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Opsteller 

Marga Bogaart (IHW, secretaris EG-Chemie) 

Onderwerp 

Overleg Expert Groep Chemie  

Notulist 

Sigrid Hendrikse (IHW) 

Datum en plaats overleg 

12-05-2022, 14:00 uur 

Voorzitter 

Mohamed Adahchour (Eurofins) 

Kenmerk  

Via Teams 

Genodigden 

Marjanne van den Berg (Synlab) 

Mohamed Adahchour (Eurofins) 

Ferry van Tol (Aqualab Zuid) 

Jeroen Schelhaas (WS Hunze en Aa’s) 

Ingrid Bakker (RWS) 

Iris van Dijk-Berghuis (RWS) 

Ronny Bosch (Vitens) 

Simone van Dam (HHNK) 

 

Agendaleden: 

Pieter van der Mossel (Wetterskip Fryslân) 

Ton van Leerdam (KWR) 

Optioneel genodigde, Indieners wijzigingsvoorstellen: 

IHW: W-2111-0018 

Roelof Zwaan (Terra-index): W-2112-0008, W-2203-0004 

Herman Roebersen (Al-West): W-2201-0010 

Ronny Bosch (Vitens): W-2202-0016 

Ferry van Tol (Aqualab-Zuid): ter info W-2202-0007 

 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter van dit overleg is Mohamed Adahchour. Indien er agendapunten zijn ingestuurd n.a.v. van de 

uitnodiging van dit overleg zullen we deze invoegen.  

Er zijn nieuwe Expertleden aangeschoven mogelijk kunnen die zich voorstellen.  

 

2. Mededelingen 

• Nu nog weer digitaal, het volgende overleg hopelijk live. 

• Marjanne haar laatste keer aanwezig bij dit overleg.  

• Ook Jeroen is voor het laatst aanwezig bij dit overleg 

• Het jaarverslag is online te vinden zie Jaarverslag 2021 online | Informatiehuis Water (ihw.nl). Zodat jullie 

het door kunnen geven aan jullie leidinggevende. 

• Er is veel vraag naar de parameterlijsten. Let wel deze heten sinds de vorige update “Hulplijsten 

gegevensuitwisseling…..” en zijn te vinden op Hulplijsten gegevensuitwisseling - AQUO. Geef het door 

aan je achterban. 

• Wijziging van datumformat en status in alle domeintabellen (W-2202-0018). >> Datumformat op Aquo 

Wiki wordt overal als jjjj/mm/dd genoteerd. De status wordt voortaan afgeleid van datum begin/eind 

geldigheid en genoteerd als Geldig en Vervallen. (Achtergrond info: memo uit 2018 naar TW over 

veranderen statussen van Gepubliceerd naar Geldig en Historisch naar Vervallen.) 

 

3. Actiepunten uit vorig overleg 

Uit het verslag van het vorig overleg dd 2021-10-14, te vinden op www.aquo.nl. 

https://www.ihw.nl/jaarverslag-2021-online/
https://www.aquo.nl/index.php/Hulplijsten_gegevensuitwisseling
https://www.aquo.nl/index.php/Expertgroepen
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nummer Actiepunten Uitvoerende 
Status-
datum 

Status 

20210520-05 
Juiste groepsindeling bedenken voor 
Hoedanigheden van golflengtes. 

Ferry / Marga 
20-5-2021 
12-05-2022 

Zie RfC W-2202-0007, wat 
hier enkel ter info wordt 
besproken 

20211014-01 
Bij Aqualysis nagaan of daar nog een 
EG-Chemie lid beschikbaar is.  

Marga 
12-05-2022 Niet Meer 

achteraangegaan, nu we 2 
nieuwe leden hebben. 

20211014-02 

W-2108-0010, Parameter uit elkaar 
trekken, waarin de HDH van de 
koolwaterstofketens zijn verwerkt.  
>> In het RfC toevoegen hoe er dan 
moet worden uitgewisseld. 

Marga 

12-05-2022 Uitgevoerd. 

20211014-03 
IHW informeren wie er de 
omrekenfactor in de domeintabel 
eenheid gebruiken. 

Gerard/ Ciska 
12-05-2022 Info van Ciska ontvangen 

20211014-04 
Simone van Dam benaderen over lid 
worden van de EG-chemie. 

Marga 
12-05-2022 Uitgevoerd, en Simone is nu 

EG-Chemie lid 

20211014-05 
Ciska informeren over de TW en 
introduceren bij Roeland Heuff. 

Marga 
12-05-2022 Uitgevoerd. 

     

  

4. Wijzigingsvoorstellen 

Elk wijzigingsvoorstel wordt in slechts één expertgroep behandeld (ter advies voorgelegd). Alle 

wijzigingsvoorstellen kunt u inzien op de Aquo-sharepoint1. Alle wijzigingsvoorstellen voor de komende 

updateronde vindt u in het menu links, onder Updateronde: 2022-06. Hier staan zowel de al doorgevoerde kleine 
wijzigingen als ook de nu ter advies voorgelegde wijzigingsvoorstellen aan de diverse EG’s. U kunt sorteren en 
selecteren per kolomkop. 
 
De 5 wijzigingsvoorstellen die in dit overleg worden voorgelegd aan deze expertgroep vindt u in het menu links, 

onder Te bespreken in: EG Chemie. 

 
Ter discussie 2 kleine wijzigingsvoorstellen 
- Een vraag die al eerder naar de expert-leden is gestuurd betreffende W-2203-0002, het toevoegen van 

“petrogene koolwaterstof” aan domeintabel Parameter. Is dit gelijk aan minerale olie, of is dit een specificatie. 
Is hier een goede definitie van te vinden?  (de definitie van minerale olie zou ook beter kunnen)  

- En W-2112-0004 “vrij opgeloste fractie”. Wat wordt hier precies bedoeld of is dit gelijk aan “opgeloste fractie” 
 

TER INFO:  
Één RfC wordt ter info voorgelegd, omdat het ook Chemie betreft. Deze wordt ter advies voorgelegd aan de EG-
Ecologie. W-2202-0007, Wijzigen van groep van de golflengtes in de domeintabel Hoedanigheid.  
 

 

5. Gebruik van speciale karakters in Aquo-codes van de Chemische stoffen 

Er zitten een aantal speciale karakters in sommige Aquo-codes van de Chemische stoffen. In het verleden is 

afgesproken dit niet te gebruiken in de code. Let wel in de zelfde domeintabel was het wel toegestaan bij de 

Grootheid, Typering en Object. Hoe dit te handhaven?  

 

6. Rondvraag 

 
1 Op de Aquo-sharepoint dient u in te loggen met een gastaccount: Inlognaam: aquogast@gmail.com Wachtwoord: gastaquo2018, of vraag een 

persoonlijk account aan zodat u geattendeerd kunt worden op RfC’s die voor u van belang zijn. Let wel, indien uw organisatie niet werkt met Office 
365 zal de Aquo-sharepoint niet werken. Dit is op te lossen door een specifiek persoonlijk account aan te vragen bij de servicedesk van IHW 
waarbij u aangeeft dat u geen Office 365 gebruiker bent.  

https://www.aquo.nl/file_auth.php/aquo/c/c7/VER_EG_Chemie_20200514.pdf
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/202206.aspx?viewpath=%2Fsites%2Faquo%2FWijzigingsvoorstellen%2FForms%2F202206%2Easpx
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Chemie.aspx
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Gelegenheid tot het stellen van vragen wat dit overleg aangaat. 

7. Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend overleg staat gepland op donderdag 13 okt. 2022, live in Amersfoort met voorzitter Ingrid Bakker. 

 

Doel van de Expertgroep zie www.aquo.nl en zie het wijzigingsproces 

 

 

Roulerend voorzitterschap EG chemie 

Bij een geannuleerd overleg blijft de voorzitter staan voor een volgend overleg. 

Als men een overleg NIET kan voorzitten, regelt men zelf een andere voorzitter door te ruilen o.i.d. 

Vóór het overleg vindt er afstemming plaats over het overleg met IHW en de voorzitter.  

 

datum Voorzitter 

2022-mei Mohamed Adahchour (Eurofins) 

2022-okt Ingrid Bakker (RWS) 

2023-mei Jeroen Schelhaas (WS Hunze en Aa’s) 

2023-okt Ronny Bosch (Vitens) 

2024-mei Simone van Dam (HHNK) 

2024-okt    Vacant       (Synlab/SGS) 

2025-mei Ferry van Tol (Aqualab Zuid) 

2025-okt Iris van Dijk (RWS) 

  

 

 

https://www.aquo.nl/index.php/Expertgroepen
https://www.aquo.nl/index.php/Wijzigingsproces_toelichting

