
Wat mag ik lozen vanuit een laboratorium? 

24 januari 2013 



Wie zijn wij? 

 

Maarten Peeters 

Milieu-inspecteur 

 

Michella Smits 

Beleidsmedewerker V&H 
 



Overheid 

Het Rijk 

De Provincie 

gemeenten Waterschap 
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Veilige dijken 

 

 

  Droge voeten 

   Schoon water 
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Kerntaken waterschap  



Afvoer van (afval)water: 

Gemeente: 

zorgt voor het riool 

bevoegd gezag bij indirecte lozingen 

 

Waterschap: 

zorgt voor het zuiveren van het afvalwater 

adviseur/toezichthouder bij indirecte lozingen 

bevoegd gezag bij directe lozingen  

Schoon water 

veilige dijken  ●  droge voeten  ●  schoon water 



Wet- en regelgeving 

voor laboratoria 

Landelijk beleid: BBT 

 

Eisen aan de lozing  

 

Vergunning of 

  algemene regels? 
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Landelijk beleid: BBT 

RWZI niet voor chemicaliën 

Voorkomen bij de bron 
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Eisen aan de lozing 

Veel verschillende stoffen 

Afbreekbaar? 

Toxisch 

Handboek wel/niet lozen 

BBT: Interne voorschriften 

en opvangvoorzieningen 
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Eisen aan de lozing 

 

Lozingseisen als indicator 

Zware metalen 

BTEX 

Gechloreerde koolwaterstoffen 
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Vergunning of 

algemene regels? 

Minder administratieve lasten: 

algemene regels (Barim) 

 

Ziekenhuizen vergunningplichtig 

Sommige laboratoria vergunningplichtig 



Wat betekent dit in de 

praktijk? 

Verdund of onverdund? 

Deelstroom wel/niet bemonsteren? 

Bestaande situaties 

 

Maatwerkvoorschriften? 
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Wat betekent dit in de 

praktijk? 

 46 µg/l chloroform 

in deelstroom (30 liter/minuut) 

= 1380 µg/minuut 

= 0,66 gram per dag  

= 0,44 ml per dag = 

 9 druppels! 
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46 µg/l chloroform 

in gemengde stroom (300 liter/min.) 

= 13.800 µg/minuut 

= 6,6 gram per dag  

= 4,4 ml per dag =  

90 druppels! 

 

Chloorkoolwaterstoffen: 
eis in Barim: 100 µg/l  

eis in vergunningen 20 µg/l 
 



Toezicht door waterschap of 

gemeente op lozingsnormen 

 Norm (vergunning) 

gechloreerde 

koolwaterstoffen: 

20 microgram/liter  
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 Monstername in gemengde / 

verdunde afvalwaterstroom  

van een ziekenhuis 



Toezicht door waterschap of 

gemeente op werkinstructies 

glaswerk (voor-)spoelen 
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Toezicht door waterschap of 

gemeente op afvalwaterstromen 

 

TNO test shredder voor 

laboratorium- en 

ziekenhuisafval, juli 2012 
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http://www.triqx.nl/tno-test-de-shredder/foto-opstelling-tno-3/


Toezicht door waterschap of 

gemeente op lozingspunt 

             

 

 

 

 

bedrijf 1 
 

bedrijf 2 

Toezicht door waterschap of 

gemeente op lozingspunt 

Aftappunt bedrijf 1 Aftappunt bedrijf 2 



Kijk ook eens op 

www.destichtserijnlanden.nl 


