Besluit lozing afvalwater huishoudens
Het Besluit vervangt de "oude" lozingenbesluiten uit de jaren ´90. Het richt zich uitsluitend
op het afvalwater uit huishoudens. Dat is dus iets anders dan huishoudelijk afvalwater dat
ook vrij kan komen bij bedrijven. Bij lozingen van huishoudelijk afvalwater vanuit bedrijven
geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens omvat de lozingen in de bodem en op
het oppervlaktewater.
In artikel 7, 8 en 9 gaat het over lozen in de bodem.
Artikel 7 gaat over het lozingsverbod bodem.
Art. 7.1 Huishoudelijk afvalwater wordt niet op of in de bodem geloosd, indien de afstand tot
het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan
plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt.
Art. 7.2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt de afstand berekend :
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt:
en
b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren
kunnen worden aangelegd.
Art. 7.3 In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de
bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag
bij maatwerkvoorschrift het lozen op of in de bodem toestaan voor een door hem vast te
stellen termijn, gebaseerd op het nog niet verstreken deel van een afschrijvingstermijn van de
voor de aanleg van het vuilwaterriool of het zuiveringtechnisch werk reeds bestaande
zuiveringsvoorziening.
Artikel 8 gaat over de bodemlozing die niet verboden is omdat het riool te ver weg is.
8.1 Voorafgaand aan het lozen op of in de bodem wordt huishoudelijk afvalwater door een
zuiveringsvoorziening geleid.
8.2 Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld met betrekking tot de
zuiveringsvoorziening, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 9 gaat over de infiltratievoorziening ná de septic tank.
Art 9.1 Lozen op of in de bodem vindt plaats door middel van een infiltratievoorziening.
Art 9.2 Bij regeling van onze Minister worden regels gesteld met betrekking tot de
infiltratievoorziening, bedoeld in het eerste lid.
Kortom: Er mag niet op de bodem geloosd worden binnen 40 meter van het riool,
daarbuiten wel, mits het water door een zuiveringsvoorziening wordt geleid, aangevuld met
een infiltratievoorziening. Beiden worden beschreven in de Regeling lozing afvalwater
huishoudens.

Art. 10 en 11 gaat het over lozen in een oppervlaktewaterlichaam, ook hier geldt: lozen is
verboden tenzij het riool (of iets anders waarop aangesloten kan worden) te ver verwijderd
is.
Artikel 10 gaat over het lozingsverbod in een oppervlaktewaterlichaam.
Art. 10.1 Huishoudelijk afvalwater wordt niet op een oppervlaktewaterlichaam geloosd
indien de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk
waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt.
Art.10.2 (idem 7.2 voor oppervlaktewaterlichaam).
Art.10.3 (idem 7.3 voor oppervlaktewaterlichaam).
Artikel 11 gaat over de lozing in een oppervlaktewaterlichaam die niet verboden is omdat
het riool te ver weg is.
Art. 11.1 Voorafgaand aan het lozen in het oppervlaktewater wordt huishoudelijk afvalwater
door een zuiveringsvoorziening geleid.
Art. 11.2 Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden regels gesteld
met betrekking tot de zuiveringsvoorziening, bedoeld in het eerste lid.
Art. 11.3 Het bevoegd gezag kan, bij lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam
als bedoeld in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, indien het belang van de
bescherming van het milieu daartoe noodzaakt in afwijking van de regels bedoeld in het
tweede lid bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een
aangegeven zuiveringsvoorziening dient te worden geleid.
Art. 11.4 In afwijking van de regels , bedoeld in het tweede lid, kan het bevoegd gezag, indien
het belang van de bescherming van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet,
op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te stellen termijn bij
maatwerkvoorschrift het lozen toestaan:
a. door middel van een minder vergaande zuiveringsvoorziening; of
b. zonder een zuiveringsvoorziening
Art. 11.5 Een toestemming als bedoeld in het vierde lid, onderdeel b, blijft achterwege, indien
niet binnen een afzienbare periode alsnog op het vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch
werk wordt aangesloten.
In 10 en 11 staat dus dat lozen in een oppervlaktewaterlichaam verboden is, tenzij het riool
te ver verwijderd is. Dan moet er een voorgeschreven voorziening komen. Er wordt
verwezen naar de Regeling lozing afvalwater huishoudens, daarin wordt de septic tank
beschreven. Artikel 11.3 verwijst naar andere wateren dan wateren zonder bijzondere
bescherming, dus water met een bijzondere bescherming. In die gevallen mag het bevoegd
gezag een ander systeem dan de septic tank voorschrijven. Volgens artikel 11.4 mag het
bevoegd gezag ook een mindere voorziening accepteren, b.v. een septic tank van 3000 liter,
of zelfs genoegen nemen met een onbehandelde lozing. Dat laatste mag alleen als er
binnenkort een aansluiting plaatsvindt.
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