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AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door de heren Erik Mathijs, Patrick Lachaert, Bart Martens en Jos Bex
HOOFDSTUK XVIbis (nieuw)
Een hoofdstuk XVIbis, bestaande uit artikelen 33bis tot 33vicies, invoegen, dat luidt
als volgt:

“HOOFDSTUK XVIbis
Reorganisatie van de watersector
AFDELING I
Wijzigingen aan de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging

Artikel 33bis
Aan artikel 32quater, §1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, worden een
punt 10° en een punt 11° toegevoegd, die luiden als volgt :

“10° het op eenvoudig verzoek van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk,
de in artikel 32septies, §1 bedoelde vennootschap, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de door
de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteiten die door de gemeenten
belast zijn met en instaan voor de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de exploitatie van gemeentelijke saneringsinfrastructuur, meedelen van gegevens waarover de
Maatschappij beschikt van heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel
35septies van deze wet, voor zover die noodzakelijk zijn in het kader van de aanrekening
van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, §1, van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de vergoeding, zoals bedoeld
in artikel 16quinquies, §1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd
voor menselijke aanwending en artikel 32septies, §4, van deze wet;
11° het opmaken van zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater. De zoneringsplannen maken een onderscheid tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering. In uitvoering van één of meerdere zoneringsplannen wordt
een gebiedsdekkend uitvoeringsplan per zuiveringsgebied opgemaakt waarin de uitvoering en de timing van de projecten met betrekking tot respectievelijk de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting geregeld zijn, evenals de noodzakelijke afstemming van de projecten. Deze zonerings- en uitvoeringsplannen worden bindend voor derden na goedkeuring door de Vlaamse Regering.”.

Artikel 33ter
In artikel 32septies, §4, van dezelfde wet, wordt de zin “De in §1 bedoelde vennootschap
kan, onder toezicht van de economische toezichthouder, contracten afsluiten met het oog op
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de sanering van het afvalwater dat niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten en dat
bovendien wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare
rioolwaterzuiveringsinstallatie.” vervangen door de zin “De in §1 bedoelde vennootschap kan,
onder toezicht van de economische toezichthouder, contracten afsluiten met het oog op de
sanering van het afvalwater dat niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten en:
– dat wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare
rioolwaterzuiveringsinstallatie;
– dat wordt geloosd in een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een
bestaande privaatrechtelijke of ten laste van de vergunde exploitant aan de in §1 bedoelde
vennootschap voor uitvoering opgedragen toevoerleiding;
– dat wordt geloosd in een openbare riolering waarvan de aansluiting op een operationele of
overeenkomstig §2 ter uitvoering aan de in §1 bedoelde vennootschap opgedragen openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie is voorzien op basis van het investeringsprogramma,
bedoeld in artikel 32octies of het door de Vlaamse Regering vastgestelde subsidiëringsprogramma, bedoeld in artikel 32duodecies, §2.”.

Artikel 33quater
§1. In artikel 35ter, §2, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001,
wordt de zin “Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing wordt vastgesteld op 22,3 euro
en wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindex het
indexcijfer der consumptieprijzen van december 1992, basis 1988, met name 113,76.” vervangen door de zin “Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing wordt vastgesteld op 22,3
euro voor:
a) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet die
zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1, en bovendien op basis van de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, alle uitvoeringsbepalingen van deze wet, evenals de bepalingen uit de betreffende
milieuvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren en in oppervlaktewater te
lozen;
b) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet, die
beschikken over een vergunning met normen voor lozing in de gewone oppervlaktewateren
en lozen in de openbare riolering gelegen in zuiveringszone C, zoals bedoeld in artikel 1.1.2
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in een
openbare of privaatrechtelijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater;
c) de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quater van deze wet waarvan de inrichting niet
gelegen is in de zuiveringszones A of B, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne.
Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing vastgesteld op 22,6
euro.
De eenheidstarieven van de heffing worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindex het indexcijfer der consumptieprijzen van november 1992,
basis 1988, met name 113,77.
Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2006.”.
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§2. In artikel 35ter, §2, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001,
wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Bedrijfsafvalwater dat op basis van de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de uitvoeringsbesluiten ervan, door de exploitant van de hinderlijke inrichting zelf moet gezuiverd worden en/of in oppervlaktewater dient geloosd te worden,
komt niet in aanmerking voor een contract zoals bedoeld in het eerste lid, behalve voor wat
betreft een contract voor de aanleg en exploitatie van een afvoerleiding waarin de betrokken
exploitant zijn aandeel ten laste neemt.”.

Artikel 33quinquies
§1. In artikel 35ter, §3, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004,
worden de woorden “verminderd met X” vervangen door de woorden “verminderd met X. De
heffing kan in geen geval negatief worden”.
§2. In artikel 35ter, §3, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004,
worden de zinnen “de bijdrage, zoals berekend in artikel 16bis, §1, van het decreet van 24
mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, aangerekend gedurende het
heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering. Indien bedoelde bijdrage niet in het heffingsjaar in mindering gebracht wordt, kan deze in mindering gebracht worden van de heffing
van het volgende jaar. Elke aangerekende bijdrage kan evenwel slechts éénmaal in mindering
gebracht worden;” vervangen door de zinnen “de som van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, §1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, aangerekend op het water verbruikt of geloosd in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief BTW, en de vergoeding, zoals
bedoeld in artikel 16quinquies, §1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd
voor menselijke aanwending, aangerekend op het water verbruikt of geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief BTW. Indien
bedoelde som niet in het heffingsjaar in mindering gebracht wordt, kan deze in mindering
gebracht worden van de heffing van het volgende jaar. Elke aangerekende bijdrage of vergoeding kan evenwel slechts éénmaal in mindering gebracht worden. Voor de verrekening wordt
uitgegaan van de bijdrage of vergoeding opgenomen in de eindfactuur;”.
§3. In artikel 35ter, §3, 2°, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004,
worden de woorden “geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar” vervangen door de
woorden “geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, exclusief BTW.”.
§4. Aan artikel 35ter, §3, van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004,
wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“3° Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quater, §1, 2° en 3°, wordt geen heffing
gevestigd op het waterverbruik Qp respectievelijk Qg voor zover door de openbare watervoorzieningsmaatschappij op dit waterverbruik een vergoeding, zoals bedoeld in artikel
16quinquies, §1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke consumptie, werd aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering.
Deze bepaling gaat in vanaf het heffingsjaar 2005.”.

Artikel 33sexies
Artikel 35quinquies, §1, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling:
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“§1. Voor de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater vallen wordt de vuilvracht als
volgt berekend: N = N1 + N2 + N3 + Nk
waarin:
N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;
* N1 = Qd x [a + 0,35 x ZS + 0,45 (2 x BZV + CZV)] x (0,40 + 0,60 x d)
180
500
1350
waarin:
N1: de vuilvracht veroorzaakt door de lozing tijdens de maand van de grootste vervuiling van
zuurstofbindende stoffen en zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand
van grootste vervuiling van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
a:
1° deze term is gelijk aan nul:
a) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het
beschouwde heffingsjaar zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net zoals
bedoeld in artikel 1 en op dezelfde datum bovendien beschikken over een milieu- respectievelijk lozingsvergunning voor lozing op het openbaar hydrografisch net;
b) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het
beschouwde heffingsjaar, conform de milieu- respectievelijk lozingsvergunning, lozen
in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in een openbare of privaatrechtelijke
effluentleiding;
2° deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20;
3° indien in de loop van het jaar voorafgaand aan de lozingssituatie en/of vergunningstoestand bedoeld onder 1° verandert in deze bedoeld onder 2° of omgekeerd, wordt voor de
toepassing van de a-factor procentueel opgesplitst voor zover de vuilvracht berekend zonder de a-factor niet gevoelig wijzigt.
De wijziging van de a-factor gaat in, hetzij vanaf de maand volgend op deze waarin de
vergunning wordt afgeleverd, hetzij vanaf de maand die volgt op die waarin de wijziging
van de lozingssituatie effectief ingaat. De heffingsplichtige dient minstens één maand
voor de wijziging per aangetekend schrijven de leidend-ambtenaar van de Maatschappij
hiervan op de hoogte te brengen.
Bij gevoelige wijziging van de vuilvracht is overeenkomstig de bepalingen van §§ 8 tot 11
de situatie op het ogenblik van de monstername van toepassing.”.

Artikel 33septies
In artikel 35quinquies, §12, van dezelfde wet, wordt aan het laatste lid een zin toegevoegd, die
luidt als volgt:
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“Deze verplichting geldt niet voor de meetsystemen waarmee het geloosde dagdebiet wordt
gemeten.”.

Artikel 33octies
§1. Artikel 35terdecies, §1, van dezelfde wet, wordt vervangen door de volgende bepaling:
“§1. De heffing, vastgesteld overeenkomstig artikel 35ter, wordt gevestigd uiterlijk op 31
december van het jaar volgend op het heffingsjaar. Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar
2005.”.
§2. Aan artikel 35terdecies, §2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de decreten van 19 december
2003 en 24 december 2004, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Eveneens in afwijking van het eerste lid kan een heffing of een aanvullende heffing worden
gevestigd binnen de twaalf maanden na definitieve regeling van het geschil over de vergoeding,
zoals bedoeld in artikel 16quinquies, §1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water
bestemd voor menselijke consumptie. Deze heffing kan ook gevestigd worden binnen de twaalf
maanden na de bevestiging door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk aan
de betrokken persoon dat hem of haar ten onrechte een vergoeding, zoals bedoeld in artikel
16quinquies, §1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
consumptie, werd aangerekend.”.

Artikel 33novies

Artikel 35vicies van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling:

“Artikel 35 vicies
§1. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 45.a,
45.b,45.c, 45.d, 51.a en 51.b, zoals omschreven in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met
de volgende coëfficiënten:
– 0,7 voor de heffingen gevestigd in 2003;
– 0,775 voor de heffingen gevestigd in 2004;
– 0,850 voor de heffingen gevestigd in 2005 en volgende.
§2. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 57, zoals
omschreven in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënt:
– 0,957 voor de heffingen gevestigd in 2006.”.

Artikel 33decies
Aan de tabel in bijlage bij de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt een sector 57 toegevoegd, luidend als volgt:
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− Ziekenhuizen
1m3 gebruikt 0,017
− de door de Vlaamse Gemeenschap water
erkende en gesubsidieerde voorzieningen in de Bijzondere Jeugdbijstand en de
Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdzorg
− de door de Vlaamse Gemeenschap
erkende en gesubsidieerde residentiële
voorzieningen binnen het algemeen welzijnswerk
− de door de Vlaamse Gemeenschap
erkende en gesubsidieerde centra integrale
gezinsondersteuning
− erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en de centra voor kinderzorg en
gezinsondersteuning
− erkende Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en erkende psychiatrische
ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut
wonen
− door de Vlaamse Gemeenschap erkende
rusthuizen en de erkende serviceflatsgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening zonder individuele facturatie
− door het Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een handicap
erkende semi-residentiële en residentiele
voorzieningen, met inbegrip van de werkvormen beschermd en zelfstandig wonen.
− Onderwijsinstellingen

0,001

0,009

”.

AFDELING II
Wijzigingen aan het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen
inzake het grondwaterbeheer
Artikel 33undecies
§1. Artikel 2 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij de decreten van 19
december 1997, 22 december 1999, 21 december 2001 en 24 december 2004, wordt aangevuld
met volgende definitie:
“– afgesloten watervoerende laag: watervoerende laag die voorkomt onder één van de volgende afsluitende hydrogeologische hoofdeenheden die gekenmerkt worden door de unieke
code 0300, 0500, 0700 of 0900 zoals weergegeven in bijlage bij dit decreet. De Vlaamse
Regering legt deze gebieden op kaart vast. Daarbij wordt er voor gezorgd dat elke winning eenduidig is vastgelegd.”.
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De bijlage van het decreet van 24 januari 1984 wordt vervangen door wat volgt:
“Bijlage
1. Laag-factor
Code
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300

Hydrogeologische hoofdeenheid
Quartiare aquifersystemen
Kempens aquifersysteem
Boom aquitard
Oligoceen aquifersysteem
Bartoon aquitardsysteem
Ledo-paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem
Paniseliaan aquitard
leperiaan aquifer
leperiaan aquitardsysteem
Paleoceen aquifersysteem
Krijt aquifersysteem
Jura trias Perm
Sokkel

Laag-factor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Gebiedsfactor
Code gebied
SS 1000 GWL 1-1
SS 1000 GWL 1-2
SS 1000 GWL 2
SS 1300 GWL 1
SS 1300 GWL 2
SS 1300 GWL 3
SS 1300 GWL 4
SS 1300 GWL 5

Hydrogeologische
hoofdeenheid
1000
1000

Zone
zone "dun Q-dek" en/of zone "dun
verzilt gebied"
zone buiten "dun Q-dek" en/ of zone
"dun verzilt gebied"

1000
1100 + 1300
1100 + 1300
1100 + 1300
1100 + 1300
1100 + 1300

gebiedsfactor
1,5
2
1,5
1,5
1,5
2
1,5
2

De gebiedsfactor is in de overige zones gelijk aan 1.”.
§2. Artikel 28quater, §1, 1° en 2, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

“1° voor de exploitatie van grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :
Z = 7,5 eurocent per m3 * index;
Q = het volume grondwater (in m3) dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar
werd opgepompt en dat tot drinkbaar water voor de openbare drinkwatervoorziening verwerkt kan worden, ongeacht de wijze van winning of het gebruik. De hoeveelheid die
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voorafgaand aan de winning via kunstmatige infiltratie aan het grondwaterreservoir werd
toegevoegd kan in mindering worden gebracht van de opgepompte hoeveelheid, op voorwaarde dat voor die activiteit de nodige vergunningen en toestemmingen zijn verleend en
op voorwaarde dat het infiltratiewater minstens voldoet aan de basiskwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater;
2° voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening:
a) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aangelegd in
een freatische watervoerende laag aanleiding geeft tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van 500 tot en met 30.000 m3:
Z = 5 eurocent per m3 * index;
Q = opgepompt grondwater (in m3);
b) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aanleiding geeft
tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar
van meer dan 30.000 m3 of tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uit een afgesloten watervoerende laag :

Z = een lineaire tarieffunctie (in eurocent per m3) die voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid van toepassing is en als volgt bepaald wordt:
(6,2 + 0,75 x Qgwe/100.000) x a x index
Met
Qgwe = m3 opgepompt grondwater voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid
a = 0,75 op 1 januari 2002;
a = 1 vanaf 1 januari 2003;
Q = Σ(λ* Qgwp)
Grondwaterputten
Met:
λ = een grondwaterputspecifieke multiplicator zijnde het product van twee termen:
laagfactor en gebiedsfactor. Daarbij nemen de laagfactor en gebiedsfactor in het heffingsjaar 2006 de waarde aan die is aangegeven in de bijlage gevoegd bij dit decreet;
Qgwp = opgepompt grondwater (in m3) per grondwaterput.
De index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller
het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in
de noemer het indexcijfer van de maand december 2001.
De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zonder voorafgaande verwittiging te
geschieden op 1 januari van elk jaar.
Het aangepast bedrag wordt afgerond tot de hogere eurocent.“.
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AFDELING III
Wijzigingen aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid

Artikel 33duodecies
In artikel X.2.3., §1, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, worden een punt 19° en
een punt 20° toegevoegd, die luiden als volgt :
“19° het op eenvoudig verzoek van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, de in artikel 32septies, §1, bedoelde vennootschap, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of
de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteiten die door de
gemeenten belast zijn met en instaan voor de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of
de exploitatie van gemeentelijke saneringsinfrastructuur, meedelen van gegevens waarover de Maatschappij beschikt van heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quinquies en
artikel 35septies van de Oppervlaktewaterenwet, voor zover die noodzakelijk zijn in het
kader van de aanrekening van de bijdrage zoals bedoeld in artikel 16bis, §1, van het
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de
vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, §1, van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en artikel 32septies, §4, van de
Oppervlaktewaterenwet;
20°

het opmaken van zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater. De zoneringsplannen maken een onderscheid tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering. In uitvoering van één of meerdere zoneringsplannen wordt
een gebiedsdekkend uitvoeringsplan per zuiveringsgebied opgemaakt waarin de uitvoering en de timing van de projecten met betrekking tot respectievelijk de gemeentelijke
en bovengemeentelijke saneringsverplichting geregeld zijn, evenals de noodzakelijke
afstemming van de projecten. Deze zonerings- en uitvoeringsplannen worden bindend
voor derden na goedkeuring door de Vlaamse Regering.”.

AFDELING IV
Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending

Artikel 33ter decies
In artikel 3, §3, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, wordt de zin “Van het toepassingsgebied van dit decreet wordt uitgesloten, met uitzondering van de bepalingen in artikel
6bis, artikel 16bis, artikel 16ter, artikel 16quater, artikel 24 en artikel 25.” vervangen door
de zin “Van het toepassingsgebied van dit decreet wordt uitgesloten, met uitzondering van de
bepalingen in artikel 6bis, artikel 16bis, artikel 16ter, artikel 16quater, artikel 16quinquies,
artikel 24 en artikel 25.”.

Artikel 33quater decies
§1. In artikel 6bis, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004,
wordt de zin “De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bijdrage,
zoals bedoeld in artikel 16bis, vragen aan de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies
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en artikel 35septies van de wet van 26 maart 1971, die op basis van de bepalingen van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, alle uitvoeringsbepalingen van dit
decreet, evenals de bepalingen uit de betreffende milieuvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren en in oppervlaktewater te lozen.” vervangen door de zinnen “De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bovengemeentelijke bijdrage, zoals
bedoeld in artikel 16bis, §1, vragen aan de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35ter, §2, a)
en b), van de wet van 26 maart 1971. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk
mag geen bovengemeentelijke vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, §1, vragen
aan de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35ter, §2, a), b) en c), van de wet van 26 maart
1971.”.
§2. Aan artikel 6bis, §2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december
2004, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
”De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bovengemeentelijke bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, §1, en geen bovengemeentelijke vergoeding, zoals bedoeld
in artikel 16quinquies, §1, vragen voor het geloosde afvalwatervolume of verbruikt water dat
het voorwerp uitmaakt van een contract, zoals bedoeld in artikel 32septies, §4, van de wet van
26 maart 1971.”.
§3. Artikel 6bis, §6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004,
wordt vervangen door wat volgt:
“ §6. De Vlaamse Regering zal nadere regels vastleggen met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en dit op basis van de zoneringsplannen en uitvoeringsplannen zoals bedoeld in artikel 32quater, 11°, van de wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.”.

Artikel 33quinquies decies
Aan artikel 16bis, §3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 24 december 2004,
wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“6° het aandeel van de kosten veroorzaakt door het lozen van water niet afkomstig van een
openbaar waterdistributienetwerk.”.

Artikel 33sexies decies
Aan hoofdstuk V van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, wordt een
afdeling V, bestaande uit artikel 16quinquies, toegevoegd, dat luidt als volgt:

“AFDELING V
Aanrekenen van een vergoeding voor het water dat niet geleverd wordt door de exploitant van
een openbaar waterdistributienetwerk

Artikel 16quinquies
§1. De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen een vergoeding aanrekenen aan eigen waterwinners als bijdrage in de kosten voor de sanering van het uit eigen
waterwinning afkomstig afvalwater.
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De bepalingen van de artikelen 16bis, §§ 3 en 4, 16ter en 25 zijn van overeenkomstige toepassing op de in het eerste lid bedoelde vergoeding.
§2. Indien een vergoeding wordt aangerekend, zoals bedoeld in §1 voor de bovengemeentelijke
sanering, wordt het bedrag ervan bepaald overeenkomstig artikel 16ter, met dien verstande dat
Q in dit geval gelijk is aan “het aantal m3 water opgenomen via de eigen waterwinning”. Het
water opgenomen via de eigen waterwinning wordt bepaald conform artikel 35quater, §1, 2°,
artikel 35quater, §1, 3°, artikel 35quinquies, §12 of artikel 35septies, §2, van de wet van 26
maart 1971.
§3. De bepaling van de vergoeding, zoals bedoeld in §1, met betrekking tot de gemeentelijke
saneringsverplichting, maakt deel uit van de overeenkomsten bedoeld in artikel 6bis, §3.
§4. Wooninrichtingen gelegen in de zuiveringszones A of B, zoals bedoeld in artikel 1.1.2
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur.
Wooninrichtingen gelegen in de zuiveringszones A, B of C, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de gemeentelijke saneringsinfrastructuur.
Hetzelfde geldt voor inrichtingen die onder artikel 35quater, §1, van de wet van 26 maart
1971 vallen en die uitsluitend beschikken over een vergunning voor het lozen van huishoudelijk
afvalwater.”.

Artikel 33septies decies

Artikel 25 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004, wordt vervangen door wat volgt:
“Artikel 25
Bij wijze van overgangsmaatregel en tot de Vlaamse Regering gebruik maakt van de in artikel
16ter, §3, bepaalde bevoegdheid, worden ter bepaling van de correctie bedoeld in dit artikel,
de correcties overgenomen, zoals bepaald in artikel 35bis, §4, §5 en §6, artikel 35ter, §4, §5,
§6, §7, §8 en §9, artikel 35quinquies, §6, §7, §8 en §9, en artikel 35sexies van de wet van
26 maart 1971, met dien verstande dat de woorden “de heffing”, “het heffingsbiljet”, “het
heffingsjaar” en “de heffingsplichtige” vervangen worden door respectievelijk “de bijdrage
of vergoeding”, “de waterfactuur”, “het facturatiejaar” en “de abonnee of gebruiker van de
saneringsinfrastructuur”.
De abonnees of gebruikers van de saneringsinfrastructuur die aan de vrijstellingsvoorwaarden
voldoen en een aangifte indienen conform artikel 35quater, §2, of artikel 35octies, §1, van de
wet van 26 maart 1971 moeten hun aanvraag binnen de gestelde termijnen richten aan de economische toezichthouder. De overige abonnees of gebruikers van de saneringsinfrastructuur
moeten hun aanvraag richten aan de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk.”.
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Artikel 33duodevicies
Artikel 26 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004, wordt vervangen door wat volgt:
“Artikel 26
Dit decreet treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
In afwijking hiervan treden de bepalingen van artikel 6bis, artikel 16bis, artikel 16ter, artikel
16quater, artikel 16quinquies, artikel 24 en 25 in werking op 1 januari 2005.”.

AFDELING V
Wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Artikel 33undevicies
Artikel 27, §2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid wordt
aangevuld met:
“10° een advies uit te brengen over het ontwerp van zoneringsplan, zoals bedoeld in artikel
32quater, §1, 11°, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.”.

AFDELING VI
Wijzigingen aan het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 2005

Artikel 33vicies
§1. De in artikel 79 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 vermelde overgangsbepaling wordt met ingang van het heffingsjaar
2006 vervangen door wat volgt:
“Met ingang van het heffingsjaar 2006 worden de heffingsplichtigen, bedoeld in 35quater, §1,
van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, bij wijze van overgangsmaatregel vrijgesteld van heffing voor het door de exploitant
van een openbaar waterdistributienetwerk gefactureerd waterverbruik dat vóór 1 januari 2005
verbruikt werd.”.
§2. Aan artikel 79 van hetzelfde decreet wordt een bijkomend lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Eveneens bij wijze van overgangsmaatregel worden op eenvoudig verzoek van de exploitanten
van een openbaar waterdistributienetwerk, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de door de gemeente na publieke
marktbevraging aangestelde entiteiten die door de gemeenten belast zijn met en instaan voor
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de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de exploitatie van gemeentelijke saneringsinfrastructuur, de gegevens waarover de Maatschappij beschikt van heffingsplichtigen, bedoeld
in artikel 35quater, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, voor zover die noodzakelijk zijn in het kader de
aanrekening van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, §1, van het decreet van 24 mei
2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de vergoeding, zoals bedoeld
in artikel 16quinquies, §1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending, eenmalig meegedeeld in 2006.”.”.

VERANTWOORDING
Inleiding
De bijgevoegde voorstellen tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending, geven verdere invulling aan de kaderrichtlijn Water (2000/60/EG van 23 oktober
2000) en de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 september 2004.
Met deze wijzigingen worden volgende doelstellingen beoogd:
–

een verdere invulling geven van de integrale benadering van de waterketen door het benadrukken van
de band tussen waterverbruik, afvalwaterinzameling en collectering en waterzuivering;

–

de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ voor de gehele waterketen duidelijk maken door
een opsplitsing te maken tussen diegenen die voor de zuivering van hun afvalwater gebruik maken van
de collectieve voorzieningen en diegenen die zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater;

–

het verder benadrukken van het dienstverleningsaspect met een fiscale optimalisatie voor zowel het
Vlaamse Gewest als voor de bedrijven;

–

waar mogelijk de procedures vereenvoudigen en transparanter maken voor de gebruiker;

–

de grondwaterheffing meer sturend maken en gebiedsgericht differentiëren teneinde tot een meer duurzaam gebruik te komen van de overgeëxploiteerde kwetsbare waterlagen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken moeten zowel in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren als in het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending wijzigen aangebracht worden.
In de wet van 1971 worden wijzigingen aangebracht die tot doel hebben:
–

de contractmogelijkheid die voorzien was bij programmadecreet 2005 uit te breiden naar alle rioollozende grootverbruikers die nu of in de toekomst zullen gebruik maken van de collectieve saneringsinfrastructuur;

–

het eenheidstarief van de heffing te differentiëren naargelang het gaat om zelfzuiveraars die de kostprijs van de zuivering geïnternaliseerd hebben en de rioollozers die voor de zuivering van hun afvalwater gebruik maken van de collectieve saneringsinfrastructuur;

–

alle bedrijven die zelf hun afvalwater dienen te zuiveren, en dus in hun vergunning normen opgelegd
kregen voor het lozen op oppervlaktewater, gelijk te behandelen, ongeacht of zij rechtstreeks lozen in
oppervlaktewater of voor het lozen in oppervlaktewater gebruik maken van een beperkt gedeelte van
de riolering;

–

de reductie om economische redenen voor de sectoren 45a, 45b, 45c, 45d, 51a en 51b op het niveau
van heffingsjaar 2005 gehandhaafd blijft;
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–

de heffing voor ziekenhuizen, bepaalde verzorgingsinstellingen en onderwijsinstellingen te handhaven
op het niveau van 2005;

–

de zonerings- en uitvoeringsplannen decretaal te verankeren.

In het decreet van 24 mei 2002 worden wijzigingen aangebracht die tot doel hebben :
–

de drinkwatermaatschappijen de mogelijkheid te bieden om een kostprijs aan te rekenen aan de eigen
waterwinners in de vorm van een vergoeding voor het gebruik van de collectieve saneringsinfrastructuur ;

–

de uitbreiding van de vrijstelling van de aanrekening van de bijdrage voor de rioollozende bedrijven
met lozingsnormen oppervlaktewater.

De aanpassing aan het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
betreft een heffingsreductie voor de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk voor de hoeveelheid water die voorafgaand aan de winning kunstmatig geïnfiltreerd werd voor zover aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Een tweede wijziging betreft de invulling van een gebiedsfactor in de heffingsformule voor grondwater uit het sokkelsysteem.
Ten slotte wordt ook het decreet Integraal Waterbeleid en het DABM gewijzigd om de zonerings- en uitvoeringsplannen decretaal vorm te geven.

Artikelsgewijze bespreking

AFDELING I
Wijzigingen aan de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging

Artikel 33bis
Het toevoegen van een punt 10 aan artikel 32quater, §1, van de wet van 26 maart 1971 heeft tot doel het
uitwisselen van heffingsgegevens tussen de VMM enerzijds, en de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit en de NV
Aquafin anderzijds, te regelen. Deze uitwisseling beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor
de aanrekening van de bijdrage en/of de vergoeding.
Het invoegen van punt 11 heeft betrekking op het volgende. De sanering van het stedelijk afvalwater in
de agglomeraties, zoals bedoeld in de EU-richtlijn 91/271/EEG, is voorzien bij de opmaak van de investeringsprogramma’s. Voor de sanering van het afvalwater buiten de agglomeratie is het noodzakelijk dat er
in het kader van een continue optimalisatie van de reeds aanwezige saneringsinfrastructuur bijkomende
plannen, in casu zoneringsplannen, worden opgemaakt die de wijze van sanering van het afwater buiten
de agglomeratie gaan vastleggen. Deze plannen gaan bepalen in welke gebieden een collectieve sanering
de beste oplossing en in welke gebieden individuele sanering de beste oplossing is.

Artikel 33ter
Dit artikel beoogt de wijziging van artikel 32septies, §4, van de wet. Bij decreet van 24 december 2004
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 werd een §4 ingevoegd die ertoe strekte dat
de NV Aquafin, onder toezicht van de economische toezichthouder en onder de voorwaarden die vastgelegd werden in het besluit van de Vlaamse Regering, contracten kan afsluiten met grootverbruikers voor
de sanering van afvalwater dat niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten en dat geloosd wordt op
een riolering die aangesloten is op een operationele RWZI. De voorliggende wijziging wil deze bepaling
uitbreiden naar bedrijven waarvan de aansluiting op een RWZI voorzien is of opgenomen is in een inves-
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teringsplan en naar bedrijven die via een toevoerleiding waarvan de uitvoering opgedragen is aan de NV
Aquafin, lozen op een operationele RWZI.

Artikel 33quater
Dit artikel wijzigt artikel 35ter, §2, van de wet en heeft tot doel een opsplitsing te maken met betrekking
tot het eenheidstarief dat gebruikt wordt voor de berekening van de heffing voor enerzijds oppervlaktewaterlozers en anderzijds rioollozers. Deze opsplitsing geldt zowel voor de groot- als voor de kleinverbruikers.
Tot de oppervlaktewaterlozers worden gerekend de grootverbruikers die lozen op oppervlaktewater en die
overeenkomstig hun lozings- of milieuvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren; grootverbruikers die lozen op een (beperkt deel van de) riolering, in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in een effluentleiding van een RWZI die uitmondt in oppervlaktewater, en die een lozings- of
milieuvergunning hebben met de normen voor lozen op oppervlaktewater; de kleinverbruikers waarvan de
woning niet zal worden aangesloten op een RWZI. Voor deze oppervlaktewaterlozers wordt het huidige
– geïndexeerde – tarief behouden.
Voor alle andere heffingsplichtigen wordt een nieuw heffingstarief ingevoerd dat in relatie staat met de
kosten voor het aanleggen en exploiteren van de saneringsinfrastructuur.
Het is dan ook expliciet de bedoeling dat de oppervlaktewaterlozers een regulerende heffing betalen,
terwijl het nieuwe heffingstarief verder zal evolueren naar een kostendekking, zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.
De zelfzuiveraars dragen de kosten voor de zuivering van hun afvalwater zelf. Er wordt nog enkel een heffing betaald op de restlozing. Heffingsplichtigen die zelf zuiveren worden door deze restheffing aangezet
om maximaal verder te zuiveren.
In dezelfde paragraaf wordt de basis voor de berekening van de heffing licht gewijzigd. Daar – voorlopig
– het tarief van de heffing en het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage op elkaar afgestemd zijn en de
exploitanten van de openbare waterdistributienetwerken tijdig hun facturatiesystemen dienen aan te passen, wordt voor de berekening van het nieuwe tarief de basisindex der consumptieprijzen van november
genomen. Dit laat toe het geïndexeerd tarief voor het volgende jaar vast te leggen op 1 december.
Ten slotte wordt aan de NV Aquafin tevens de mogelijkheid geboden om een contract af te sluiten voor
de aanleg en de exploitatie van een afvoerleiding naar oppervlaktewater met bedrijven die hun afvalwater
zelf moeten zuiveren of lozen in oppervlaktewater.

Artikel 33quinquies
De eerste aanpassing verduidelijkt dat de heffing ten aanzien van de grootverbruikers en na aftrek van de
bijdrage en/of de vergoeding niet negatief kan worden.
De wijziging aan artikel 35ter, §3, 2°, beoogt de afstemming van de bestaande regelgeving op het feit dat
de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk eveneens een vergoeding kunnen aanrekenen
voor de afvoer en zuivering van de afvalwaters afkomstig van een eigen waterwinning aan de grootverbruikers die gebruik maken van de collectieve saneringsinfrastructuur. Tevens wordt verduidelijkt dat de
bijdrage en/of de vergoeding exclusief de BTW in mindering gebracht worden.
De toevoeging van het punt 3° beoogt de vrijstelling van heffing ten aanzien van de kleinverbruikers die
voor hun watervoorziening geheel of gedeeltelijk beroep doen op een eigen waterwinning voor zover de
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk op dit waterverbruik een bovengemeentelijke bijdrage hebben gefactureerd.

Artikel 33sexies
Voor de grootverbruikers-oppervlaktewaterlozers die hun heffing laten berekenen op basis van de uitgebreide methode, is de term a in de berekeningsformule gelijk aan 0.
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Een aantal heffingsplichtigen hebben een lozings- of milieuvergunning voor het lozen op riool maar met
normen oppervlaktewater. Voor het lozen van hun afvalwater moeten zij een beperkt gebruik maken
van de saneringsinfrastructuur daar er geen geschikt oppervlaktewater in hun omgeving aanwezig is. Zij
lozen dan ofwel op riolering, ofwel in een gescheiden riolering voor de afvoer van hemelwater of zelfs in
sommige gevallen in de effluentleiding van een RWZI. Al deze afvoerwegen monden – definitief – uit in
oppervlaktewater. Bijkomend wordt voor de toepassing van de a-factor een regeling voorgesteld om de
procentuele opsplitsing toe te laten voor bedrijven waarvan de lozingssituatie gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar wijzigt.
De gewijzigde bepaling streeft dan ook een gelijkheid van behandeling na voor deze groep van rioollozers
ten aanzien van de rechtstreekse oppervlaktewaterlozers.

Artikel 33septies
Voor de meetsystemen voor geloosde dagdebieten wordt de verplichte verzegeling opgeheven gelet op de
praktische problemen die met deze verzegeling gepaard gaan.

Artikel 33octies
Artikel 35terdecies, §1, wordt vervangen zodat de inkohieringstermijn van de heffingen loopt tot 31
december van het jaar volgend op het heffingsjaar.
Deze wijziging werd ingevoerd om de vestiging van de (rest)heffing te kunnen uitvoeren op basis van definitieve aanrekening van de bijdragen- en/of vergoedingen. Deze werkwijze vermijdt tevens het voortdurend uitwisselen van gegevens tussen de VMM, de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk
en de NV Aquafin.
Artikel 35terdecies, §2, van de wet wordt gewijzigd zodat correcties op de heffing kunnen doorgevoerd
worden na de definitieve regeling van een geschil inzake de vergoeding aangerekend door de exploitanten
van een openbaar waterdistributienetwerk.

Artikel 33novies
Artikel 35vicies voorzag voor de sectoren 45a, 45b, 45c, 45d,51a en 51b een reductiefactor die steeg van
0,7 in heffingsjaar 2003 tot 1 in heffingsjaar 2007. De voorgelegde wijziging bevriest vanaf heffingsjaar
2005 de reductiefactor op 0,850.
Voor de ziekenhuizen, bepaalde verzorgingsinstellingen en onderwijsinstellingen wordt eveneens een
reductiefactor ingevoerd die voor het heffingsjaar 2006 0,957 bedraagt.

Artikel 33decies
Door dit artikel wordt aan de bijlage bij de wet een sector 57 toegevoegd. Deze sector omvat de nieuwe
instellingen waarvoor in het vorige artikel een specifieke reductiefactor werd ingevoerd.

AFDELING II
Wijzigingen aan het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake
het grondwaterbeheer

Artikel 33undecies
Sommige exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk wenden effluentwater aan voor de productie van drinkwater. Daartoe wordt dit effluentwater geïnfiltreerd in de bodem. De hoeveelheid water
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die kunstmatig ingebracht wordt in het grondwaterreservoir mag voor de berekening van de heffing op de
winning van grondwater in mindering gebracht worden van de totale hoeveelheid opgepompt grondwater.
Uiteraard kan deze bepaling enkel toegepast worden voor de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk die voor de infiltratie een vergunning hebben bekomen en voor zover het infiltratiewater
minstens voldoet aan de basiskwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater.
De overige wijzigingen die met dit artikel worden ingevoerd, beogen een meer duurzaam gebruik van de
verschillende grondwaterlagen. Zoals voorzien in het Milieubeleidsplan en in de beleidsnota 2004-2009
moet daartoe een mix aan instrumenten worden ingezet. Een meer sturende heffing op het grondwatergebruik is daarbij onontbeerlijk.
De beleidsnota 2004-2009 stelt hierrond het volgende:
“Voor het sokkelsysteem stelt de Vlaamse Regering een afbouw van 75 % van de onttrekkingen van het
vergunde debiet ten opzichte van 1 januari 2000 voorop. De doelstellingen voor de andere grondwatersystemen moeten nog vastgelegd worden. Voor elke bedreigde en verontreinigde watervoerende laag worden
herstelprogramma’s opgelegd. Het vergunningen- en het heffingenbeleid moet sturend ontwikkeld en
ingezet worden. Waar mogelijk kunnen ook andere marktconforme instrumenten worden ingezet. Er
wordt onderzocht hoe het heffingenbeleid regulerend en gebiedsgericht uitgewerkt kan worden. Zo wil
de Vlaamse Regering in de grondwaterheffing de laag- en gebiedfactor invullen rekening houdend met de
watervoerende laag. Tevens wil de Vlaamse Regering de illegale grond- en oppervlaktewaterwinningen
terugdringen.”.
Dit artikel komt daaraan tegemoet en voorziet in een bijzondere bescherming voor de afgesloten watervoerende lagen. Vooral de watervoerende lagen in het sokkelsysteem zijn zeer sterk overbemalen en met
uitputting bedreigd. Vandaar wordt voor deze lagen (1000, 1100 en 1300) in het betrokken gebied de
invoering van de gebiedsfactor voorgesteld.
Met de bestaande heffingsformule kan via de laag- en gebiedsfactor enkel de prijs van het grondwater
voor winningen groter dan 30.000m3 per jaar, bijgestuurd worden. Aangezien bijna alle winningen in het
Landeniaan een vergund debiet hebben dat kleiner is dan 30.000 m3/j, heeft een verandering van de laagof gebiedsfactor geen invloed op de prijs van het grondwater voor deze winningen.
Daarom is voorgesteld de laag- en gebiedsfactor ook van kracht te maken voor winningen met een vergund debiet kleiner dan 30.000 m3/j indien deze winningen in gespannen watervoerende lagen gelegen
zijn, zoals bijvoorbeeld het Landeniaan. Een definitie van “gespannen watervoerende laag” is eveneens
voorzien bij dit voorstel.
De gebieden waarvoor gebiedsfactoren zijn opgesteld, zijn in overeenstemming met de eerder afgebakende
grondwaterlichamen die voor de Europese kaderrichtlijn zijn afgebakend. Deze grondwaterlichamen zijn
afgebakend binnen de lagen (hydrogeologische hoofdeenheden, zie bijlage) en onder andere op basis van
overgeëxploiteerde zones. Daarom is momenteel voorgesteld om enkel de gebiedsfactor aan te passen en
niet de laagfactor. Deze werkwijze vermijdt dat winningen die buiten de probleemgebieden zijn gesitueerd,
maar die ook bijvoorbeeld in het Landeniaan zijn gelegen, door een verhoging van de laagfactor eveneens
een hogere heffing moeten betalen. De prijsverhoging is dus enkel gericht op de eigenlijke probleemgebieden.
In het huidige voorstel zijn enkel gebieden aangeduid gelegen in het Sokkelsysteem omdat voor dit systeem de impact van winning het grootst is en er reeds veel ondersteunend onderzoek is uitgevoerd. Een
uitgebreide analyse van de andere grondwatersystemen wordt momenteel gemaakt.
Voor het bepalen van de grootte van de gebiedsfactor is ervan uitgegaan dat voor de grootste winning,
het prijsverschil tussen het landeniaan- en krijt-sokkelwater enerzijds, en deze van grijswater anderzijds,
op termijn moet worden weggewerkt. Om opgepompt grondwater even duur te maken als grijswater, zou
voor een opgepompte hoeveelheid van 500.000 m3/jaar de heffing per m3 0,5 euro moeten bedragen. De nu
ingevoerde gebiedsfactor van 2 zorgt nagenoeg reeds voor een halvering van dit prijsverschil. In gebieden
waar nog geen alternatieven voorhanden zijn, wordt de prijs minder sterk verhoogd.
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AFDELING III
Wijzigingen aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid

Artikel 33duodecies
Dit artikel heeft tot doel het uitwisselen van heffingsgegevens tussen het IVA VMM enerzijds, en de
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit en de NV Aquafin anderzijds, te regelen. Deze uitwisseling beperkt zich tot de
gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanrekenen van de bijdrage en/of de vergoeding.

AFDELING IV
Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke consumptie

Artikel 33ter decies
Het te wijzigen artikel 3, §3, beperkt het toepassingsgebied van het decreet van 24 mei 2002. Op deze
beperking werden echter uitzonderingen geformuleerd bij decreet van 24 december 2004. Deze uitzonderingen wordt uitgebreid met artikel 16quinquies.

Artikel 33quater decies
Door deze wijziging wordt de vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage uitgebreid tot rioollozende
grootverbruikers met lozingsnormen oppervlaktewater. Tevens mag geen bovengemeentelijke vergoeding
worden aangerekend aan de oppervlaktewaterlozers zoals deze gedefinieerd in artikel 35ter, §2, van de wet
van 26 maart 1971. De oppervlaktewaterlozers maken immers geen gebruik van de collectieve saneringsvoorzieningen.
Door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk mag eveneens geen bovengemeentelijke
bijdrage en vergoeding aangerekend worden voor de grootverbruikers die een contract hebben afgesloten
met de NV Aquafin voor de zuivering van hun afvalwater.
Deze bepalingen moeten samengelezen worden met de bepalingen in de wet van 26 maart 1971. De uiteindelijke doelstelling van deze wijzigingen is te komen tot volgend resultaat op bovengemeentelijk niveau :
–

de oppervlaktewaterlozers blijven onderhevig aan een regulerende heffing;

–

de bedrijven sluiten enerzijds een contract af met de NV Aquafin voor de sanering van het afvalwater
afkomstig van de eigen waterwinning(en) en betalen hiervoor een – fiscaal aftrekbare – bovengemeentelijke vergoeding, anderzijds betalen zij een – fiscaal aftrekbare – bovengemeentelijke bijdrage voor
de sanering van het afvalwater afkomstig van het drinkwaterverbruik via de drinkwaterfactuur.

In dit artikel wordt ten slotte verduidelijkt dat de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting zal bepaald worden aan de hand van de zoneringsplannen die worden opgesteld
door de Vlaamse Milieumaatschappij. Door het bepalen van deze scheidingslijn wordt eenduidig vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welk deel van het rioleringstelsel.

Artikel 33quinquies decies
In artikel 16bis, §3, van het decreet van 24 mei 2002 wordt een niet limitatieve opsomming gegeven van
de elementen die kunnen bijdragen in de berekening van het tarief van de saneringsbijdrage. Niet enkel
het afvalwater dat afkomstig is van het waterdistributienet wordt via de riolering geloosd, afgevoerd via
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collectoren en gezuiverd op RWZI, ook ander water kan worden geloosd op riolering, collectoren en
ten slotte op RWZI en geeft in dat geval aanleiding tot kosten ten aanzien van de exploitanten van een
openbaar waterdistributienetwerk. Vandaar dat de kosten die voor het beheer en de uitbouw van de saneringsinfrastructuur worden gemaakt en die in feite veroorzaakt worden door het lozen van ander water in
rekening gebracht moeten worden voor de bepaling van de hoogte van het bijdragetarief.

Artikel 33sexies decies
Er wordt een hoofdstuk V – afdeling V ingevoegd in het decreet van 24 mei 2002. Dit hoofdstuk bestaat
uit één artikel – artikel 16quinquies – dat is opgesplitst in 4 paragrafen.
§1 bepaalt dat de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk de kosten voor de sanering van
het afvalwater afkomstig uit de eigen waterwinning(en) kunnen doorrekenen aan de eigen waterwinners.
Door middel van §2 wordt de bovengemeentelijke vergoeding op dezelfde wijze aangerekend als de bovengemeentelijke bijdrage. Het in aanmerking te nemen water afkomstig uit de eigen waterwinning(en) wordt
bepaald overeenkomstig de bepalingen in de wet van 26 maart 1971.
§3 bepaalt dat de gemeentelijke vergoeding in analogie met de gemeentelijke bijdrage wordt opgenomen
in een overeenkomst tussen de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en de gemeente,
het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de
gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit.
In §4 wordt vastgelegd dat van gezinnen en kleine bedrijven die enkel beschikken over een vergunning
voor het lozen van huishoudelijk afvalwater (kleinverbruikers) en die gesitueerd zijn in een zone A of B
onweerlegbaar wordt vermoed dat ze zijn aangesloten op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur.
Hetzelfde geldt op gemeentelijk vlak voor gezinnen en kleine bedrijven die enkel beschikken over een
vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater (kleinverbruikers) waarvan de inrichting gelegen
is in de zones A, B of C.

Artikel 33septies decies
Dit artikel breidt de overgangsbepaling uit naar de gebruikers van de saneringsinfrastructuur en legt vast
tot wie de aanvragen tot vrijstelling moeten gericht worden voor aangifteplichtigen.

Artikel 33duodevicies
Dit artikel behoeft geen commentaar.

AFDELING V
Wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Artikel 33undevicies
In het te wijzigen artikel is reeds voorzien dat het bekkenbestuur advies uitbrengt over de investeringsprogramma’s. Het is dan ook logisch dat de bekkenbesturen advies uitbrengen over de zoneringsplannen
die aan de basis liggen van de in de toekomst op te maken investeringsprogramma’s. Bovendien dienen de
bekkenbesturen er over te waken dat de plannen niet in conflict zijn met de reeds in de bekkenbeheerplannen opgenomen acties, middelen en termijnen.
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AFDELING VI

Wijzigingen aan het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005

Artikel 33vicies
§1. In het programmadecreet 2005 was een vrijstelling voor het water verbruikt in 2004 voorzien voor
de kleinverbruikers. In een beperkt aantal gevallen hebben de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk in 2005 nog een verbruik gefactureerd dat zich situeert voor 1 januari 2004. Om begrotingstechnische redenen worden deze verbruiken vrijgesteld van heffing. Indien dit niet gebeurt, zou de
volledige heffingscyclus immers moeten hernomen worden voor dit klein aantal facturaties in 2005 die een
facturatieperiode hebben die aanvangt vóór 1 januari 2004, wat ten aanzien van de VMM een substantiële
meerkost zou betekenen.
Ten slotte wordt via §2 de gegevensuitwisseling van de eigen waterwinners-kleinverbruikers tussen VMM,
de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit geregeld.

___________________________

