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Wat komt aan de orde  

 Structuur van regelgeving 

 Verplichtingen van bedrijven  

 Verplichtingen van inspectie-instellingen 

 Straks: de Omgevingswet    
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Structuur wetgeving   

Wet 

Besluit  

Regeling  
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Miliewetgeving    

Wet 
milieubeheer 

Activiteitenbesluit 
(en andere besluiten)  

Activiteitenregeling  

(en andere regelingen) 
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Algemene regels en vergunningen 

 Algemene regels 

 de eis staat in wet / besluit / regeling zelf 

 de eis is op iedereen van toepassing  

 Vergunning  

 de eis staat in de vergunning zelf 

 de eis is alleen voor de vergunninghouder 
van toepassing  

 Steeds meer uitgaan van algemene regels, 
steeds minder (milieu-)vergunningen  

- 1990: ca 100.000 milieuvergunningen  

- 2017: ca 5.000 milieuvergunningen  

- 2019: ?  
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Normeren  

 Regelgeving verwijst naar normdocumenten  

verplicht te hanteren 

 Vele beheerders en vormen  

 

 

 

 

 

 

 

 Beheer in colleges (in dit geval 
Accreditatiecollege bodembescherming) 

 

 regelgeving bodembescherming 170207 7 

Beheerder  Document  Onderwerp  

NEN NEN Allerlei  

NEN PGS Norm voor externe 
veiligheid  

SIKB AS + protocol Norm voor inspectie  

SIKB, CI BRL + protocol  Norm voor certificatie 
(aanleg en herstel) 
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Verplichtingen bedrijven   

 Vergunning (mede gebaseerd op NRB) 

 

 Activiteitenbesluit + Activiteitenregeling  
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Verplichtingen inspectie-instelling  

 Accreditatie  

 Erkenning 

 Werken conform AS 6800 

 

 

 Inspecteren zonder erkenning is verboden en 
strafbaar 

 Inspecteren in strijd met AS 6800 is verboden 
en strafbaar  
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Accreditatie 

 Competentie 

 Werkwijze + criteria voor goed-/afkeuren  

 Eisen aan (kritische) apparatuur  

 Onafhankelijkheid (type A) 

 Uitgewerkt in:  

 ISO 17020 

 AS 6800  

 RvA-documenten (met name T18) 

 

 Licentie voor gebruik AS 6800: SIKB  

 Accreditatie wordt verleend door: RvA 

 Toezicht wordt uitgevoerd door: RvA 
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Erkenning inspectie-instelling    

Wet 
milieubeheer 

Besluit 
bodemkwaliteit 

Regeling bodemkwaliteit 
+ normdocument (in dit 

geval AS 6800) 
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Erkenning  

 ‘vergunning’ 

 voorwaarde voor erkenning: 

 accreditatie  

 ‘geen opsporingsdossier’  

 Basis: Regeling bodemkwaliteit 

 Register van erkende bedrijven: 
www.rwsleefomgeving.nl   

 Erkenning verleend door: RWS Leefomgeving 
(Bodem+)  

 Toezicht door: ILT  

 Bodem  

 Vervoer gevaarlijke stoffen  
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http://www.rwsleefomgeving.nl/


Accreditatie en erkenning per 
protocol 

 Artikelen 3.35 en 3.36 Activiteitenregeling 

 

 Controle werking KB (6801) 

 Controle op water en bezinksel en elektrische 
geleidbaarheid (6802) 

 Controle aarding en potentiaalvereffening (6803) 

 Keuring ondergrondse opslagtanks (6811) 

 Inwendige beoordeling (6811) 

 Controle op dichtheid (6811) 

 Uitvoeren stroomopdrukproef (6811) 
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Microbiologische controle  

 Bedrijf: niet wettelijk verplicht  

 Inspectie-instelling:  

 Accreditatie  

 Geen erkenning  

 

 Onderzoek in uitvoering naar effecten MIC.  

 Wat is schadeverwachting?  

 Zijn keuringstermijnen nog juist?  

 Wat is de juiste werkwijze?  

regelgeving bodembescherming 170207 18 



 

regelgeving bodembescherming 170207 19 



 

regelgeving bodembescherming 170207 20 



Wat komt aan de orde  

 Structuur van regelgeving 

 Verplichtingen van bedrijven  

 Verplichtingen van inspectie-instellingen 

 Straks: de Omgevingswet    

regelgeving bodembescherming 170207 21 



Omgevingswet  

 Samenvoeging van 22 wetten en > 100 
besluiten in  

 1 wet  

 4 besluiten  

 Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, 
Waterwet, Woningwet, Wet RO, 
Natuurbeschermingswet, Boswet, etc……. 

 

 Bedrijven: start op zijn vroegst juli 2019  

 Inspectie-instellingen: start op zijn vroegst 
2022 
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Omgevingswet: 4 besluiten  

Besluit  Inhoud  

Omgevingsbesluit  Instructies voor de overheid 
(taakverdeling, procedures) 

Besluit Kwaliteit 
Leefomgeving  

Eisen aan ruimte 
(ruimtelijke plannen, 
zonering)  

Besluit Activiteiten 
Leefomgeving (BAL) 

Eisen aan bedrijven  

Besluit Bouwactiviteiten 
Leefomgeving  

Eisen aan bouwen 
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Voorgenomen wijzigingen BAL 

 Terminologie: ‘inrichting’ verdwijnt  wordt 

‘activiteit’ 

 

 Bedrijfsriolering: certificering aanleg en 
periodieke keuring (indien aangesloten op 
vloeistofdichte voorziening) 

 

 Tanks: vervallen van de verplichte certificering 
BRL K903 voor bovengrondse opslagtanks PGS 
klasse 3 en 4 
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 Helpdesk  

Vragen?  

regelgeving bodembescherming 170207 25 


