
IBA staat voor individuele behandeling van afvalwater.
Vanaf 1 januari 2005 mag geen onbehandeld afval -
water in de bodem of op oppervlakte worden geloosd.
Veel gemeenten hebben daarom hun rioolstelsels uit-
gebreid, maar in buitengebieden zijn veelal IBA-syste-
men geplaatst. Vanaf 2000 moesten naar schatting
nog zo’n 75.000 IBA’s worden geïnstalleerd. De sane-
ring van onbehandelde lozingen in het buitengebied
liep aanvankelijk niet zo vlot en de datum van 1 januari
2005 werd dan ook bij lange na niet gehaald. In -
middels is de grote slag wel gemaakt, maar volgens
deskundigen is er nog zeker voor tien jaar markt. 
Het leek vanzelfsprekend dat producenten van IBA’s, die
veel hebben geïnvesteerd in het certificeren van hun
producten, het belangrijk vinden dat installateurs hun
product vakkundig aanleggen. Om dat te bereiken
heeft Uneto-VNI destijds Isso-publicatie 70.2 laten
schrijven. Deze publicatie was tevens bedoeld als basis
voor een certificatieregeling voor IBA-installateurs.
Uneto-VNI stelde voor de regeling onder te brengen bij
de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI),
mede vanwege de te verwachten kosten voor de uit-
voering van die regeling. Kiwa koos echter voor een
procescertificatieregeling met meer accent op contro-
le in het veld [1]. In november 2001 werd BRL K10010
‘Aanleg van IBA-systemen’ door Kiwa bindend verklaard.
In deze BRL staan eisen waaraan bedrijven die IBA-
 systemen aanleggen dienen te voldoen. Deze eisen
hebben betrekking op het gehele proces van de aanleg
van deze systemen, inclusief de aan- en afvoerleidin-
gen en bij lozing in de bodem de infiltratievoorziening
en toe te passen materialen. Daarnaast zijn eisen
 opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de
aannemer/installateur moet voldoen. 
Hoewel zich steeds nadrukkelijker een ontwikkeling
aftekende die wees op nieuwe markten voor de
(afval)watertechnieken binnen de perceelgrens, bleken
de meeste S-installateurs zich niet tot de IBA-markt te
voelen aangetrokken. In december 2001 werd dan ook
het eerste Kiwa-procescertificaat uitgereikt aan een
wegenbouwer die al sinds 1997 IBA’s plaatst. ‘Het felbe-
geerde Kiwa-certificaat uitgereikt door .....’, zo stond in
een persbericht. Verder vermeldde het bericht dat vol-
gens Kiwa de procescertificering vooral dient om het
bevoegde gezag van tijdrovende beoordelingen te ont-
lasten. Het waren vooral de wegenbouwers en bedrij-
ven die zich met infrastructurele werken bezighouden,
die de IBA-markt oppakten. Thans zijn (nog) slechts zes
bedrijven voor de aanleg van IBA-systemen gecertifi-
ceerd. In 2005 bleek dat door Kiwa zeer weinig
controle bezoeken in het veld waren uitgevoerd. De
oorzaak hiervan lag in het feit dat maar een zeer
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 beperkt aantal werken wordt uitgevoerd onder het
Kiwa-certifcaat. Deze tendens was in de voorafgaande
jaren al zichtbaar. In 2006 is geen enkel werk meer
aangemeld onder BRL K10010. In de praktijk leggen ge-
certificeerde bedrijven op verzoek van opdrachtgevers,
in de meeste gevallen lagere overheden, veelal twee
offertes op tafel; aanleg wel en niet onder certificaat.
De opdrachtgevers beweren in een enkel geval zelf in
staat te zijn de kwaliteit van aanleg te controleren.
Vanwege de hoge meerkosten om aan de voorschrif-
ten van de BRL te kunnen voldoen, kiezen zij niet voor
het aanleggen onder certificaat. Aangetekend moet
worden dat een gecertificeerde aanleg van IBA-syste-
men geen verplichting is. Je kunt je afvragen of die
overheden met hun handelswijze in deze een verkeerd
signaal afgeven. Het College van Deskundigen IBA- en
Afscheidersystemen van Kiwa heeft onlangs besloten
de certificatieregeling van BRL K10010 te beëindigen. 

CE-markering 
Recent is verwarring ontstaan over de voorschriften
waaraan IBA-compactsystemen moeten voldoen. Voor
vooraf en/of ter plaatse geassembleerde IBA’s voor huis -
houdelijk afvalwater tot vijftig inwonersequi valenten
is de geharmoniseerde Europese norm EN 12566-3 van
toepassing, door NEN uitgegeven als NEN-EN 12566-3.
Tot 1 juli 2008 mogen daarnaast nog de bestaande
 nationale regels worden gehanteerd, zoals de eis van
bevoegd gezag dat een gecertificeerd systeem volgens
Kiwa BRL’s wordt geplaatst. De Europese richtlijn geeft
aan dat als een geharmoniseerde norm is ingevoerd,
het verboden is het product zonder CE-markering in de
handel te brengen. IBA-compactsystemen mogen dus
vanaf 1 juli 2008 niet meer in de handel gebracht wor-
den zonder CE-merk. Voor septic tanks geldt dit al sinds
december 2005 op grond van NEN-EN 12566-1. Bij elke
septic tank die nu zonder CE-merk wordt verhandeld,
wordt de wet dus overtreden. In de praktijk blijkt dat
op dit punt nauwelijks sprake is van handhaving.
Ingewijden stellen dat noch de fabrikant, noch de over-
heid of de kopers daarvan wakker liggen. 
CE-markering is geen systeem van certificering, maar
geeft aan dat de fabrikant op basis van strikte voor-
schriften heeft vastgesteld dat zijn product voldoet
aan de van toepassing zijnde norm. Het systeem moet
door een erkend (genotificeerd) laboratorium zijn ge-
test. De resultaten worden door de fabrikant gebruikt
om zijn eigen conformiteitsverklaring op te stellen. In
NEN-EN 12566-3 worden onder andere eisen gesteld aan
de testopstelling, het influent en de analysemetho-
den. Deze norm bevat echter geen prestatie-eis voor  de
zuivering en kan er dus ook niet op falen of slagen. >
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Wel moet de fabrikant in zijn commerciële documen-
ten, die ook van het CE-merk moeten zijn voorzien, be-
paalde zuiveringsrendementen vermelden. Vanaf 1 juli
2008 mag het bevoegd gezag wel blijven eisen dat het
systeem in staat is een bepaald zuiveringsrendement
te halen. Of het CE-gemarkeerde systeem in staat is de
vereiste prestatie te halen, is dan eenvoudig te lezen
op de productinformatie.   

Nieuwe BRL

Het College van Deskundigen IBA- en Afscheider -
systemen van Kiwa heeft onlangs een nieuwe versie
van BRL K10004 vastgesteld voor IBA-compactsystemen.
Ir. Gerard Martijnse van Vrom stelt dat deze BRL moet
worden beschouwd als het enige te doorlopen proto-
col c.q. directe eis voor verkrijging van een attest-met-
productcertificaat. Het certificaat vervangt in generlei
opzicht bestaande wettelijke regelingen of normen.
Een attest-met-productcertificaat is een privaatrechte-
lijke overeenkomst die gebruikt wordt als vrijwillige
aanvulling op wet- en regelgeving. Ten opzichte van de
NEN-EN 12566-1 en 12566-3 is de attest-met-product -
certificatie-rgeling te zien als aanvulling op deze richt-
lijnen.    

Wettelijke regelingen 
Lozingen tot tien inwonersequivalenten van huis -
houdelijk afvalwater worden gereguleerd door het
Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater (lozing
op oppervlaktewater) dan wel het Lozingenbesluit bo-
dembescherming (lozing in de bodem). Lozingen van
de meeste soorten agrarisch bedrijfsafvalwater vallen
onder het Lozingenbesluit WVO open teelt en veehou-
derij. Lozingen op oppervlaktewater van meer dan tien
inwonersequivalenten van huishoudelijk afvalwater
en lozingen van overig bedrijfsafvalwater op opper-
vlaktewater zijn individueel vergunningsplichtig.
Martijnse wijst er op dat de Commissie Integraal
Waterbeheer (CIW) ter verduidelijking van de bestaan-
de nationale regelgeving al in 1999 haar visie heeft
 gegeven op de inzet van IBA’s. Deze visie berust op de
indeling van IBA’s in drie klassen, waarbij de keuze van
de in te zetten klasse wordt gerelateerd aan de kwets-
baarheid van het ontvangende milieu. In de BRL-
 attestering is met deze klassenindeling in de vorm van
doelvoorschriften rekening gehouden. Klasse I is gelijk-
waardig aan de septic tank zoals deze als middel is om-
schreven in beide lozingenbesluiten. Martijnse laat
weten dat de bestaande lozingsbesluiten (inclusief de
nu verplichte keuringsregeling) in 2007/2008 zullen
worden ingetrokken en vervangen door nieuwe alge-
mene regels voor het lozen van afvalwater. Voor

 huishoudens zullen deze worden opgenomen in het
Besluit lozing afvalwater huishoudens, voor bedrijven
in het Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer. In dit laatste besluit zullen ook aan lozingen gro-
ter dan tien inwonersequivalenten algemene regels
worden gesteld. In deze nieuwe besluiten is wel reke-
ning gehouden met de NEN-EN 12566-1 en EN 12566-3
maar niet met het nationale systeem van de CIW-klas-
senindeling en attest-met-productcertificaat. Volgens
Martijnse hebben waterbeheerders zelf de bevoegd-
heid de gelijkwaardigheid van IBA’s vast te stellen bij
 lozing op oppervlaktewater. De vaststelling van gelijk-
waardigheid dient primair te geschieden door de be-
studering en waardering van de testresultaten die de
IBA-installaties hebben behaald. Als aanvulling hierop
kan ook via het Nederlandse attestering/certificatie-
traject op grond van de klassenindeling een oordeel
over de gelijkwaardigheid worden gegeven. 

Handhaving
Bij de handhaving in het kader van de WVO is het be-
voegd gezag gebaat bij de inzet van IBA’s met attest-
met-productcertificaat. De handhavingsinspanning
kan hiermee worden geminimaliseerd en de lozer kan
in geval van klasse II en hoger eventueel worden ge-
compenseerd in de WVO-heffing. In de huidige en toe-
komstige wetgeving is het niet mogelijk een IBA van
een hogere klasse te verplichten dan op grond van het
ontvangende watermilieu nodig is. In private overeen-
komsten tussen lozer en bevoegd gezag kunnen hier -
over wel afspraken worden gemaakt. Nadere eisen
voor lozingen in de bodem kunnen alleen dan worden
opgelegd aan de lozer indien dit in de provinciale
 milieuverordening is vastgelegd, weet Martijnse. <
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