voor het produkt (nog)
geen positieve lijst isopgesteld, verricht de
Subcommissie Toxiciteit van de CGCMD
een toxicologische beoordeling van de
betreffende stof(fen). Op grond van deze
beoordeling wordt depositieve lijstvoor deze
categorie van produkten met de beoordeelde
stoffen aangevuld of wordt vastgesteld onder
welke toxicologische voorwaarden dit
individuele produkt magworden gebruikt.
De voor beoordeling benodigde toxiciteitsgegevens dienen door de ATA-aanvrager,
danwei door de desbetreffende grond- en/of
hulpstof(fen) producent(en) te worden
verstrekt. Laatstgenoemden kunnen zichook
rechtstreeks tot het KIWA wenden met
aanvragen voor plaatsing van stoffen op een
positieve lijst.
Met name in de aanloopperiode, waarin het
aantal positieve lijsten nogbeperkt is,zullen
individuele produktbeoordelingen nog niet
gemist kunnen worden.
De gang van zaken bij toxicologische
beoordeling en attestverlening isschematisch
weergegeven in afb. 1.

De bestaande VGB's zullen in de loop van
1986 in overleg met de fabrikanten door
KIWA-ATA's worden vervangen.
9. Documenten
Achtergronden, principes en procedures met
betrekking tot de toxicologische beoordeling
van produkten en stoffen worden uiteengezet
in de door de Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne
uitgegeven 'Richtlijn voor beoordeling met
het oog op de volksgezondheid van de
kwaliteit van materialen en chemicaliën voor
de drinkwatervoorziening'. De bij deze
richtlijn behorende positieve lijsten en
onderzoeksmethoden worden als losbladig
systeem door het KIWA tegen betaling
uitgegeven.
De procedure voor verlening van een ATA
door het KIWA wordt beschreven in de
'Handleiding voor het verkrijgen van een
KIWA-attest toxicologische aspecten
(KIWA-ATA)'.
Alle genoemde documenten zijnbijhet KIWA
verkrijgbaar (KIWA, Afd. Publikaties, Postbus70,2280AB Rijswijk, tel.070-953558).
10. Overige produktaspecten
De beoordeling van een produkt op
toxicologische aspecten kan opzichzelf staan,
en dan tot het KIWA-ATA leiden,maar ook,

In tegenstelling tot andersluidende berichten
blijkt na bestudering van de volledige tekst
van het vonnis van de Franse Conseil d'Etat
inzake het hoger beroep van de Franse
Kalimijnen tegen de vernietiging van de
vergunning tot lozing van keukenzout op de
Rijn door het Tribunal Administratif te
Straatsburg op 27 juli 1983,dat het beroep
van de Franse Kalimijnen isverworpen en de
tien Nederlandse klagers in het gelijk zijn
gesteld.
De uitspraak, gedaan op 18 april 1986, luidt
dat de Conseil d'Etat de vernietiging
d.d. 27 juli 1983 van de vergunning aan de
Kalimijnen van 18 maart 1981 van het
Tribunal Administratif te Straatsburg
bevestigt. De Conseil d'Etat baseert zijn
beslissing op het feit dat de vergunning van
18 maart 1981isverleenddoordePrefect du
Haut Rhin in afwijking van de wettelijke
voorschriften, vastgelegd inde wet op de
Installations Classées, dat wilzeggen de in de
wet aangegeven soorten van industrieën.
De Conseil d'Etat bevestigt alleen niet de
door het Tribunal Administratif van
Straatsburg uitgesproken vernietiging van
enkele vergunningen tot voortzetting van de
zoutlozing die waren verstrekt voor de
periode van 22 december 1980 tot uiterlijk
31december 1981, op grond van procedurele aspecten. Ditlaatevenwelonverlet de
uitspraak dat na maart 1981 de Kalimijnen
zout lozen zonder wettelijke vergunning.
De in het geding zijnde Nederlandse partijen
spreken hun voldoening uit over dit vonnis
dat het eerdere voor henpositievevonnisvan
27 juli 1983 te Straatsburg bevestigt. Zij zijn
deste meer verheugd daareerdere berichten,
die niet aan de letterlijke tekst van de
uitspraak van het Conseil d'Etat konden
worden getoetst, een andere indruk gaven.
Met kracht zullen zij hun verdere gerechtelijke acties voortzetten.

