
Vraag nr. 115
van 4 december 1997
van de heer JOHAN MALCORPS

Septische putten  –  Opportuniteit

In een aantal gemeenten is op dit ogenblik een dis-
cussie aan de gang over de noodzaak van de inzet
van septische putten. Kan de minister mij, ook in
opvolging van mijn vraag nr. 247 van 9 augustus
1996 (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 1 van
4 oktober 1996, blz. 63  –  red.) daarom antwoorden
op volgende vragen ? 

1. Zijn septische putten verplicht in zuiveringszo-
nes A, B en C ?

2. Kan in zuiveringszones A en B niet beter wor-
den gekozen voor een afkoppeling ? Zo ja, vindt
de minister het dan logisch dat gemeenten in
deze gevallen om louter technische redenen
(bijvoorbeeld de noodzaak van een herdimen-
sionering van het gemeentelijk riolenstelsel of
van sommige riolen) toch blijven kiezen voor de
verplichting van septische putten, met de meer-
kosten die dit impliceert voor de burgers ?

3. Kan het septisch materiaal worden afgevoerd
naar alle zuiveringsstations ? Of zijn er beper-
kingen ?

Antwoord

1 en 2. De verplichtingen in titel II van het Vlarem
ten aanzien van een individuele voorbehande-
lingsinstallatie verschillen naargelang de
lozingssituatie.

In een zuiveringszone A of B wordt het huis-
houdelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks
geloosd in de openbare riolering. Daarenboven
worden bestaande septische putten in de zuive-
ringszone B bij voorkeur afgekoppeld wanneer
de aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinstal-
latie (RWZI) wordt gerealiseerd (Vlarem II,
artikel 6.2.1.3., § 5 en artikel 4.2.7.2.1., § 5).
Indien de afwateringssituatie of de aard van de
toegepaste zuiveringstechnologie dit vereist,
kan door het gemeentebestuur echter worden
opgelegd dat het afvalwater via een individuele
voorbehandelingsinstallatie moet worden geleid
alvorens te lozen in de openbare riolering (Vla-
rem II, artikel 6.2.1.3., § 2 en artikel  4.2.7.2.1., §
2). Dit betekent dat in de zuiveringszones A en
B een septische put niet verplicht is en bij voor-
keur wordt afgekoppeld, tenzij anders bepaald

door de gemeente wanneer zij, gelet op de afwa-
teringssituatie of de aard van de toegepaste zui-
vering, een individuele voorbehandeling toch
aangewezen acht. In dit geval schrijft de "Code
van goede praktijk" (Krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen)
voor dat zij hierover overleg pleegt met Aquafin
en/of de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wanneer wordt geopteerd voor het behoud van
septische putten blijven de onderhoudsvoor-
schriften van toepassing (Vlarem II, artikel
4.2.7.3.1. en 6.2.1.4.).

Heel anders is de situatie in geval van lozing in
de openbare riolering in de zuiveringszone C of
in geval van lozing in oppervlaktewater of een
kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. In
deze gevallen is een individuele voorbehande-
ling altijd verplicht. Voor bestaande woningen
wordt een septische put alleen voldoende
geacht (Vlarem II, artikel 4.2.7.1.1., § 2), voor
nieuwe woningen is een verdergaande biologi-
sche behandeling verplicht en moet deze
onmiddellijk operationeel zijn. Afhankelijk van
de lozingssituatie moet de septische put onmid-
dellijk (in geval van lozing in oppervlaktewater
of gracht) aanwezig zijn of geldt een overgangs-
termijn tot 1 augustus 2000 (in geval van lozing
in de zuiveringszone C).

3. Wat de ruiming van septische putten en de
afvoer naar een openbare zuiveringsinstallatie
betreft, is het zo dat dit septische materiaal niet
naar alle openbare zuiveringsinstallaties kan
worden afgevoerd, maar slechts naar die
RWZI's welke hiervoor uitgerust zijn en hier-
voor een milieuvergunning hebben. Er wordt
wel gestreefd naar een maximale ruimtelijke
spreiding, om alle gemeenten binnen een zo
klein mogelijke afstand te kunnen bedienen.
Een aantal zuiveringsinstallaties dient te wor-
den aangepast om de ontvangst en verwerking
van septisch materiaal te optimaliseren.

Vraag nr. 116
van 4 december 1997
van mevrouw VERA DUA

Scheldebaggerspecie  –  Bestemming

Onlangs werd bekendgemaakt dat massale hoe-
veelheden vervuilde baggerspecie uit de Beneden-
Schelde bij Antwerpen illegaal op de Nederlandse
markt worden verkocht. Jaarlijks wordt bijna een
miljoen kubieke meter slib via het slibdepot van de
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