
Factsheet Loz: Lozingsbeleid 

Lozingsbeleid 
 

 
 

1 ALGEMEEN 
 
De grafische bedrijfstak kent een grote verscheidenheid aan lozingen. Niet alle 

 

lozingen zijn echter schadelijk voor het waterig milieu. Zowel onterechte lozing 
als onnodige voorzichtigheid bij het lozen komen voor. Onnodige voorzichtig-
heid leidt tot onnodige verbranding van vloeistoffen als gevaarlijk afval. 
Algemene 
maatregelen 
ingevolge 
Lozingsbeleid
Loz

 
De doelstellingen van het lozingsbeleid zijn: 
– voorkomen van lozingen die niet of niet doelmatig door zuiveringsinstal-

laties kunnen worden verwerkt; 
–  voorkomen van verwerking als gevaarlijk afval als dit doelmatig door 

een zuiveringsinstallatie kan plaatsvinden. 
 
Een aantal belangrijke lozingen is afzonderlijk per module geregeld. Zie voor 
deze lozingen de desbetreffende factsheets waarnaar in de factsheet Lozings-
beleid wordt verwezen. 
 
2 OVERZICHT MAATREGELEN 
 
De algemene watermaatregelen zijn van toepassing op alle productieprocessen Toepassing 
waarbij afvalwater wordt geloosd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Ze zijn echter niet van kracht in situaties waarvoor elders in het Doelgroepbe-
leid aparte watermaatregelen zijn vastgelegd. Hierbij valt te denken aan de 
maatregelen voor het spoelwater afkomstig van fotografische ontwikkelmachi-
nes; zie hiervoor factsheet Module 0 Voorbereiding: 3A Zilveremissie naar 
water, de maatregelen ter vermindering van de uitstoot van zware metalen naar 
water bij  de vormvervaardiging van diepdrukcilinders; zie hiervoor factsheet 
Module 60 Vormvervaardiging diepdruk: 3A Metalenemissie naar water, en de 
vermindering van de uitstoot van tolueen naar water, in illustratiediepdrukkerij-
en; zie factsheet Module 220 Illustratiediepdruk drukken: 3C Tolueenemissie 
naar water. 
  
Het hierna volgende schema geeft een zeer beknopt overzicht van de maatre-
gelen en de implementatietermijnen met betrekking tot het lozingsbeleid. Deze 
implementatietermijnen geven aan binnen welke termijn de milieumaatregelen 
in de bedrijven moeten zijn uitgevoerd. 

Schematisch 
overzicht 

Tevens geeft het schema aan waar uitgebreidere informatie over de maatrege-
len te vinden is en welke modelvergunningvoorschriften bij de maatregelen 
horen. De maatregelen zijn beschreven in het vervolg van deze factsheet. 
Modelvergunningvoorschriften zijn te vinden als laatste onderdeel van deze 
factsheet. 
 

Nummer  
Maatregel  

Korte inhoud maatregel  Fasering  Nadere informatie  Nr. modelvergun-
ning voorschrift  

LOZ.1 Afvalstoffen en spoelwater mogen alleen worden 
geloosd als dit volgens het Milieu-informatiesysteem 
leveranciers is toegestaan. Afvalstoffen en spoelwater 
waarover geen Milieu-informatie beschikbaar is, 
mogen niet worden geloosd.    

Zonder uitstel -factsheet 
Lozingsbeleid: 3 
-factsheet Milieu-
informatie-systeem 
leveranciers 
-factsheet Grond-, 
hulp- en afvalstoffen 

V3.1 – V3.3 
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Modelvergunningvoorschriften van algemene aard zijn te vinden in bijlage 3 van 
dit handboek (zie ook factsheet Vergunningen). 
 
De modelvergunningvoorschriften V3.1, V3.2 en V3.3 dienen in de milieube-
heervergunning opgenomen te worden. 
 
In de Wvo-vergunning dienen de volgende modelvergunningvoorschriften 
opgenomen te worden: 
W2.15 tot en met W2.18 
 
3 UITWERKING VAN DE MAATREGELEN 
 
Dit onderdeel geeft een nadere uitwerking van maatregel LOZ.1. 
 

► 3.1 Omschrijving van de maatregelen 
 

Afvalstoffen en spoelwater waarover Milieu-informatie leveranciers beschikbaar 
is, mogen alleen worden geloosd indien dit volgens de Milieu-informatie 
leveranciers is toegestaan. 

LOZ.1 
 

Afvalstoffen en spoelwater waarover geen Milieu-informatie leveranciers 
beschikbaar is, mogen niet worden geloosd. 
Fasering: zonder uitstel. 
 
3.2 Toelichting op de maatregelen 
 
- Oppervlaktewater: De Milieu-informatie leveranciers gaat conform het 

toetsingsschema uit van verwerking van het afvalwater in een zuive-
ringsinstallatie. 

Maatregel LOZ.1 
 

Ontbreekt deze, dan bepaalt het bevoegd gezag de regels. 
- Bevoegd gezag: Onder bevoegd gezag wordt verstaan de instantie die de 

lozingseisen stelt. Bij het lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, is dit 
meestal de gemeente. 
Bij zeefdrukkerijen en vormvervaardiging diepdruk is dit bovendien de wa-
terkwaliteitsbeheerder, te weten het zuiveringschap of de provincie. Bij het 
rechtstreeks lozen op oppervlaktewater is dit altijd de waterkwaliteitsbe-
heerder. 

- Uitzonderingen: In afwijking van de Milieu-informatie leveranciers kan 
in uitzonderlijke gevallen het bevoegd gezag lozen verbieden of be-
perken. Dit is mogelijk in de volgende situaties: 
1. bij lozing op oppervlaktewater; 

Loz2. bij lozing van ongebruikelijk grote hoeveelheden; 
3. bij een zuiveringsinstallatie die om technische redenen afwijking 

van de regels nodig maakt; 
4. als het toetsingsschema aantoonbaar onterecht tot oordeel ‘loos-

baar’ leidt. 
- Hulpstoffen: Dit zijn stoffen die in de productie worden gebruikt, in het 

bijzonder de niet te bedrukken materialen. Het betreffen hier alleen grond-
stoffen die worden gebruikt in de productie en niet die welke in kantoor, 
kantine, laboratorium of technische dienst worden toegepast. 

- Milieu-informatie leveranciers: Leveranciers zijn verplicht bij hun producten 
productveiligheidsbladen met milieu-informatie te leveren. Deze informatie 
moet duidelijk maken of een stof geloosd mag worden en op welke wijze 
een stof in de afvalfase verwijderd moet worden (als bedrijfsafval of als 
gevaarlijk afval). Voor deze laatste vraag kunnen bedrijven ook uitgaan van 
de EURAL en de daarvan afgeleide ESV-lijst. 

- Toetsingsschema: Met behulp van dit schema kunnen leveranciers 
elke hulpstof op loosbaarheid beoordelen. Het toetsingsschema is opgeno-
men als bijlage 2 bij deel 2 van het handboek. Toepassing van het toet-
singsschema vereist grondige kennis van receptuur en stofeigenschappen. 
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Deze kennis wordt alleen verlangd van leveranciers, niet van de gebruikers. 
Onterecht loosbaar: Het toetsingsschema is op bruikbaarheid getest. 
Grootschalige praktijkervaring ermee ontbreekt echter. In sommige gevallen 
zou het toetsingsschema onterecht tot het oordeel ‘loosbaar’ kunnen leiden. 
Tot een verbod op lozing leiden in elk geval carcinogene (kankerverwek-
kende) of mutagene (genetische veranderingen aanbrengende) componen-
ten. Concentraties kleiner dan 0,1% blijven echter buiten beschouwing. Van 
leveranciers en gebruikers behoort niet geëist te worden dat zij informatie 
verschaffen over componenten die in kleinere concentraties dan 0,1% in de 
hulpstof aanwezig kunnen zijn. Dergelijke informatie is in de regel bij hen 
niet beschikbaar en kan dus niet als voorwaarde voor het toestaan van 
lozing dienen. Het eventueel in afwijking van het toetsingsschema verbie-
den van lozing zal door het bevoegd gezag dan ook op ándere bronnen van 
informatie moeten worden gestoeld. Als lozen verboden is vanwege een 
onterecht oordeel ‘loosbaar’ wordt verzocht de reden hiervoor te melden 
aan zowel gebruiker als aan KVGO of Kartoflex. 
Dit in verband met de evaluatie van het toetsingsschema. Eventueel wordt 
later een andere instantie als meldpunt aangewezen. 

 

Toetsingssche-
 

► 3.3 Achtergrondinformatie 
 
De noodzaak om informatie over stoffen te leveren is wettelijk verankerd in de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Dat betekent dat bedrijven bij een 
vergunningaanvraag geconfronteerd (kunnen) worden met de vraag de 

S

ma voor water
eigenschappen aan te leveren van de stoffen die worden geloosd. 
Deze verplichting bestaat al geruime tijd en is ook in de jurisprudentie beves-
tigd. In de praktijk werd deze verplichting door de waterbeheerders niet altijd 
even nauwgezet uitgevoerd, omdat de informatieverschaffing door leveranciers 
onvoldoende was. 
Voor de grafische industrie is de informatieverschaffing sedert 1993 vastgelegd 
in het toetsingschema water. In mei 2000 is door de Commissie Integraal 
Waterbeheer (CIW) de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en 
preparaten in het kader van de uitvoering van het emissiebeleid water vastge-
steld (ABM). Deze ABM sluit aan op de Europese Preparatenrichtlijn 
(1999/45/EG). Hiermee wordt de informatieverschaffing, met name uit het 
buitenland gemakkelijker. Het oude toetsingsschema in de MBO is nu vervan-
gen door een nieuw schema gebaseerd op de ABM. 
 Vanaf 1 augustus 2002 gaat het bevoegd gezag er van uit dat bedrijven bij het 
aanvragen van een lozingsvergunning in het kader van de Wvo of de Wm, op 
de grond- en hulpstoffen die zij gebruiken en willen lozen de ABM (en daarmee 
het nieuwe toetsingsschema) toepassen.  Loz 
Leveranciers van grafische hulpstoffen zijn meestal importeur en geen 
fabrikant. Milieu-

 De toepassing van het toetsingsschema voor water vraagt alle informatie die zij 
van de buitenlandse fabrikant kunnen verlangen. 
informatie 
leveranciers
 
Het bevoegd gezag vraagt geen extra informatie. Het verstrekken van meer 

informatie mag ook geen voorwaarde zijn voor het toestaan van lozingen. Deze 
regeling betreft vooral hulpstoffen met componenten aanwezig in een concen-
tratie < 0,1%.  
 
Dit zijn informatiebladen die door de leveranciers aan afnemers moeten worden 
verstrekt. De EG heeft in 1991 de richtlijn 91/155/EEG gepubliceerd met eisen 

Productveilig-
heidsbladen 
 voor de uitgifte en samenstelling van productveiligheidsbladen. Deze richtlijn is 

aangepast conform de nieuwe wettelijke richtlijn (2001/58/EG). De Produktvei-
ligheidsbladen bevatten onder meer informatie over de samenstelling en de 
fysische eigenschappen van hulpstoffen zoals kookpunt, zuurgraad en 
vlampunt. Tevens wordt op deze bladen veel informatie over arbeidshygiëne 
gegeven. 
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Loz

Leveranciers voor grafische hulpstoffen zullen op deze bladen uitgebreide 
milieu-informatie verstrekken. 
 
Emballage van sommige chemicaliën kan gespoeld worden. Deze gespoelde 
emballage kan dan zonder bezwaar als bedrijfsafval worden afgevoerd. Het 
spoelwater dat hierbij vrijkomt dient volgens de in de Milieu-informatie leveran-
ciers aangegeven methode behandeld te worden. 

Spoelen 
emballage 
 

Als het de emballage betreft van hoofdzakelijk fotovloeistoffen en 
plaatontwikkelaar, dan is spoelen van emballage alleen zinvol als het 
vrijkomende spoelwater óf gebruikt wordt voor verdunnen, óf volgens de Milieu-
informatie leveranciers geloosd mag worden. 
 
4 MODELVERGUNNINGVOORSCHRIFTEN 
 
Met betrekking tot de maatregelen ingevolge lozingsbeleid zijn de volgende 
modelvergunningvoorschriften vastgesteld: 
 
Afvalstoffen en spoelwater dienen te worden geloosd conform het Milieu-
informatiesysteem leveranciers. 

V3.1 

 
Afvalstoffen en spoelwater waarvoor geen Milieu-informatie leveranciers 
beschikbaar is, mogen niet worden geloosd. V3.2 
 

V3.3 
 

Bedrijfsafvalwater wordt slechts in een openbaar riool gebracht, indien door de 
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, 

een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij 
een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende ap-
paratuur, 

b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een  
openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiverings-
technisch werk, en 

c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel  
mogelijk worden beperkt. 


