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 A) BASIS : WET VAN 26 MAART 1971 

 

 
Datum  

 
Publicatie  
Staatsblad 

 

Fundamentele  wijzigingen 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018  

18/07/2003 18/12/2018 Coördinatie en codificatie waterregelgeving :  
-oppervlaktewater; 
-grondwater; 
-drinkwater; 
-onbevaarbare waterlopen; 
-het decreet van 18/072003 integraal waterbeleid  
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decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2019 

21/12/2018  28/12/2018  - Artikel 4.2.1.1.4 : uitbreiding vrijstelling heffing 
waterverontreiniging voor KWO-installaties : nu ook voor 
oppervlaktewater dat onder de nieuwe VLAREM-rubriek 3.7 
valt  en uitsluitend wordt gebruikt voor thermische energieopslag 
en terug geloosd in hetzelfde oppervlaktewater als waaruit het 
wordt gewonnen.  

- Artikel 4.2.1.1.6  § 1 voor zover niet geloosd in de openbare 
riolering met een getotaliseerde maximale nominale 
pompcapaciteit hoger dan 10 m³ per uur of bij gebrek aan 
pompcapaciteit met volumes hoger dan 10 m³ per uur : 
vrijstelling heffing  waterverontreiniging voor de lozing van 
grondwater uit volgende winningen : 
-1° alle bronbemalingen ongeacht de toepasselijke VLAREM-
rubriek ;  
- 2° proefpompingen minder dan drie maanden in gebruik en 
draineringen noodzakelijk voor het gebruik en/of de exploitatie 
van bouw- en weiland  

- Artikel 4.2.1.1.6  § 2 invoering nieuwe vrijstelling heffing 
waterverontreiniging voor het deel belucht grondwater van 
grondwaterwinningen gebruikt voor ondergrondse beluchting 
zoals bedoeld in indelingsrubriek 53.12 van bijlage 1 bij 
VLAREM II dat teruggepompt wordt in dezelfde freatische 
watervoerende laag.  

- Artikel 4.2.1.2.2 invoering nieuwe vrijstelling heffing grondwater 
voor het deel van het belucht grondwater van 
grondwaterwinningen gebruikt voor ondergrondse beluchting 
zoals bedoeld in indelingsrubriek 53.12 van bijlage 1 bij 
VLAREM II dat teruggepompt wordt in dezelfde freatische 
watervoerende laag.  

- artikel 4.2.2.1.1 : het lagere eenheidstarief voor lozing in 
oppervlaktewater wordt eveneens van toepassing verklaard op 
lozers die volgens VLAREM over geen vergunning of melding 
moeten beschikken. Het betreft het lozen van ander 
huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat 
afkomstig is van woongelegenheden, met inbegrip van de 
eventueel bijbehorende afvalwaterzuiveringsinstallatie, met een 
debiet van niet meer dan 600 m³/jaar (rubriek 3, 2, b) 
indelingslijst VLAREM II).  
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- artikel 4.2.2.1.3  wordt aangepast in die zin dat de 
bijdrage/vergoeding van de heffing waterverontreiniging in 
mindering kan worden gebracht vooraleer de watermaatschappij 
effectief factureert en in de aangepaste tekst wordt een 
vrijstelling heffing waterverontreiniging voorzien op het 
waterverbruik waarvoor reeds een vergoeding wordt 
aangerekend door Aquafin. 

- de in artikel In artikel 4.2.2.1.4  opgelegde procedure voor de 
verlenging van het nullozerstatuut wordt aangepast. De 
verlengingsprocedure wordt losgekoppeld van de aangifte door 
te bepalen dat de hernieuwingsaanvraag vóór het verstrijken van 
de geldigheidstermijn moet ingediend worden bij de ambtenaar 
die conform artikel 4.2.1.1.8 aangewezen is voor de vestiging 
van de heffing.  De bepalingen na te leven bij de verlenging van 
het statuut worden zoals bij de procedure voor de eerste 
aanvraag eveneens op straffe van nietigheid opgelegd. 

- artikel 4.2.2.2.1 : de indeling tussen groot- en kleinverbruikers 
wordt herzien door het pompvermogen van de eigen 
waterwinning als criterium te schrappen en het verbruik uit de 
eigen winning en het gefactureerde drinkwaterverbruik samen te 
tellen om uit te maken of een heffingsplichtige kleinverbruiker of 
grootverbruiker is.  
Voor KV- rechtspersonen wordt afgestapt van het forfait van 500 
m³ door voor de bepaling van het verbruik uit de eigen 
waterwinning te verwijzen naar de forfaitaire 
berekeningsmethode voor de grootverbruikers (artikel 4.2.2.5.2) 

- artikel 4.2.2.3.8 (Qj analyseformule) :  geresette tellerstanden 
worden uitgesloten voor de bepaling van Qj en Q en invoering 
van de verplichting om voor de melding van verbreking 
verzegeling watermeter een formulier te gebruiken dat door de 
VMM ter beschikking wordt gesteld; 

- artikel 4.2.2.5.2 (Q forfaitaire berekeningsformule) : geresette 
tellerstanden worden uitgesloten voor de bepaling van Q en 
invoering van de verplichting om voor de melding van verbreking 
verzegeling watermeter een formulier te gebruiken dat door de 
VMM ter beschikking wordt gesteld; 

- artikel 4.2.3.1, § 2  (vaststellen heffing grondwater) : het 
uitsluiten van geresette tellerstanden voor de bepaling van het 
grondwaterverbruik   
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- Wijzigingen aan de Bijlage 5 (vroegere Bijlage bij de Wet 
Oppervlaktewateren)  :  
1) De in de praktijk niet toegepaste sector 51 b (chemische 

wasserijen en droogkuis) wordt geschrapt.  
2)  Nieuwe omschrijving van sector 58  :  
“het grondwater onttrokken bij: 
1° de in artikel 4.2.1.1.3 vermelde grondwaterwinningen en 
geloosd in de openbare riolering; 
2° de in artikel 4.2.1.1.6 vermelde grondwaterwinningen en met 
een getotaliseerde maximale nominale pompcapaciteit hoger 
dan 10 m³ per uur of bij gebrek aan pompcapaciteit met volumes 
hoger dan 10 m³ per uur geloosd in de openbare riolering";  
3) In de tekst onderaan wordt de term  “gebruikt water” 

duidelijker omschreven.  
 

 
 


