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Rijkswaterstaat 

Programma 

 

• Verschillende beelden van hetzelfde 

 

• Nut en noodzaak van Essentiele eisen 

 

• Reikwijdte van de Essentiele eisen - ILT 

 

• De rol van andere partijen 

 

• Ambitie: Op weg naar hetzelfde beeld van hetzelfde 
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Rijkswaterstaat 

Hoe gaat het met de kwaliteit van de uitvoering? 
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Rijkswaterstaat 
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Rijkswaterstaat 

Doelstelling 

• kwaliteit van werken en naleving van regelgeving bewerkstelligd door 

een optimale mix van private borging en publiek toezicht 
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Rijkswaterstaat 

Nut en noodzaak essentiële eisen 

Onderdeel van die optimale Mix 

 

Negatieve benadering: 

• Ervaren dubbel toezicht 

• Onvoldoende gericht op zaken die er toe doen 

• Onvoldoende vertrouwen in goed functioneren privaat systeem 

 

Positieve benadering: 

• Verkleinen van de overlap tussen publiek en privaat 

• Focus in het publieke toezicht op zaken die er toe doen 

• Versterken privaat systeem, impuls aan naleefgedrag 
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Rijkswaterstaat 

Reikwijdte essentiële eisen? 

• De essentiële eisen richten zich uitsluitend tot de ILT 

 

• DUS: 

– Certificering en erkenning blijft zoals het is. 

– Certificaathouders moeten zich nog steeds conformeren aan het 
gehele normdocument 

– CI’s houden toezicht op gehele normdocument 

– ILT houdt toezicht op de erkenning 

– ILT houdt toezicht op essentiële eisen, niet meer op gehele 
normdocument 

– Bevoegd gezag houdt toezicht op de toepassing, sanering, 
inrichting. 
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Rijkswaterstaat 

Vastlegging Essentiële eisen 

• Document EE vastgesteld door SIKB 

 

• Betreft selectie van eisen uit de bestaande documenten 

 

• EE aangewezen in Rbk, internetconsultatie loopt 
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Rijkswaterstaat 

Andere actoren 

• Schemabeheerders 

 

• Opdrachtgevers 

 

• Lokale toezichthouders 

 

• Certificaathouders 

 

• CI’s 

 

• Rol ILT en RvA naar CI’s 

 

• Wetgever 
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Rijkswaterstaat 

Ambitie: wat bindt ons – hetzelfde beeld 

• Niemand is tegen kwaliteit! 

 

• Iedereen wil een goed functionerend stelsel! 

 

• Een legitieme ondernemer wil een gelijk speelveld (en de handhaver 
ook!) 

 

• Een handhaver wil effect sorteren (en dat verwacht die legitieme 
ondernemer) 

 

• Niemand wil ruzie met de handhaver (en zo ziet hij/zij het graag). 
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Rijkswaterstaat 

Ambitie:  

• Het gaat goed met de 
uitvoering, er wordt 
kwaliteit geleverd en 
men houdt zich goed 
aan de regels! 
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