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A ls gevolg van het Europees
milieubeleid is in het Lozin-
genbesluit bodembescher-

ming en het Lozingenbesluit Wvo
vastgelegd dat vóór 1 januari 2005
alle ongezuiverde lozingen in de bo-
dem en op het oppervlaktewater
moeten zijn gesaneerd. Afgelegen
huizen zijn in de regel uitgerust met
een septic tank van 2 m3 waarin af-
valwater via een natuurlijk proces
min of meer wordt gezuiverd om ver-

volgens te worden geloosd in de bo-
dem of in een sloot. Voor de sanering
van ongezuiverde lozingen zijn twee
lozingenbesluiten relevant. Het zijn
het Lozingenbesluit bodembescher-
ming, gebaseerd op de Wet bodembe-
scherming, en het Lozingenbesluit
Wvo huishoudelijk afvalwater. In bei-
de besluiten, die al enkele jaren oud
zijn, wordt echter uitgaan van een
septic tank van 6 m3 als minimale
voorziening. Dus zouden alle oude
septic tanks moeten worden vervan-
gen door een verbeterde uitvoering
van 6 m3. De Tweede Kamer vindt dit
generieke beleid echter te star en
vroeg de toenmalige milieuminister
Jan Pronk om provincies en gemeen-
ten meer ruimte te geven voor een af-
weging van milieudoelen, kosten en

rendement op lokaal niveau. De Ka-
mer gaat ervan uit dat lang niet over-
al een nieuwe, dus duurdere, septic
tank de beste oplossing is. De vaste
Kamercommissie van Vrom meent dat
het soms verstandiger is om de oude
tanks te handhaven of juist over te
schakelen op geavanceerde systemen
die nog beter presteren dan de
nieuwste generatie septic tanks. 

Wijziging Lozingenbesluiten 
Een jaar geleden toonde oud-minister
Pronk zich al bereid om gemeenten de
sanering van septic tanks naar eigen
inzicht te laten regisseren (zie Intech
mei 2002, pagina 58 e.v.). Maar dan
wel liefst in samenspraak met het
plaatselijke waterschap. De Tweede
Kamer wilde van de minister weten
wanneer hij van plan was het Lozin-
genbesluit bodembescherming daar-
toe aan te passen. Het antwoord daar-
op van zijn opvolger, staatssecretaris
Van Geel, bereikte de Tweede Kamer in
oktober van het vorig jaar. Het Lozin-
genbesluit bodembescherming en het
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk af-
valwater worden aangepast. Het ont-
werp-besluit wijziging Lozingenbesluit
bodembescherming ligt thans voor ad-
vies bij de Raad van State. Naar ver-
wachting kunnen de gewijzigde be-
sluiten in 2003 in werking treden. 

Vrijere aanpak 
Wanneer in samenwerking tussen de
gemeente, het waterschap en de pro-

In 2003 moeten veel gemeenten de knoop doorhakken:
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Den Haag een veel scherper en harder beleid verwacht.
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vincie een integraal plan is uitge-
werkt voor een gebiedsgerichte aan-
pak van het afvalwater in het buiten-
gebied, komt de verplichting van een
septic tank van 6 m3 te vervallen. Al-
thans voor elke individuele lozing.
Dat maakt het mogelijk om via een
gebiedsgerichte optimalisatie te ko-
men tot een aanpak waarbij enerzijds
eventueel in sommige situaties met
een kleinere septic tank kan worden
volstaan, maar anderzijds waar nodig
de bescherming van het oppervlakte-
water via verdergaande zuivering kan
worden gerealiseerd (bijvoorbeeld
met een IBA klasse II of III). Die aan-
passing leidt ertoe dat, wanneer een
integraal gebiedsgericht plan is uitge-
werkt, de inzet van de zuiveringssys-
temen niet meer centraal, maar lokaal
dan wel regionaal wordt aangestuurd.
Vrom heeft over die aanpak met de
betrokken overheden overeenstem-
ming bereikt. Staatssecretaris Van
Geel gaat er overigens vanuit dat het
eventueel plaatsen van kleinere sep-
tic tanks met name voor bestaande
lozingen aan de orde zou kunnen ko-
men. De overgangstermijn voor de
meeste bestaande lozingen verloopt
op 1 januari 2005. De aanpassing
van de regelgeving is ruim voor die
tijd afgerond. Dat betekent dat er,
zelfs bij het op korte termijn plaatsen
van een kleinere septic tank binnen
een integraal plan, geen strijd met
geldende regelgeving ontstaat. Met
andere woorden, de gemeenten mo-
gen vooruitlopen op regelgeving die
ze meer vrijheid geeft op het gebied
van afvalwaterbeheersing in het bui-
tengebied. De Tweede Kamer heeft
zich in december 2002 positief uitge-
laten over de brede zorgplicht nieu-
we stijl voor gemeenten. 

Wet milieubeheer
Zoals in Intech van mei 2002 vermeld
is naar de mening van oud minister
Pronk voor een aanpak die uitgaat
van consensus tussen alle betrokken
partijen niet direct een aanpassing
van de zorgplicht van de gemeenten
in de Wet milieubeheer noodzakelijk.
Staatssecretaris Van Geel deelt die op-
vatting. De bewindsman vindt dan
ook dat met de voorgestane aanpas-
sing van de Lozingenbesluiten voor
de betrokken partijen een werkbare
situatie ontstaat. In haar advies ‘Be-
heer van afvalwater’ heeft de Evalua-
tiecommissie Wet milieubeheer er-
voor gepleit een aanpassing in ieder
geval niet voor 2005 te realiseren. De
commissie vreest dat anders de dis-
cussie daarover de vele lopende in-
spanningen om de voor het jaar 2005
afgesproken doelen te bereiken zou
kunnen doorkruisen. Van Geel is het
eens met dit advies. 

Harder beleid
Naar schatting moeten vóór 1 januari
2005 nog 60.000 percelen op de rio-
lering worden aangesloten en 80.000
percelen van een eigen afvalwaterzui-
vering (IBA) worden voorzien. Het ziet
er niet naar uit dat dit zal worden ge-
realiseerd. Vrom is met een onder-
zoek hiernaar gestart. Van Geel heeft
al wel aangekondigd dat na 2005
vanuit Den Haag een veel scherper en
harder beleid te verwachten is.  

Certificering 
Er is in het afgelopen jaar commotie
ontstaan over de certificering van IBA-
systemen. Gesuggereerd wordt dat de
Europese technische regelgeving op
het gebied van IBA’s er is en dat alles is
geregeld, maar dat de Nederlandse
overheid desondanks haar eigen weg
gaat. Thans zijn beschikbaar de ge-
harmoniseerde Europese norm h-EN
12566-1 voor septic tanks en het con-
ceptontwerp van de voornorm prEN
12566-3 voor de beproeving van IBA’s.
Er is dus nog geen enkel beproevings-
laboratorium dat een notificatie voor
attesteringsonderzoek van de Europe-
se commissie heeft ontvangen. Op dit
moment kunnen dergelijke laboratoria
wel op nationaal niveau een erken-
ning verkrijgen op basis van een
internationale norm die de algemene
eisen bevat voor de competentie van
beproevings- en kalibratielaboratoria.
Dit is in Nederland het geval voor het
Van Hall Instituut in Leeuwarden en
TNO-MEP in Apeldoorn. Het bescher-
mingsniveau bij de invulling van het
milieubeleid valt onder de competen-
tie van de individuele lidstaten. De Eu-
ropese normen zullen dan ook geen
kwantitatieve eisen voor het influent
en effluent van IBA-systemen bevatten.
Dit zal per land moeten worden inge-
vuld. De toekomstige CE-markering
zal dus ook geen automatisch ‘pas-
poort’ voor de plaatsing van IBA’s
binnen de EU zijn. In Nederland is een
serie Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) op-
gesteld waaraan IBA’s afhankelijk van
type en uitvoering moeten voldoen.
De eerste in Nederland gecertificeerde

IBA-systemen worden begin 2003 op
de markt verwacht.  

Aanleg IBA’s
Ondanks de vrijere aanpak die ge-
meenten nu hebben voor het afval-
water in buitengebieden staan zij
voor een gigantische klus. Het moge
duidelijk zijn dat de deadline van
2005 niet zal worden gehaald, on-
danks een straks scherper en harder
beleid vanuit Den Haag. Vele oorza-
ken liggen daaraan ten grondslag.
Ook de marktpartijen hebben daarin
een rol gespeeld. Te lang zijn de za-
ken vooruit geschoven.
Dat neemt niet weg dat de mouwen
nu toch echt moeten worden opge-
stroopt. Er is werk aan de winkel. Ge-
meenten zullen voor de aanleg van
IBA-systemen kiezen voor gecertifi-
ceerde bedrijven. Voor het procescer-
tificaat ‘Aanleg van IBA-systemen’ is er
de BRL K10010 van Kiwa. Drie bedrij-
ven (informatie per 1 januari 2003)
zijn hiervoor thans gecertificeerd: Bal-
last Nedam Infra, Roelofs Wegenbouw
bv en Sallandse Wegenbouw bv. Gaat
het uitsluitend een markt voor wegen-
bouwers worden? Daar waar het in-
stallatietechnische voorzieningen be-
treft binnen de perceelgrens, dus op
het particuliere terrein, zouden de in-
stallatiebedrijven toch ook van de par-
tij moeten zijn, zou je zo denken.
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Informatie: 
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Beoordelingsrichtlijn K10010
Per 1 november 2001 is bij Kiwa de Beoordelingsrichtlijn K10010 "Aanleg van IBA-
systemen" bindend verklaard. In de beoordelingsrichtlijn zijn eisen opgenomen waar-
aan bedrijven die IBA-systemen aanleggen dienen te voldoen. Deze eisen hebben
betrekking op het gehele proces van de aanleg van IBA-systemen, inclusief de aan-
en afvoerleidingen en bij lozing in de bodem de infiltratievoorziening en de toe te
passen materialen. Daarnaast zijn eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem
van de aannemer/installateur moet voldoen. De beoordelingsrichtlijn kan worden
besteld bij Kiwa te Rijswijk, afdeling publicaties, tel. 070-4144507.
Voor nadere informatie en eventuele vragen betreffende deze beoordelingsrichtlijn
kunt u zich wenden tot Kiwa nv Certificatie en Keuringen, ing. B. van der Vegte, post-
bus 70, 2280 AB Rijswijk, tel. 070-4144436.


