
Waarom is het juiste materiaal 
belangrijk bij (afval)watertransport?

Aquarama 20 oktober 2022



Welkom

Brecht Vermeulen
Voorzitter AquaFlanders
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Over AquaFlanders

De sectorfederatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders.

• Belangen van onze leden verdedigen bij lokale, regionale, 
federale en Europese overheden en stakeholders.

• Werken aan een gestroomlijnd en modern waterbeheer.

• Informeren en sensibiliseren rond duurzaam watergebruik.
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6 rollen
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Waarom deze infosessie?

Blue Deal

Omzetting Europese Drinkwaterrichtlijn naar Vlaamse wetgeving
• Gebruik van materialen

• Kwaliteitsgarantie en -bewaking

• Risicobenadering

Bodemverontreiniging

• Lekkende riolen

• Schadelijke stoffen
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Programma
Materiaalbeleid in Vlaanderen Eddy Troosters, CEO (Pidpa) en clustervoorzitter T&O 

(AquaFlanders)

Certificering

1. Benor

2. Materiaalvoorschriften & 
opleidingen

1. Francine Van Moorter, voorzitter (Rat.Con)

2. Gunter Mathieu, voorzitter werkgroep Materialen 
(AquaFlanders) en teammanager Assettechnologie (De 
Watergroep)

Kwaliteitscontrole Karel Goos, manager Logistiek & Kwaliteit Operaties (Pidpa)

Vraag & antwoord

Slotwoord Brecht Vermeulen, voorzitter (AquaFlanders)

Engagementsverklaring lood

Happy hour Stand AquaFlanders



Materiaalbeleid in Vlaanderen

Eddy Troosters
Clustervoorzitter T&O AquaFlanders en CEO Pidpa
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Materiaalbeleid in Vlaanderen

1. Rol integraal waterbedrijf als productleverancier en assetmanager 

2. Kwalitatieve materialen: kader

3. Uitdagingen & oplossingen

Overzicht
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Rol integraal waterbedrijf

Productleverancier

Impact materiaal 
op product
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Rol integraal waterbedrijf

Asseteigenaar 

Assetmanager

Serviceprovider

Impact materiaal op 
kwaliteit assets
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Kwalitatieve materialen

Innovatie en duurzaamheid zijn hefbomen
• Ecologische voetafdruk

• Circulaire materialen

• Digitale watermeter

• Zwavelbeton buis

• Innovatie bij b.v. infiltratie en hergebruik regenwater

Checkpoints
• Productkwaliteit: Hydrocheck → Europees kader

• Technische eisen: materiaalvoorschriften AquaFlanders

• Rioleringssector: Benor/Copro (certificering)

Levensduur, duurzaamheid & invloed op productkwaliteit
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Uitdagingen

Nieuwe parameters in EU-richtlijn & Drinkwaterbesluit

Bodemverontreinigende stoffen in relatie tot de drinkwaterkwaliteit

Riolering in relatie tot beschermingszones drinkwater



BENOR-certificering

Francine Van Moorter
Voorzitter Rat.Con
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Rat.Con

Rat.Con

• Rationele controle

• Certificatie-instelling voor tankbouw en toebehoren

Benor

• Kwaliteitslabel

Het BENOR-merk in de tankbouw
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Huidige Vlarem II wetgeving

Teksten bijlage 5.17.2 verouderd, onvolledig en onduidelijk

Kwaliteitscontrole afwezig

• Geen tussentijdse (kwaliteits)controle

• Geen garantie op constante kwaliteit

• Alleen zekerheid dat de houder voldoet aan goedgekeurd prototype bij 
betrouwbare constructeurs

• Taxatie juistheid door eindgebruiker onmogelijk

Controle op de bouw is niet gelijk(waardig) voor elk type bouwproduct

Problematiek
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Vlarem II en kwaliteitscontrole

Bijlage 5.17.2: eisen bouw en controle vaste houders

Belgische en Europese normen of code van praktijk aanvaard door 
milieudeskundige

Kwaliteitscontrole:
• “Het uitvoeringsdossier wordt opgesteld door de constructeur en bevat ten 

minste: (…)

• ° de eventuele kwaliteitssystemen waarmee de constructeur werkt (…)”

• “De bevindingen (m.b.t. het uitvoeringsdossier) worden aan de constructeur 
meegedeeld.

In deze mededeling kunnen eventueel supplementaire eisen worden 
opgenomen
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Nieuwe Vlarem II: bijlagen

In voege vanaf 2023

1. Controle op bouw aangeboden model ten opzichte van 
goedgekeurde uitvoeringsdossier 

2. Onderzoek op effectiviteit van voorgestelde 
kwaliteitssysteem

3. Deskundige evalueert kwaliteitssysteem:
• Nazicht klachtensysteem

• Beheersing van afwijkingen

• Kalibratie en onderhoud van toestellen

• Controle van grondstoffen

• Registratie resultaten uitgevoerde controles en bovenstaande nazichten

• Procescontrole
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Nieuwe Vlarem II

Geldigheidstermijn verslag prototypekeurig maximum 5 jaar

Enkel als :
• constructeur beschikt over extern gecontroleerd kwaliteitssysteem

• operationeel gedurende hele termijn van de prototypekeuring 

• dat alle bovenstaande punten omvat

Wijziging of stopzetting extern gecontroleerd kwaliteitssysteem 
vooraf melden 

Deskundige bepaalt of er wordt overgegaan tot tussentijdse 
controles.

Eisen aan kwaliteitscontroles
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Nieuwe Vlarem II

Geen externe controle kwaliteitssysteem constructeur? 
• Bijkomend onderzoek kwaliteitssysteem door deskundige na 1 en na 3 jaar

• Gedetailleerd verslag van uitgevoerde nazichten

Kwaliteitssysteem voldoet niet?
• Constructeur eerst schriftelijk informeren

• Niet tijdig oplossen tekortkomingen leidt tot tijdelijke opschorting of intrekken 
prototypekeuring 

• Opschorting of intrekking overgemaakt aan afdeling bevoegd voor Erkenningen.

Wijzigingen in kwaliteitssysteem worden vooraf gemeld aan de 
deskundige. 
• Deskundige bepaalt afhankelijk van wijzigingen of bijkomende tussentijdse 

controle nodige is

Eisen aan kwaliteitscontroles
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Waarom BENOR?

Belgisch

Kwaliteitslabel

Externe controle kwaliteitssysteem

Vrijwillig merk

Kennis eigen productie vergroot

Alle betrokken partijen kunnen deelnemen

Voor alle tanks
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Waarom BENOR?

Vereenvoudigt clausules van contracten en lastenboeken

Laat toe voorafgaande keuring te vermijden

Vermindert de risico’s op geschillen

Draagt bij tot kwaliteit bouwwerken

Vermijdt deloyale concurrentie door niet-kwaliteit

Voordelen
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Hoe werkt BENOR?

Behandelt aanvragen Benorisatie bouwproduct

Organiseert werkgroepen schrijven toepassingsreglementen (TRA)

Productcertificatie volgens EN17065

Zorgt voor publiciteit

Stelt certificatie instelling (CI) aan

Organiseert technische comités en adviesraden

Beheert publicatie en revisies TRA’s

Beheert website

Voert secretariaat OSO

Aanstelling van sectoroperator (OSO) voor bouwproject

Rat.Con
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TRA schrijven voor bouwproduct

OSO 
contacteert 
betrokken 

partijen voor 
deelname 
werkgroep

Werkgroep 
stelt TRA op

Adviesraad 
controleert en 

geeft 
toestemming 

publicatie

Publicatie op 
de website

Revisies 
kunnen 

aangevraagd 
worden door 

elke betrokken 
partij
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Wat is een TRA?

Publiek document waarin de eisen tot Benorisatie van 
bouwproduct zijn opgenomen

Omvat: 

• Ontwerpeisen

• Initial type testing (ITT)

• Factory production control (FPC)

• Permanente controle

• BENOR-markering
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Wat doet de certificatie-instelling (CI)?

Nazicht correcte toepassing TRA

Constructeur 
dient dossier 

in

CI controleert 
conformiteit 

ontwerpeisen

CI auditeert 
constructeur 

met 
betrekking tot 

ITT en FPC

CI controleert 
conformiteit 

BENOR-
markering

CI voert 
periodieke 
audits uit
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Hoe vraag ik een BENOR-label aan als eindgebruiker?

In een bestek als overheidsinstelling: 
• productcertificatie volgens BENOR of gelijkwaardig volgens ISO 17065

In een offerte als privégebruiker: 
• productcertificatie volgens BENOR of gelijkwaardig volgens ISO 17065
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Uw BENOR

Certificatie-
instelling

Wij gaan ver om u(w) kwaliteit te garanderen.



Materiaalvoorschriften en opleidingen

Gunter Mathieu
Voorzitter werkgroep Materialen AquaFlanders en 

teammanager Assettechnologie De Watergroep
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Invoering van materiaalvoorschriften
Een korte historiek

Normalisatie NBN

EN | ISO | NBN | PTV

1960

Standaardisatiecommissie

2001

AquaFlanders-werkgroep 
‘Materialen’
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Standaardisatie als kwaliteitsborging

Stap 1: Behoeftedetectie & gemeenschappelijk 
belang onderzoeken 

Stap 2: Opmaak nieuwe technische voorschriften 
of actualiseren bestaande voorschriften

1. Minimale mechanische & fysische eigenschappen

2. Functionele testvereisten

3. Hydrocheck-attestering

Stappenplan van AquaFlanders-werkgroep ‘Materialen’
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Uitgangspunten

1. Focus op de lange termijn
Opgelegde materiaalkeuzes: drinkwatertechnisch + 
corrosie-technisch

Langeduurgedrag: degradatiemechanismen onder 
controle

2. Samenwerking & overleg
Met onderzoeksinstellingen & universiteiten

Met de fabrikanten



© AquaFlanders vzw

Uitdagingen
Een praktisch voorbeeld
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Waar vind ik materiaalvoorschriften?
www.aquaflanders.be/materiaalvoorschriften
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Voorbeeld: kunststof T-stuk  WM-configuratie
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Vakopleiding

Doel: drinkwaterkwaliteit 24/7 garanderen

Hoe? Klassikale cursus & schriftelijk examen

Controle via pasjessysteem (5 jaar geldig)

Hygiënisch en veilig werken aan ondergrondse drinkwaterleidingen
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Wat brengt de toekomst?

Ecologische parameters in technische voorschriften?

Samenwerking & kennisopbouw

Modelgoedkeuringsproces

Uitbreiding vakopleidingen



Kwaliteitscontrole

Karel Goos
Manager Logistiek & Kwaliteit operaties Pidpa
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Overzicht

1. Kwaliteitsvolle materialen voor drinkwatertoepassingen: huidige context

2. Richtlijn 2020/2184

3. Hydrocheck

4. Artikel 11

5. Tijdlijn: omzetting artikel 11

6. Procedure voor conformiteitsbeoordeling
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Kwaliteitsvolle materialen voor drinkwatertoepassingen

Uiteenlopende regelingen 
per EU-lidstaat

Regeling voor Vlaanderen

Huidige context

Materialen in contact met drinkwater Toevoegsels en hulpstoffen voor bereiding 
en/of nabehandeling

Hydrocheck = industriestandaard
Certificatie binnen netwerk van experten

Artikel 4 & bijlage IV Besluit 2002/12/13



© AquaFlanders vzw

Richtlijn 2020/2184

Voorkomingsbeleid

Regeling biociden

Europese normen

• Geen limitatieve lijst meer

• Certificeringssysteem voorzien in ontwerpbesluit

Artikel 12: Behandelingschemicaliën en filtermaterialen
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Hydrocheck

Criteria Organisch Metallisch Cementgebonden Glijmiddelen

Positieve lijsten x x x x

Organoleptische tests x - - x

Algemene beoordeling
TOC
Oppervlakteresidu

x
-

-
-

-
-

-
-

Migratietesten x - x -

Microbiële testen x - x x
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Richtlijn 2020/2184

de bescherming van de gezondheid van de mens waarin deze richtlijn voorziet, niet op 
directe of indirecte wijze in het gedrang brengen

de kleur, geur of smaak van het water niet negatief beïnvloeden

microbiële ontwikkeling in het water niet vergroten

niet meer verontreinigende stoffen in het water afgeven dan nodig is voor het 
beoogde doel van het materiaal. 

Artikel 11 - materialen in contact met drinkwater
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Tijdlijn

Omzetting artikel 11

Richtlijn 2020/2184 
van toepassing

Nationale positieve 
lijsten overhandigd

aan ECHA

Procedures en 
methoden voor 

testen en 
aanvaarden

uitgangsstoffen & 
materialen

Eerste Europese 
positieve lijsten
uitgangsstoffen

Commissie 
beoordeelt 

implementatie 
herziene 

Drinkwaterrichtlijn

Eerste herziening 
positieve lijsten

12.01.2021 12.07.2021 12.01.2024 12.01.2025 12.01.2032 2040
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Procedure voor conformiteitsbeoordeling

Wat? Procedure en methode voor testen en 
aanvaarden van eindmaterialen

Hoe? Risicogebaseerd

Wie? Conformiteitsbeoordeling door derde 
partij

• Accreditatie van 
conformiteitsbeoordelingsinstantie

• Aangemelde autoriteit aanduiden

Wanneer? Januari 2024
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Richtlijn 2020/2184 – Bijlage V

Criteria Organisch Metallisch Cementgebonden Email en keramisch

Positieve lijsten Uitgangstoffen 
(organisch)

Metallische 
samenstellingen

Uitgangsstoffen 
(organisch)

Bestanddelen (cement)

Samenstellingen 
(email/keramisch)

Organoleptische tests x - x -

Algemene beoordeling
TOC
Oppervlakteresidu

x
-

-
x

x
-

-
-

Migratietesten

Relevante parameters x x x x

MTCtap x - x -

Onverwachte stoffen x - x -

Lijst van samenstellingen - x - x

Microbiële testen x - x -



Slotwoord

Brecht Vermeulen
Voorzitter AquaFlanders
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Conclusie

Kwaliteit van water is topprioriteit
• Drinkwater

• Bronnen

Belangrijke stappen gezet in materialenbeleid
• Certificatie

• Materiaalvoorschriften

• Kwaliteitscontrole

Verdere implementatie nieuw kader noodzakelijk 
• EU Drinkwaterrichtlijn

Samenwerking tussen alle actoren is cruciaal



Ondertekening engagementsverklaring

Gebruik loodvrije en loodarme materialen in binneninstallaties 
voor drinkwater 
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Het drinkwater dat in Vlaanderen wordt geleverd, moet te allen tijde voldoen aan de 
wettelijk opgelegde kwaliteitseisen voor water voor menselijke consumptie op het punt 
waar het door de abonnee gebruikt wordt. 

De nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn legt daarvoor nu strengere eisen op. Voor lood 
bedraagt de nieuwe norm 5 microgram per liter. Deze moet tegen 2036 behaald worden. 
Samenwerking tussen alle betrokken partijen is noodzakelijk om deze norm te behalen.

Lood in kraanwater is in hoofdzaak afkomstig van de materialen waarmee het water in 
contact komt. Daarom kozen de Vlaamse waterbedrijven er in 2017 resoluut voor om 
loodvrije materialen of loodarme legeringen te gebruiken bij de aanleg van 
drinkwaterleidingen. 

Nu wordt verder gekeken naar binneninstallaties. Bij mensen thuis aan de kraan worden 
immers nog wel af en toe overschrijdingen van de loodnorm gemeten. Dat komt omdat 
in sommige binneninstallaties nog componenten aanwezig zijn die lood afgeven.

De ondertekenaars van deze verklaring gaan daarom het engagement aan om samen te 
werken om de nieuwe norm te behalen. Dat doen zij door bij het ontwerpen en 
aanleggen van nieuwe binneninstallaties voor drinkwater resoluut te kiezen voor 
loodvrije materialen of loodarme legeringen. Ze zullen daarvoor actief inzetten op 
sensibilisering en bewustwording bij hun leden



Contact
www.aquaflanders.be


