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Paragraaf 4.8.10
Artikel 4.122
Het Activiteitenbesluit was voor de inwerkingtreding van dit artikel reeds van toepassing op
laboratoria ten behoeve van huisartsen, dierenartsen, apothekers, tandartsen of tandtechnici en op
praktijkruimten voor het middelbaar onderwijs. Aan deze laboratoria en praktijkruimten werden
geen specifieke eisen gesteld. Het is vanuit milieuoogpunt niet noodzakelijk en tevens niet redelijk
om de voorschriften uit deze paragraaf ook van toepassing te laten zijn op deze laboratoria en
praktijkruimten. Daarom worden de voorschriften uit deze paragraaf door dit artikel niet van
toepassing verklaard op deze laboratoria en praktijkruimten.
Daarnaast is het mogelijk dat het Activiteitenbesluit, voor inwerkingtreding van dit artikel, ook al
van toepassing was op laboratoria voor de interne kwaliteits- of productcontroles. De voorschriften
uit deze paragraaf zijn wel van toepassing op inrichtingen die beschikken over een laboratorium
ten behoeve van interne kwaliteits- of productcontroles.
Artikel 4.124
Met name de interne voorschriften en voorzieningen zijn van belang voor het beperken van
emissies uit laboratoria en praktijkruimten. De doelvoorschriften omvatten een beperkt aantal
parameters die als indicator dienen voor het juist handelen volgens de interne voorschriften en
voorzieningen. Het kan noodzakelijk zijn dat ook voor andere stoffen doelvoorschriften worden
opgenomen. Dat moet dan met de mogelijkheden en afwegingen die voortkomen uit artikel 2.1.
Voor de laboratoriumchemicaliën wordt, in overeenstemming met de gangbare praktijk, niet
gekozen voor toepassing van de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) voor toetsing van de
benodigde aanpak en «loosbaarheid» met het afvalwater. Voor de in grotere hoeveelheden toe te
passen reinigings- en desinfectiemiddelen zou dit wel moeten.
Omdat bij de toelating van deze middelen al sprake is van een beoordeling van lozing op de
riolering kan een dergelijke toetsing op voorhand achterwege worden gelaten. De voorwaarde is
dan wel dat toepassing moet plaatsvinden volgens het gebruiksvoorschrift.
Artikel 4.124, tweede lid, onder a
Bij grotere laboratoria en praktijkruimten met grote hoeveelheden afvalwater kan het gaan om
relatief grote dag- en jaarvrachten aan verontreinigingen. Indien het bevoegd gezag van oordeel is
dat, gezien de aard en omvang van de lozingen, er meer mogelijkheden zijn dan de algemeen
toepasbare maatregelen volgens de BBT voor deze bedrijfstak, kan het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift het doelvoorschrift aanscherpen. Dat zal alleen nodig zijn indien de interne
voorschriften en voorzieningen die door het laboratorium of de praktijkruimte zelf zijn opgesteld
(ook na overleg) als onvoldoende worden beoordeeld. Voor de debietbepaling kan gebruik worden
gemaakt van schattingen aan de hand van bijvoorbeeld het waterverbruik via de watermeter en/of
pompuren en pompcapaciteit indien van ander water dan drinkwater gebruik wordt gemaakt.
Artikel 4.123, tweede lid, onder b
Het kan voorkomen dat ondanks toepassing van de best beschikbare technieken die in de
Activiteitenregeling nader zijn uitgewerkt de doelvoorschriften uit dit artikel niet kunnen worden
gehaald.
Het zal dan vaak gaan om kleinere lozingen waarbij maatregelen bijvoorbeeld onbetaalbaar
worden. In dat geval kan het bevoegde gezag op verzoek hogere gehalten vaststellen.

Artikel 4.124, derde lid
De doelmatige wijze van bemonstering houdt in dat het te lozen afvalwater afkomstig van een
laboratorium of praktijkruimte afzonderlijk (als deelstroom) kan worden bemonsterd. Bij bestaande
situaties is het afvalwater van een laboratorium of praktijkruimte vaak al vermengd met ander
afvalwater, zoals huishoudelijk afvalwater en hemelwater, voordat het afvalwater kan worden
bemonsterd. Voor deze situaties is in artikel 6.37a bepaald dat als dat voorheen ook in de
vergunning was vastgelegd het derde lid niet van toepassing is. Daardoor is aanpassing van de in
de vergunning vastgelegde situatie niet nodig.
Het derde lid is wel van toepassing op nieuwe situaties en bij renovaties. Voor deze situaties wordt
derhalve wel voorgeschreven dat het laboratoriumafvalwater (als deelstroom) apart te
bemonsteren is.

