
Panden in het buitengebied die niet op
de riolering zullen worden aangesloten,
dienen het afvalwater ter plaatse te
behandelen. De wettelijke regelingen
hiervoor zijn opgenomen in de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren en
in de Wet bodembescherming. 
Ter ondersteuning van deze regelingen
stelt het Kiwa in opdracht van de
minister van VROM een systeem op
voor de kwaliteitsborging van systemen
voor de individuele behandeling van
afvalwater (IBA’s). Dit kwaliteitsbor-
gingssysteem zal voor een landelijke
erkenning worden aangemeld bij de
Raad voor Accreditatie. Er zijn diverse
redenen om een systeem voor de kwali-
teitsborging op te zetten. Zo geeft het
de wetgever en de handhavers de moge-
lijkheid de in de wet gegeven mogelijk-
heid om nadere eisen te stellen, te con-
cretiseren. Het systeem verzekert de
eigenaren van de deugdelijkheid van
een gecertificeerde IBA. De leveranciers
en de andere belanghebbenden hebben
met dit systeem een basis om IBA’s
onder gelijkwaardige condities op de
markt aan te bieden. Hierbij wordt uit-
gegaan van de prestatie-eisen zoals die
door de CUWVO voor niet kritische,
kritische en zeer kritische gebieden zijn
vastgesteld.
Het ’College van Deskundigen IBA-sys-
temen’, waarin de belangrijkste markt-
partijen zijn vertegenwoordigd, inge-
steld door Kiwa onder toezicht van de
Raad voor de Certificatie, beheert de
uitvoering van deze certificatieregeling.
Een onderdeel van de kwaliteitsborging
is een attest-met-productcertificaat, dat
wordt afgegeven over de werking en
uitvoering van de IBA-systemen. Voor
de attestering wordt een IBA-systeem
onder geconditioneerde omstandighe-
den gedurende ca. een half jaar getest
op zijn werking. Ook extreme belastin-
gen van de IBA maken deel uit van de
test. 

In Nederland is de afgelopen jaren veel
onderzoek op praktijkschaal aan IBA’s
uitgevoerd. Om tijd te winnen en geld
te besparen, is besloten om leveranciers
van IBA’s éénmalig de gelegenheid te
bieden nu reeds beschikbare resultaten
van praktijkonderzoek in het licht van
de attestering te laten beoordelen. Een
klein team van deskundigen zal de
ingediende gegevens beoordelen en
adviseren over de erkenning van onder-
delen van de beproevingsresultaten als
bewijsvoering dat aan onderdelen van
het attesteringsonderzoek reeds is vol-
daan. Dit zal plaatsvinden onder auspi-
ciën van genoemd College waarbij de
ontwerp-Beoordelingsrichtlijn K10002
Attestering IBA-systemen (beschikbaar
medio oktober) uitgangspunt zal zijn.
Alleen goed beschreven en goed gedo-
cumenteerd onderzoek komt hiervoor
in aanmerking. Het resultaat kan zijn
dat onderdelen van het uitgevoerde
onderzoek in pilotprojecten kunnen
worden erkend in het kader van het
attesteringsonderzoek waardoor dit ver-
sneld kan worden uitgevoerd. 
Tegen de uitspraken van het College
van Deskundigen IBA systemen over
de beoordelingsresultaten is geen
beroep mogelijk.
Te beoordelen onderzoeksresultaten
kunnen tot 4 weken na publicatie in de
Staatscourant worden ingediend door
de producent/leverancier van IBA-syste-
men of zijn vertegenwoordiger bij 
Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen
dhr. C.H.J. Elzenga
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij
dhr. C.H.J. Elzenga (070-4144483),
mevr. S.G.J. Rasenberg (Kiwa, 070-
4144457) of dhr. G. Martijnse (VROM,
070-3394281). 
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