
Het lozen van grondwater en de zuiverings-/verontreinigingsheffing 

 

U gaat grondwater onttrekken. Het overblijvende grondwater gaat u lozen op het riool of het 

oppervlaktewater. Wij zorgen dat dit water afgevoerd en/of gezuiverd wordt. Hiervoor leggen wij u 

een heffing op. Dit is een verontreinigingsheffing als u loost op het oppervlaktewater of een 

zuiveringsheffing als u loost op het riool. 

 

De vervuilingswaarde van het geloosde afvalwater wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (ve). 

Uitgangspunt bij het vaststellen van de vervuilingswaarde van het geloosde afvalwater is meting, 

bemonstering en analyse. Echter om kosten te besparen maken wij voor lozingen tot en met 

40.000 m3 gebruik van een geschatte vervuilingswaarde (zie tabel). Hierop baseren wij de heffing. 

 

geloosde hoeveelheid water1 Vervuilingswaarde (ve) 

≤ 400 m3 1 ve 

> 400 m3 en ≤2.000 m3 3 ve 

> 2.000 m3 en ≤40.000 m3 aantal m3 x 0,0025 ve/m3 

 

Als u het er niet mee eens bent dat de geschatte vervuilingswaarde wordt toegepast, dan kunt u 

zelf de vervuilingswaarde aantonen door het laten uitvoeren van meting, bemonstering en analyse. 

De kosten van dergelijk onderzoek zijn voor uw eigen rekening. 

 

Voor informatie over de procedure, de wijze van meting en bemonstering en mogelijke kosten kunt 

u contact opnemen met de fiscaal technologen van het team heffing (bedrijven) via het algemene 

telefoonnummer: 072 – 582 8282.  

 

Voor grotere lozingen (>40.000 m3) geldt een meetverplichting waarbij de geloosde hoeveelheden 

water en de vervuilingswaarde van het water vastgesteld moeten worden. Wij sturen U hierover 

apart een brief. Hierin leggen we uit hoeveel steekmonsters u moet nemen en welke analyses 

nodig zijn. 

 

Beëindiging werkzaamheden 

U houdt bij hoeveel water u onttrekt en infiltreert of retourneert. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar 

of, indien de onttrekking en infiltratie of retournering is beëindigd, binnen een maand na het 

tijdstip van beëindiging, geeft u de gemeten hoeveelheden aan ons door. Als u zelf analyses heeft 

laten uitvoeren stuurt u de resultaten mee. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het 

berekenen van de aanslag zal deze worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens. Een 

schatting is per definitie onnauwkeurig en kan dan ook in uw nadeel uitvallen.  

 

U kunt opgave doen via het papieren registratieformulier grondwateronttrekking dat u heeft 

ontvangen bij de vergunning of melding of digitaal via https://www.hhnk.nl/grondwater 

Hiervoor heeft u uw DigiD (particulier) of eHerkenning niveau 2+ (bedrijf, organisatie of instelling) 

nodig. 

 

Sanering 

Na afloop van het heffingsjaar ontvangt de belastingplichtige altijd een uitnodiging voor het doen 

van digitale aangifte.  

 

 

                                                
1 geloosde hoeveelheid water  = hoeveelheid onttrokken water – hoeveelheid geïnfiltreerd/geretourneerd water 

https://www.hhnk.nl/grondwater

