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Opsteller 

Marga Bogaart (IHW) 

Onderwerp 

Overleg EG Chemie  

Notulist 

Sigrid Hendrikse (IHW) 

Datum en plaats overleg 

14-10-2021, 14:00 uur 

Voorzitter 

Marjanne van den Berg (Synlab) 

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) 

 

Agendaleden: 

Pieter van der Mossel (Wetterskip Fryslân) 

Ton van Leerdam (KWR) 

 

Optioneel genodigde, Indieners wijzigingsvoorstellen: 

Ferry van Tol (Aqualab-Z): W-2105-0009, W-2105-0012 

Marchel van Duin (HHRS Rijnland): W-2106-0012 

Ciska Overbeek (HHRS Stichtse Rijnl.): W-2105-0002 

Bart Bos (HHRS Hol.N.kwart.): W-2105-0019 

Luit Koens (WLN): W-2108-0005 

Hinne Reitsma (IHW): W-2109-0012 

IHW: W-2109-0013, W-2108-0010 

 

Optioneel genodigde, behandelaar wijzigingsvoorstellen: 

Toon de Rouw: W-2012-0008, W-2105-0002, W-2106-

0019. 

Marga Bogaart: de overige Rfc’s. 

 

1. Opening 

De voorzitter van dit overleg is Marjanne v.d. Berg. Nog steeds digitaal, maar heeft misschien ook zo zijn 

voordeel. Indien er agendapunten zijn ingestuurd n.a.v. van de uitnodiging van dit overleg zullen we deze 

invoegen.  

Doordat er ondertussen nieuwe Expertleden aangeschoven zullen we een voorstelrondje doen  

 

2. Mededelingen 

• Live vergaderen mag weer. Wat wil men? 

• Het voornemen is om IHW en de Aquo-standaard breder bekend te maken bij leidinggevenden van EG-

leden door het jaarverslag van IHW ook aan hen te sturen. Daarvoor zouden we graag de 

emailadressen ontvangen. 

• De “parameterlijst….” gaat met deze aankomende update gewijzigd worden qua naam.  

• Oud RfC W-1805-0020, wordt eindelijk doorgevoerd.  

• Zoals eerder gemeld zullen de Aquo-DS en Aquo-lex vanaf de voorlaatste update 2021-06 niet meer 

worden bijgehouden. Ze waren tot op heden nog wel te benaderen, maar ook dat gaat vervallen na de 

update van 2021-12. Alle up to date gegevens van de Aquo-standaard zijn te vinden op www.aquo.nl 

 

 

3. Actiepunten uit vorig overleg 

Het verslag van het vorig overleg dd 2021-05-20 staat op www.aquo.nl. 

http://www.aquo.nl/
https://www.aquo.nl/index.php/Expertgroepen
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nummer Actiepunten Uitvoerende 
Status-
datum 

Status 

20210520-01 
Vraag terugleggen over onderscheid 
strandafval W-2012-0004. 

Marga 
14-10-2021 Is teruggekoppeld. 

20210520-02 

Wijziging W-2012-0008 
herbeoordelen, betreffende de 
rapportagegrens. En zsm schriftelijk 
voorleggen aan de EG-leden. 

Marga / Toon 

14-10-2021 Is voorgelegd aan de EG-
leden en staat nu weer op 
de agenda onder 
wijzigingsvoorstellen. 

20210520-03 
Omschrijving van ….-oxon-… nagaan 
W-2104-0008 

Marga 
14-10-2021 Aangepast en doorgevoerd 

20210520-04 
Eigen CASnr controleren in vergelijk 
met de Aquo gebruikte CASnr’s 

allen 
14-10-2021  

20210520-05 
Juiste groepsindeling bedenken voor 
Hoedanigheden van golflengtes. 

Ferry / Marga 
14-10-2021 Zie agendapunt 5 van vorig 

verslag. 

  

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: 2021-12. Hier staan zowel de al doorgevoerde kleine 
wijzigingen als ook de nu ter advies voorgelegde wijzigingsvoorstellen aan de diverse EG’s. 
 
De wijzigingsvoorstellen die in dit overleg worden voorgelegd aan deze expertgroep vindt u in het menu links, 

onder Te bespreken in: EG Chemie. 

 
Er waren al een 6-tal RfC’s op 2-9-2021 naar jullie als expert-leden chemie toegestuurd, 3 ter discussie en 3 ter 
advies. Daar zijn bijgekomen, 3 ter advies en 1 ter discussie én 1 RfC die ook in het vorige overleg al eens 
besproken is geweest. Zie onderstaand overzicht.  
 

W-2012-0008 definities en toelichting aantoonbaarheidsgrens e.a. ter discussie Is in het vorig overleg al 
ter sprake geweest. 

W-2105-0009 Trans- en cis-propiconazol CASnr 60207-90-1 ter discussie op voorhand verstuurd 

W-2106-0012 Omschrijving PFOS e.a. gelijktrekken ter discussie op voorhand verstuurd 

W-2108-0010 uit elkaar trekken van ChemischeStof incl HDH 
binnen de domeintabel Parameter 

ter discussie op voorhand verstuurd 

W-2105-0002 wijzigen Parameter/Typering Code “STOFPR_33-
45”  in STOFPR_34-45 

ter advies op voorhand verstuurd 

W-2105-0019 wijzigen verouderd CASnr metoprolol ter advies op voorhand verstuurd 

W-2108-0005 Wijzigen verouderd CASnr ofloxacine ter advies op voorhand verstuurd 

W-2105-0012 Wijzigen div CASnrs. ter advies  

W-2106-0019 Wijzigen definitie van langelier index in Aquo-
begrippen 

ter advies  

W-2109-0012 Wijzigen CASnr (85535-84-8 ipv NVT) bij 
sC10C13Clakn 

ter advies  

W-2010-0003 Toevoegen van onduidelijke stof, of bestaat het al?  Ter discussie  

W-2109-0013 Domeintabel Eenheid, aanpassen dimensie, groep 
en omrekenfactor ter info en mogelijk code 
aanpassen ter discussie 

ter info en ter 
discussie 

 

 
 

 

 
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/202112.aspx?viewpath=%2Fsites%2Faquo%2FWijzigingsvoorstellen%2FForms%2F202112%2Easpx
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/EG%20Chemie.aspx
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5. Rondvraag 

Gelegenheid tot het stellen van vragen wat dit overleg aangaat. 

6. Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend overleg staat gepland op donderdag 12 mei 2022. 

 

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

 

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

