
Artikel 1
1. De Commissie vergadert zo vaak
als nodig is voor het goed functione-
ren, maar ten minste één maal per
jaar. 
2. De Commissie kan deskundigen op
een specifiek gebied uitnodigen om
aan één of meer van haar vergaderin-
gen deel te nemen.
3. De Commissie streeft naar het
bereiken van consensus over uit te
brengen adviezen. Wanneer geen con-
sensus kan worden bereikt, kan de
voorzitter beslissen tot besluitvorming
met meerderheid van stemmen. Bij
staken van stemmen beslist de voor-
zitter of zijn plaatsvervanger.
4. Bij onderzoek naar en beoordeling
van de mogelijk aanwezige gevolgen
van materialen en chemicaliën, waar-
voor nog geen (gepubliceerde) metho-
den bestaan, handelt de Commissie
zoveel als mogelijk overeenkomstig de
stand van wetenschap en techniek,
zoals die is vastgelegd in de meest
recente versie van het document ‘De
(ontwikkeling van de) werkwijze voor
individuele beoordeling van stoffen
door de CGCMD en de W4,
CGCMD 02-019’. 
5. Overigens regelt de Commissie zelf-
standig haar werkwijze met inachtne-
ming van het bepaalde in dit regle-
ment. De Commissie legt desgewenst
haar werkwijze nader vast in een
huishoudelijk reglement.

Artikel 2
1. De Commissie laat zich bijstaan
door de Subcommissie Toxiciteit W4.
Deze subcommissie adviseert de
Commissie gevraagd en ongevraagd
ten aanzien van de toxicologische
aspecten van de toelaatbaarheid van
individuele producten.
2. De Commissie kan naast de
Subcommissie Toxiciteit W4 andere
subcommissies instellen. Elke
Subcommissie staat onder voorzitter-
schap van een lid van de Commissie.
3. Taak, samenstelling en werkwijze
van een Subcommissie worden vast-
gesteld door de Commissie.

Artikel 3
De leden van de Commissie zijn ver-
plicht tot geheimhouding tegenover
derden over de door producenten ver-
strekte gegevens ten behoeve van het
opstellen van eisen. 

Artikel 4
1. De leden van de Commissie genie-
ten vergoeding van reis- en verblijf-
kosten volgens de regels van het
Reisbesluit binnenland. 
2. De leden van de Commissie genie-
ten een vacatievergoeding van
€ 235,00 per vergadering.
3. Functionarissen in dienst van het
Rijk en leden van de Commissie die
op andere wijze voor hun aandeel in
de werkzaamheden van de Commissie
worden beloond, zijn van de in het
eerste en tweede lid bedoelde vergoe-
dingen uitgesloten.
4. De uitvoering van de vergoedings-
regeling geschiedt door de secretaris.

Toelichting

Dit reglement dient ter invulling van
artikel 5 van de Regeling materialen
en chemicaliën leidingwatervoorzie-
ning. Het regelt de werkwijze van de
Commissie van deskundigen, bedoeld
in artikel 17h, tweede lid, van het
Waterleidingbesluit, en de vergoeding
van door haar leden gemaakte kos-
ten.

Artikel 1
Vierde lid
De Commissie is de opvolgster van
de Commissie Gezondheidsaspecten
Chemicaliën en Materialen
Drinkwatervoorziening (CGCMD)
die tot 1 januari 2003 belast was met
de uitvoering van de Richtlijn voor
de beoordeling uit een oogpunt van
gezondheid van de kwaliteit van
materialen en chemicaliën voor de
drinkwatervoorziening van de
Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid voor de
Milieuhygiëne (met ingang van 1
januari 2002 opgegaan in het

Inspectoraat-Generaal VROM),
publicatie 94-02. Voor de uitvoering
van haar werkzaamheden hanteert de
CGCMD een document waarin haar
werkwijze ten aanzien van onderzoek
naar en beoordeling van materialen is
vastgelegd en dat regelmatig aan de
stand van wetenschap en techniek
wordt aangepast.
Om de continuïteit in de werkzaam-
heden te waarborgen, neemt de
Commissie de meest recente versie
van dit document, dat bekend is bij
producenten en gebruikers, als uit-
gangspunt voor haar werkwijze.

Artikel 3
Om beoordeling van materialen en
chemicaliën mogelijk te maken dienen
de producenten uitgebreide informatie
te verschaffen over recepten en
samenstellende stoffen. Deze informa-
tie is uit een oogpunt van concurren-
tiebescherming buitengewoon gevoe-
lig. Producenten verstrekken deze
gegevens aan de keurende instellingen
onder toezegging dat daaromtrent
geheimhouding wordt gewaarborgd.
Waar leden van de Commissie bij de
uitvoering van hun taak kennis
nemen van deze gegevens, zijn zij dan
ook verplicht tot geheimhouding.

Artikel 4
Vergoeding van reis- en verblijfkosten
en van vacatiegelden geschiedt op
basis van daarvoor binnen het Rijk
geldende regels. De uitvoering van de
vergoedingsregeling is in handen
gelegd van de secretaris als onderdeel
van zijn reguliere takenpakket. Het
benodigde budget is daarmee onder-
deel van de uitvoeringskosten van het
secretariaat.
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