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Geachte bestuur,
Bij de verontreinigingsheffing en bij de zuiveringsheffing wordt voor het berekenen van de ver-
vuilingswaarde van het afvalwater vanuit bedrijfsruimten in het overgrote deel van de gevallen
gebruik gemaakt van de klassentabel zoals die is opgenomen in artikel 22, derde lid, Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren, respectievelijk artikel 122k, derde lid, Waterschapswet. Bedrij-
ven en/of bedrijfsonderdelen worden, afhankelijk van hun individuele omstandigheden, inge-
deeld in een klasse. Aan elke klasse is een afvalwatercoëffici~nt gekoppeld die venrolgens
wordt toegepast voor alle bedríjven en/of bedríjfsonderdelen die in de betreffende klasse zijn in-
gedeeld.
De regels voor het indelen in een klasse zijn vastgelegd in het Besluit vervuilingswaarde inge-
nomen water (Stb. 2000, 534). Indien het indelen niet kan geschieden op basis van door me-
ting, bemonstering en analyse verkregen gegevens, dan wordt gebruik gemaakt van de conver-
sietabel die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit. Deze conversietabel bevat afvalwaterco-
efficiënten die representatief kunnen worden geacht voor de betreffende branche of de betref-
fende bedrijfsactiviteit.
De coëfficiënten in de huidige conversietabel zijn gebaseerd op een zuurstofverbruik van 49,6
kilogram per jaar. Met ingang van 1 januari 2009 bedraagt de getalswaarde van het zuurstof-
verbruik 54,8 küogram per jaar. Dit heeft tot gevolg dat de afvalwatercoëfhciënten in de conver-
sietabel met circa 10% zullen worden verlaagd.
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De coëfficiënten en de klassengrenzen van de klassentabel die in de wet is opgenomen, wijzi-
gen echter niet. Dit heeft voor een aantal bedrijven en/of bedrijfsonderdelen tot gevolg dat hun
nieuwe afvalwatercoëfiaciënt in de naast lagere klasse valt. Zij zullen daarom met ingang van
2009 in die lagere klasse moeten worden ingedeeld. Het gaat daarbij om de volgende bedrijven
en/of bedrijfsonderdelen:
Bedrijf/bedrijfsonderdeel	coëfficiënt	klasse	coëfficiënt	klasse	
	oud	oud	nieuw	nieuw	
Werkplaatsen voor motorvoertuigen en	p,031	9	0,028	8	
motoren					
Groenteconservenbedri'ven	0,03	9	0,027	8	
Galvanische bedrijven					
indien proceswater wordt geloosd	0,005	5	0,0045	4	
waarvan de gebruikte hoeveelheid af-					
zonderli'k wordt emeten					
Metaalproducten- en machine-	0,013	7	0,012	6	
industrie*					
Elektronische industrie*					
indien geen ontvettings- en/of beitsba-	0,005	5	0,0045	4	
den worden eloosd					
Pluimveeslachteri'en	0,075	11	0,068	10	
Slagerijen
'
'	0,048	10	0,044	9	
en slachteri
winkel met worstmakeri					
Natwasseri'en	0,013	7	0,012	6	
Zuivelindustrie (jaarlijkse melkaanvoer
'	0,013	7	0,012	6	
oen kilo ram
meer dan 10 mil					
Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en	0,02	8	0,018	7	
s chiatrische inrichtin en				__	
Eierverwerkende industrie	0,075	11	0,068	10	
"`Voor deze bedrijven/bedrijfsonderdelen blijft gelden dat het afvalwater afkomstig van persoonlijke verzorging
niet in de afvalwatercoëffciënt is begrepen.
De bedrijven die met behulp van de conversietabel zijn ingedeeld, hoeven niet te verzoeken om
voor de lagere klasse in aanmerking te komen. Zij mogen verwachten dat de kwaliteitsbeheer-
der dit uit eigener beweging doet, een en ander is immers het gevolg van gewijzigde regelge-
ving.
Voor de overige tabelbedrijven wijzigt er niets. Hoewel hun afvalwatercoëfficiënt in de conver-
sietabel is verlaagd, valt deze nog steeds in dezelfde klasse van de klassentabel. In die tabel
blijven de afvalwatercoëfficiënten en de klassengrenzen immers ongewijzigd.
Voor bedrijven of bedrijfsonderdelen die op grond van índívídueel afvalwateronderzoek zijn in-
gedeeld, heeft de wíjzigíng van de conversietabel op zich geen gevolgen. Wel kan er aanleiding
zijn om op basis van de aldus verkregen gegevens tot een indeling in een (agere klasse te ko-
men.
In artikel 4, derde lid, onderdeel e, van het 8esluit vervuilingswaarde ingenomen water is thans
de bepaling opgenomen dat met de hoeveelheid water die wel is ingenomen maar niet is afge-
voerd, alleen rekening wordt gehouden indien dit 25% of meer van de ingenomen hoeveelheid
is. Met ingang van 1 januari 2009 komt dit minimumvereiste te vervallen.
Hiermee is gehoor gegeven aan de aanbeveling waarover wij u in onze ledenbrief van 17 de-
cember 2003, kenmerk 9347 AJBZIEL, al informeerden. In onze model-beleidsregels tabel af-
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valwatercoëfftciënten die wij u bij die gelegenheid toezonden, was de grens van 25% al niet
meer opgenomen.
De hiervoor genoemde wijzigingen leiden niet tot wijziging van het huidige Besluit vervuilings-
waarde ingenomen water. Er is voor gekozen om dít ín te trekken en het te vervangen door een
geheel nieuw 8esluit, dat op 1 januari 2009 in werking zal treden. Dit is inmiddels in voorberei-
ding.
Ik vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor nadere informatie kunt u desge-
wenst contact opnemen met Martin Koster (telefoon 070 351 98 50, e-maíl mkoster@uvw.nl)
van het Uniebureau.
Hoogac end,
t
~fg. H. Kraaij
wnd. Algemeen Directeur
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