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Historiek heffingswetgeving grondwater

Datum

Belgisch
Staatsblad

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1997

20.12.1996

31.12.1996

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1998

19.12.1997

30.12.1997

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2000

22.12.1999

30.12.1999

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2001
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2002

22.12.2000

A) Basis : decreet d.d. 24-01-1984 houdende maatregelen
inzake het grondwaterbeheer

21.12.2001

Fundamentele wijzingen

- invoering grondwaterheffing
Aminal wordt belast met vestiging, inning en invordering
Tarieven :
- voor de openbare drinkwatervoorziening 3 Fr./m³
- voor bedrijfsactiviteiten : een tarief per schijf gaande van 2 tot 5 Fr./m³
In 1997 worden alleen grondwaterwinningen bestemd voor de
drinkwatervoorziening belast
- invoering van een aantal bijkomende vrijstellingen
- invoering sociaal economische correctiefactoren (CSE)
- gewijzigde regeling voor het vaststellen van de opgepompte hoeveelheden

- Vanaf 2000 is de VMM belast met het vestigen, innen en invorderen van de
heffing
Aminal blijft bevoegd voor de controle op de debietsmetingen en registratie en
doet uitspraak over de bezwaarschriften
- afstemming bezwaar- en beroepsprocedure op de procedure inzake
inkomstenbelastingen
- aanpassing regeling m.b.t. boeten en heffingsverhogingen
30.12.2000
- CSE - factoren verdubbeld
- meetverplichting uitgebreid
29.12.2001
-aanpassing van definities en invoering van het begrip "hydrogeologische
geherpubliceerd hoofdeenheid"
op 14.02.2002 - jaarlijkse indexatie van het eenheidstarief
ingevolge fouten
- vrijstelling voor huishoudelijk verbruik beperkt tot verbruiken van minder dan 500
in de tekst
m³ per jaar
- nieuwe berekeningsformule met het zelfde eenheidstarief voor de totale
hoeveelheid opgenomen grondwater
- voor grondwaterwinningen hoger dan 30.000 m³ stijgt het tarief bij toenemend
verbruik voor het volledig opgepompte volume en zal in de toekomst worden
rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de watervoerende lagen
(laagfactor en gebiedsfactor)
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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 aangifte te laten gebeuren via het integraal
milieujaarverslag

Decreet tot wijziging van het decreet van 05 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere
wetten en decreten.
GEWIJZIGD DOOR:
Het decreet houdende wijziging van het decreet van 07.05.2004
tot wijziging van het decreet van 05 april 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 van
23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen
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

07.05.2004

11.06.2004

23.12.2005

21.02.2006

- 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”
- de algemeen directeur wordt bevoegd om uitspraak te doen over de
bezwaarschriften (was vroeger de taak van de directeur-generaal van de
administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer. De Afdeling Water van
Aminal is overgeheveld naar de VMM.)
- de benaming “Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht” wordt opnieuw
vervangen door “Vlaamse Milieumaatschappij”

31.03.2006

19.05.2006
tweede uitg.

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2005

24.12.2004

31.12.2004
derde uitg.

Voor grondwaterverbruiken van meer dan 30.000 m³ wordt het eenheidstarief
bepaald op basis van het totale waterverbruik van de grondwaterwinningeenheid

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2006

23.12.2005

30.12.2005
tweede uitg.

Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en
energie
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2007
Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI
“Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen”

19.05.2006

20.06.2006

22.12.2006

29.12.2006
vierde uitg.
29.02.2008
eerste uitg.

- vanaf het heffingsjaar 2006 wordt een differentiatie ingevoerd voor de
gebiedsfactor die geldt voor grondwaterwinningen hoger dan 30.000 m³ of voor
grondwaterwinningen van minder dan 30.000 m³ uit een afgesloten
watervoerende laag
- gedeeltelijke heffingsvrijstelling voor exploitanten van een openbaar
waterdistributienetwerk voor de hoeveelheid water die voorafgaand aan de
winning kunstmatig wordt geïnfiltreerd
De termijn voor het vestigen van de heffing wordt verlengd tot 31 december van
het jaar volgend op het heffingsjaar
Aanpassing gebiedsfactoren voor een aantal gebieden en voor alle afgesloten
lagen
Met uitzondering van de overtredingen van hoofdstuk IVbis zijn voor het toezicht
en de sancties de bepalingen van het milieuhandhavingsdecreet van toepassing
(treedt in werking op 01.05.2009)

21.12.2007
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede
aanpassing van de begroting 2008

21.11.2008

27.01.2009
tweede uitg.

Door het schrappen van de woorden “in het heffingsjaar 2007” worden de laag- en
gebiedsfactoren voor het heffingsjaar 2008 en de volgende heffingsjaren opnieuw
vastgesteld
Het grondwaterdecreet wordt afgestemd op de nieuwe regeling inzake de
erkenning van labo’s

Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met
een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van
diverse andere wetten en decreten

27.03.2009

04.05.2009

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2010

18.12.2009

30.12.2009
eerste uitg.

- in artikel 28ter, § 5 wordt verduidelijkt dat met de maatschappij het intern
verzelfstandigd agentschap wordt bedoeld
- de plaatsing van een debietmeter wordt verplicht voor alle vergunde en
meldingsplichtige grondwaterwinningen ongeacht het maximum toegelaten debiet
dus ook voor gewonnen hoeveelheden van minder dan 500 m³ per jaar. Deze
verplichting geldt niet voor draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of
de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken. De vroegere uitzondering
voor irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit wordt
geschrapt
- de termijn voor het verzenden van het heffingsbiljet wordt verlengd tot zes
maanden
- het tarief van de geldboete wordt omgezet in euro
- een samenloop van de heffingsverhoging en boete wordt mogelijk gemaakt
- de bijlage bij het decreet wordt gewijzigd : het hergebruik van water of gebruik
van grijs water wordt fiscaal aangemoedigd door een jaarlijkse verhoging van de
gebiedsfactoren tot en met het heffingsjaar 2017.

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

09.07.2010

28.07.2010

- in het decreet wordt verduidelijkt dat voor de berekening van de jaarlijkse
indexatie basisindex 1988 met het basistarief 134,46 van toepassing is
- de vroegere formulering van artikel 28quinquies, § 1 van het grondwaterdecreet
had tot gevolg dat een debietmeter niet verplicht was voor de illegale
grondwaterwinningen die niet vergund of gemeld zijn. Het toepassingsgebied van
artikel 28quinquies, § 1 wordt verruimd door de woorden “vergunde of gemelde
grondwaterwinningen” te vervangen door de woorden “vergunningsplichtige of
meldingsplichtige grondwaterwinningen”.
- de subsidiaire aanslagprocedure wordt afgestemd op het WIB. De specifieke
bepaling in het grondwaterdecreet 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.
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Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2011

23.12.2010

31.12.2010
tweede uitg.

- de berekeningwijze van het grondwaterverbruik wordt aangepast: 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 grondwaterverbruik forfaitair
bepaald en voor de andere periodes worden de overeenstemmende tellerstanden
in rekening gebracht.
- 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.
- vanaf 01.01.2011 wordt de navorderingstermijn in het grondwaterdecreet
verlengd tot vijf jaar. Voor de heffing op de waterverontreiniging werd deze
termijn reeds aangepast door het decreet van 18.12.2009.

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.
- de minimumheffing wordt afgeschaft.
- het tarief van de grondwaterheffing voor winningen uit freatisch watervoerende
lagen tot en met 30.000 m³ wordt met 1 eurocent verhoogd.
- de verplichte vermeldingen van het kohier en heffingsbiljet worden aangepast. Bij
rechtspersonen moet de naam en het adres van de maatschappelijke zetel
worden opgegeven.

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

01.03.2013

15.04.2013
tweede uitg.

De erkenning van de personen die een grondwaterwinning aanleggen, wijzigen of
veranderen, alsook de erkenningen van laboratoria voor het pakket grondwater,
worden geregeld via de bepalingen vermeld in het hoofdstuk IIIbis van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2014

20.12.2013

31.12.2013
eerste uitg.

- Vanaf het heffingsjaar 2014 mogen de drinkwatermaatschappijen het
infiltratiewater slechts in mindering brengen als het minstens voldoet aan de
milieukwaliteitsnormen voor grondwater. Voordien was er een link voorzien met
de basiskwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater.
- Er wordt een reductie toegekend voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht
voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit. Om aanspraak te kunnen maken op
deze heffingsvermindering moet het beregeningswater waarvoor er een reductie
is voorzien apart worden gemeten. Bovendien mogen er geen vaststellingen zijn
gedaan m.b.t. niet correct meten of registreren. Op basis van de specifieke
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bodemomstandigheden, de karakteristieke teelten, de infiltratiegraad en verliezen
werd de irrigatiecorrectiefactor bepaald op 0,5.
- De grondwaterindex wordt gebaseerd op het cijfer van november in plaats van
december.
Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en
natuur

28.02.2014

25.03.2014
tweede uitg.

- 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 28undecies.
- Bij de aanvraag tot heffingsvrijstelling voor bronbemalingen moet een
hydrologisch attest worden gevoegd dat vanaf 01.01.2014 moet worden uitgereikt
door een erkende MER-deskundige in de discipline water, deeldomein
geohydrologie.
- De grondwaterindex wordt gebaseerd op het cijfer van november in plaats van
december.
- 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.

Decreet betreffende de omgevingsvergunning

25.04.2014

23.10.2014

- afstemming op
de
omgevingsvergunning

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2016

18.12.2015

29.12.2015

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur
en landbouw

30.06.2017

07.07.2017

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

07.07.2017

04.08.2017

-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”.
De gebiedsfactoren voor de heffingsjaren 2018-2023 zijn bepaald en behouden het
onderscheid tussen de afgesloten en niet-afgesloten watersystemen, maar leggen
een extra hoge coëfficiënt op in bepaalde gebieden omwille van hun slechte
kwantitatieve toestand.
-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. De bepalingen van dit decreet treden in verschillende

nieuwe

formulering

en

regeling

inzake

de
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coördinatie en codificatie van de waterregelgeving.

fasen in werking.
I Wijzigingen die op 14/08/2017 inwerkingtreden :
-Invoeging van art 28sexies/1 waarin de meldingsplicht uit de Wet OppW van
toepassing wordt verklaard;
II Wijzigingen die vanaf een nog te bepalen datum inwerkingtreden
-Art 28ter, §§ 5 en 6 : worden beter op elkaar afgestemd en in § 5 wordt de
mogelijkheid geschrapt om de ondertekening van een legitimatiebewijs te
delegeren. Bijgevolg kan het legitimatiebewijs enkel ondertekend worden door de
leidend ambtenaar.
-Art 28sexies , § 2 : De optie om de aangifte voor de grondwater te integreren in
het integrale milieujaarverslag wordt uit art 28sexies, §2 weggelaten;
- Art 28octies : als gevolg van het van toepassing verklaren van de meldingsplicht
worden in artikel 28octies, § 1 (procedure van rechtzetting) de woorden “of de
melding vermeld in art 35octies/1 van de Wet OppW” toegevoegd;
-In art 28undecies § 1 : conform artikel 35quaterdecies, § 1 Wet OppW wordt het
Afdelingshoofd heffingen bevoegd gemaakt voor het aanduiden van de
ambtenaren die heffingsverhogingen en boetes kunnen opleggen.
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B) UITVOERINGSBESLUITEN
Besluit van de Vlaamse Regering 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
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de
modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen
hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de openbare
drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de
heffing op de winning van grondwater
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 en Hoofdstuk iVbis van
het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake
het grondwaterbeheer
De besluiten van 18.03.1997 en 28.06.2002 werden gewijzigd
door:
1°) het besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het
integrale milieujaarverslag

18.03.1997

13.05.1997

Bepaalt het model van het door de watermaatschappijen in te dienen
aangifteformulier voor de grondwaterheffing

03.03.1998

14.03.1998

Bepaalt het model van de door de industrie in te dienen aangifte voor de
grondwaterheffing (opgeheven door het uitvoeringsbesluit van 28.06.2002).

28.06.2002

01.08.2002

Bepaalt het model van het door de industrie in te dienen geïntegreerde
aangifteformulier voor de grondwaterheffing en de heffing op de
waterverontreiniging

02.04.2004

04.06.2004

De aangifteformulieren voor de grondwaterheffing en de heffing op de
waterverontreiniging worden geïntegreerd in het integraal milieujaarverslag

2°) Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de
07.01.2005
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
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer, en 2 april
2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanduiding van
20.07.2006
de begrenzing van de afgesloten watervoerende lagen en
heffingsgebieden ter uitvoering van het decreet van 24 januari
1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

03.05.2005

Het deelformulier heffingen (afvalwater- en grondwaterheffing) wordt opnieuw
geschrapt uit het formulier integraal milieujaarverslag

22.12.2006

- de grenzen van de afgesloten watervoerende lagen en van de gebieden waarvoor
gebiedsfactoren van toepassing zijn, worden op kaart aangeduid
- regeling om het centrale punt van een grondwaterwinning te bepalen wanneer
deze uit meerdere putten bestaat

tweede uitg.
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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

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 15.03.2013
de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende
reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden
en de beschermingszones en het besluit van de Vlaamse
Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de
handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, wat
pesticidengebruik betreft

04.04.2013

regelt de actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
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02.12.2016
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

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.
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