
 Gecoördineerde versie  2017 van het UITVOERINGSBESLUIT  
dd. 28 juni 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 JUNI 2002. — 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 (Basistekst BS 01 augustus 2002) – gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 02 april 2004 (BS 04 juni 2004), 07 januari 2005 (BS 03 mei 2005), 10 juli 2008 (BS 
03 oktober 2008), 05 februari 2016 (BS 25 februari 2016), 27 november 2015 (BS 23 februari 
2016) en 2 december 2016 (BS 15 december 2016)  

De Vlaamse regering, 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, inzonderheid op artikel 35quinquies, § 3, 35sexies, §§ 3 en 5, 35octies, § 3, 
35terdecies, § 5, 35sexiesdecies en 35septiesdecies, § 3, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992. 

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 
inzonderheid op artikel 28sexies, § 2 ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en vervangen 
bij het decreet van 22 december 1999; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van het Hoofdstuk 
IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 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; 

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juni 2000; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering over het verzoek aan de Raad van State om advies 
te geven binnen een termijn van één maand; 

Gelet op het advies 32535/3 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2002 met toepassing van 
artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw; 
Na beraadslaging, 

Besluit : 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1° wet van 26 maart 1971: de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren 

tegen verontreiniging; 
2° Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water, afgekort WAC: de bundel met 

methoden voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen en analyses, die 
Europese, internationale, andere genormeerde of in opdracht van de Vlaamse overheid door het 
referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest gevalideerde methoden omvatten, die 
goedgekeurd zijn bij ministerieel besluit en bij uittreksel bekendgemaakt zijn in het Belgisch 
Staatsblad.  

( Art. 1 is gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van diverse 
bepalingen 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 Hoofdstuk 
IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S.15 
december 2016 . Treedt in werking op 1 januari  2017.)  



 

 

 

 

 

 

 

Art. 2. § 1. Voor de berekeningsmethode die aangegeven wordt in artikel 35quinquies, § 1, van de   
 wet van 26 maart 1971, moeten de gegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater 
 als volgt worden bepaald : 

1° het in liter uitgedrukte volume van het afvalwater Qd, geloosd in een etmaal tijdens 
de maand met grootste bedrijvigheid van het jaar dat voorafgaat aan het 
heffingsjaar, wordt als volgt bepaald : 

 a) op basis van meting met behulp van een meetschot, meetgoot of andere  
     debiet-meetapparatuur, geïnstalleerd door de heffingsplichtige conform de  
   lozingsvergunning of omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 
 ingedeelde inrichting of activiteit; 

 b) ingeval geen meting zoals bedoeld in a) heeft plaatsgevonden in het jaar dat  
   voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar, op basis van het jaarvolume  
   geloosd afvalwater dat bedoeld wordt in artikel 35quinquies, § 1, van de wet 
 van 26 maart 1971, en dat door de heffingsplichtige aangegeven moeten 
 worden : 

Qd = Qj × 1000 
               W  

 waarin : 
 - Qj : volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar dat  

   voorafgaat aan het heffingsjaar; 
 - W : 225 of het aantal dagen waarop in het jaar dat voorafgaat aan het  

   beschouwde belastingjaar afvalwater werd geloosd waarvan het bewijs  
   wordt geleverd. 

2° het jaarvolume geloosd afvalwater Qj is de hoeveelheid afvalwater Qj, uitgedrukt in 
kubieke meter, die geloosd is gedurende het jaar dat voorafgaat aan het 
heffingsjaar. 

3° de parameters ZS, BZV en CZV worden als volgt bepaald: 
 a) op basis van debietgebonden monsterneming, uitgevoerd met behulp van een  

   meetschot, meetgoot of andere debietmeetapparatuur, geïnstalleerd door de  
   heffingsplichtige conform de lozingsvergunning of omgevingsvergunning voor 
 de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, van het geloosde  
   afvalwater gedurende een aantal etmalen zoals bepaald in artikel 3, § 5, tijdens  

    de maand met de grootste bedrijvigheid in het jaar dat voorafgaat aan het  
   beschouwde heffingsjaar; 

 b) als in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar de heffingsplichtige niet  
   beschikte over een meetgoot, meetschot of debietmeetapparatuur, op basis van  
   tijdgebonden monsterneming van het afvalwater gedurende een aantal etmalen  
   zoals bepaald in artikel 3, § 5, tijdens de maand met de grootste bedrijvigheid  
   in het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar, behalve als die  
 door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem 
 gedelegeerde ambtenaar niet als deskundig wordt aanvaard. 

4° de gehaltes aan arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zilver, zink,  
totale stikstof en totale fosfor worden als volgt bepaald: 

 a) op basis van debietgebonden monsterneming, van het geloosde afvalwater,  
   uitgevoerd met behulp van een meetschot, meetgoot of andere debiet- 
   meetapparatuur, geïnstalleerd door de heffingsplichtige conform de 
 lozingsvergunning-of omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 
 ingedeelde inrichting of activiteit ; 
b) als in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar de heffingsplichtige niet 

beschikte over een meetgoot of debietmeetapparatuur, op basis van 
tijdgebonden monsterneming behalve als die door de leidend ambtenaar van de 
Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar niet als 
deskundig wordt aanvaard; 



 c) het gehalte aan zware metalen wordt bepaald na ontsluiting van het  
   watermonster;  

 d) wanneer in eenzelfde jaar meerdere monsternemingen werden uitgevoerd,  
   moet voor elk van de in deze paragraaf beschouwde parameters het  
   rekenkundig gemiddelde van de verschillende bemonsteringsresultaten in  
   aanmerking genomen worden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

5° als de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem 
gedelegeerde ambtenaar de tijdgebonden monsterneming, vermeld in punt 3°, b), en 
4°, b), niet als deskundig aanvaardt, brengt hij de heffingsplichtige daarvan op de 
hoogte uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de Maatschappij de meet- 
en monsteringsresultaten van de monsterneming ontvangt. Na het verstrijken van 
die termijn wordt de tijdgebonden monsterneming geacht als deskundig te zijn 
aanvaard. 

 § 2.Overeenkomstig artikel 35quinquies, § 4, van de wet van 26 maart 1971, moet elke 
 heffingsplichtige die de toepassing vraagt van de berekeningsmethode bedoeld in artikel 
 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 zelf zorgen voor de nodige meet- en 
 bemonsteringsresultaten. 

( Art. 2, §§ 1 en 2 zijn laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016  tot wijziging van 
diverse bepalingen 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 
Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S. 
15 december  2016 . Treedt in werking op 1 januari 2017. 
 Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015,  B.S. 23 februari 2016 wordt artikel 2 vanaf 23 
februari 2017 afgestemd op de terminologie van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. )  

Art. 3. § 1. Volgende procedure voor de monsterneming moet worden gevolgd: 

1° Indien de heffingsplichtige een monsterneming in het jaar dat voorafgaat aan het 
heffingsjaar laat uitvoeren, moet hij de Vlaamse Milieumaatschappij hiervan 
schriftelijk in kennis stellen tien werkdagen voor het begin van de maand waarin de 
monsterneming zal gebeuren. 

 De volgende gegevens moeten worden meegedeeld: 
 1) naam en adres van de heffingsplichtige; 
 2) identificatie van het monsternemingspunt; 
 3) de data waarop bemonsterd zal worden; 
 4) aard van de monsterneming (tijd- of debietgebonden); 
 5) naam en adres van het erkende laboratorium dat de debietmeting, de  

   monsterneming en de analyses zal uitvoeren. 

2°  het erkende laboratorium voert de monstername uit conform het Compendium voor de 
monsterneming, meting en analyse van water, afgekort WAC, meer bepaald de 
criteria, beschreven in deel I A Monsterneming en voorbehandeling. Het erkende 
laboratorium stelt zonder kosten, per etmaal van de bemonsteringen, een monster 
voor contra-analyse ter beschikking van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de 
analyse van de stoffen, vermeld in artikel 2,§ 1, 3° en 4°. Het monster en het monster 
voor contra-analyse worden verdeeld, geconserveerd en behandeld volgens de 
overeenkomstige methode, vermeld in het Compendium voor de monsterneming, 
meting en analyse van water, afgekort WAC; 

3° Alle deelmonsters worden door het erkende laboratorium dat de monsterneming  
heeft uitgevoerd, verzegeld en voorzien van de volgende identificatiegegevens: 

 1) naam en adres van het bedrijf; 
 2) datum van het etmaal waarop de monsterneming voor het desbetreffende  

   monster gestart is; 
 3) identificatie van het monsternemingspunt; 
 4) het nummer van het deelmonster; 



 5) soort monster (analyse of contra-analyse). 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

4° De monsters en de monsters voor contra-analyse moeten elke werkdag door het 
erkende laboratorium afgehaald worden. 

5° De monsters voor contra-analyse moeten op het exploitatieadres van het laboratorium 
dat de monsterneming uitvoert gedurende vijf werkdagen bewaard worden na het 
etmaal waarin bemonsterd werd. 

6° Alle bij de debietmeting en bij de bemonstering gebruikte apparatuur moet door het 
erkende laboratorium verzegeld worden. 

§ 2. De ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij mogen, mits voorlegging van hun  
legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2008 
betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de 
Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden, te allen tijde 
op de plaats van de monsterneming komen. Indien zij zaken vaststellen bij de 
debietmeting en/of bij de monsterneming die in strijd zijn met de bepalingen van de wet 
van 26 maart 1971 of met de bepalingen van dit besluit, kunnen zij dit opnemen in een 
vaststellingsverslag. De ambtenaar kan bij zijn onderzoek, in aanwezigheid van de 
heffingsplichtige of zijn afgevaardigde, de verzegeling van de meet- en 
bemonsteringsapparatuur verbreken. Het vaststellingsverslag wordt bezorgd aan de 
ambtenaar die conform artikel 9 is aangewezen voor de vestiging van de heffing op de 
waterverontreiniging. In de gevallen waarin de voormelde ambtenaar de debietmeting of 
de monsterneming op basis van het vaststellingsverslag als onregelmatig beschouwt, 
brengt hij de heffingsplichtige daarvan op de hoogte binnen een termijn van twee 
maanden die volgt op de datum waarop de vaststellingen zijn gedaan. Na het verstrijken 
van de voormelde termijn kan hij niet meer steunen op het vaststellingsverslag om de 
onregelmatigheid van de betreffende debietmeting of van de monsterneming op te 
werpen. 

  § 3. Indien de Vlaamse Milieumaatschappij bemonsteringen uitvoert in het kader van de  
    heffing is zij onderworpen aan de verplichtingen van § 1, van dit artikel met uitzondering  
    van § 1, 1° en 5°. De monsters worden gedurende vijf werkdagen na het etmaal waarin  
    bemonsterd werd bewaard door de Maatschappij tenzij de heffingsplichtige de monsters  
    voor contra-analyse onmiddellijk wil ontvangen. In dit geval stelt de ambtenaar van de  
    Vlaamse Milieumaatschappij, die de monsterneming heeft uitgevoerd, tegen  
    ontvangstbewijs de monsters voor contra-analyse ter beschikking van de  
    heffingsplichtige.  

De bemonstering, analyses of contra-analyses, uitgevoerd door een erkend laboratorium 
in opdracht van heffingsplichtigen, worden uitgesloten van de berekening van de heffing 
als het erkende laboratorium in hetzelfde jaar ook de analyses of contra-analyses uitvoert 
in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  § 4.  De meet- en bemonsteringsresultaten van de monsternemingen tijdens de maand met de  
    grootste bedrijvigheid in het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar  
    moeten per etmaal volledig zijn voor de componenten N1, N2 en N3 , respectievelijk  
    N1,O, N2,O, en N3,O, met inbegrip van het dagdebiet zoals bepaald in artikel 2, § 1, 1°,  
    a). 

  § 5. Het minimumaantal etmalen waarover de monsternemingen tijdens de maand met de  
    grootste bedrijvigheid in het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde heffingsjaar moeten  
    worden uitgevoerd, wordt bepaald op vijf dagen voor de heffingsplichtigen waarvan de  
    laatst vastgestelde heffing meer dan 12.500 EUR bedroeg en op drie dagen in de andere  
    gevallen. Deze monsternemingen moeten worden uitgevoerd over een periode van op  
    elkaar volgende etmalen met volledige productieactiviteit tijdens de maand met de  
    grootste bedrijvigheid. 

 



  § 6.  Alle bepalingen inzake de te volgen procedure die in dit artikel zijn opgenomen, zijn op  
    straffe van nietigheid voorgeschreven. Bij het niet-naleven ervan worden de meet- en  
    bemonsteringsresultaten voor de berekening van de heffing uitgesloten. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

( Art. 3, §§ 1, 2 en 3 zijn laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging 
van diverse bepalingen 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 Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer, B.S. 15 december 2016 . Treedt in werking op 1 januari 2017.)  

Art. 4. Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn ter uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, 3° en 4° en  
artikel 3, worden uitgevoerd conform het Compendium voor de monsterneming, meting en 
analyse van water, afgekort WAC. 

(gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen 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 Hoofdstuk IVbis van het decreet 
van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S. 15 december 2016 . Treedt in 
werking op 1 januari 2017.)  

Art. 5. §1. Behoudens de andersluidende bepalingen in het laatste lid van deze paragraaf is de 
heffingsplichtige voor de toepassing van artikel 35sexies, § 1, van de wet van 26 maart 
1971onderworpen aan dezelfde verplichtingen als voorzien in artikel 2 en artikel 3, van dit 
besluit voor de bemonstering en analyse van het geloosde afvalwater. De gegevens met 
betrekking tot het gebruikte oppervlaktewater moeten per etmaal volledig zijn voor de 
componenten N1,O, N2,O, en N3,O, moeten slaan op de monstername tijdens de maand van 
de grootste bedrijvigheid en moeten gelijktijdig met de meet- en bemonsteringscampagne 
van het geloosde afvalwater genomen worden. In afwijking van artikel 2 en artikel 3, § 5, 
van dit besluit kunnen de gegevens met betrekking tot het gebruikte oppervlaktewater 
worden bepaald gedurende één etmaal of door middel van een schepmonster tijdens de 
periode zoals bepaald in het vorig lid. 

§ 2.  Elke heffingsplichtige die de toepassing vraagt van artikel 35sexies, § 1, van de wet van 
26 maart 1971 moet zelf zorgen voor de  nodige meet- en bemonsteringsresultaten 
afkomstig van een op eigen initiatief uitgevoerde meetcampagne door een door de 
regering erkend laboratorium. 

Art. 6. Als de heffingsplichtige of de Vlaamse Milieumaatschappij monsternemingen heeft laten 
uitvoeren, respectievelijk uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, dan stellen 
zij de meet- en monsternemingsresultaten per aangetekende brief en binnen dertig werkdagen 
na de eerste monsternamedag ter beschikking van de  tegenpartij. 
De meet- en bemonsteringsresultaten, uitgevoerd op de contra-analyses, moeten per 
aangetekende brief binnen dertig werkdagen na de eerste monsternamedag aan de 
tegenpartij medegedeeld worden voorzover de heffingsplichtige en/of de Vlaamse 
Milieumaatschappij die wenst te gebruiken bij de berekening van de heffing. 
De debietmeting, de monsterneming en de analyses die in opdracht van de heffingsplichtige 
gebeuren moeten worden verricht door een en hetzelfde door de regering erkend 
laboratorium. 

Art. 7. § 1.  Voorzover de lozingsvergunning of omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 
ingedeelde inrichting of activiteit geen beperking vermeldt voor de maximum-hoeveelheid 
koelwater in aantal kubieke meter per jaar, wordt de hoeveelheid koelwater, bedoeld in 
artikel 35quinquies, § 1, en in artikel 35septies van de wet van 26 maart 1971 als volgt 
berekend : 

k =Qk ×W 

waarin : 
k : de hoeveelheid koelwater in kubieke meter per jaar 
Qk : de maximaal vergunde hoeveelheid koelwater in kubieke meter per dag of als deze  
   waarde niet is bepaald in de lozings- respectievelijk milieuvergunning, de maximaal  



   vergunde hoeveelheid koelwater in kubieke meter per uur, vermenigvuldigd met 24; 
W : 225 of het aantal dagen waarop in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar  
   koelwater werd geloosd waarvan het bewijs wordt geleverd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 § 2. Van de in § 1 bedoelde berekeningswijze kan worden afgeweken voorzover de  
  heffingsplichtige het bewijs levert van de reëel geloosde hoeveelheid koelwater op basis  
  van dagelijkse debietmetingen in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar. 

  Deze debieten moeten gemeten zijn met behulp van meetapparatuur die geïnstalleerd  
  werd conform de lozingsvergunning respectievelijk omgevingsvergunning voor de 
 exploitatie van de  ingedeelde inrichting of activiteit; 

(Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, B.S. 23 februari 2016 wordt artikel 7 vanaf 23 
februari 2017 afgestemd op de terminologie van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. Bij de omschrijving van Qk is die aanpassing vergeten.)  

Art. 8.§ 1. De aangifte, vermeld in artikel 35octies, § 1, van de wet van 26 maart 1971, wordt 
elektronisch ingediend via een internetloket dat de Vlaamse Milieumaatschappij ter 
beschikking stelt. Als de aangifte ingevuld en bezorgd is overeenkomstig de richtlijnen in 
het elektronische platform, heeft ze voor de toepassing van hoofdstuk IIIbis van de wet 
van 26 maart 1971 en de uitvoeringsbesluiten ervan dezelfde rechtskracht als een 
ondertekende aangifte op papier. 
In de elektronische aangifte, vermeld in het eerste lid, worden de identificatiegegevens 
van de meet- en bemonsteringscampagnes van het afvalwater dat geloosd is in het jaar 
dat voorafgaat aan het heffingsjaar, opgegeven  op straffe van verval van het recht een 
beroep te kunnen doen op de berekeningsmethode, vermeld in artikel 35quinquies van 
de voormelde wet. Door de identificatiegegevens op te geven worden de 
overeenstemmende meet- en bemonsteringsgegevens geacht deel uit te maken van de 
aangifte. 

§ 2. De in artikel 35octies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 bedoelde melding moet 
gebeuren door middel van een formulier, waarvan het model is vastgesteld in bijlage 2, 
gevoegd bij dit besluit. 

§ 3. De eis tot het in mindering brengen van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater 
N0, vermeld in artikel 35sexies, § 3, van de wet van 26 maart 1971, wordt samen 
ingediend met de aangifte, vermeld in paragraaf 1. 
In de aangifte, vermeld in paragraaf 1, worden de identificatiegegevens van de meet- en 
bemonsteringscampagnes van het afvalwater dat geloosd is in het jaar dat voorafgaat 
aan het heffingsjaar, alsook van het gebruikte oppervlaktewater opgegeven op straffe van 
verval van het recht om de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater in mindering te 
brengen. Door de identificatiegegevens op te geven worden de overeenstemmende 
meet- en bemonsteringsgegevens geacht deel uit te maken van de aangifte. 

§ 4. De opgepompte en gewonnen hoeveelheid grondwater die niet bestemd is voor de 
openbare drinkwatervoorziening, waarop conform artikel 28ter van het decreet van 24 
januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer een heffing 
verschuldigd is, wordt opgegeven met de aangifte, vermeld in paragraaf 1. 
De aangifte, vermeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van hoofdstuk IVbis van 
het voormelde decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan gelijkgesteld met een 
ondertekende aangifte op papier.  

§ 5. De heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35octies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 of in 
artikel 28sexies, § 1,van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
het grondwaterbeheer, of, in voorkomend geval, de personen die gemachtigd zijn de 
aangifte, vermeld in paragraaf 1, namens hen in te dienen, kunnen, als ze niet over de 
nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan die verplichting te voldoen, een 
beroep doen op de nodige infrastructuur die de Vlaamse Milieumaatschappij op haar 
buitendiensten ter beschikking stelt, en ze kunnen zich daarvoor laten bijstaan door de 



ambtenaren die conform artikel 9 van dit besluit zijn aangewezen voor de vestiging van 
de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater. 

 

 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 (artikel 8 is laatst  gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van 
diverse bepalingen 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 Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
het grondwaterbeheer, B.S. 15 december 2016 . Treedt in werking op 1 januari 2017.)  

Art. 9. § 1. Onverminderd de in de wet van 26 maart 1971 en de in §§ 2 en 3, van dit artikel 
voorbehouden  bevoegdheden, wijst het afdelingshoofd Heffingen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij de ambtenaren aan die voor rekening van het fonds voor preventie 
en sanering inzake leefmilieu en natuur belast zijn met de vestiging, de inning en de 
invordering van de  heffing op de waterverontreiniging bedoeld in artikel 35bis, § 1, van de 
wet van 26 maart 1971. Deze ambtenaren zijn tevens bevoegd voor controle en 
onderzoek in verband met de toepassing van de heffing bedoeld in artikel 35novies, § 1, 
van de wet van 26 maart 1971. Als erom verzocht wordt, maken de in deze paragraaf 
bedoelde ambtenaren zich bij de uitoefening van hun ambt tegenover derden bekend 
door een legitimatiekaart als  bedoeld in het besluit van Vlaamse regering van 10 juli 
2008 betreffende de  legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de 
Vlaamse overheid die  belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden.  

§ 2. De leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij is bevoegd om een 
gedeeltelijke of gehele vrijstelling van nalatigheidsintresten te verlenen conform artikel 
35sexiesdecies van de wet van 26 maart 1971. Hij kan deze bevoegdheden delegeren 
aan een ambtenaar van niveau A van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

§ 3. De leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij is gemachtigd om : 
 1° de kohieren, bedoeld in artikel 35terdecies, § 5, van de wet van 26 maart 1971, 

 uitvoerbaar te verklaren; 
 2° de hypothecaire inschrijving te vragen, bedoeld in artikel 35septiesdecies, § 3, van de  

   wet van 26 maart 1971. 
 Bij afwezigheid wordt de leidend ambtenaar voor de in deze paragraaf genoemde taken 

vervangen door een door hem aangewezen ambtenaar van niveau A van de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 

 (artikel 9  is laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van 
diverse bepalingen 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 Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
het grondwaterbeheer, B.S. 15 december 2016 . Treedt in werking op 1 januari 2017.)  

Art. 10. De volgende besluiten worden opgeheven: 
   1° het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 ter uitvoering van hoofdstuk  

  IIIbis van de wet van 26 maart 1971, op de bescherming van oppervlaktewateren tegen  
  verontreiniging gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 16 maart 1994 
  en  5 april 1995; 
2° het besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 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. 

Art. 11. Bij wijze van overgangsregeling blijven de in artikel 10 opgeheven besluiten van toepassing 
op de lopende innings- en invorderingsprocedure. 

Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003. 

Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 



Brussel, 28 juni 2002. 
De minister-president van de Vlaamse regering, 

P. DEWAEL 
 

 
 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 
V. DUA 



Bijlage 1 
 

 
 
 

 
Aangifte en/of kennisgeving voor                                    

             de heffing op de waterverontreiniging*   
en de heffing op de winning van grondwater† 

Heffingsjaar 

 
 Dit formulier ingevuld én ondertekend vóór 15 maart terugsturen naar uw buitendienst 

van de VMM. Het adres vindt u op de achterzijde van dit document. 
 

 

Gelieve dit dossiernummer te vermelden op 
de bijlagen bij de aangifte en bij elk contact 
met de afdeling Heffingen van de VMM 

Uw dossiernummer 

 

Naam 
Adres 

 
Activiteit: 

    

A. DEEL I : Identificatie van de heffingsplichtige 

Gelieve de afdeling Heffingen onmiddellijk op de hoogte te brengen van een geplande overname of stopzetting van deze inrichting. 

 
I.1.   Als het gaat om een natuurlijke persoon 
 

Naam ___________________________________________________________________________________________________ 

Straat ______________________________________________________ Nr ________________ Bus 
__________________ 

Gemeente __________________________________________________ Postcode 
____________________________________ 

Telefoon __________________ Fax ________________________ BTW-nr 
_____________________________________ 

 
I.2.   Als het gaat om een rechtspersoon 
 

   

Naam & voornaam van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de heffingsplicht en dit formulier 
ondertekent __________________________________________________________________________________________ 

Hoedanigheid binnen de rechtspersoon ______________________________________________________________________ 

Rechtsvorm ______________________________________ Adres van facturatie‡ 
                    Exploitatiezetel 
                    maatschappelijke zetel 
 

BTW-nummer ____________________________________ 

Handelsregisternummer  ___________________________ 

Adres van de exploitatiezetel Adres van de maatschappelijke zetel 

Naam __________________________________________ 
________________________________________________ 

Naam 
_____________________________________________ 
_________________________________________________
_ 

Straat __________________________________________ Straat 
_____________________________________________ 

Nr _____________________ Bus ___________________ Nr _______________________ Bus 
____________________ 

Gemeente _______________ Postcode ______________ Gemeente ________________ Postcode 
________________ 

                                                      
* Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 
† Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 
‡ Aanduiden wat van toepassing is. 



Telefoon ________________ Faxnr _________________ Telefoon __________________ Faxnr 
__________________ 

 
 
I.3.   Heffingsplicht van de inrichting 
 

   

Ook indien u geniet van een vrijstelling van heffing moet u de aangifte invullen* 

De inrichting is niet heffingsplichtig voor † 
 

○ de heffing op de 
waterverontreiniging 

○ de heffing op de winning van 
grondwater 

Gelieve de stavingsstukken waaruit blijkt dat u vrijgesteld bent van heffing bij de aangifte te voegen. Stavingsstuknr _____ 

 
 

B. DEEL II : Gegevens betreffende de activiteit, de lozingsplaats en de waterverbruiken 
Deel II  moet door iedere heffingsplichtige ingevuld worden 
 

  

 Aangifte  Voorbehouden 
VMM 

II .1 Hoofdactiviteit Sectorgebonden 
 
       ………………. 
 
 
 
Omschrijving activiteit  _______________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
Aantal werknemers in …….. 
 
     

   Aangifte  Voorbehouden 
VMM 

II.2 Het afvalwater wordt geloosd in 

        Oppervlaktewater (naam) 
        Kunstmatige afvoer voor regenwater 
        Riolering of collector 
        Andere         

 

 Aangifte  Voorbehouden 
VMM 

II.3.  Waterbalans     

 a Drinkwaterverbruik   

  Gefactureerde hoeveelheid drinkwater in m³ II.3.a _____________ II.3.a. 
____________ 

  Vul hier het aantal m³ drinkwater in dat de openbare drinkwatermaatschappij 
factureerde in ….. Voeg de drinkwaterfactuur als stavingsstuk bij de aangifte. 
Stavingsstuknummer ______ 

  

  Naam drinkwatermaatschappij _______________________________   
  Abonneenummers _________________________________________   
     
 b Grondwaterverbruik   

                                                      
* Informatie over wie vrijgesteld is van heffing vindt u in de toelichtingsnota. 
† Aanduiden wat van toepassing is. 



  Gewonnen hoeveelheid grondwater in m³ per jaar II.3.b. _____________ II.3.b.________
____ 

  Bepaal de totale hoeveelheid grondwater aan de hand van onderstaande tabel 
in deel III   

     
 c Oppervlaktewaterverbruik   

  Gewonnen hoeveelheid oppervlaktewater in m³ per jaar II.3.c ______________ II.3.c. 
____________ 

  Voeg de wijze waarop het oppervlaktewater bepaald werd als stavingsstuk bij 
de aangifte. Stavingsstuknr ______   

  Naam oppervlaktewater waaruit water gewonnen werd 
________________________________________________________   

     
 d Ander water   

  Gewonnen hoeveelheid regenwater in m³ per jaar  II.3.dh. ____________ II.3.dh. 
___________ 

  Gewonnen hoeveelheid water op andere wijze in m³ per jaar II.3.da. ____________ II.3.da. 
___________ 

  Voeg de wijze waarop het regen- en ander water bepaald werd als stavingsstuk 
bij de aangifte. Stavingsstuknr ______   

     
 e Koelwater   

  Geloosde hoeveelheid koelwater in m³ per jaar II.3.kl. _____________ II.3.kl._______
_____ 

  Vergunde hoeveelheid koelwater in m³ per jaar II.3.kv. ____________ II.3.kv._______
____ 

  Gebruikte hoeveelheid koelwater in m³ per jaar II.3.eb. ____________ II.3.eb. 
___________ 

  Voeg de wijze waarop het geloosde en gebruikte koelwater bepaald werd als 
stavingsstuk bij de aangifte. Stavingsstuknr ______   

     

 JAARWATERVERBRUIK II.3. ______________ 
II.3. 
____________
_ 

  Dit is de som van het water vermeld onder II.3.a tot en met II.3.d verminderd 
met het vergund koelwater 

  

 
 

C. DEEL III : De hoeveelheid grondwater die opgepompt of gewonnen werd in ….. 

Deel III moet door iedere heffingsplichtige die over een grondwaterwinning beschikt,  ingevuld worden 
 

III.1. Hoeveelheid gewonnen grondwater gemeten via debietmeter(s) 

Nummer grondwater-
winning* 

Merk en 
serienummer 
debietmeter 

Begindatum en 
tellerstand 

(A) 

Einddatum en 
tellerstand 

(B) 

Verschil in 
tellerstand  

(B-A) 

Gewonnen 
hoeveelheid 

uitgedrukt in m³/jaar 

Voorbeho
uden 
VMM 

       

       

       

   TOTAAL    

                                                      
* Eén lijn per grondwaterwinning. Indien er meerdere debietmeters per grondwaterwinning zijn, gelieve per debietmeter één lijn 
in te vullen. 



 
 
III.2. Hoeveelheid gewonnen grondwater niet gemeten via debietmeter(s)* 
 

Nummer grondwater-
winning† 

Nominale 
pompcapaciteit 

in m³/u 

Vergunde 
hoeveelheid 
grondwater 

 in m³ 

Aantal 
werkdagen 
grondwater-

winning 

Opgepompte of 
gewonnen 

hoeveelheden 
grondwater  

in m³ per jaar 

Wijze waarop 
gewonnen 

hoeveelheid 
bepaald werd 

Voorbeho
uden 
VMM 

       

       

       

   TOTAAL    

 
 

D. DEEL IV : Uitgebreide berekeningsmethode van de heffing op de waterverontreiniging‡ 
Deel IV moet enkel ingevuld worden door de heffingsplichtigen die beschikken over geldige  meet- en bemonsteringsgegevens van het in …. 
geloosde afvalwater  

 Voorbehoude
n VMM 

IV.1. 
  

Eist u de toepassing van de uitgebreide berekeningsmethode op basis van meet- en 
bemonsteringsgegevens ?  

 ○ Nee 
○ Ja 

Zo ja, gelieve de hieronder gevraagde gegevens in te vullen en de meet- en 
bemonsteringsgegevens op het bijgevoegde formulier ‘meet- en bemonsteringsgegevens van 
het geloosde afvalwater’ in te vullen 

 

IV.2.  Het jaardebiet geloosd afvalwater in …..:          Qj = ___________________________ m³ per jaar  

 Voeg de wijze waarop het afvalwaterdebiet bepaald werd als stavingsstuk bij de aangifte. 
Stavingsstuknr ______  

IV.3. Aantal kalenderdagen waarop werkelijk afvalwater geloosd werd in ….. :        ___________ dagen  

 
 

Indien in …. gedurende minder dan 225 kalenderdagen afvalwater werd geloosd, geef aan of de 
bedrijfsactiviteit seizoensgebonden of niet continu is  

 ○ Nee 
○ Ja 

Zo ja, gelieve de stavingsstukken waaruit de seizoensgebonden of niet continue activiteit blijkt 
bij de aangifte te voegen. Stavingsstuknr ______  

 
 

E. DEEL V : Vermindering van de heffing op de waterverontreiniging met de vuilvracht opgenomen via het 
oppervlaktewater§ 

Deel V moet enkel ingevuld worden door de heffingsplichtigen die beschikken over geldige  meet- en bemonsteringsgegevens van het in … 
opgenomen oppervlaktewater en geloosde afvalwater én voor zover het afvalwater geheel of gedeeltelijk geloosd wordt in hetzelfde 
oppervlaktewater als dat waaruit water gewonnen werd. 

                                                      
* Informatie over de wijze waarop het grondwaterverbruik vastgesteld wordt indien de grondwaterwinning niet voorzien is van 
een debietmeter is terug te vinden in de toelichtingsnota. 
† Eén lijn per grondwaterwinning. Indien er meerdere debietmeters per grondwaterwinning zijn, gelieve per debietmeter één lijn 
in te vullen. 
‡ Om de toepassing van de uitgebreide berekeningsmethode te kunnen eisen, moeten alle gegevens ingevuld worden en 
moeten de nodige stavingsstukken als bijlage bij de aangifte gevoegd worden. 
§ Om de toepassing van de vermindering van de opgenomen vuilvracht te kunnen eisen, moeten alle gegevens ingevuld worden 
en moeten de nodige stavingsstukken als bijlage bij de aangifte gevoegd worden. 



 Voorbehoude
n VMM 

V.1.  Eist u het in mindering brengen van de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater ?  

 ○ Nee 
○ Ja 

Zo ja, gelieve de hieronder gevraagde gegevens in te vullen en de meet- en 
bemonsteringsgegevens op het bijgevoegde formulier ‘meet- en bemonsteringsgegevens van 
het opgenomen oppervlaktewater”  in te vullen 

 

V.2. 
 
  

Het jaardebiet opgenomen oppervlaktewater in ….. dat betrekking heeft op het geloosde afvalwater 
Qj en voor zover dat werd opgenomen uit hetzelfde oppervlaktewater als dat waarin het afvalwater 
werd geloosd :                          Qj,0 = _______________________________ m³ per jaar 

 

 Voeg de wijze waarop het oppervlaktewatervolume bepaald werd als stavingsstuk bij de aangifte.  
Stavingsstuknr ______  

V.3. De naam van het oppervlaktewater waarin geloosd wordt _________________________________  

 De naam van het oppervlaktewater waaruit water wordt gewonnen __________________________  

 
 

F. DEEL VI : Uw handtekening 

De aangever verklaart op eer dat bovenstaande vragenlijst volledig en juist is ingevuld 
 

De nodige stavingsstukken worden bij de aangifte gevoegd Aantal stavingsstukken __  

Gedaan te _________________________________________ Op datum __ __ ____  

Handtekening _____________________________________________________ 

De aangifte moet ondertekend worden door de natuurlijke persoon vermeld onder deel I van dit formulier 

 
 

Meet- en bemonsteringsgegevens ….. van het geloosde afvalwater 

  Moet enkel ingevuld worden door de heffingsplichtigen die de toepassing van de uitgebreide berekeningsmethode vragen 
(deel IV) 
 
  Alle analyseresultaten in mg/liter invullen ! 

Datum monstername 
     

Soort monstername 
   D = debietsgebonden  
   S = andere dan       
         debietsgebonden 

     

Dagdebiet  in  m³/dag      

 Lozing Lozing Lozing Lozing Lozing 

BZV (mg/l)      

CZV (mg/l)      

ZWS (mg/l)      

Arseen (mg/l)      

Zilver (mg/l)      

Chroom (mg/l)      



Zink (mg/l)      

Koper (mg/l)      

Cadmium (mg/l)      

Lood (mg/l)      

Kwik (mg/l)      

Nikkel (mg/l)      

Totale stikstof (mg/l)      

Totale fosfor (mg/l)      

Naam labo      

Naam labo: afkortingen kunnen ingevuld worden voor zover het volledige adres van elke afkorting hieronder wordt opgegeven. 
 

 
Meet- en bemonsteringsresultaten …. van het opgenomen oppervlaktewater 

  Moet enkel ingevuld worden door de heffingsplichtigen die de vermindering van de opgenomen vuilvracht vragen (deel V) 
 

  Alle analyseresultaten in mg/liter invullen ! 

Datum monstername 
     

Soort monstername 
   D = debietsgebonden 
   S = andere dan       
         debietsgebonden 

     

Dagdebiet  in  m³/dag      

 Opname Opname Opname Opname Opname 

BZV (mg/l)      

CZV (mg/l)      

ZWS (mg/l)      

Arseen (mg/l)      

Zilver (mg/l)      

Chroom (mg/l)      

Zink (mg/l)      

Koper (mg/l)      

Cadmium (mg/l)      

Lood (mg/l)      

Kwik (mg/l)      

Nikkel (mg/l)      

Totale stikstof (mg/l)      

Totale fosfor (mg/l)      

Naam labo      

Naam labo: afkortingen kunnen ingevuld worden voor zover het volledige adres van elke afkorting hieronder wordt opgegeven. 
 

        
 



Bijlage 1 (*) 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 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 maart 1984 houdende maatregelen 
inzake het grondwaterbeleid. 
 
 

 
 

 

Brussel, 28 juni 2002 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 

Vera DUA 

                                                      
* Bijlage 1 werd opgeheven door het uitvoeringsbesluit van 02.04.2004 (B.S. 04.06.2004) en daarna opnieuw ingevoerd door 
artikel 11 van het uitvoeringsbesluit d.d. 07.01.2005 (B.S. 03.05.2005) 



BIJLAGE  2 
 

 
 

  
Vlaamse Milieumaatschappij 
Melding van ingebruikname / buitendienststelling eigen waterwinning. 
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging  
( Art. 35 octies § 2) 
 
 Toe te sturen aan VMM (correspondentieadres) 
 

A. IDENTIFICATIE VAN DE HEFFINGSPLICHTIGE :  
 
 Naam : ………………………………………………     Voornaam : ………………………………….. 
 Straat : ……………………………………………………..   Nr. : ……………  busnr. :……………… 
 Postnummer : …………….   Gemeente : ………………………………………………………………. 
 
 De waterwinning is gelegen te : 
 Straat : ……………………………………………………..   Nr. : ……………  busnr. :……………… 
 Postnummer : …………….   Gemeente : ………………………………………………………………. 
 

B. TECHNISCHE GEGEVENS EIGEN WATERWINNING : 
 
 B.1. Aard opgenomen water 
Het water wordt gewonnen uit1 : 
- grondwater        
- oppervlaktewater  
 
B.2. Pompvermogen  
Het pompvermogen bedraagt …………….. m³ per uur 
 
B.3 Ingebruikname /  buitendienststelling eigen waterwinning 
Het waterwinningsysteem werd op ../../…. 1 : 
- in gebruik genomen         
- buiten dienst gesteld    
 
C. Aansluiting op het openbaar waterdistributienet : 
Bent u aangesloten op het openbaar waterdistributienet : 1 
- ja 
- neen 
Zo ja, 

Naam watervoorzieningsmaatschappij  : …………………………………………………………………... 
Abonnee nummer : ………………………………………………………………………………………… 
 
Voor waar en echt verklaard,  
 
Te …………………. ………  de ……………………………. 
 
Handtekening van de heffingsplichtige 
 

 
 

 

 

 
  

                                                      
1 Aanduiden wat van toepassing is. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bijlage 2 

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 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 maart 1984 houdende maatregelen 
inzake het grondwaterbeleid. 

Brussel, 28 juni 2002. 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, 
 
 
 

 
 

Vera DUA 



 
Bijlage 3 



 

 
 
 
 
 

 

 

Bijlage 3 (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
* Bijlage 3 is bij erratum gepubliceerd in het B.S. van 02.03.2004. 




