Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
De Regeling bodemkwaliteit geeft invulling aan de regels met betrekking tot het toepassen van

bouwstoffen, grond en baggerspecie en regelt daarnaast kwaliteitsborging in het bodembeheer, in
de praktijk Kwalibo genoemd. In de Regeling bodemkwaliteit vormen normdocumenten de
grondslag voor het verlenen van certificaten en erkenningen. Normdocumenten zijn niet statisch.
Innovaties, veranderende inzichten alsmede aanpassingen van wet- en regelgeving zijn aanleiding
voor het aanpassen van deze documenten. In verband met diverse wijzigingen en drie nieuwe
normdocumenten wordt de Regeling bodemkwaliteit gewijzigd. Met de wijziging van de regeling
wordt tevens het asbestonderzoek verduidelijkt en wordt

worden de normdocumenten voor

bodemenergiesystemen onder accreditatie gebracht.

2. Wie zijn betrokken?
Bij de totstandkoming van een gewijzigd of nieuw normdocument die in de Regeling
bodemkwaliteit wordt aangewezen, zijn belanghebbenden betrokken. De private
schemabeheerder (bijv. KIWA, SIKB en SBK) hanteert hiervoor een bij reglement vastgestelde
procedure. De belanghebbenden worden door de schemabeheerder betrokken bij de
totstandkoming van het normdocument en de vaststelling. Ook wordt door de schemabeheerder
een openbare consultatieronde georganiseerd. De ILT voert een HUF-toets uit op de
normdocumenten en de regeling. De normdocumenten worden vervolgens - eventueel na
aanpassing – aangewezen in de Regeling bodemkwaliteit. De gewijzigde Regeling bodemkwaliteit
wordt door het ministerie IenW in consultatie gebracht, eenieder kan hierop reageren. Daarnaast
wordt een MKB toets uitgevoerd, deze richt zich bij deze wijziging op de bedrijven die zich
bezighouden met de aanleg, het beheer en het onderhoud van bodemenergiesystemen.

3. Wat is het probleem?
Het certificeren en erkennen van bedrijven vindt plaats op basis van in de Regeling aangewezen
private normdocumenten. Om de uitvoeringspraktijk bij de regelgeving te laten aansluiten, moet
bij wijziging of nieuw normdocument de aanwijzing in de Regeling bodemkwaliteit
dienovereenkomstig worden aangepast. Hiermee vindt het certificeren en erkennen op basis van
de actuele normdocumenten plaats.

4. Wat is het doel?
Met de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit wordt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
van de regelgeving verbeterd en wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen
van Kwalibo. In de regeling aangewezen werkzaamheden mogen namelijk alleen worden
uitgevoerd door erkende personen of bedrijven.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit is noodzakelijk om de regelgeving te laten aansluiten
bij de uitvoeringspraktijk. Wanneer de regeling niet wordt aangepast dan kunnen wijzigingen voor
de verbetering van het systeem van kwaliteitsborging niet worden doorgevoerd.

6. Wat is het beste instrument?
Met het Besluit- en Regeling bodemkwaliteit wordt met een publiek privaat systeem invulling
gegeven aan de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Hiervoor moet de aanwijzing van de
normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit periodiek worden aangepast. Het betreft
bestaand beleid en regelgeving, het instrumentarium blijft met de wijziging van de regeling
ongewijzigd.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Met de aanwijzing van de gewijzigde normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit wordt het
voor alle bedrijven die een werkzaamheid verrichten waarop een normdocument betrekking heeft,
verplicht om hiervoor, naast een certificaat of accreditatie, ook een erkenning te verkrijgen en
zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan het normdocument te houden.
Daarmee wordt beoogd te verzekeren dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd en
dat daarbij geen ongewenste milieugevolgen ontstaan. De kosten kunnen worden doorberekend
in de prijs die voor de werkzaamheden moet worden betaald. Hiermee wordt tevens een gelijk
speelveld beoogd tussen alle bedrijven, om te voorkomen dat bedrijven die vrijwillig een
certificatie of accreditatie hebben verkregen, zich geconfronteerd zien met bedrijven die tegen
een lagere kostprijs kunnen werken omdat ze niet aan de eisen van certificatie of accreditatie
willen voldoen. Hierdoor kan een race tot the bottom plaatsvinden, waarbij de met de
normdocumenten beoogde milieukwaliteit niet kan worden verwezenlijkt. De kosten die uit de
aanwijzing van nieuwe of gewijzigde normdocumenten voortvloeien, zijn weergegeven in de
desbetreffende paragraaf van de toelichting. Het betreft kosten die onder meer voortvloeien uit
het verkrijgen van een certificatie of accreditatie.
De toezichtlasten voor de overheid zullen bij aanwijzing van een gewijzigd normdocument niet
toenemen. Ook niet bij nieuwe normdocumenten aangezien het onder certificaat produceren van
geblazen glasgranulaat, boorgatklei en groutmengsels in de plaats komt van een ander
bewijsmiddel.

