
Besluit vervuilingswaarde ingenomen 

water 2009
Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Artikel 2 

De vervuilingswaarde per m  ingenomen water wordt bepaald met behulp van de 

navolgende tabel.

3

Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de 

volgende bedrijfscategorie betreft

vervuilingswaarde per 

m3 ingenomen water

Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren 0,028

Bij afwezigheid of onvoldoende functioneren van 

saneringsmaatregelen

0,083

Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig 

reinigen van motorvoertuigen*

0,0060

Aardappelverwerking 0,077

Champignonteeltbedrijven 0,0084

Fruitconservenfabrieken 0,0079

Groenteconservenbedrijven 0,027

Groentewasserijen 0,016

Distilleerderijen/bottelarijen* 0,033

Verf- en drukinktfabrieken producten op basis van 

organische oplosmiddelen (exclusief de lozing/afvoer 

van loogbaden)

0,021

Leerlooierijen 0,015

Wettenbank
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Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de 

volgende bedrijfscategorie betreft

vervuilingswaarde per 

m3 ingenomen water

Limonadefabrieken 0,0091

Galvanische bedrijven, galvanische afdelingen binnen 

metaalverwerkende en overige bedrijven

0,021

Indien proceswater wordt geloosd/afgevoerd, waarvan 

de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten

0,0045

Indien proceswater wordt geloosd/afgevoerd, waarvan 

de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten, en 

geen ontvettingsen/of beitsbaden worden 

geloosd/afgevoerd

0,0027

Grafische bedrijven 0,021

Metaalproducten- en machineindustrie* 0,012

Indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden 

geloosd/afgevoerd

0,010

Bedrijfsonderdeel bestemd voor het uitwendig reinigen 

van schepen (na toepassing van een zuiveringstechniek 

zoals een olieafscheider, bezinkput en zandfiltratie)

0,0036

Elektrotechnische industrie* 0,0063

Indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden 

geloosd/afgevoerd

0,0045

Pelsbereidingsbedrijven 0,015

Pluimveeslachterijen 0,068

Slagerijen:

Winkel 0,021

Winkel met worstmakerij 0,031

Winkel met worstmakerij en slachterij 0,044

Slachthuizen* 0,079
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Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de 

volgende bedrijfscategorie betreft

vervuilingswaarde per 

m3 ingenomen water

Textielbedrijven 0,018

Vatenwasserijen* 0,33

Melkveehouderijen*:

Lozing/afvoer van voorspoelwater en spoelwater 

afkomstig van melkinstallaties

0,047

Indien voorspoelwater afkomstig van 

melkwinningsinstallaties niet wordt geloosd /afgevoerd 

maar separaat wordt verwerkt

0,0081

Visverwerkende bedrijven:

Rokerijen 0,026

Marineerbedrijven bij lozing/afvoer van voorbaden 0,34

Overige en/of gecombineerde activiteiten 0,063

Viswinkels alsmede bedrijfsruimten ten behoeve van 

ambulante handel

0,034

Bij het ontbreken van een goed functionerende 

combinatie van slibvangput en vetafscheider wordt de 

coëfficiënt van 0,034 verhoogd naar 0,063

Vleeswarenbedrijven 0,015

Snackbedrijven 0,055

Wasserijen:

Natwasserijen 0,012

Wassalons* 0,014

Zuivelindustrie (jaarlijkse melkaanvoer meer dan 10 

miljoen kg)

0,012

Ambachtelijke zuivelverwerking 0,015
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Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de 

volgende bedrijfscategorie betreft

vervuilingswaarde per 

m3 ingenomen water

IJsbereiding 0,014

Zwem- en badinrichtingen 0,0036

Onderdelen voor suppletie en filterspoeling, voor zover 

de hoeveelheid water voor suppletie en filterspoeling 

afzonderlijk wordt vastgesteld.

0,0011

Sauna's 0,010

Onderwijsinstellingen, kazernes, bejaardencentra, 

woonwagen-centra, internaten, recreatiebedrijven, 

horecabedrijven etc.

0,021

Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische 

inrichtingen

0,018

Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-

hotelclassificatie

0,015

Chocolade- en suikerwerkindustrie 0,036

Eierverwerkende industrie 0,068

De niet in deze tabel vermelde bedrijfsruimten of 

onderdelen van bedrijfsruimten

0,021

* Afvalwater afkomstig van de persoonlijke verzorging 

van werknemers werkzaam in bedrijfsruimten of 

onderdelen van bedrijfsruimten die in deze tabel met een 

* zijn aangeduid

0,021
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