Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 maart 2020,
nr. IENW/BSK-2020/45926, tot erkenning van de stichting DMI-EMCI als bedoeld
in artikel 2.31 van de Regeling lozen buiten inrichtingen
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Gelezen de aanvraag van de stichting DMI-EMCI van 16 december 2019,
aangevuld bij e-mail van 20 januari 2020;
Overwegende, dat een erkende instantie moet voldoen aan de voorwaarden die
zijn vermeld in artikel 2.31, tweede lid, van de Regeling lozen buiten inrichtingen;
Overwegende, dat het verzoek van de stichting DMI-EMCI vergezeld gaat van het
certificaat van accreditatie verleend door de Raad voor Accreditatie op 22
augustus 2019, op basis van een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd
in EN ISO/IEC 17065:2012;
Gelet op artikel 2.31 van de Regeling lozen buiten inrichtingen;
BESLUIT:
Artikel 1
De stichting DMI-EMCI wordt erkend, op grond van artikel 2.31 van de Regeling
lozen buiten inrichtingen, omdat zij naar mijn oordeel voldoet aan de
voorwaarden genoemd in dat artikel. De stichting DMI-EMCI is daarmee
gerechtigd de taken te verrichten die in paragraaf 2.5 van de Regeling lozen
buiten inrichtingen aan de erkende instantie zijn verbonden.
Artikel 2
Als de erkende instantie voornemens is de taken die in paragraaf 2.5 van de
Regeling lozen buiten inrichtingen aan de erkende instantie zijn verbonden te
beëindigen, deelt zij dit ten minste drie maanden voor de voorgenomen datum
van beëindiging mede aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 3
De erkenning wordt voor onbepaalde tijd verleend en is niet overdraagbaar.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in
afschrift worden toegezonden aan de betrokken instantie.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze, E.H.S. van Duin, directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien,
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TOELICHTING
De stichting DMI-EMCI heeft een aanvraag gedaan tot erkenning als bedoeld in
artikel 2.31 van de Regeling lozen buiten inrichtingen. Deze stichting heeft
aangetoond dat ze geaccrediteerd is volgens NEN-EN-ISO 17065. Daarnaast heeft
ze kunnen aantonen in staat te zijn te beoordelen of een zuiveringsvoorziening
aan de in de regeling opgenomen eisen voldoet. De stichting DMI-EMCI voldoet
hiermee aan de voorwaarden die in artikel 2.31 van de Regeling lozen buiten
inrichtingen aan erkenning zijn gesteld. Een op grond van dat artikel erkende
instantie is gerechtigd de taken te verrichten die in paragraaf 2.5 van die regeling
aan een erkende instantie zijn verbonden. Die taken houden verband met het
verstrekken van een certificaat van typegoedkeuring voor zuiveringsvoorzieningen
die toiletwater zuiveren aan boord van pleziervaartuigen.
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze, E.H.S. van Duin, directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien,

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit
is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en
Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901,
2500 EX, Den Haag.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich, onder
vermelding van de datum en nummer of kenmerk;
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan
verenigen; en
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het
bezwaarschrift.
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