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Inleiding
Volgens Verordening (EG) 852/2004, bijlage II hoofdstuk VII moeten alle
exploitanten van levensmiddelenbedrijven drinkwater in voldoende hoeveelheden
voorhanden hebben wanneer moet worden gewaarborgd dat de levensmiddelen
niet worden verontreinigd. Dit is een basisvoorwaarde. In dit informatieblad wordt
aangeven op welke wijze de NVWA deze verplichting invult in de praktijk, waarbij
sprake kan zijn van leidingwater, eigen water (bron) of gerecycled water.
Uitgangspunten
• Het bedrijf is verantwoordelijk, erkend of niet-erkend, om aan de doelstelling
van de Verordening te voldoen.
• De NVWA houdt toezicht/controleert of het doel gehaald wordt.
• De drinkwatereis geldt voor water dat:
- gebruikt wordt als proceswater dat direct in contact kan komen met
levensmiddelen;
- gebruikt wordt als ingrediënt in levensmiddelen.
• Indien water gebruikt wordt voor levering aan derden of als drink- en waswater
voor personeel, dan valt het toezicht onder de Inspectie Leefomgeving en
Transport.
Wanneer wordt voldaan aan de drinkwatereis?
Indien een bedrijf uitsluitend leidingwater gebruikt en er geen verdere
beheersmaatregelen door het bedrijf nodig zijn.
Als er sprake is van water uit een eigen bron, water dat wordt hergebruikt,
voorraadtanks, nabehandeling, een complex waterleidingnet of een stringenter
regime voor EG erkende bedrijven vanuit HFAA missies of vanwege eisen gesteld
t.b.v. export naar 3e landen dan moet het bedrijf aan de onderstaande
voorwaarden voldoen:
• Het bedrijf toont aan dat het water voldoet aan de normen van de
Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit (wat een invulling is van Richtlijn
98/83/EG), inclusief de bijbehorende meetprogramma’s, óf;
• Het bedrijf hanteert Richtlijn 98/83/EG als kenbron, waarbij de risico’s van
mogelijke afwijkingen ten opzichte van de Richtlijn met de HACCP-beginselen
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worden beheerst. Het gebruik van dit water mag geen nadelige gevolgen
hebben voor de deugdelijkheid van het levensmiddel als eindproduct.
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Voor een toelichting kunt u contact opnemen met de meldkamer van de NVWA.
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