Uit de orginele Nota van toelichting bij het Activiteitenbelsuit, d.d. 1-1-2008
§ 3.3.3 Tandheelkunde en tandtechnische bewerkingen
Artikel 3.26
Almagaamafscheiders moeten op grond van dit artikel voldoen aan de
NEN-EN-ISO 11143. Dit is de Nederlandse versie van de Europese norm
EN ISO 11143 met dezelfde status. Essentie van deze norm is dat
amalgaamafscheiders een afscheidingsrendement van ten minste 95%
moeten hebben. Dit rendement wordt bepaald volgens de testmethode
beschreven in de norm. Dit is een aanzienlijke vereenvoudiging ten
opzichte van de regelgeving voor almagaamafscheiders in het Besluit
tandartspraktijken milieubeheer. Volgens dat besluit moest de leverancier
van een nieuw model amalgaamafscheider deze afscheider uitgebreid
laten testen bij speciale, bij name genoemde, instellingen. Aan de hand
van dat testrapport moest het ministerie van VROM desbetreffende
amalgaamafscheider opnemen in de Regeling amalgaamafscheiders
tandartsenpraktijken (Staatscourant 1998, 5). Hierin werden alle goedgekeurde
amalgaamafscheiders opgesomd. Ook kon een amalgaamafscheider
erkend worden na een zeer uitgebreide testprocedure te volgen
die was voorgeschreven op grond van de Regeling testmethoden
amalgaamafscheiders (Staatscourant 1998, 5).

§ 6.12 Overgangsrecht tandheelkunde
Artikel 6.23
In artikel 3.26 is bepaald dat amalgaamafscheiders dienen te voldoen
aan de NEN-EN-ISO 11143. Essentie van die norm is dat amalgaamafscheiders
een afscheidingsrendement van ten minste 95% moeten
hebben. Dit wordt bepaald volgens de testmethode beschreven in de
norm. Ook in de voorgaande regelgeving was een afscheidingsrendement
van 95% het uitgangspunt. De bepalingsmethoden van het afscheidingsrendement
in de NEN-EN-ISO 11143 verschilt echter van de bepalingsmethode
die op grond van het Besluit tandartspraktijken milieubeheer in
de Regeling testmethoden amalgaamafscheiders was opgenomen,
waardoor een beperkt aantal bestaande, oudere amalgaamafscheiders die
wel aan de vereisten van dat besluit voldeden, niet aan de NEN-EN-ISO
11143 voldoet. Voor het overgrote deel van de tandartspraktijken heeft de
wijziging in de bepaling van het afscheidingsrendement dus geen
gevolgen, omdat hun amalgaamafscheiders reeds voldoen aan de
NEN-EN-ISO 11143. Het beperkte aantal tandartspraktijken, waarvan de
amalgaamafscheider niet voldoet aan de nieuwe norm, zal binnen een
overgangstermijn van 3 jaar over moeten gaan op een nieuwe afscheider.
Dit is ook redelijk gezien de ontwikkeling van BBT.
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