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geactualiseerd op 24.10.2017 

Historiek heffingswetgeving waterverontreiniging  
 
 

  
 A) BASIS : WET VAN 26 MAART 1971 

 

 
Datum  

 
Publicatie  
Staatsblad 

 

Fundamentele  wijzigingen 

Decreet houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991. 
 

21.12.1990 29.12.1990 - publicatie huidig heffingstelsel. 
- systeem indirecte belastingen met dwangbevel als uitvoerbare titel. 

Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1992. 

25.06.1992 11.07.1992 - invoering Ks-factoren 
- invoering koelwaterheffing 
- aanpassing definitie heffingsplicht 
- systeem van inkohieren zoals bij inkomstenbelastingen met het kohier als  

heffingstitel. 
 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993. 18.12.1992 29.12.1992 - aanpassing formule N2- en N2,o-component 
- bijlage k-factoren wordt volledig vervangen ingevolge rechtspraak  

Arbitragehof. 
  

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994. 22.12.1993 29.12.1993 - indexering eenheidstarief 
- invoering nullozersprincipe vanaf heffingsjaar 1992 
- opschorting van betaling bij economische moeilijkheden voor de heffingsjaren 

1991 – 1995. 
 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 1994. 
 

06.07.1994 23.09.1994 - invoering beroepsprocedure: Hof van Beroep wordt bevoegd voor heffings- 
  geschillen. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995. 21.12.1994 31.12.1994 - K-factoren afgeschaft. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996. 22.12.1995 30.12.1995 - aanpassing eenheidstarief (basistarief verhoogt van 600 Bef. naar 900 Bef.) 
- wijziging vrijstellingsbepaling RWZI's 
- aanpassing a-factor koelwater  
- invoering rechtsgrond voor herinkohiering. 

 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 1996. 
 

08.07.1996 19.10.1996 - aanpassing bezwaarprocedure. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997. 20.12.1996 31.12.1996 - Ks-factor voor kleinverbruikers afgeschaft 
- invoering sociale vrijstelling en vermindering van 50 % voor eigen zuivering  

(IBA's). 
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 1997. 
 

08.07.1997 22.10.1997 - aanpassing sociale vrijstelling (vrijstellingsvoorwaarden OCMW-trekkers) 
- interpretatieve overgangsregeling m.b.t. de heffingsprocedure 1991. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998. 19.12.1997 30.12.1997 - aanpassing sociale vrijstelling (gerechtigden op het levensminimum hebben  
recht op vrijstelling) 

- regeling vuilvrachtberekening voor facturatieperiodes van meer dan 14  
maanden.  

 

Decreet houdende  bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999. 19.12.1998 31.12.1998 - deelfactor voor bepaling niet bemeterd gefactureerd waterverbruik wordt  
opgetrokken naar 50 

- invoering 100% vrijstelling eigen zuivering IBA's  
- aanpassing koelwaterregeling (overgangsregeling voor bedrijven met  

vergunningsaanvraag ingediend vóór 01-09-1991). 
 

Decreet houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 
1999. 
 

18.05.1999 30.09.1999 - aanpassing sociale vrijstellingen (verlengd minderjarigen worden vrijstellings-  
gerechtigd). 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001. 22.12.2000 30.12.2000 - aanpassing sociale vrijstelling (automatische toekenning indien  
gegevenskoppeling mogelijk is) 

- aanpassing vrijstelling eigen zuivering  
  (vrijstellingsvoorwaarden gewijzigd + vereenvoudigde procedure) 
- gewijzigde regeling m.b.t. de boeten en heffingsverhogingen: het tarief van de  

heffingsverhoging wordt in de wet bepaald 
- invoering criteria voor bepaling van het niet betwiste gedeelte 
- invoering procentuele opsplitsing bij blijvende vuilvrachtreductie 
- de verplichting om een bedrijfscampagne uit te voeren wordt in de wet zelf  

opgenomen. 
- aanpassing bezwaar- en beroepsprocedure (afstemming op procedure inzake 

inkomstenbelastingen). De gerechtelijke geschillenregeling wordt geschrapt uit  
de wet en voortaan geregeld in het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002. 21.12.2001 29.12.2001 
herpublicatie dd. 

14.02.2002 

- aanpassing sociale vrijstelling(twee bijkomende vrijgestelde categorieën) 
- invoering transparante eurobedragen (eenheidstarief en minimumheffing)  
- deelfactor 50 aangepast aan evolutie facturatiekosten en de euro. 

Decreet houdende wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van oppervlaktewateren tegen veronreiniging. 
 

21.12.2001 29.01.2002 - invoering vrijstelling voor lozing grondwater in het kader van bodem- 
saneringswerken vanaf het heffingsjaar 2000. 
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 2003. 

27.06.2003 12.09.2003 - bijkomende heffingsvrijstelling voor vergunde grondwaterwinningen gebruikt  
voor  koude-warmtepompen vanaf het heffingsjaar 2003 

- het begrip “bestaansminimum” wordt vervangen door leefloon 
- nieuwe berekeningsmethode voor de niet-bemeterde abonnees van  

leidingwater (de deelfactor werd onafhankelijk gemaakt van de wijzigingen aan  
het drinkwatertarief) 

- invoering compensatiemaatregel voor de textiel en wasserijen. 
 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004. 19.12.2003 31.12.2003 
tweede uitg. 

- vrijstelling voor RWZI’s verduidelijkt (ook voor behandeling slib afkomstig van  
andere RWZI’s en/of slib afkomstig van het onderhoud van collectoren en  
pompstations) 

- geldigheidsduur nullozingsrapport beperkt tot 10 jaar 
- artikel 35 § ter 5: een voor eensluidend verklaarde kopie van de beslissing tot  

toekenning van de tegemoetkoming wordt niet meer opgevraagd 
- invoering vrijstelling voor sociale instellingen buiten het medisch kader met een 

verzorgende finaliteit vanaf het heffingsjaar 2004 
- invoering 30 % regeling voor analysedossiers 
- regeling bij vaststelling fraude met verlenging van de navorderingstermijn 
- bepalingswijze Qj en Q wettelijk geregeld vanaf het heffingsjaar 2005 
- uitmiddeling resultaten van de basis en contra-analyses. 
 

Erratum op het decreet van 19.12.2003 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2004. 
 

- 13.01.2005 - artikel 35 septies wordt op de correcte manier in 2 paragrafen onderverdeeld. 

Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het meedelen van 
milieu – informatie en tot opheffing van het systeem van de 
stilzwijgende milieuvergunning. 
 

06.02.2004 20.02.2004 
tweede uitg. 

- voorziet de mogelijkheid om de melding en de aangifte te laten gebeuren via  
het integraal milieujaarverslag. 

Decreet tot wijziging van het decreet van 05.04.1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een 
titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en 
decreten. 
 

07.05.2004 
 
 
 
 

11.06.2004 
 
 
 
 

- een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (Vlaamse  
Milieumaatschappij voor Water en Lucht) wordt opgericht als rechtsopvolger  
van de Vlaamse Milieumaatschappij 

- de graden “adjunct-leidend-ambtenaar” en “leidend ambtenaar” worden  
vervangen door “algemeen directeur en hoofd van het agentschap”. 
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GEWIJZIGD DOOR: 
Het decreet houdende wijziging van het decreet van 07.05.2004 tot 
wijziging van het decreet van 05.04.1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel 
Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten 
en houdende wijziging van het decreet 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen. 
Datum inwerkingtreding: 01.04.2006 
Zie artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse regering tot 
operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en 
Energie. 
 

23.12.2005 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2006 

21.02.2006 
 
 
 
 
 
 
 

19.05.2006 
tweede uitg. 

- de benaming “Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht” wordt  
opnieuw vervangen door “Vlaamse Milieumaatschappij”. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005. 24.12.2004 31.12.2004 
derde uitg. 

- VMM wordt belast met economisch toezicht op de uitbouw en het beheer van 
de zuiveringsinfrastructuur 

- minimumtarief heffing afgeschaft 
- met uitzondering van oppervlaktewaterlozende bedrijven wordt aan abonnees 

van de drinkwatermaatschappijen een bijdrage aangerekend op de water- 
factuur 

- heffingsplicht vervalt voor kleinverbruikers die uitsluitend leidingwater  
gebruiken 

- voor grootverbruikers wordt de bijdrage in mindering gebracht van de heffing. 
De bijdrage is als beroepskost fiscaal aftrekbaar. 

- bedrijven die hun afvalwater lozen op een operationele RWZI betalen een  
vergoeding aan Aquafin die fiscaal aftrekbaar is en eveneens in mindering  
wordt gebracht van de heffing 

- vrijstelling heffing nullozers voor bedrijfsafvalwater 
- vrijstelling IBA’s geldt vanaf het moment dat de installatie in gebruik wordt  

genomen.  Grootverbruikers waarvan het afvalwater wordt gezuiverd in een  
private zuiveringsinstallatie komen voor het huishoudelijke gedeelte eveneens  
in aanmerking voor de vrijstelling 

- bijkomende vestigingstermijn voor heffing ingeval een geschil uitwijst dat geen 
bijdrage verschuldigd is. 

 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 2005. 

24.06.2005 24.08.2005 - invoeren van een correctiesysteem : bij het ontbreken van geldige 
bedrijfsanalyses voor een bepaald heffingsjaar kan onder bepaalde 
voorwaarden de vuilvracht vastgesteld worden op 1,5 x het gemiddelde van de 
vuilvracht van de drie voorgaande heffingsjaren. De heffingsplichtige moet een 
aanvraag tot toepassing van de anomalieregeling indienen. 

 

Erratum op het decreet van 24.06.2005 houdende bepalingen tot 
begeleiding van aanpassing van de begroting 2005. 
 

 12.09.2005 - Een aantal fouten in de tekst van het decreet d.d. 24.06.2005 worden 
gecorrigeerd. 
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Decreet  houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006. 23.12.2005 30.12.2005 
tweede uitg. 

- het heffingstarief wordt zowel voor klein- als grootverbruikers gekoppeld aan de 
zuiveringszone met een verschillend tarief voor oppervlaktewaterlozers en 
rioollozers.  Rioollozende bedrijven met normen oppervlaktewater worden 
gelijkgesteld met de oppervlaktewaterlozers en betalen dus geen bijdrage aan 
drinkwatermaatschappijen 

- saneringscontracten  voor de verwerking van bedrijfsafvalwater met Aquafin 
zijn voortaan mogelijk voor bedrijven met een eigen waterwinning die 
aangesloten zijn of met een voorziene aansluiting op een RWZI en 
ondernemingen met een eigen waterwinning die lozen in een toevoerleiding  

- de drinkwatermaatschappijen krijgen de mogelijkheid een vergoeding aan te 
rekenen aan de eigen waterwinners als bijdrage in de saneringskosten.  

  Kleinverbruikers die een vergoeding betalen zijn  geen heffing meer 
verschuldigd.  Voor grootverbruikers is deze vergoeding aftrekbaar van de 
heffing. 

- de factor a in de formule van de uitgebreide berekeningsmethode wordt 0 voor 
rioollozers met normen oppervlaktewater. 

- vanaf het heffingsjaar 2005 wordt de termijn voor het vestigen van de heffing 
verlengd tot 31 december van het jaar volgend op het heffingsjaar  

- de reductiefactor voor de textielsector en wasserijen wordt gehandhaafd op het 
niveau van het heffingsjaar 2005 

- er wordt een reductiefactor ingevoerd voor de nieuwe sector 57 (ziekenhuizen, 
bepaalde verzorgingsinstellingen en onderwijsinstellingen). 

 

Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie. 19.05.2006 20.06.2006  - aanpassing procedure voor vrijstelling IBA’s en voor vrijstelling voor sociale 
instellingen buiten het medisch kader met verzorgende finaliteit: het verplicht 
advies van de afdeling Milieu-inspectie wordt geschrapt 

- artikel 35 quinquies § 1 wordt met terugwerkende kracht tot 01.01.2006 
geherpubliceerd (de fouten in de tekst ingevoerd door artikel 49 van het 
programmadecreet van 23.12.2005 worden rechtgezet) 

- invoering van een overgangsmaatregel voor het heffingsjaar 2005: voor 
grootverbruikers met uitzondering van de oppervlaktewaterlozers. 

 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 2006. 

30.06.2006 13.12.2006 - de Vlaamse regering krijgt machtiging om de uitvoeringsbesluitend d.d. 
23.07.1992, 16.02.1993, 16.03.1994 en 05.04.1995 met terugwerkende kracht 
te vervangen door nieuwe rechtsgeldige besluiten waarbij thans wel de 
adviesprocedure van de Raad van State wordt gevolgd. 
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007. 22.12.2006 29.12.2006 
vierde uitg. 

- aanpassing vrijstelling RWZI’s: voor de vrijstelling van de heffing op het effluent 
van de RWZI wordt de slibverbrandingsinstallatie losgezien van de RWZI 

- heffingsvrijstelling grindsector voor bedrijfsafvalwater 
- eenheidstarief wordt vanaf het heffingsjaar 2007 opgetrokken voor de 

heffingsplichtigen die niet lozen in oppervlaktewater 
- de correctiefactor voor de ziekenhuizen en onderwijsinstellingen wordt 

aangepast. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 2007. 

29.06.2007 14.09.2007 - de per vergissing geschrapte delegatie aan de Vlaamse regering i.v.m. de 
bepaling van de hoeveelheid koelwater wordt opnieuw opgenomen in artikel 35 
quinquies § 1 

- de omzettingscoëfficiënten voor de papierindustrie worden met terugwerkende 
kracht vanaf het heffingsjaar 1999 aangepast. 
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008. 21.12.2007 31.12.2007 
eerste uitg. 

- voor de kleinverbruikers wordt het eenheidstarief in overeenstemming gebracht 
met het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 i.v.m. de 
zoneringsplannen: voor woongelegenheden die buiten het centrale of het 
collectief geoptimaliseerde buitengebied gelegen zijn, is het tarief 
“oppervlaktewater” van toepassing 

- eenheidstarief voor niet-oppervlaktewaterlozers wordt opgetrokken tot 29,1 
EUR  

- aanpassing sociale vrijstellingsregeling:  
  1°) de vrijstelling wordt voortaan toegekend op gezinsniveau (het is  

        voldoende dat één van de gedomicilieerde gezinsleden de sociale  
        uitkering ontvangt) 

  2°)  voor meer gezinswoningen met een gemeenschappelijke watermeter kan 
        de heffingsplichtige niet langer een vrijstelling op het totale waterverbruik 
        van het gebouw bekomen. Aan elk gezin waarvan een gedomicilieerd  
        gezinslid een sociale uitkering ontvangt, (zowel het gezin aan wie het  
        heffingsbiljet gericht wordt als de overige gezinnen) wordt een forfaitaire  
        tegemoetkoming toegekend voor haar aandeel in de heffing berekend op  
        basis van het aantal gedomicilieerde gezinsleden en een forfaitair geschat  
        gemiddeld jaarlijks waterverbruik per persoon. Personen gedomicilieerd in  
        een rust-, verplegings- of andere instelling en personen gedomicilieerd in  
        gemeenschappen gericht op de verwezenlijking van religieuze of  
        filosofische doelstellingen worden niet beschouwd als leden van hetzelfde  
        gezin. De berekening van de tegemoetkoming op basis van het aantal  
        wooneenheden wordt afgeschaft 

- aanpassing Vrijstelling eigen zuivering: 
 1°)  de vrijstelling wordt uitgebreid tot individuele waterzuiveringsinstallaties   

  die gebouwd of uitgebaat worden door een gemeente of een exploitant  
  van een openbaar waterdistributienetwerk 

 2°)  de vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning aansluitbaar is op  
 de riolering 
3°)  de geldigheidsduur van het attest van de burgemeester begint te lopen  
 vanaf 1 januari van het jaar waarvoor het is uitgereikt in plaats van het 
 jaar waarin het werd afgeleverd 

 4°)  een voor eensluidend verklaard afschrift van de melding of vergunning  
  moet niet meer worden voorgelegd. Een kopie volstaat 

- de correctiefactor voor ziekenhuizen en onderwijsinstellingen wordt verlaagd. 
 

Decreet houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake 
leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk 
beleid. 
 

07.12.2007 14.01.2008 - in artikel 35 bis § 6,  artikel 35 ter § 4, 35 quinquies § 1.2° en § 9 wordt de 
graad “de leidend ambtenaar van de Maatschappij” vervangen door “het hoofd 
van de Maatschappij”. 
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Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, 
handhaving en veiligheidsmaatregelen” 

21.12.2007 29.02.2008 
eerste uitg. 

- met uitzondering van de overtredingen van hoofdstuk IIIbis zijn voor het 
toezicht en de sancties de bepalingen van het milieuhandhavingsdecreet van 
toepassing (treedt in werking op 01.05.2009) 

 
 

Erratum op het decreet van 21.12.2007 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2008. 
 

- 09.10.2008 - een aantal fouten in de tekst van het decreet van 21.12.2007 worden verbeterd. 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009. 19.12.2008 29.12.2008 
eerste uitg. 

- ingevolge de herindeling van de zuiveringszones worden de criteria voor de 
bepaling van het heffingstarief en de a-factor aangepast. Grootverbruikers die 
lozen op riool kunnen blijven genieten van het tarief oppervlaktewater en de a-
factor “nul” zolang de riolering niet effectief is aangesloten op een RWZI. Voor 
de kleinverbruikers blijft het toe te passen eenheidstarief afhankelijk van de 
lozingswijze en naargelang de riolering aangesloten is op een operationele 
RWZI en/of de aansluiting ervan momenteel al dan niet is voorzien op basis 
van een investerings- of subsidiëringsprogramma. 

- de terminologie van artikel 35ter §§ 7 en 8 wordt afgestemd op de nieuwe 
definitie opgenomen in Vlarem voor individuele behandelingsinstallaties voor 
afvalwater. 

- de correctiefactor voor de ziekenhuizen en onderwijsinstellingen wordt 
verlaagd.  

 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede 
aanpassing van de begroting 2008. 

21.11.2008 27.01.2009 - aanpassing artikel 2 van de oppervlaktewaterenwet waardoor een kleinschalige 
waterzuiveringsinstallatie met een maximale capaciteit van 20 
inwonerequivalenten waar uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt behandeld, 
als een niet ingedeelde inrichting is te beschouwen. 

- aanpassing heffingsvrijstelling RWZI’s : de vrijstelling blijft behouden indien een 
RWZI slib verwerkt afkomstig van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie 
met een capaciteit van maximaal 20 inwonerequivalenten waar uitsluitend 
huishoudelijk afvalwater wordt behandeld. 
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. 18.12.2009 30.12.2009 
eerste uitg. 

- in artikel 35bis, § 1 wordt verduidelijkt dat met de maatschappij het  
intern verzelfstandigd agentschap wordt bedoeld 

- wijziging procedure voor het bekomen van het statuut van nullozer : de 
gewijzigde tekst verwijst naar de nieuwe regeling voor de erkenning van 
milieudeskundigen, alleen een milieudeskundige in de discipline water kan het 
rapport opmaken, in artikel 35ter, § 4 wordt toegevoegd dat het lozen van 
koelwater niet vrijgesteld is, de inhoud van het dossier wordt wettelijk 
geregeld, de procedure wordt tegensprekelijk gemaakt door het invoeren van 
een meldingsplicht, de vaststelling van de nullozing moet ten laatste gedaan 
zijn op 1 januari van het jaar voorafgaand het heffingsjaar, in geval van 
onvergunde lozing wordt de uitgebreide berekeningsmethode nog enkel 
toegepast indien dit leidt tot een hogere vuilvracht (wordt pas van kracht op 1 
januari van het jaar volgend op de inwerkingtreding van het decreet over de 
erkenningen) 

- verduidelijking vanaf wanneer de wijziging van de a- factor ingaat (zowel de 
aanpassing van de vergunningstoestand als van de feitelijke situatie is 
noodzakelijk) 

- de VMM krijgt de mogelijkheid te bewijzen dat een bedrijf minder koelwater 
loost dan in de vergunning is toegelaten (bedoeling van het tegenbewijs is te 
voorkomen dat een groot deel van het bedrijfsafvalwater als koelwater wordt 
belast) 

- de wet wordt afgestemd op de nieuwe regeling inzake de erkenning van de 
labo’s 

- aanpassing berekeningswijze hoeveelheid opgenomen oppervlaktewater : 
voor captaties uit onbevaarbare waterlopen en captaties van minder dan 500 
m³ uit bevaarbare waterlopen wordt de beperking tot 500 m³ weggelaten 

- de regeling voor onvergunde lozingen wordt gewijzigd : uit de nieuwe tekst 
blijkt duidelijker dat de VMM een forfaitaire aanslag kan vestigen zonder de 
uitspraak van de strafrechter af te wachten, bij vaststelling van een 
onvergunde lozing wordt het eenheidstarief voor rioollozing aangerekend, in 
tegenstelling tot vroeger blijft de uitgebreide berekeningsmethode van 
toepassing indien dit leidt tot een hogere vuilvracht 

- voor de inkohiering op basis van  artikel 35quater, § 3 kan de ambtshalve 
aanslaprocedure worden toegepast 

- de navorderingstermijn wordt op 5 jaar gebracht, bij strafrechtelijke vervolging 
wordt deze termijn verlengd (en niet meer geschorst) vanaf de datum van het 
proces-verbaal van overtreding tot 6 maanden na de datum waarop de VMM 
kennis krijgt van de definitieve strafrechtelijke uitspraak. 

- de vormvereisten inzake het kohier en het heffingsbiljet zijn niet meer op 
straffe van nietigheid voorgeschreven (naar analogie van het 
grondwaterdecreet waarin geen sanctie is voorzien)  

- de termijn voor het verzenden van het heffingsbiljet wordt verlengd tot zes 
maanden 

- een samenloop van de heffingsverhoging en boete wordt mogelijk gemaakt 
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Datum inwerkingtreding van de gewijzigde procedure voor het 
bekomen van het nulozersstatuut : 01.01.2012, zijnde 1 januari van het 
jaar volgend op de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 19.11.2010 tot vaststelling van het Vlaams Reglement 
inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL). 
 

 
 
 
 

19.11.2010 

 
 
 
 

01.02.2011 
eerste uitg. 

 
 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 2010. 

09.07.2010 28.07.2010 - in artikel 32septies, § 2 wordt een punt 5 en 6 toegevoegd waarin rekening 
wordt gehouden met de verkoop van de RWZI ’s door de VMM aan Aquafin 

- de subsidiaire aanslagprocedure wordt afgestemd op het WIB. De specifieke 
bepaling in de wet van 26 maart 1971 wordt geschrapt en het 
toepassingsgebied van de mutatis mutandis regeling uitgebreid tot de 
subsidiaire aanslagen. Na vernietiging van de heffing door het gerecht blijft de 
zaak zes maanden op de rol staan en kan de VMM tijdens deze periode een 
subsidiaire aanslag ter goedkeuring aan de rechter voorleggen. Deze 
procedure geldt voor alle nog hangende dossiers ongeacht het aanslagjaar. 
Ook voor de oude dossiers verdwijnt de mogelijkheid om zonder gerechtelijk 
toezicht een nieuwe aanslag te vestigen.  
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011. 23.12.2010 31.12.2010 
tweede uitg. 

- invoering heffingsregeling voor bronbemalingen in het kader van bouwkundige 
werken of voor de aanleg van openbare nutsvoorzieningen waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen permanente bemalingen (van meer dan 
zes maanden) en tijdelijke bemalingen (maximum zes maanden). Het is de 
bedoeling bemalingen zoveel mogelijk te weren uit de riolering. Permanente 
bemalingen : ongeacht het geloosde debiet dient bij lozing in de openbare 
riolering die aangesloten is op een RWZI een heffing te worden betaald. De 
overige permanente bemalingen zijn vrijgesteld van de heffing. Voor tijdelijke 
bemalingen geldt de heffingsplicht voor lozing in de openbare riolering 
aangesloten op een RWZI met een debiet hoger dan 10 m³ per uur met 
uitzondering van bemalingen van minder dan zes weken voor de bouw van 
gezinswoningen met een kelderverdieping van maximum 150 m². In alle 
andere gevallen zijn tijdelijke bemalingen niet heffingsplichtig. Om extreem 
hoge heffingen via de restsector 55 te voorkomen, wordt voor heffingsplichtige 
bronbemalingen een specifieke sector 58 ingevoerd.  

- aanpassing Qj en Q :  als de heffingsplichtige slechts over tellerstanden van 
een gedeelte van het jaar beschikt wordt een opsplitsing gemaakt in aparte 
periodes. Voor de periodes waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn, 
wordt het opgenomen waterverbruik en het geloosde debiet forfaitair bepaald 
en voor de andere periodes worden de overeenstemmende tellerstanden in 
rekening gebracht. De combinatie van de verschillende berekeningmethodes 
geldt zowel voor de bepaling van het geloosde volume afvalwater, de af te 
trekken hoeveelheid koelwater, en het grondwater- , oppervlaktewater- en 
regenwaterverbruik. 

- de reeds verstreken termijn voor de verzegeling van oude debietmeters is uit 
de wet geschrapt en er wordt uitdrukkelijk geregeld wie de nieuwe 
debietmeters moet verzegelen.  

- rekeninghoudende met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt de 
berekening van de bezwaartermijn en de termijn om te antwoorden op een 
bericht van rechtzetting of een bericht van heffing van ambtswege aangepast. 
Deze termijnen beginnen pas te lopen vanaf de derde werkdag na de 
verzending van het heffingsbiljet of van het bericht. 

Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur. 23.12.2010 18.02.2011 
tweede uitg. 

- in uitvoering van het Verdrag van Straatsburg d.d. 09.09.1996 inzake de 
verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart wordt 
artikel 2 gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarden geldt het lozingsverbod niet 
voor de lozing door schepen van huishoudelijk afvalwater of waswaters.  

- een materiële vergissing in het gewijzigde artikel 35quinquies, § 2 wordt 
rechtgezet: de decretale grondslag voor de erkenning van de laboratoria is 
terug te vinden in hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28.06.1985 betreffende 
de milieuvergunning. In het bij decreet van 18.12.2009 gewijzigde artikel 
35quinquies, § 2 werd verkeerdelijk artikel IIIbis van het decreet van 
28.06.1985 betreffende de milieuvergunning als rechtsgrond opgegeven.  
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. 23.12.2011 30.12.2011 
vierde uitg. 

- De heffingsplicht voor grondwaterwinningen wordt duidelijker geregeld 
:niet alleen de vergunninghouder of diegene die melding van de 
grondwaterwinning heeft gedaan maar ook de verbruiker van het 
grondwater is heffingsplichtig en verantwoordelijk voor de 
verplichtingen opgelegd in de heffingswetgeving. Beide categorieën 
zijn op gelijkwaardige wijze aan de heffingsregeling onderworpen en 
de VMM kan kiezen welke van de twee zij belast. Voor de 
heffingsplichtigen die het grondwater niet zelf gebruiken wordt een 
verhaalmogelijkheid voorzien.   

- Het gewijzigde artikel 35quinquies, § 4 koppelt de 30 %-regeling aan 
twee voorwaarden. De 30 %-regel is slechts van toepassing indien:  
1°) de N1-waarde bekomen op grond van de bemonsteringsgegevens 
van de VMM minstens 30 % hoger ligt dan de N1-component op basis 
van de gegevens van de bedrijfscampagne. 2°) de totale vuilvracht 
voor N1, N2 en N3 bekomen op grond van de resultaten van de VMM 
hoger is dan op basis van de resultaten van beide campagnes. 
Daarnaast wordt de boeteregeling gewijzigd : bij een 30%-afwijking 
kleiner dan 50 VE worden de kosten van de VMM- campagne niet 
meer aangerekend aan de heffingsplichtige.  

- De heffingswetgeving wordt afgestemd op de nieuwe 
erkenningsregeling voor milieudeskundigen en labo’s. Volgens het 
aangepaste artikel 35ter, § 4 kan alleen een MER- deskundige in de 
discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater het 
dossier van nullozing opmaken. De verzegeling van 
debietmeetsystemen in gebruik genomen na 01.01.2004 kan niet 
meer gebeuren door een erkend deskundige in de discipline 
grondwater of oppervlaktewater. Voortaan moeten deze debietmeters 
worden verzegeld door de leverancier, de externe installateur of een 
laboratorium in de discipline water erkend voor het pakket W.1.8.  

-  De verzegeling wordt wettelijk afdwingbaar gemaakt door in artikel 
35quinquies, § 12 en artikel 35septies, § 2 de woorden “indien de 
heffingsplichtige hiervan gebruik wil maken voor de bepaling van Q j en 
Q” te schrappen.  

- Voor de heffingsplichtigen belast op basis van een aangifte worden de 
verplichte vermeldingen van het kohier en heffingsbiljet aangepast. De 
vermelding van de naam en het adres van facturatie is niet langer 
verplicht. Bij rechtspersonen moet de naam en het adres van de 
maatschappelijke zetel worden opgegeven.    
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Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur 20.04.2012 22.05.2012 - schrapping van de subsidiepercentages in artikel 32duodecies, § 3  
- in artikel 32terdecies § 1, 2°, wordt de verwijzing naar meerjarenprogramma's 

geschrapt 
- na de afschaffing wordt de verwijzing naar de investerings- en 

subsidïeringsprogramma's zonder voorwerp. De verwijzing in artikel 35ter, § 
2, c) naar de investerings- en subsidïeringsprogramma's wordt vervangen 
door een verwijzing naar de zoneringsplannen.  

- het beginpunt van de aanvraagtermijnen voor vrijstelling en compensatie 
wordt afgestemd op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Deze 
termijnen beginnen pas te lopen vanaf de derde werkdag na verzending van 
het heffingsbiljet.   
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013. 21.12.2012 31.12.2012 
eerste uitg. 

- Invoering financierende heffing voor de grootverbruikers die lozen op 
riool waarbij rekening gehouden wordt met de verwerkbaarheid van het 
afvalwater op de RWZI. Zowel bij de uitgebreide als bij de vereenvoudigde 
berekeningsmethode wordt aan de huidige formule een bijkomende 
component Nv toegevoegd die de vuilvracht voor de bijkomende 
verwerkingskosten of korting voorstelt. Afhankelijk van de samenstelling van 
het geloosde afvalwater wordt onderscheid gemaakt tussen complementair, 
goed verwerkbaar en slecht verwerkbaar afvalwater. Heffingsplichtigen met 
complementair afvalwater krijgen een korting Kv omdat de samenstelling 
ervan een gunstige invloed heeft op de zuivering. Hefffingsplichtigen met 
slecht verwerkbaar afvalwater moeten een bijkomende verwerkingskost Ev 
betalen. Bij heffingsgplichtigen met goed verwerkbaar afvalwater is zowel Kv 
als Ev gelijk aan nul. In geval van berekening met omzettingscoëfficiënten 
wordt de verwerkbaarheid van het afvalwater bepaald op basis van een 
bijkomende omzettingscoëfficiënt Cv. De sectoren 08a, 12, 22a, 27, 32 en 55 
met slecht verwerkbaar afvalwater hebben een Cv-coëfficiënt van ≥ +0,005. 
De sectoren 05b, 06, 07, 14, 36, 47, 53a, 53b met complementair afvalwater 
hebben een Cv-coëfficiënt van < -0,005. Voor de overige sectoren is de Cv-
coëfficiënt gelijk aan nul. Tot en met het heffingsjaar 2016 wordt een 
overgangsregeling voorzien waardoor de bedrijven voldoende tijd krijgen om 
zich aan de wetswijziging aan te passen = voor HJ 2013 en 2014 : Nv x 0, 
voor HJ 2015 : Nv x 0,33 en voor HJ 2016 : Nv x 0,66. 

- Wijziging contractaanpak: het bestaande systeem van de 
saneringscontracten voor permanente lozingen wordt voor een groot deel 
afgebouwd. De saneringscontracten gelden nog hoofdzakelijk voor 
bedrijfsspecifieke exploitatie- en investeringskosten. Voor de betrokken 
bedrijven wordt de verplichting tot het afsluiten van een contract in de 
vergunning opgelegd. De vroegere keuzevrijheid vervalt. Het afvalwater dat 
het voorwerp uitmaakt van een contract met Aquafin omvat voortaan al het 
afvalwater afkomstig van elke activiteit vermeld in bijlage van de 
Oppervlaktewaterenwet ongeacht de herkomst ervan (en dus niet alleen het 
afvalwater afkomstig van een eigen waterwinning) met uitzondering van de 
lozingen uit huishoudelijke activiteiten (sector 56). In principe gebeurt de 
kostentoerekening via de financierende heffing. In het saneringscontract 
worden nog enkel de specifieke kosten verrekend. 

 Uitzonderingen hierop zijn de bronbemalingen, noodlozingen en andere 
tijdelijke lozingen op de riolering waarvoor nog steeds een 
saneringscontract moet worden afgesloten zelfs zonder bedrijfsspecifieke 
kosten te veroorzaken. Er is ook een specifieke regeling voor de 
kostentoerekening van bronbemalingen en vrijgestelde noodlozingen Voor de 
bronbemalingen blijft Aquafin de saneringsvergoeding V aanrekenen die in 
mindering wordt gebracht van de heffing. Voor de vrijgestelde noodlozingen 
worden zowel de specifieke als globale verwerkingskosten via het contract 
verrekend. 
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   Bij andere tijdelijke lozingen op de riolering is de algemene regeling van 
toepassing en worden de globale werkingskosten verrekend via de 
financierende heffing en de specifieke kosten via het contract.  

- Invoering integrale waterfactuur voor grootverbruikers die lozen op 
riool: de drinkwatermaatschappijen rekenen via de integrale waterfactuur een 
bovengemeentelijke bijdrage op het geleverde drinkwater en een 
bovengemeentelijke vergoeding op het waterverbruik afkomstig van een eigen 
waterwinning. Beiden zijn fiscaal aftrekbaar. Voor de bijdragen geldt een 
BTW- tarief van 6% en voor de vergoedingen een tarief van 21 %. De 
restheffing blijft behouden.  

- Herziening OC’s van 10 sectoren en invoering van een nieuwe specifieke 
sector 59 voor sanitair afvalwater van bedrijven of instellingen. T.e.m. het HJ 
2016 geldt een overgangsmaatregel voor de niet bemonsterde 
heffingsplichtigen die onder deze 10 sectoren ressorteren waardoor ze bij de 
forfaitaire berekening een vermindering bekomen in verhouding tot het 
verschil in heffingsberekening volgens de bestaande en nieuwe 
omzettingscoëfficiënten. Dit verschil wordt als volgt berekend :  

 [(N1+N2+N3+Nk)oc – (N1+N2+N3+Nk)oc,2012] x B waarbij  

• in het eerste deel van de formule (N1+N2+N3+Nk)oc ) de vuilvracht 
voor het betrokken heffingsjaar bepaald wordt op basis van de 
aangepaste OC’S en de nieuwe berekeningsgrondslag. Het 
jaarwaterverbruik van het betrokken heffingsjaar wordt dus 
vermenigvuldigd met de nieuwe OC’S.  

• in het tweede deel van de formule (N1+N2+N3+Nk)oc,2012 ) de vuilvracht 
voor het betrokken heffingsjaar bepaald wordt op basis van de oude 
OC’S en de vroegere berekeningsgrondslag. Voor de berekening van 
N1 wordt het productiecijfer van het jaar voorafgaand aan het 
betrokken heffingsjaar vermenigvuldigd met de oude C1-coëfficiënt en 
voor de bepaling van N2 en N3 wordt het jaarwaterverbruik van het jaar 
voorafgaand aan het betrokken heffingsjaar vermenigvuldigd met de 
oude C2- en C3-coëfficiënten.  

• B = overgangscoëfficiënt gelijk aan 1 voor de HJ 2013 en 2014, 0,66 
voor HJ 2015 en 0,33 voor HJ 2016 (de heffing kan niet negatief 
worden). 

- Invoering heffingsvrijstelling voor noodlozingen door niet-rioollozers. 
Van een noodlozing is slechts sprake in het geval van calamiteiten waarbij 
zich een totaal onvoorzienbare en onvermijdbare situatie voordoet ten 
gevolge van een overmachtssituatie. 

 Vrijstellingsvoorwaarden voor de noodlozing:   
- de lozing moet voorafgaandelijk worden gemeld aan Aquafin en de 

Milieu-inspectie en het bedrijf dient te beschikken over de 
ontvangstmelding van de Milieu-inspectie. 
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   - ten laatste 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing moet een 
saneringscontract voor het gebruik van de noodaansluiting worden 
afgesloten met Aquafin. De afsluiting van dit contract is slechts 
mogelijk als het bedrijf ofwel beschikt over een vergunning waarin het 
gebruik van de noodaansluiting is opgenomen ofwel vóór de 
ingebruikname van de noodaansluiting schriftelijk verklaart dat: 

• het te lozen afvalwater geen stoffen bevat die Aquafin niet kan 
verwerken 

• het afvalwater voldoet aan de door de Vlaamse Regering gestelde 
voorwaarden 

• de noodlozing op verzoek van Aquafin zal stopzetten indien mocht 
blijken dat het afvalwater niet verwerkbaar is. Een bedrijf kan deze 
schriftelijke verklaring slechts één keer gebruiken.  

- de kosten voor de behandeling van het in de riool geloosde water 
aangerekend door Aquafin worden integraal vergoed binnen de 
contractueel vastgestelde betalingstermijn. 

- Er komt een aangepaste heffing voor onvergunde lozingen, 
noodlozingen die niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen en 
andere lozingen op riool zonder het in de vergunning opgelegde 
contract. In tegenstelling tot vroeger wordt bij vaststelling van een 
onvergunde lozing de heffingsberekening opgesplitst. Als er geldige 
meetgegevens beschikbaar zijn, wordt de vuilvracht van het vergunde 
gedeelte berekend op basis van de meet- en bemonsteringsresultaten voor de 
duur van de vergunde lozing. Voor de duur van het onvergunde gedeelte 
wordt een aangepaste heffing aangerekend (Eenzelfde aangepaste heffing 
geldt voor de duur van de niet vrijgestelde noodlozing en de duur van lozingen 
op riool waarvoor het in de vergunning opgelegde contract niet afgesloten 
wordt.) De vuilvracht van dit gedeelte wordt forfaitair bepaald op basis 
van een specifieke omzettingscoëfficiënt Cx die per bedrijfssector is 
bepaald. Indien analyses ontbreken voor de vergunde lozing wordt dezelfde 
uitsplitsing gemaakt waarbij voor de berekening van de vuilvracht van het 
vergunde gedeelte de omzettingscoëfficiënten van de betrokken sector (C1, 
C2 en C3) en de duur van de vergunde lozing worden in aanmerking genomen 
en voor het niet vergunde gedeelte, de noodlozing of de lozing zonder het 
verplicht contract wordt de vuilvracht berekend op basis van de specifieke 
coëfficiënt Cx. Het tarief van de aangepaste heffing wordt cumulatief verhoogd 
in functie van de duur van de onvergunde lozing of noodlozing of lozing 
zonder verplicht contract. Voor het bepalen van de duur wordt rekening 
gehouden met het al dan niet melden van de lozing door het bedrijf. Ingeval 
van niet melding van de lozing, wordt deze geacht reeds 30 dagen vóór de 
vaststelling te hebben plaatsgevonden.  
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   - Een overgangsbepaling maakt de regeling voor de vrijgestelde 
noodlozingen en de aangepaste heffing toepasselijk op de nog niet 
definitief verschuldigde of nog te vestigen heffingen voor de HJ 2004-
2012. De heffingsplichtige moet voor deze heffingsjaren de toepassing van de 
nieuwe regeling binnen de in de overgangsbepaling bepaalde termijn 
aanvragen. Deze aanvraag kan geen aanleiding geven tot betaling van 
moratoriumintresten noch tot terugbetaling van de gemaakte kosten.    

 
 

Errata op het decreet van 21.12.2012 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2013. 

 28.01.2013 
tweede uitg. 

 Een aantal fouten in de tekst van het decreet van 21.12.2012 worden 
gecorrigeerd.  

 
 

Decreet houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en 
natuur en ruimtelijke ordening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.03.2013 15.04.2013 
tweede uitg. 

 De personeelsleden van de ecologische toezichthouder krijgen, met alle 
noodzakelijke materiaal en materieel, toegang tot alle 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties ongeacht 
het feit of ze gelegen zijn op gronden van derden of niet, om er metingen te 
verrichten, stalen te nemen en andere nuttige vaststellingen te doen. Deze 
personeelsleden dienen over een legitimatiebewijs getekend door het hoofd 
van het agentschap van de Vlaamse Milieumaatschappij te beschikken en 
hebben bij de uitvoering van deze taak recht op bijstand van de politie. Het 
gaat zowel over installaties beheerd door Aquafin als deze uitgebaat door 
rioolbeheerders zoals o.m. de gemeenten en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.   

 

Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.02.2014 25.03.2014 
tweede uitg. 

- Aan de Wet Oppervlaktewateren wordt een hoofdstuk “Grachten” toegevoegd 
waardoor de gemeenten het beheer van een private gracht kunnen 
overnemen als dit nodig blijkt voor het watersysteem. Voor de uitoefening van 
dit beheer kan de gemeente een erfdienstbaarheid met recht van doorgang 
opleggen (artikel 86 regelt de datum van inwerkingtreding. Aangezien artikel 
86 voor artikel 7 geen specifieke datum bepaalt, treedt dit artikel in werking 
10 dagen na bekendmaking van dit decreet, dus op 04.04.2014)  

- De nullozersregeling wordt afgestemd op de nieuwe heffingsregeling voor 
onvergunde lozingen: in geval van vaststelling van een onvergunde lozing bij 
een nullozer wordt de vuilvracht ervan bepaald op basis van de specifieke 
omzettingscoëfficiënt Cx. (datum van inwerkintreding : 01.01.2014) 
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   - Twee tegenstrijdigheden in artikel 35quinquies worden weggewerkt:  
1°) De korting voor rioollozende bedrijven met complementair afvalwater moet 

worden berekend op basis van de BZV-concentratie en het gemiddelde 
volume afvalwater (Qdv) van alle monsternemingen. Daarom worden de 
woorden “maand van de grootste bedrijvigheid” uit de omschrijving van Qdv 
geschrapt; 

2°) De oorspronkelijke tekst van § 1 bepaalt dat Nv berekend wordt op basis 
van het rekenkundig gemiddelde van alle beschikbare meet- en 
bemonsteringsresultaten. De berekeningswijze van Nv wordt afgestemd op de 
30%-regel door in § 1 toe te voegen dat deze component in geval van 
toepassing van de 30 %- regel uitsluitend op basis van de resultaten van de 
VMM wordt bepaald (datum inwerkingtreding van beide wijzigingen: 
01.01.2014). 

- De bepalingen betreffende de erkenning van de laboratoria worden beter 
afgestemd op VLAREL. (datum inwerkingtreding : 01.01.2014). 

- Voor het meten van de vuilvracht van het opgenomen oppervlaktewater 
moeten de laboratoria voortaan beschikken over een erkenning in de 
discipline water, voor de deeldomeinen afvalwater en oppervlaktewater. De 
labo’s krijgen een termijn van 1 jaar om zich aan de nieuwe regeling aan te 
passen. (datum inwerkingtreding volgens artikel 86: één jaar na de 
bekendmaking van het decreet , dus op 25.03.2015). 

- De laboratoria die debietsmeters verzegelen moeten voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden die gelden voor de bemonstering en analyses in het 
kader van de heffingsberekening. (datum inwerkingtreding : 01.01.2014) 

- Als een niet in het kohier opgenomen persoon een aanvraag tot 
naamswijziging indient, wordt door de VMM een nieuw heffingsbiljet 
opgemaakt op naam van de aanvrager. Het oorspronkelijk kohier wordt dan 
ook uitvoerbaar tegen de aanvrager ook al is hij daar niet in vermeld. (datum 
inwerkingtreding: 01.01.2014) 

- In artikel 35vicies, § 1 wordt de foutieve verwijzing naar de opgeheven 
subsectoren 45a, 45b, 45c en 45 d geschrapt. (datum inwerkingtreding: 
01.01.2014) 
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   - De controle-en strafbepalingen worden sluitend gemaakt en beter afgestemd 
op het Milieuhandhavingsdecreet (DABM). Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat 
de heffingsambtenaren op basis van de specifieke regeling in de 
heffingswetgeving toezicht uitoefenen op de naleving van de heffingsplicht. 
Daarnaast kunnen ook bepaalde toezichthouders aangeduid krachtens het 
DABM, zoals bijvoorbeeld de ambtenaren van de Milieu-inspectie, conform de 
bepalingen van het DABM eveneens inbreuken op de heffingswetgeving 
vaststellen. Om dubbele bestraffing te voorkomen wordt bepaald dat de 
bestuurlijke geldboeten van het DABM niet van toepassing zijn. De inbreuken 
op de heffingsregeling worden bestraft met de eigen sancties bepaald in 
artikel 35quaterdecies. (datum inwerkingtreding: 01.01.2014). 

- Invoering van een overgangsmaatregel voor het heffingsjaar 2014 die geldt 
voor grootverbruikers aan wie de drinkwatermaatschappij een 
bovengemeentelijke vergoeding aanrekent. (zie Hoofdstuk 17, artikel 85 van 
het decreet van 28.02.2014). 
 

Decreet  betreffende de omgevingsvergunning 25.04.2014 23.10.2014 
 
 

- afstemming op de nieuwe formulering en regeling inzake de 
omgevingsvergunning 

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 19.12.2014 30.12.2014 -Aanpassing eenheidstarief naar 22,64 euro voor Oppervlaktewaterlozers en 
33,38 euro voor de overige heffingsplichtigen vanaf HJ 2016.  
-Dit gewijzigde eenheidstarief wordt  gekoppeld aan de index van de maand 
november van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.  

 

Decreet  tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het 
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de 
kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor 
gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering 

11.12.2015 22.12.2015  De verwijzingen in de Wet Oppervlaktewateren naar het drinkwaterdecreet 
en de sociale vrijstellings- en compensatieregeling worden afgestemd op de 
gewijzigde tariefstructuur van de waterfactuur en de daaruit voortvloeiende 
aanpassingen aan het drinkwaterdecreet. De 100% sociale vrijstelling wordt 
vervangen door een heffingsvermindering van 80 %. De 100 % vrijstelling 

voor IBA’s wordt wel behouden. 

Decreet  houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en 
landbouw en energie 

18.12.2015 29.12.2015  Verduidelijking dat de heffingsvrijstelling in artikel 35bis, § 5 geldt voor alle 
bodemsaneringen die conform zijn verklaard ongeacht of dit op basis van 
het oude decreet van de bodemsanering van 1995 of van het nieuwe 
Bodemdecreet van 2006 is gebeurd. 
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Decreet  houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 18.12.2015 29.12.2015 -De algemeen directeur gaat op 01.03.2016 met pensioen en wordt niet 
vervangen. Zijn bevoegdheden worden bij de leidend ambtenaar van de 
VMM gelegd met de mogelijkheid om deze verder te delegeren. Bovendien 
wordt de terminologie eenvormig gemaakt. De vroeger gebruikte term “het 
hoofd van het agentschap” wordt vervangen door de term “leidend 
ambtenaar”.   

-In de formule van de N2.0-component voor de aftrek van het opgenomen 
oppervlaktewater wordt een ontbrekend haakje toegevoegd. 

- Een toegevoegd artikel 35ter, §10bis wijkt af van de heffingsregeling voor 
onvergunde lozingen. Als de vergunningssituatie van de heffingsplichtige 
administratiefrechtelijk niet in orde is, wordt de heffing in twee gevallen 
uitsluitend berekend op basis van meet-en bemonsteringsresultaten :  

 1)  ofwel hebben de meet- en bemonsteringsgegevens van de 
heffingsplichtige betrekking hebben op de volledige afvalwaterstroom  

 2) ofwel ontbreekt een bedrijfscampagne maar  is de forfaitair berekende 
heffing lager dan de heffing berekend op basis van de VMM-meetgegevens 
die op de volledige afvalwaterstroom slaan.   

 In beide gevallen mogen er in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar 
geen vaststellingen zijn van lozingen via een niet bemonsterd punt.   

-Een overgangsbepaling maakt de nieuwe afwijkende regeling van § 10bis op 
schriftelijke aanvraag van toepassing op de nog niet definitief verschuldigde 
of nog te vestigen heffingen voor de HJ 2013-2015. De heffingsplichtige 
moet ten laatste op 29.12.2016 ( 1 jaar na publicatie van de aangepaste 
regeling )  bij de Vlaamse Milieumaatschappij een aanvraag voor de 
toepassing van artikel 35ter, § 10bis indienen. Ingeval van ambtshalve 
ontheffing of navordering wordt een bijkomende termijnen van zes maanden 
gegeven te rekenen vanaf de datum van het verzoek tot ambtshalve 
ontheffing of de datum van kennisgeving van de navordering. De aanvraag 
van de aangepaste regeling kan geen aanleiding geven tot betaling van 
moratoriumintresten noch tot terugbetaling van de gemaakte kosten. 

Decreet  houdende de Vlaamse sociale bescherming  24.06.2016 06.09.2016 Vanaf 01.01.2017 worden de sociale vrijstellingen afgestemd op de nieuwe 
zorguitkeringen van de Vlaamse sociale bescherming . 
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Decreet  houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017  23.12.2016 29.12.2016 De regeling voor onvergunde lozingen opgenomen in artikel 35ter, § 

10 wordt als volgt aangepast:  

-Eenheidstarief voor onvergunde lozingen : Er komt een einde aan de 
progressieve stijging van het eenheidstarief want in dit tarief wordt de 
duur van de onvergunde lozing niet meer meegenomen. Bovendien 
wordt niet langer rekening gehouden met het al dan niet melden. Wel 
wordt verduidelijkt dat in geval van onvergunde lozing het hoogste 
eenheidstarief van toepassing is.  
-Qx : De duur van de onvergunde lozing (dx) en de aanrekening van de 
extra dertig dagen bij niet melding (factor F ) blijft wel behouden in de Qx 

maar de heffingsplichtige krijgt de mogelijkheid om de werkelijke 
startdatum te bewijzen voor zover MI dit bevestigt of staaft op basis van 
vergelijking met eigen vaststellingen (bijvoorbeeld beoordeling door MI 
van zelfcontrolegegevens aangeleverd door de heffingsplichtige) .  
F is in 2 gevallen gelijk zijn aan 1 : 
1° bij melding van de onvergunde lozing  
2° en ook bij niet melding met staving en/of bevestiging door MI van de 
werkelijke aanvangsdatum, 
In alle andere gevallen is F gelijk aan 30  (dus bij niet melding zonder 
bewijs en/of bevestiging door MI van de effectieve aanvang van de 
onvergunde lozing). 
Omwille van het gebruik van de d-factor in de formule van artikel 
35quinquies, § 1 voor de bepaling van N1 wordt in artikel 35ter, § 10 “d” 
vervangen door “dx”.   
-Voor wat de Qx betreft krijgt de heffingsplichtige eveneens de 
mogelijkheid om de reële omvang van de onvergunde lozing in 
verhouding tot de totale afvalwaterlozing te bewijzen voor zover MI dit 
bevestigt of staaft op basis van vergelijking met eigen vaststellingen. In 
geval van staving en/of  bevestiging door MI van de onvergunde fractie 
mag de regeling van artikel 35ter, § 10 enkel op dit aandeel 
aangerekend worden. Voor de heffingsplichtigen die het onvergunde 
aandeel niet staven wordt een dubbele heffing voor de periode van 
onvergunde lozing voorkomen door in de gewone heffingsberekening de 
totale duur van de onvergunde lozing dx (dus met inbegrip van de F-
factor ) in mindering te brengen.  

-De nieuwe regeling geldt vanaf heffingsjaar 2017 maar er is opnieuw 
een overgangsbepaling (artikel 11 van het decreet van 29.12.2016) 
die de nieuwe regeling toepasselijk maakt op de nog niet definitief 
verschuldigde of nog te vestigen heffingen voor de HJ 2004-
2016. 

- overgangsmaatregel voor de toepassing van artikel 35ter, § 10bis loopt 
terug tot heffingsjaar 2004 en de aanvraagtermijn wordt verlengd tot 
29.12.2017. 
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Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en 
landbouw 

30.06.2017 07.07.2017 - Lozingsverbod versoepeld voor ballastwater van schepen 

- Het nieuwe verzameldecreet dwingt de gemeenten, gemeentebedrijven én 

Aquafin om allerlei gegevens over te maken aan de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM), indien die daarom vraagt in haar rol van ecologisch toezichthouder voor 

de watersector 
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Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktenwateren tegen 
verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende 
maatregelen inzake grondwaterbeheer en het decreet van 24 
mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en 
codificatie van de waterregelgeving. 

07.07.2017  04.08.2017 -De Vlaamse regering krijgt tot 31/12/2018 tijd om de wetten en decreten m.b.t. 

het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater te coördineren en op te 

nemen in één waterwetboek met de benaming “decreet betreffende het integraal 

waterbeleid” 

Het decreet zelf bevat een aantal aanpassingen die de procedurebepalingen 

inzake de vestiging en invordering van de heffing OppW en de GW-heffing 

eenvormig moeten maken en enkele inhoudelijke wijzigingen aan de Wet OppW.  

De bepalingen van dit decreet treden in drie fasen in werking.  

I Wijzigingen die op 14/08/2017 inwerkingtreden  

-Art 35bis §§ 6 en 8 : vervanging van de verwijzing naar de  indelingslijst van 

VLAREM I door een verwijzing naar de indelingslijst van VLAREM II; 

-Art 35ter, § 3, 2°  : afstemming op de terminologie van het algemeen 

waterverkoopreglement door de toevoeging van de term “verbruiksfactuur”; 

-Art 35ter, §§ 5 en 6 (sociaal tarief) :  

1° afstemming woordgebruik in §§ 5 en 6 op de terminologie van het 

Drinkwaterdecreet en het Algemeen Waterverkoopreglement waar sprake is van 

een sociaal tarief en verduidelijking aanvraagprocedure door expliciet te 

vermelden dat de rechthebbende in geval van automatische toekenning van het 

sociaal tarief een heffingsbiljet ontvangt waarop het sociaal tarief reeds 

verrekend is. Ontvangt de rechthebbende een heffingsbiljet voor het volledige 

heffingsbedrag, dan moet binnen de drie maanden een aanvraag tot toekenning 

van het sociaal tarief worden ingediend;  

2° een terminologische aanpassing die verband houdt met de omvorming van de 

Pensioendienst voor de Overheidssector en de Rijksdienst voor Pensioenen tot 

de Federale Pensioendienst. 

-Art 35terdecies, § 2 : het derde en vierde lid worden samengevoegd en 

ingekort; 

-Art 35terdecies, § 5 : de leidend ambtenaar van de Maatschappij  of de door 

hem gedelegeerde ambtenaar wordt rechtstreeks bevoegd gemaakt voor het 

uitvoerbaar verklaren van de kohieren ; 

-Art 35septiesdecies, §2 : de in de praktijk niet werkbare regeling voor de 

bepaling van het onmiddellijk opeisbaar gedeelte wordt weggelaten;  

-Wijzigingen aan de bijlage bij de Wet :  

1°  de omschrijving van de hoofdactiviteit van sector 55 wordt vervangen door “ 

niet elders genoemde bedrijfsactiviteiten”,  

2° de verwijzing naar de indelingslijst van VLAREM I wordt in de omschrijving 

van sector 58 vervangen door de verwijzing naar de indelingslijst van VLAREM II 
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   II Wijzigingen die op 01/01/2018 inwerkingtreden 

-Wijzigingen aan art 35ter,§ 4  : 

1° als voorwaarde wordt toegevoegd dat de deskundige bij de aanvraag tot 

verlenging het eerder ingediend dossier moet aanvullen als bij de eerste 

aanvraag de inhoud van het rapport nog niet wettelijk geregeld was;   

2° een nullozer met een onvergunde lozing moet bewijzen  dat de onregelmatige 

lozingssituatie werd geremedieerd vooraleer hij kan terugvallen op het 

nullozersstatuut; 

3° een uitgesplitste heffingsberekening wordt mogelijk gemaakt voor 

heffingsplichtigen die in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar tot 

een nullozing komen. In voorkomend geval wordt het nullozersstauut toegekend 

vanaf de maand die volgt op de maand waarin de nullozing wordt vastgesteld; 

-Wijzigingen aan art 35octies  

1° uitsplitsing in 2 aparte artikelen voor de aangifte en de melding (art 35octies 

en 35octies/1). De procedurebepalingen voor de melding zijn opgenomen in een 

nieuw art 35octies/1 en art 35octies bevat nog enkel de procedurebepalingen 

voor de aangifte. Door een vergetelheid treedt enkel art 35octies/1 in werking op 

01/01/2018. De aanpassingen aan art 35octies treden pas in werking vanaf een 

nog te bepalen datum waardoor vanaf 01/01/2018 terzelfdertijd zowel het huidige 

ongewijzigde art 35octies met de oude bepalingen betreffende de melding en art 

35octies/1 met de nieuwe bepalingen van toepassing zijn.  Een echt probleem 

zal dit niet opleveren omdat de meest recente wetgeving voorrang heeft op een 

oudere regeling.  

2° Wijzigingen vanaf 01/01/2018  aan de procedurebepalingen voor de melding 

terug te vinden in art 35octies/1  : 

1. Een te late afmelding van de eigen waterwinning heeft ten vroegste 

uitwerking vanaf de tweede maand vóór de datum van ontvangst ervan tenzij 

een eerdere datum van stopzetting werd vastgesteld door VMM of MI of tenzij de 

vergunning een eerdere stopzettingsdatum vermeldt en geen verdere exploitatie 

werd vastgesteld .  

2. Invoering van een meldingsplicht voor de kleinverbruikers wanneer die 

overschakelen van zuivere naar gemengde eigen waterwinning of van 

gemengde naar zuivere eigen waterwinning.  

3. Aanpassing formulering : “het beschikken over een waterwinning” wordt 

vervangen door “het tijdstip waarop van de waterwinning gebruik wordt gemaakt, 

en “het niet meer beschikken over een waterwinning” wordt vervangen door “het 

stopzetten van de eigen waterwinning”. 

-Wijzigingen aan de bijlage bij de Wet : het opschrift “Aard hoofdactiviteit“ in 

kolom 2 wordt vervangen door “Aard activiteit”; 
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   III Wijzigingen die vanaf een nog te bepalen datum inwerkingtreden:  

-Art 32septies, § 3 : vervanging van de verwijzing naar het opgeheven art 

32quater, §1, 8° door een verwijzing naar art 10.2.3, 8°, van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid waarin de taken 

van ecologisch en economisch toezicht worden omschreven.  

-Art 35bis, § 1 : de Vlaamse Regering zal niet meer moeten aanduiden wie 

bevoegd is voor de vestiging, inning en de invordering van de heffing op de 

waterverontreiniging en de controle op de naleving van de verplichtingen inzake 

deze heffing. Volgens de gewijzigde tekst beschikken de daartoe bevoegde 

ambtenaren over een legitimatiebewijs getekend door de leidend ambtenaar van 

de Maatschappij; 

-Art 35quater, § 1bis en 1ter: opheffing van de heffingsberekening bij 

kleinverbruikers voor facturatieperiodes van meer dan 14 maanden ; 

- Wijzigingen aan art 35octies  (aangifte) :  

1° schrapping in § 1 van de woorden “na 1 januari van het heffingsjaar”  

waardoor de verplichting tot aangifte ongeacht de datum van faillissement of 

overlijden steeds berust bij de curator of de erfgenamen.; 

2° de optie om de aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging te 

integreren in het integrale milieujaarverslag wordt uit §3 weggelaten en § 6 wordt 

opgeheven; 

3°  De uiterste datum van 1 maart van het heffingsjaar voor het verstrekken van 

gegevens wordt geschrapt. De aangepaste tekst van  § 5 bepaalt dat de 

gegevens op eenvoudig verzoek moeten worden verstrekt.   

-Art. 35nonies, § 4 : wordt in overeenstemming gebracht met de gelijkaardige 

tekst van art 28septies, § 3 GWD; 

-in art 35decies, § 1 : wordt het woord “heffingsverhoging” toegevoegd; 

-Art 35duodecies, § 1 en 35terdecies, § 2 : de procedure van heffing van 

ambtswege en de navordering zijn niet bruikbaar en worden dus niet behouden 

voor de niet-melding of onjuiste of onvolledige melding. De 

rechtszettingsprocedure opgenomen in artikel 35undecies blijft wel van 

toepassing op de meldingen.  

-Art 35terdecies, § 2 : in lid 2 wordt verwezen naar art 35ter, §10; 

-Art 35quaterdecies : heffingsverhoging voor niet-melding of onjuiste of 

onvolledige melding wordt geschrapt want is niet gekoppeld aan de hoogte van 

de heffing;  

-Art 35quinquiesdecies, § 1 : de aflevering van een ontvangstbewijs bij 

overhandiging van het bezwaarschrift wordt weggelaten; 

-Art  35septiesdecies, § 3 : de formulering van art 28quaterdecies, § 3 GWD 

wordt overgenomen waardoor de leidend ambtenaar van de Maatschappij  of de 

door hem gedelegeerde ambtenaar rechtstreeks bevoegd wordt gemaakt voor 

het vestigen van de wettelijke hypotheek; 



 26 

 
 

 
B) UITVOERINGSBESLUITEN : 
 

   

Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van nadere 
regels ter uitvoering van hoofdstuk IIIbis "bijzondere bepalingen voor 
het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging" dat 
in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging werd ingevoegd door het 
decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische 
bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991. 
 

30.01.1991 23.02.1991  Enkel van toepassing voor het heffingsjaar 1991. 
- hiërarchie naargelang de herkomst van de metingen (VMM - analyses 

primeren) 
- deskundig verklaarde analyses van schepmonsters zijn voor de 

heffingsberekening toegelaten 
- geen tegensprekelijke monsternameprocedure 
- publicatie aangifteformulier. 

Besluit van de Vlaamse Executieve tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis 
van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 
 
 
 
 
Retroactief vervangen door: 
Besluit van de Vlaamse  regering tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van 
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

23.07.1992 
 
 
 
 
 
 
 

06.07.2007 

13.10.1992 
 
 
 
 
 
 
 

04.10.2007 
tweede uitg. 

Enkel van toepassing voor het heffingsjaar 1992. 
- hiërarchie naargelang de herkomst van de metingen vervalt 
- debietsproportionele metingen hebben voorrang op schepmonsters die vooraf 

deskundig moeten worden verklaard 
- geen mogelijkheid tot contra-analyses voorzien  
- publicatie aangifteformulier 
 
 
Het besluit van 23 juli 1992 is retroactief vervangen door het besluit van 06 juli 
2007. Het nieuw besluit met dezelfde inhoud dat wel voor advies werd 
voorgelegd aan de Raad van State is van toepassing voor de geldigheidsduur 
van het besluit van 23 juli 1992. 
 

Besluit van de Vlaamse Executieve tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis 
van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retroactief vervangen door: 
Besluit van de Vlaamse  regering tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van 
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

16.02.1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.07.2007 

06.05.1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.10.2007 
tweede uitg. 

Van toepassing vanaf 01.01-1993 t.e.m. 31-12-2002  
- op straffe van nietigheid voorgeschreven tegensprekelijke monstername-

procedure met voorafgaande meldingsplicht voor de heffingsplichtige en een 
mogelijkheid tot contra-analyses bij elke meting 

- minimum aantal meetdagen 
- schepmonsters zijn niet meer toegelaten voor heffingsberekening 
- debietsproportionele metingen hebben voorrang op tijdsgebonden 

monsternemingen die vooraf deskundig moeten worden verklaard 
- publicatie aangifteformulier 
 
 
Het besluit van 16 februari 1993 is retroactief vervangen door het besluit van 13 
juli 2007. Het nieuw besluit met dezelfde inhoud dat wel voor advies werd 
voorgelegd aan de Raad van State is van toepassing voor de geldigheidsduur 
van het besluit van 16 februari 1993. (Dit besluit werd pas bij besluit van 
05.02.2016 expliciet opgeheven). 
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HET BESLUIT VAN 16.02.1993 IS GEWIJZIGD DOOR : 
1°) Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 

de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van 
hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

 
 
 
 Retroactief vervangen door  
 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 

de Vlaamse regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 
IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

 

 
16.03.1994 

 
 
 
 
 
 
 

19.07.2007 

 
29.04.1994 

 
 
 
 
 
 
 

26.09.2007 

- eigen bedrijfscampagne is een verplichte voorwaarde voor toepassing 
analyseformule 

- verplichtingen laboratioria gewijzigd : debietsmetingen, staalname en analyses 
dient door het zelfde laboratorium te worden uitgevoerd 

- aanduiding ambtenaar bevoegd voor behandeling verzoek tot opschorting van 
betaling van de heffing. 

 
 
Het besluit van 16 maart 1994 is retroactief vervangen door het besluit van 19 
juli 2007. Het nieuwe besluit met dezelfde inhoud dat wel voor advies aan de 
Raad van State werd voorgelegd, is van toepassing voor de geldigheidsduur van 
het besluit van 16 maart 1994. 

2°) Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van 
hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

 
Retroactief vervangen door: 
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 
IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

 

05.04.1995 
 
 
 
 
 

14.09.2007 

03.05.1995 
 
 
 
 
 

23.10.2007 
tweede uitg. 

-  voert een vervaltermijn in voor het indienen van meetgegevens 
 
 
 
 
 
Het besluit van 5 april 1995 is retroactief vervangen door het besluit van 14 
september 2007. Het nieuw besluit met dezelfde inhoud dat wel voor advies aan 
de Raad van State werd voorgelegd, is van toepassing voor de geldigheidsduur 
van het besluit van 5 april 1995. 

3°) Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet 
van 14 juli 1998 betreffende de euro en houdende diverse 
wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering van de euro. 

 

19.12.1998 22.01.1999 - wijziging van het aangifteformulier. 

4°) Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van 
hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

 

01.02.2002 19.04.2002 - invoering transparant drempelbedrag in EURO voor het bepalen van de 
meetfrequentie. 
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5°) Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van 
hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

 
 Aanpassing verwijzing naar het besluit van 16 februari 1993 door: 
 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 

de Vlaamse regering van 1 februari 2002 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot 
uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op 
de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, 
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 
maart 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 
van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en tot wijziging van het 
Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1998 tot 
uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 betreffende de euro en 
houdende diverse wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering 
van de euro. 

 

22.03.2002 
 
 
 
 
 

21.09.2007 

17.05.2002 
 
 
 
 
 

23.10.2007 
tweede uitg. 

- invoeren vereenvoudigde aangifteregeling voor de landbouwsector. 
 
 
 
 
 
Het besluit van 21 september 2007 past in de besluiten van 19 december 1998, 1 
februari 2002 en 22 maart 2002 de verwijzing naar het besluit van 16 februari 
1993 aan. 

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het hoofdstuk IIIbis 
van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging en hoofdstuk IVbis van het 
decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer. 

28.06.2002 01.08.2002 dit besluit vervangt het uitvoeringsbesluit van 16.02.1993 vanaf 01.01.2003 
- bepaalt model van geïntegreerde aangifteformulier voor de grondwaterheffing 

en de heffing op de waterverontreiniging 
- bevat hoofdzakelijk formele aanpassingen waarbij een aantal bepalingen uit het 

vorige besluit geherformuleerd zijn om verdere interpretatieproblemen te 
voorkomen. 

 

Erratum op het uitvoeringsbesluit d.d. 28.06.2002. 
 
 

28.06.2002 02.03.2004 - bijlage 3 bij het uitvoeringsbesluit was in de publicatie van het Staatsblad van 
01.08.2002 vergeten en wordt op 02.03.2004  via erratum gepubliceerd. 

 
 

Het besluit van 28.06.2002 is gewijzigd door : 
1°) Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale 

milieujaarverslag. 
 

02.04.2004 04.06.2004 
tweede uitg. 

- de aangifteformulieren voor de grondwaterheffing en de heffing op de 
waterverontreiniging worden geïntegreerd in het integraal milieujaarverslag. 
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2°) Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de besluiten van 
de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 18 maart 1997 
houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de 
opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de 
maatschappijen die instaan voor de openbare 
drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de 
heffing, 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de 
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis  van 
het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
het grondwaterbeheer, 5 december 2003 tot vaststelling van het 
Vlaamse reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer, en 2 april 
2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag.  

 

07.01.2005 03.05.2005 - het deelformulier heffingen (afvalwater- en grondwaterheffing), wordt opnieuw 
geschrapt uit het formulier integraal milieujaarverslag. 

3°) Besluit van de Vlaamse regering betreffende de legitimatiekaarten 
van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse 
overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden.  

 
 

10.07.2008 03.10.2008 - vanaf 01.01.2009 wordt een uniforme legitimatiekaart ingevoerd voor alle 
diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of 
controlebevoegdheden. De huidige legitimatiekaarten van de V.M.M. vervallen 
op 31.12.2008. 

4°) Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het 
Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en 
HoofdstukIVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende 
maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de 
taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij.  

  

05.02.2016 25.02.2016  -De functie van  adjunct leidend ambtenaar wordt vanaf 01.03.2016 geschrapt.  
Zijn bevoegdheden worden bij de leidend ambtenaar van de VMM gelegd met 
de mogelijkheid om deze verder te delegeren. 

-Een oud nooit expliciet opgeheven uitvoeringsbesluit dd. 13.07.2007 wordt 
opgeheven.  

Besluit van de Vlaamse Executieve tot uitvoering van artikel 35octies, §  
5, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 
 

10.02.1993 27.05.1993 - bepaling vergoeding drinkwatermaatschappijen voor het doorgeven van 
inlichtingen (wordt opgeheven met ingang van 01.01.2006). 

HET BESLUIT VAN 10.02.1993 IS GEWIJZIGD DOOR : 
Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 10 februari 1993 tot uitvoering van artikel 35 
octies, § 5, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 
 

01.02.2002 06.04.2002 - invoering transparante eurobedragen 
 (Besluit d.d. 10.02.1993 wordt opgeheven met ingang van 01.01.2006). 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke 
regeling van de rechtspositie van het personeel van de VMM. 
 

21.11.2008 17.12.2008 - de gevarenpremie voor de verzegelaars wordt bij voltijdse prestatie bepaald op 
50,00 EUR per maand. 
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Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk IIter van 
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging 
 

09.05.2014 20.08.2014 
tweede uitg. 

- bevat nadere regels voor het opleggen en opheffen van erfdienstbaarheden. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 
25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning 

27.11.2015 23.02.2016 - afstemming op terminologie van omgevingsvergunningsdecreet  
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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse Regering 28.06.2002  tot uitvoering van 
het hoofdstuk IIIbis van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het 
decreet van 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer  

02.12.2016 15.12.2016 1) Er komt een vereenvoudigde procedure voor : 
a) het deskundig verklaren van tijdsgebonden monsternemingen ( artikel 2, § 1, 

3°, b) en 4° b) ) ; 
b) het afwijzen van campagnes op basis van ter plaatse vastgestelde 

onregelmatigheden (artikel 3 § 2 ).   
De heffingsplichtige moet nog enkel in kennis worden gesteld van een negatieve 

beslissing dus in 2 gevallen : 
-1° bij weigering van de deskundig verklaring ( artikel 2, § 1, 3°, b) en 4° b) ). De 

kennisgeving van het niet deskundig verklaren moet worden gedaan uiterlijk 
binnen de twee maanden na de dag waarop de Vlaamse Milieumaatschappij de 
meet- en monsteringsresultaten van de tijdgebonden monsterneming ontvangt 
(artikel 2, § 1, 5°). Na het verstrijken van deze termijn is er een stilzwijgende 
goedkeuring.  

-2° als de Maatschappij de resultaten van de debietmeting en/of monsterneming 
omwille van ter plaatse vastgestelde onregelmatigheden niet zal gebruiken voor 
de heffingsberekening (artikel 3 § 2).  De beslissing over de regelmatigheid van 
de monsterneming en/of debietmeting wordt voortaan genomen door de 
ambtenaren bevoegd voor de vestiging van de heffingen. Ontvangt de 
heffingsplichtige binnen de twee maanden volgend op de datum van de 
vaststelling geen afwijzingsbeslissing dan kan de vaststelling ter plaatse geen 
aanleiding meer geven tot onregelmatigheid van de betrokken campagne. Bij 
het nazicht van de aangifte kan die campagne mogelijks nog om andere 
redenen worden afgewezen bijvoorbeeld omdat de meetgegevens niet 
afkomstig zijn uit de maand van de grootste bedrijvigheid.     

 
2) In artikel 3 § 1 , 2° wordt de werkwijze voor verdeling, conservering en 

behandeling van de monsters weggelaten en verwezen naar het WAC. 
 
3) In  artikel 3 § 3 wordt een bepaling opgenomen om belangenvermenging 

tegen te gaan. De bemonstering, analyses en contra-analyses uitgevoerd door 
een erkend labo in opdracht van een  heffingsplichtige worden uitgesloten voor 
de heffingsberekening als datzelfde labo in hetzelfde jaar  ook de analyses en 
of contra-analyses uitvoert in opdracht van de VMM.  

 
4) in artikel 4 wordt de verwijzing naar de internationaal aanvaarde 

laboratoriumpraktijken vervangen door een verwijzing naar het WAC.   
 
5) Wijzigingen aan artikel 8 :  
-a) de elektronische aangifte wordt verplicht. Wie niet over de nodige 

geïnformatiseerde middelen beschikt, kan hiervoor beroep doen op de nodige 
infrastructuur op de buitendiensten van de Vlaamse Milieumaatschappij en zich 
daarvoor laten bijstaan door het personeel van de heffingen. 

-b) daarnaast wordt artikel 8 afgestemd op de praktijk zodanig dat de 
heffingsplichtige  niet meer wordt verplicht om de meet-en 
bemonsteringsgegevens op te geven in de aangifte. Volgens de aangepaste 
tekst volstaat het de identificatiegegevens van de campagnes op te geven. 
Worden de identificatiegegevens in de aangifte niet vermeld, dan vervalt het 
recht op de toepassing van de uitgebreide berekeningsmethode.  

s 
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C)  OMZENDBRIEVEN : 
 

   

Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de administratieve 
boetes bij het inkohieren van de heffing op de waterverontreiniging (art. 
35quaterdecies). 

03.12.1996 11.01.1997 - publicatie boeteregeling 
  (Deze omzendbrief is niet meer geldig vanaf de wijziging van artikel 35 quater 

decies bij decreet d.d. 22.12.2000.  Sindsdien worden de percentages van de 
heffingsverhogingen in de wet geregeld). 

 

Omzendbrief met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid 
van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de 
beleidsaanpak inzake RWZI – exploitatie. 

21.11.2001 14.12.2001 - criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om op riool te kunnen lozen en/of 
zuivering van hun bedrijfsafvalwater door de RWZI laten gebeuren. 

  (De omzendbrief van 21.11.2001 is vervangen door de omzendbrief van 
23.09.2005). 

 

Omzendbrief LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van 
bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur. 
 

23.09.2005 14.11.2005 - criteria waaraan bedrijven moeten voldoen om op riool te kunnen lozen en/of 
zuivering van hun bedrijfsafvalwater door de RWZI te laten gebeuren. 
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