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I n Nederland is circa 3 procent
van de gebouwen, met name in
buitengebieden, niet aangesloten

op de riolering. Het huishoudelijk
afvalwater uit 112.000 gebouwen
wordt geloosd op het oppervlakte-
water. Nog 48.000 gebouwen lozen
in de bodem. Er zijn twee lozings-
besluiten: op het oppervlaktewater
is het Lozingenbesluit Wvo huis-
houdelijk afvalwater
uit 1997 van toe-
passing. Bodemlo-
zingen worden gere-
geld in het Lozin-
genbesluit bodem-
bescherming uit
1990. Voor beide
geldt dat het afvalwater voor lozing
door een voorziening voor de indi-
viduele behandeling van afvalwater
(IBA) moet worden geleid. Het ont-
werpbesluit wijziging Lozingenbe-
sluit bodembescherming beoogt de
zuiveringssystemen voor lozing in
de bodem te verruimen. 

Gelijkwaardige systemen 
Tot nu mocht huishoudelijk afvalwa-
ter beperkt via een septic tank in een
infiltratiesysteem in de bodem wor-
den geloosd. De eisen daarvoor
staan in de Uitvoeringsregeling. Deze
mogelijkheid blijft bestaan. Nieuw is
dat ook andere, erkende zuiverings-

systemen mogen worden geplaatst.
Officieel luidt voor beperkte lozin-
gen: ‘Voorafgaand aan een lozing in
de bodem wordt het huishoudelijk
afvalwater door een zuiveringssys-
teem geleid, bestaande uit een septic
tank, dan wel een zuiveringssysteem
dat het milieu ten minste op gelijk-
waardige wijze beschermt als een
septic tank, blijkens een kwaliteits-
verklaring die is afgegeven door een
door de Raad van Accreditatie geac-

crediteerde certificerende instelling’.
Iets dergelijks geldt ook voor om-
vangrijke lozingen. Het gaat om uit-
breiding op de voorgeschreven voor-
zieningen van een opgehoogd infil-
tratiebedsysteem, een opgehoogd
filtratiebedsysteem, een zandfilter-
systeem, een oxidatiebedsysteem of
een biorotorsysteem. Er komen nade-
re regels over de kwaliteitsverkla-
ring. 

Twee manieren 
In het huidige Lozingenbesluit bo-
dembescherming worden alleen aan
zuiveringssystemen in de Uitvoe-
ringsregeling nadere eisen gesteld.

Het wijzigingsvoorstel geeft ruimte
aan zuiveringssystemen met een er-
kende kwaliteitsverklaring. De voor-
waarden zijn in de Uitvoeringsrege-
ling vastgelegd, zodat duidelijk
wordt dat de goedgekeurde syste-
men daadwerkelijk aan de eisen vol-
doen. Na de wijziging worden uitslui-
tend niet-gecertificeerde zuiverings-
systemen in de Uitvoeringsregeling
genormeerd. In de praktijk kunnen
daardoor zuiveringssystemen zoals

een biorotorsysteem
of een oxidatiebed-
systeem op twee
verschillende manie-
ren aan de voor-
waarden voldoen.
De systemen vol-
doen aan de eisen

zoals beschreven in de Uitvoerings-
regeling of de systemen zijn gecerti-
ficeerd. Dit geldt overigens niet voor
de infiltratievoorzieningen.  

Gebruik 
In het gewijzigde Lozingenbesluit is
rekening gehouden met het belang
van een goed gebruik. Naast goed
onderhoud is het ook van belang dat
er geen biologisch schadelijke stof-
fen aan het zuiveringssysteem wor-
den aangeboden. Normaliter is dit
niet het geval met huishoudelijk af-
valwater. Maar het gaat fout bij over-
matig gebruik van bijvoorbeeld
agressieve reinigingsmiddelen. Biolo-
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gische processen kunnen dan voor
langere tijd worden verstoord. En dat
principe vormt juist het uitgangspunt
van deze zuiveringssystemen. Bij een
goed werkend zuiveringssysteem is
het effluent nagenoeg reuk- en kleur-
loos.    

Kwaliteitsverklaring
Een erkende kwaliteitsverklaring is
gebaseerd op beoordelingsrichtlij-
nen uit de Uitvoeringsregeling Lo-
zingenbesluit Bodembescherming.
Deze verklaringen moeten zijn afge-
geven door een door de Raad van
Accreditatie geaccrediteerde, certifi-
cerende instelling. De normen wor-
den door het College van Deskundi-
gen IBA-systemen van Kiwa vastge-
steld. Bij zuiveringssystemen met
een erkende kwaliteitsverklaring
vindt een keuring vóór de inge-
bruikname plaats. Zo wordt gewaar-
borgd dat het systeem voor langere
tijd goed functioneert. Dit in tegen-
stelling tot de zuiveringssystemen
waarvoor de (technische) eisen in
de Uitvoeringsregeling zijn beschre-
ven. Daar wordt bij omvangrijke lo-
zingen, naast de keuring vóór inge-
bruikname, ook minimaal eens in de
twee jaar gekeurd door een deskun-
dig bedrijf. 

Helofytenfilters
Voor een lozing in de bodem via een
vloeiveld, bezinkveld, biezenveld of

rietveld was het Lozingenbesluit bo-
dembescherming tot nu toe niet van
toepassing. Een helofytenfilter is een
soort biezen- of rietveld en geldt als
volwaardig zuiveringssysteem. Voor
het Lozingenbesluit Wvo huishoude-
lijk afvalwater wordt een dergelijk fil-
ter als een toepasbaar zuiveringssys-
teem gezien. Helofytenfilters worden
nu onder het regime van het Lozin-
genbesluit bodembescherming ge-
bracht met een kwaliteitsborging
door certificering. Er kunnen dus uit-
sluitend systemen worden geplaatst
die zijn voorzien van een erkende
kwaliteitsverklaring.

Verschil   
De voorgestelde wijziging in regelge-
ving voor bodemlozing verschilt op
één belangrijk punt van de doorge-
voerde wijzigingen voor lozingen in
het water. Voor de laatste categorie
kunnen waterschappen nog nadere
eisen stellen, ten aanzien van de eer-
ste niet. Dit kan nodig zijn om in wa-
terkundig opzicht, kwetsbare gebie-
den extra te beschermen.  
Het kan nog even duren voordat de
wijzigingen officieel een feit zijn.
Omdat het een technische regelge-
ving betreft is melding in Brussel ver-
plicht. Er wordt ondertussen hard ge-
werkt aan de certificatie van IBA-sys-
temen. Kiwa is al klaar en heeft be-
oordelingrichtlijnen opgesteld. Deze
richten zich op septic tanks, IBA-com-

pactsystemen en verticaal door-
stroomde helofytenfilters. Er is een
aparte beoordelingsrichtlijn opge-
steld voor het testen van de zuive-
rende werking van de IBA-systemen
evenals voor de behuizing van de IBA-
systemen voor de materialen beton,
metaal en kunststof. Diverse syste-
men worden op hun zuiverende wer-
king getest bij TNO in Apeldoorn en
bij het Van Hall Instituut in Leeuwar-
den.             

Isso-publicatie  
Wie meer wil weten over IBA-syste-
men kan de Isso-publicatie 70.2 er
op naslaan. Dit werkboek (twee de-
len) behandelt in deel 1 de toepas-
sing van IBA-systemen (wet, regelge-
ving, de theorie over afvalwater, be-
monstering en de beschrijving van
de systemen). Deel 2 handelt over de
aanleg. Het werkboek is van belang
voor installateurs die in aanmerking
willen komen voor de procescertifi-
cering IBA. Op dit moment wordt door
Kiwa de laatste hand gelegd aan de
beoordelingsrichtlijn voor de aanleg
van IBA’s.

Op lozingen op het oppervlaktewater is het lozingenbesluit Wvo huis-
houdelijk afvalwater van toepassing.

Aanvragen  Isso-publicatie: 
Isso, Rotterdam, tel. 010-2065969;
www.isso.nl

Doorsnede van 
een septic tank.


