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INHOUD
Artikel 1. (... - ...)
Deze wet regelt de bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch net en van de
kustwateren tegen verontreiniging.
Onder wateren van het openbaar hydrografisch net wordt verstaan de wateren van de
waterwegen of die als dusdanig zijn gerangschikt, de wateren van de onbevaarbare waterlopen
en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken afvoer, alsook in 't algemeen, de
stromende en stilstaande wateren van het openbaar domein.
Onder kustwateren wordt verstaan de wateren van de territoriale zee, d.w.z. de wateren van de
zee langs de kusten over een breedte van drie geografische mijlen naar rato van zestig mijlen
per breedtegraad vanaf de laagwaterlijn.
Onder verontreiniging wordt verstaan elke rechtstreekse of zijdelings uit menselijke activiteiten
voortvloeiende inbreng van stoffen die de samenstelling of de toestand van het water kan
veranderen, derwijze dat het niet meer geschikt of minder geschikt is voor het gebruik dat ervan
moet kunnen worden gemaakt, of dat het milieu door het aanzicht of de uitwasemingen van het
water wordt bedorven.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 2. (17/07/2017- ...)
Het is verboden voorwerpen of stoffen in de bij artikel 1 bedoelde wateren of in de openbare
riolen te werpen of te deponeren, er verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in te lozen of
er gassen in te brengen, met uitzondering van volgende gevallen :
1° de lozing van afvalwater waarvoor vergunning is verleend of melding is gedaan
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten;
2° het lozen van huishoudelijk afvalwater, voor zover de biologisch afbreekbare organische
belasting van dit afvalwater niet meer bedraagt dan 20 inwonerequivalenten en de lozing
geschiedt overeenkomstig het in § 1 van artikel 3 bedoelde reglement;
3° het lozen van afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en bijkeukens, alsmede
toiletwater afkomstig van schepen, met uitzondering van :
a) passagierschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 passagiers die niet
beschikken over een zuiveringsinstallatie welke voldoet aan de grens- en controlewaarden voor
zuiveringsinstallaties aan boord van passagiersschepen zoals opgenomen in bijlage 2,
aanhangsel V, van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;
b) pleziervaartuigen, zijnde voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, ongeacht het
type of de wijze van voortstuwing, met een romplengte van 2,5 tot 24 m;
4° het lozen door schepen van waswaters afkomstig van het reinigen van de eigen ruimen, voor
zover cumulatief voldaan wordt aan :
a) de lozingsvoorwaarden voorzien in het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van
afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;
b) de uitzonderingen op de losstandaarden voorzien door de havenkapiteindiensten binnen de
Vlaamse havenbesturen;
5° het lozen door schepen van ballastwater voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden
voorzien in het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en
sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004.
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Het is eveneens verboden vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze
door een natuurlijk verschijnsel in die wateren of in de openbare riolen kunnen terechtkomen.

Artikel 3. (... - ...)
§ 1. De Koning stelt de algemene reglementen vast inzake de openbare riolen en de lozing van
afvalwater in de wateren bedoeld in artikel 1, eerste lid.
Onder openbare riool wordt verstaan elke openbare afwatering aangelegd als ondergrondse
geleiding of openluchtgreppel of -gracht en bestemd voor het opvangen van afvalwater.
§ 2. De Koning kan, op advies van de in Raad vergaderde Ministers, de vervaardiging [...
(geschr. W. 21 december 1998, art. 21, I: 21 februari 1999)] en het gebruik reglementeren van
produkten die, indien zij na aanwending terechtkomen in de rioolwaters of in de oppervlaktewaters, hetzij de oppervlaktewaters kunnen verontreinigen of hun zelfreiniging
belemmeren, hetzij de werking kunnen schaden van de installaties voor zuivering van afvalwater
geëxploiteerd door de waterzuiveringsmaatschappijen ingesteld bij deze wet.

Artikel 4. (... - ...)
§ 1. De Koning bepaalt de eenheid van verontreinigende belasting op grond van het volume en
de kenmerken van het afvalwater dat gewoonlijk, in vierentwintig uren, door één inwoner geloosd
wordt.
§ 2. De Koning kan de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, gelasten
voor het afvalwater van de nijverheids- of andere ondernemingen de waarde van de
omzettingscoëfficiënten in eenheden verontreinigende belasting te bepalen.

Artikel 5. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 28 juni 1985, art. 41, I: 1 september 1991)]

Artikel 6. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 28 juni 1985, art. 41, I: 1 september 1991)]

Artikel 7. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 28 juni 1985, art. 41, I: 1 september 1991)]

HOOFDSTUK II DE WATERZUIVERINGSMAATSCHAPPIJEN
Afdeling I Doel en bevoegdheid
Artikel 8. (... - ...)
Er worden drie maatschappijen voor afvalwaterzuivering opgericht, namelijk:
1. de waterzuiveringsmaatschappij van het kustbekken;
2. de waterzuiveringsmaatschappij van het bekken van de Schelde;
3. de waterzuiveringsmaatschappij van de bekkens van Maas, Seine en Rijn.
De Koning stelt bij in Ministerraad overlegd besluit de grenzen van het gebied van elke
maatschappij vast.
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Hij kan een gedeelte van een kunstmatige waterweg, die aardrijkskundig gelegen is in het
bekken van een bepaalde maatschappij, aan het gebied van een andere maatschappij
toevoegen.
Hij kan, indien nodig, elke waterzuiveringsmaatschappij splitsen in afdelingen, waarvan hij het
gebied vaststelt.
De Koning bepaalt de datum waarop de maatschappijen hun activiteit aanvangen.

Artikel 9. (... - ...)
§ 1. De waterzuiveringsmaatschappijen zijn publiekrechtelijke verenigingen met rechtspersoonlijkheid.
Zij zijn onderworpen aan de regels die bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige organismen van openbaar nut zijn opgelegd aan de instellingen bedoeld in artikel 1,
littera B van die wet.
§ 2. Maken deel uit van deze maatschappijen en zijn verplicht op de vorming en de latere
verhogingen van het kapitaal in te tekenen:
1. de provincies waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk tot het gebied van de
maatschappij behoort;
2. de openbare instellingen die oppervlaktewater winnen voor distributiedoeleinden en waarvan
de watervang in het gebied van de maatschappij gelegen is;
3. de ondernemingen waarvan het afvalwater een grotere verontreinigende belasting heeft dan
het door de Koning bepaalde minimum, en die de behandeling ervan aan een zuiveringsstation
van de maatschappij opdragen omdat zij zelf niet voor de zuivering van hun afvalwater wensen
in te staan.
§ 3. De Koning stelt de statuten van de waterzuiveringsmaatschappijen vast; zij kunnen
aanvullende bepalingen, die eigen zijn aan elke maatschappij, aan Zijn goedkeuring
onderwerpen.
De maatschappelijke zetel moet in het gebied gevestigd zijn en wordt in de statuten vastgesteld.

Artikel 10. (... - ...)
§ 1. De waterzuiveringsmaatschappijen zijn, elk voor haar gebied, belast:
1° met het opstellen en uitvoeren van de programma's voor zuivering van het afvalwater van de
openbare riolen of waarvan de zuivering haar door de ondernemingen is opgedragen;
In dat opzicht hebben ze onder meer tot taak:
a)de bestaande zuiveringsinstallaties van openbare besturen, instellingen van openbaar nut of
intercommunale verenigingen over te nemen, aan te passen, te verbeteren;
b)de plannen voor nieuwe installaties op te maken of te doen opmaken en uit te voeren;
c)deze installaties te exploiteren en te onderhouden.
2°met het toezicht op de lozingen van afvalwater [die krachtens het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning aan een vergunning onderworpen zijn (verv. decr. 28 juni 1985,
art. 41, I: 1 september 1991)]
3° met de opsporing van elke eventuele oorzaak van waterverontreiniging.
§ 2. De programma's voor waterzuivering bedoeld in § 1, 1°, van dit artikel, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort.
Bij het overleggen van hun begroting leggen de maatschappijen aan dezelfde Minister ter
goedkeuring de lijst voor van de nieuwe werken waarvan de uitvoering vanaf het volgend jaar
voorzien wordt; de uitvoering van deze werken is onderworpen aan de machtiging van dezelfde
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Minister, onverminderd de bijzondere machtigingen die vereist zijn.
§ 3. Met machtiging van de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, mogen
verscheidene maatschappijen zich verenigen met het doel bepaalde installaties
gemeenschappelijk te bouwen en te exploiteren.
§ 4. De Koning kan het beheer en de exploitatie van kunstwerken voor de afvoer en de
behandeling van afvalwater die eigendom zijn van de Staat, aan de zuiveringsmaatschappijen
toevertrouwen overeenkomstig de modaliteiten die Hij bepaalt.
§ 5. Uitzonderlijk en met machtiging van de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid
behoort, mogen de waterzuiveringsmaatschappijen zuiveringsinstallaties voor rekening van
derden ontwerpen, bouwen, exploiteren en onderhouden.
§ 6. De waterzuiveringsmaatschappijen geven zowel op verzoek van de Minister tot wiens
bevoegdheid de volksgezondheid behoort als op eigen initiatief, advies omtrent de maatregelen
die moeten genomen worden ter bescherming van de wateren van hun gebied tegen
verontreiniging.

Artikel 11. (... - ...)
Indien de verantwoordelijke organen van de maatschappij de verplichtingen, hun opgelegd
krachtens deze wet of krachtens de statuten, niet nakomen, kan de Koning de bevoegdheden
van deze organen geheel of gedeeltelijk aan een door Hem benoemde commissaris opdragen.

Artikel 12. (... - ...)
§ 1. De waterzuiveringsmaatschappijen kunnen, met machtiging van de Koning, de onroerende
goederen verkrijgen die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden.
§ 2. De waterzuiveringsmaatschappijen kunnen, overeenkomstig de desbetreffende wetten,
gebouwde of ongebouwde onroerende goederen ten algemenen nutte onteigenen voor de
vestiging van zuiveringsinstallaties door de maatschappijen zelf, door andere publiekrechtelijke
personen of door particulieren.
§ 3. De in dit artikel bedoelde onroerende verrichtingen en onteigeningen kunnen geschieden
door toedoen van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat,
wier ambtenaren de bevoegdheid zullen hebben om in naam van de betrokken waterzuiveringsmaatschappijen akten te verlijden alsook rechtsvervolgingen en onteigeningsprocedures in
te stellen.

Artikel 13. (... - ...)
Behalve inzake inkomstenbelastingen worden de waterzuiveringsmaatschappijen met het Rijk
gelijkgesteld ten aanzien van de wetten betreffende de taksen en directe belastingen ten
behoeve van het Rijk, de provinciën en de gemeenten.
Voor de toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen worden de
waterzuiveringsmaatschappijen gelijkgesteld met de maatschappijen en verenigingen die slechts
op bepaalde inkomsten belastbaar zijn ingevolge artikel 103, § 1, 1°, van dat Wetboek, waarvan
de tekst wordt aangevuld met een littera g betreffende de waterzuiveringsmaatschappijen
beheerst door deze wet.
De akten en mededelingen die hen betreffen, worden kosteloos bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
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Artikel 14. (... - ...)
De waterzuiveringsmaatschappijen halen hun geldmiddelen uit:
1. de inschrijving van de vennoten op het maatschappelijk kapitaal;
2. de toelagen van de Staat;
3. de aangegane leningen;
4. de bijdragen van de provincies en van de ondernemingen die aangesloten zijn op een
openbaar riool of op een moerriool van de maatschappijen;
5. het exploiteren of de verkoop van het gezuiverd water of van andere stoffen bij de behandeling
van het afvalwater verkregen.

Artikel 15. (... - ...)
§ 1. Op het maatschappelijk kapitaal van de waterzuiveringsmaatschappijen wordt bij de
oprichting of bij de toetreding van nieuwe leden ingeschreven door:
a) de provincies, naar evenredigheid van het aantal inwoners van de provincie die in het gebied
van de maatschappij verblijven, zoals dit blijkt uit de jongste officiële opgave van het
bevolkingscijfer van het Rijk, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad;
b) de in artikel 9, § 2, 2°, bedoelde instellingen, naar evenredigheid van het opgenomen volume
water, uitgedrukt in kubieke meters per jaar, gedeeld door 350;
c) de in artikel 9, § 2, 3°, bedoelde ondernemingen, naar evenredigheid van hun verontreinigende last, uitgedrukt in eenheden verontreinigende last.
Op de verhogingen van het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven door alle vennoten; bij
deze gelegenheid worden hun respectieve aandelen in het gezamenlijk kapitaal opnieuw
berekend op grond van bovengemelde omslagcriteria toegepast op de datum van de kapitaalverhoging.
Werd het kapitaal niet verhoogd binnen een periode van vijf jaar na de kapitaalvorming of na een
vorige kapitaalverhoging, dan worden de respectieve aandelen van elke vennoot opnieuw
berekend op grond van de omslagcriteria die golden aan het einde van die periode.
De Koning bepaalt van geval tot geval het aandeel van elke vennoot in het kapitaal.
§ 2. De in § 1 bedoelde instellingen en ondernemingen die niet meer in de termen vallen van de
toetredingsplicht, verkrijgen de terugbetaling van hun kapitaalbijdragen binnen achttien maanden
te rekenen van de datum van de ter post aangetekende aanvraag.

Artikel 16. (... - ...)
De Staat draagt financieel bij in de investeringsuitgaven van de waterzuiveringsmaatschappijen
hetzij door toelagen om niet bij de uitvoering van de werken, hetzij door deelneming in de lasten
van rente en aflossing van de leningen die de maatschappijen hebben opgenomen voor de
financiering van hun werken.
De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van die bijdrage.

Artikel 17. (... - ...)
De waterzuiveringsmaatschappijen mogen, vanwege al dan niet geassocieerde ondernemingen
uit hun gebied, inschrijvingen op hun leningen aanvaarden op voorwaarde dat de onderschreven
sommen moeten dienen voor de financiering van de bouw van een bepaalde installatie.

Artikel 18. (... - ...)
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Op de wijze en onder de voorwaarden bepaald door de Minister van Financiën, is de Staat
gemachtigd zijn waarborg te hechten aan de leningen van de waterzuiveringsmaatschappijen.

Artikel 19. (... - ...)
De waterzuiveringsmaatschappijen bestrijden zelf hun kosten van beheer en werking, met
inbegrip van de kosten van exploitatie, onderhoud en afschrijving van de installaties.
De Staat draagt bij in de kosten van het toezicht bedoeld in artikel 10, § 1, 2°. De Koning bepaalt
de modaliteiten en de voorwaarden van deze bijdrage.

Artikel 20. (... - ...)
De kosten van beheer en werking worden uitsluitend gedekt door bijdragen:
a) van de geassocieerde provincie(s);
b) van de ondernemingen waarvan het afvalwater behandeld in een installatie van de waterzuiveringsmaatschappij, een grotere verontreinigende belasting heeft dan de minima door de
Koning vastgesteld voor elke categorie van ondernemingen;
c) van de ondernemingen waarvan het afvalwater behandeld in hun eigen installaties, een
grotere verontreinigende belasting heeft dan de minima door de Koning vastgesteld voor elke
categorie van ondernemingen.

Artikel 21. (... - ...)
§ 1. Ieder jaar stelt de algemene vergadering van elke maatschappij, op voordracht van de raad
van beheer, de bijdragen vast op een forfaitair bedrag berekend op basis van de gegevens over
het vorig jaar.
§ 2. De bijdrage van iedere geassocieerde provincie wordt vastgesteld op basis van het aantal
inwoners van de provincie die in het gebied van de maatschappij verblijven.
Op dit getal kan een door de algemene vergadering vastgestelde coëfficiënt worden toegepast
om rekening te houden met het aantal inwoners wier woning op een openbaar riool is
aangesloten.
§ 3. De bijdrage van elke onderneming die haar afvalwater in een openbaar riool of in een
moerriool van de maatschappij loost, wordt vastgesteld naar rata van de verontreinigende
belasting ervan.

Artikel 22. (... - ...)
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 86, 87 en 88 van de provinciewet, is de provincie
gemachtigd om een jaarlijkse belasting te heffen ten einde de bijdrage die zij moet storten terug
te winnen.

Artikel 23. (... - ...)
De statuten bepalen de wijze waarop de in artikel 15 bedoelde intekeningen bij de
kapitaalvorming en op de latere kapitaalverhogingen alsmede de in artikel 20 bedoelde bijdragen
aan de waterzuiveringsmaatschappij betaald worden.
De statuten bepalen eveneens de wijze waarop terugbetaling van kapitaal plaatsvindt, als gevolg
van de vermindering van het aandeel van een vennoot na herziening van de respectieve
aandelen der vennoten zoals bepaald in artikel 15, § 1, lid 2 en 3.
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Artikel 24. (... - ...)
Elk bedrag dat verschuldigd is wegens intekening op het maatschappelijk kapitaal of als bijdrage,
en dat niet gestort is binnen de termijn bepaald door de statuten, brengt van rechtswege rente op
vanaf de datum van een aangetekende ingebrekestelling. De rentevoet wordt door de Koning
vastgesteld.

Artikel 25. (... - ...)
§ 1. De geschillen tussen een waterzuiveringsmaatschappij en een instelling of onderneming
over geldsommen die hetzij wegens intekening op het maatschappelijk kapitaal of op een latere
kapitaalverhoging, hetzij als bijdragen of als verzuimsrente verschuldigd zijn, behoren tot de
bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.
§ 2. De vorderingen die de waterzuiveringsmaatschappijen kunnen instellen in verband met
zodanige geschillen, verjaren vijf jaar na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn.

Afdeling II Organisatie van de waterzuiveringsmaatschappijen
Artikel 26. (... - ...)
§ 1. De algemene vergadering van iedere waterzuiveringsmaatschappij bestaat uit:
1. vertegenwoordigers aangewezen door de bestendige deputatie van iedere provincie waarover
het gebied van de maatschappij zich uitstrekt, naar rata van één vertegenwoordiger per volle
schijf van vijftigduizend inwoners van de provincie die op 31 december van het voorlaatste jaar in
het gebied verbleven, en ten minste één vertegenwoordiger per provincie;
2. een vertegenwoordiger van elke instelling bedoeld in artikel 9, § 2, 2°;
3. een vertegenwoordiger van elke onderneming bedoeld in artikel 9, § 2, 3°.
§ 2. De gouverneur van West-Vlaanderen is voorzitter van de algemene vergadering van de
waterzuiveringsmaatschappij van het kustbekken. Voor de twee andere zuiveringsmaatschappijen benoemt de Koning de voorzitter en een of meer ondervoorzitters uit de
gouverneurs van de betrokken provincies.
De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar.

Artikel 27. (... - ...)
Elk lid van de algemene vergadering beschikt over een aantal stemmen, bepaald als volgt:
a) de vertegenwoordigers van een provincie beschikken ieder over vijftig stemmen;
b) de vertegenwoordiger van elke instelling bedoeld in artikel 9, § 2, 2°, beschikt over één stem
per volle schijf van driehonderdvijftigduizend kubiekmeters oppervlaktewater gewonnen in de
loop van het vorig dienstjaar.
Ieder vertegenwoordiger beschikt ten minste over één stem.
Het gezamenlijk aantal stemmen van deze vertegenwoordigers mag echter vijftien ten honderd
van het totaal der uit te brengen stemmen niet te boven gaan.
c) De vertegenwoordiger van elke onderneming bedoeld in artikel 9, § 2, 3°, beschikt over één
stem per volle schijf van duizend eenheden verontreinigende belasting.
Iedere vertegenwoordiger beschikt ten minste over één stem.
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Het gezamenlijk aantal stemmen van deze vertegenwoordigers mag echter vijfendertig ten honderd van het totaal der uit te brengen stemmen niet te boven gaan.
De voorzitter van de algemene vergadering of zijn plaatsvervanger is niet stemgerechtigd.

Artikel 28. (... - ...)
De raad van beheer is samengesteld uit negen leden, door de algemene vergadering verkozen
als volgt:
1. de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 26, § 1, 1°, kiezen uit hun midden vijf leden;
2. de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 26, § 1, 2°, kiezen uit hun midden een lid;
3. de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 26, § 1, 3° kiezen uit hun midden drie leden.
De voorzitter van de algemene vergadering of zijn plaatsvervanger leidt de raad van beheer doch
is niet stemgerechtigd.

Artikel 29. (... - ...)
Het mandaat van de leden van de raad van beheer duurt vier jaar.
De aftredende leden zijn herkiesbaar.
Maakt een lid geen deel meer uit van de algemene vergadering, dan is hij niet langer lid van de
raad van beheer. Zijn plaatsvervanger wordt aangewezen op de bij artikel 28 bepaalde wijze; hij
voleindigt het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Artikel 30. (... - ...)
De bevoegdheden van de raad van beheer worden bepaald door de statuten, die ook de regelen
voor het bijeenroepen van de raad en de wijze van stemmen vaststellen.

Artikel 31. (... - ...)
§ 1. Aan het hoofd van elke waterzuiveringsmaatschappij staat een directeur, houder van een
ingenieursdiploma van academische graad of van doctor in de wetenschappen, die door de
Koning benoemd en ontslagen wordt op voordracht van de raad van beheer.
De Koning bepaalt zijn statuut alsmede zijn wedde die ten laste is van de
waterzuiveringsmaatschappij.
Bij afwezigheid of langdurige verhindering van de directeur wordt, op voordracht van de raad van
beheer, in zijn tijdelijke vervanging voorzien door de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort.
§ 2. Indien, ter uitvoering van artikel 8, voorlaatste lid, twee of meer afdelingen worden opgericht
in een waterzuiveringsmaatschappij, staat iedere afdeling onder leiding van een adjunctdirecteur.
Paragraaf 1 van dit artikel is op hem van toepassing.

Artikel 32. (... - ...)
De directeur neemt het dagelijks bestuur waar van de maatschappij onder het gezag en toezicht
van de raad van beheer. Hij heeft de leiding van het personeel. Hij beschikt over de nodige
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bevoegdheden voor de uitvoering van de taken waarmede deze wet hem belast of die hem
worden opgedragen hetzij door de besluiten ter uitvoering van deze wet, hetzij door de statuten,
hetzij door de raad van beheer.
De directeurs en adjunct-directeurs wonen de bijeenkomsten van de algemene vergadering en
van de raad van beheer bij met raadgevende stem.

[Afdeling III Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest
(ing. decr. 23 december 1980, art. 1)]
Artikel 32bis. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 7 mei 2004, art.12, I: 1 april 2006)]

Artikel 32ter. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 7 mei 2004, art.12, I: 1 april 2006)]

Artikel 32quater. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 7 mei 2004, art.12, I: 1 april 2006)]

Artikel 32quinquies. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 7 mei 2004, art.12, I: 1 april 2006)]

Artikel 32sexies. (01/05/2009- ...)
...

Artikel 32septies. (17/07/2017- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§ 1. De uitvoering van de in § 2 hierna vermelde taken wordt vanaf 1 januari 1991 voor het hele
Vlaamse Gewest uitsluitend toevertrouwd aan een vennootschap die de rechtsvorm heeft van
een naamloze vennootschap en opgericht is door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor
Vlaanderen of een dochtermaatschappij hiervan.
Het Vlaamse Gewest dient steeds direct of indirect te beschikken over ten minste de helft plus
één van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
§ 2. Aan de in §1 bedoelde vennootschap worden volgens de regels vast te stellen door de
Vlaamse regering en op te nemen in een met de in §1 bedoelde vennootschap af te sluiten
overeenkomst voor het hele Vlaamse Gewest de volgende taken toevertrouwd:
1° het opmaken of laten opmaken van de technische plannen voor nieuwe
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, inzonderheid rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren,
pompstations en prioritaire rioleringen, alsmede het uitvoeren of laten uitvoeren ervan conform
het door de Vlaamse regering vastgestelde investeringsprogramma;
2° het exploiteren of laten exploiteren van de in punt 1° bedoelde installaties;
3° het financieren van de investeringen nodig voor de in punt 1° bedoelde installaties;
4° het overnemen, aanpassen en verbeteren van de bestaande
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, met uitzondering van niet prioritaire gemeentelijke riolen;
5° het exploiteren of laten exploiteren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht
werden van de Vlaamse Milieumaatschappij, het financieren van de investeringen nodig voor het
in bedrijf houden, het aanpassen en verbeteren van deze installaties voor zover deze
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aanpassingen en verbeteringen zijn opgenomen in een technisch plan zoals bedoeld onder 1°;
6° het financieren van de aankoop van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden
van de Vlaamse Milieumaatschappij.
7° het afsluiten van contracten voor de sanering van afvalwater dat niet afkomstig is uit
huishoudelijke activiteiten.
In de in het eerste lid vermelde taken is tevens begrepen de technische kwaliteitsbewaking over
de conceptie en de uitvoering van de projecten, die voorkomen op het in artikel 32duodecies, §
2, van de voornoemde wet van 26 maart 1971, bedoelde subsidiëringsprogramma. De Vlaamse
regering stelt de nadere regels omtrent voormelde kwaliteitsbewaking vast.
§ 3. Met ingang van 1 januari 2005 treedt de economische en ecologische toezichthouder,
bedoeld in artikel 32quater, § 1, 8°, in de plaats van de bijzonder gevolmachtigde. Deze
toezichthouder wordt overeenkomstig de in § 2 vastgestelde regels belast met de controle op de
naleving door de in § 1 bedoelde vennootschap van de bepalingen van de beheersovereenkomst
die op 10 november 1993 werd afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de in § 1 bedoelde
vennootschap.
Ter uitvoering van de opdracht, vermeld in het eerste lid, hebben de personeelsleden van de
ecologische toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel tot alle
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties als vermeld in paragraaf 2,
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. De betrokken personeelsleden moeten
beschikken over een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse
Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie.
De gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de
vennootschap bedoeld in artikel 32septies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, stellen op eenvoudig verzoek
van de ecologische toezichthouder alle informatie waarover ze beschikken en die nodig is voor
het opvolgen van de uitvoering van de taken, vermeld in het eerste lid, ter beschikking van de
ecologische toezichthouder. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder die
informatie ter beschikking wordt gesteld.
§ 4. De in paragraaf 1 bedoelde vennootschap sluit, in het kader van de in paragraaf 2 aan haar
toevertrouwde taken en onder toezicht van de economische toezichthouder, wanneer de
exploitant dit vraagt of wanneer dit als bijzondere voorwaarde in haar lozings- of
omgevingsvergunning werd opgenomen en de exploitant aldus verplicht is een saneringscontract
af te sluiten, een saneringscontract af met de exploitant.
Het saneringscontract heeft betrekking op de sanering van het geloosde afvalwater dat afkomstig
is uit de normale bedrijfsactiviteiten, vermeld in de omgevings- of lozingsvergunning of dat
afkomstig is uit een bronbemaling waarvoor een schriftelijke toelating van de in paragraaf 1
bedoelde vennootschap, verkregen werd overeenkomstig artikel 5.53.6.1.1, § 2, van titel II van
het Vlarem. De lozing kan permanent of tijdelijk van aard zijn, maar vindt steeds plaats
gedurende een op voorhand vastgelegde periode en is niet het gevolg van een calamiteit als
vermeld in paragraaf 5.
Het afvalwater kan afkomstig zijn van het water geleverd door een openbare
watervoorzieningsmaatschappij of van een eigen waterwinning.
Het afvalwater dat het voorwerp uitmaakt van dit saneringscontract :
1° is niet afkomstig uit huishoudelijke activiteiten. Het omvat dus alle afvalwater afkomstig van
activiteiten als vermeld in de bijlage van deze wet, met uitzondering van de activiteit 56 «
lozingen uit huishoudelijke activiteiten »;
2° en wordt geloosd in :
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- een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare
rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande privaatrechtelijke
of ten laste van de vergunde exploitant aan de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap voor
uitvoering opgedragen toevoerleiding;
- een openbare riolering waarvan de aansluiting op een operationele of overeenkomstig
paragraaf 2 ter uitvoering aan de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap opgedragen openbare
waterzuiveringsinstallatie is voorzien op basis van het zoneringsplan, vermeld in artikel 10.2.3, §
1, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
geldig op 1 januari van het jaar in kwestie;
3° en maakt het voorwerp uit van een omgevings- of lozingsvergunning of een schriftelijke
toelating van de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap voor het lozen van water afkomstig van
een bronbemaling overeenkomstig artikel 5.53.6.1.1, § 2, van titel II van het Vlarem.
De Vlaamse Regering legt nadere regels vast inzake :
- de vorm van de saneringscontracten, dit op voorstel van de economische toezichthouder;
- de voorwaarden voor het afsluiten van een contract indien dit niet verplicht is in de lozings- of
omgevingsvergunning;
- de te volgen procedure ter afsluiting van een saneringscontract;
- de inhoudelijke vermeldingen van het contract;
- de verwerkbaarheid van het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Hierbij zullen de bepalingen van het contract inhoudelijk minstens bevatten :
- in hoofde van de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap, een opsomming en de
berekeningswijze van de specifieke investeringskosten of exploitatiekosten, noodzakelijk voor de
verwerking van het afvalwater;
- de meldingsprocedure voor de lozing;
- een tijdschema van de geplande lozing en de vuilvrachten die conform de vergunning verwerkt
kunnen worden;
- voor lozingen ten gevolge van een bronbemaling de wijze waarop de vergoeding V berekend
wordt. »;
§ 5. De in paragraaf 1 bedoelde vennootschap sluit, in het kader van de in paragraaf 2 aan haar
toevertrouwde taken en onder toezicht van de economische toezichthouder, wanneer de
exploitant dit vraagt of wanneer dit als bijzondere voorwaarde in haar lozings- of
omgevingsvergunning werd opgenomen en de exploitant aldus verplicht is een saneringscontract
af te sluiten, een saneringscontract af met de exploitant, betrekking hebbend op de sanering van
het afvalwater, afkomstig uit een noodlozing.
Een noodlozing vindt plaats ten gevolge van een calamiteit, zijnde een totaal onvoorzienbare en
onvermijdbare gebeurtenis, zich voordoende ten gevolge van overmacht, waardoor het zich van
een tijdelijke lozing onderscheidt. De noodlozing omvat het afvalwater dat in principe op een
openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie kan gezuiverd worden en dat wat betreft samenstelling
en debiet gelijkaardig is aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde
ongezuiverde afvalwater. Het afvalwater dat tijdens de noodlozing geloosd wordt mag geen
stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de werking van de openbare saneringsinfrastructuur. Het
afvalwater rechtstreeks voortvloeiend uit de calamiteit, dient door de exploitant opgevangen te
worden en vervolgens verwerkt of afgevoerd te worden, tenzij het afvalwater geen stoffen bevat
die schadelijk zijn voor de werking van de openbare saneringsinfrastructuur.
Het afvalwater dat het voorwerp uitmaakt van dit saneringscontract :
1° is niet afkomstig van huishoudelijke activiteiten. Het omvat dus alle afvalwater afkomstig van
activiteiten als vermeld in de bijlage van deze wet, met uitzondering van de activiteit 56 «
lozingen uit huishoudelijke activiteiten »;
2° en wordt geloosd via een noodaansluiting onder de welke verstaan wordt :
- een aansluiting op een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare
rioolwaterzuiveringsinstallatie;

12

Versie 07/07/2017
- een aansluiting op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie via een bestaande
privaatrechtelijke of ten laste van de vergunde exploitant aan de in paragraaf 1 bedoelde
vennootschap voor uitvoering opgedragen toevoerleiding;
3° en maakt het voorwerp uit van :
- een bijzondere voorwaarde, betreffende de mogelijkheid tot noodlozing en de daaraan
gekoppelde voorwaarden, van een lozings- of omgevingsvergunning;
- een schriftelijke verklaring van de exploitant waarin gesteld wordt dat :
i) het afvalwater geloosd tijdens de noodlozing geen schadelijke stoffen, zijnde stoffen die de
normale werking van de openbare riolering en de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie ernstig
verstoort, bevat,
ii) het afvalwater aan de voorwaarden als vermeld in lid 8, punt 5, voldoet, en
iii) de exploitant de noodlozing zal beëindigen wanneer de in paragraaf 1 bedoelde
vennootschap hiertoe verzoekt in het geval deze het afvalwater afkomstig uit de noodlozing niet
kan verwerken zonder een minimale werking van de openbare riolering en de openbare
rioolwaterzuiveringsinstallaties te garanderen. Deze schriftelijke verklaring wordt voor de
ingebruikname van de noodaansluiting opgesteld. De exploitant kan slechts eenmaal gebruik
maken van de mogelijkheid om een noodlozing in gebruik te nemen door middel van een
schriftelijke verklaring.
De exploitant kan de noodaansluiting pas in gebruik nemen na schriftelijke melding aan de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving en de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap. Bij
de melding wordt de schriftelijke verklaring gevoegd, indien van toepassing. De toezichthouder
bevoegd voor milieuhandhaving bevestigt de melding door middel van een ontvangstmelding aan
de exploitant. Bij stopzetting van de noodlozing brengt de exploitant de toezichthouder bevoegd
voor milieuhandhaving en de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap, schriftelijk op de hoogte
van de einddatum van het gebruik van de noodaansluiting.
Voor de toepassing van dit decreet wordt onder de toezichthouder bevoegd voor
milieuhandhaving verstaan : de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, vermeld in
artikel 12, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van
titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Voor de verwerking van het afvalwater ten gevolge van de noodlozing waarvoor een contract
afgesloten werd met de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap is de exploitant een vergoeding
verschuldigd aan de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap. Tevens moet de exploitant een
verslag opstellen waarin de oorzaak van de noodlozing en de te nemen maatregelen om
toekomstige noodlozingen te vermijden, opgesomd zijn.
Indien door de ambtenaren van de maatschappij belast met een controle of een onderzoek in
verband met de toepassing van de heffing, vastgesteld werd dat de exploitant zijn schriftelijke
verklaring, vermeld in lid 3, punt 3, niet naleeft, vervalt het bestaande contract van rechtswege of
kan geen contract worden afgesloten.
In het geval de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, vaststelt dat de exploitant de
noodlozing niet beëindigt wanneer de in paragraaf 1 bedoelde vennootschap hiertoe verzoekt in
het geval deze het afvalwater afkomstig uit de noodlozing niet kan verwerken zonder een
minimale werking van de openbare riolering en de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties te
garanderen, vervalt het bestaande contract van rechtswege of kan geen contract worden
afgesloten.
De Vlaamse Regering legt nadere regels vast inzake :
- de vorm van de saneringscontracten, dit op voorstel van de economische toezichthouder;
- de procedure van melding van een noodlozing en van aanvraag tot het afsluiten van een
saneringscontract;
- de inhoudelijke vermeldingen van het contract;
- de criteria voor het opleggen van een saneringscontract als bijzondere voorwaarde in de
lozings- of omgevingsvergunning;
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- de voorwaarden waaraan het afvalwater geloosd tijdens de noodlozing, minstens moet voldoen;
- de berekeningswijze van de vergoeding via een progressief tarief in functie van de duur en
frequentie van de noodlozing, inclusief de specifieke exploitatiekosten die noodzakelijk zijn voor
de verwerking van het afvalwater.
Hierbij zullen de bepalingen van het contract inhoudelijk minstens bevatten :
- een opsomming van de vergoeding en de specifieke exploitatiekosten;
- de procedure voor de melding van de noodlozing (begin en einde);
- de criteria waaraan het verslag, dat opgesteld wordt door de exploitant na de noodlozing, dient
te voldoen.
§ 6. Afvalwater niet afkomstig van huishoudelijke activiteiten of niet-verontreinigd hemelwater dat
op basis van de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, alle uitvoeringsbesluiten van dit decreet, alsook de bepalingen uit de
betreffende omgevingsvergunning, door de exploitant van de hinderlijke inrichting of activiteit in
een geschikt oppervlaktewater moet geloosd worden, komt in aanmerking voor een contract voor
de aanleg en exploitatie van een effluentleiding waarin de betrokken exploitant zijn aandeel
inzake aanleg en exploitatie ten laste neemt.

Artikel 32octies. (25/04/2013- ...)
§ 1. Met het oog op de opmaak van het door de Vlaamse Regering goed te keuren
investeringsprogramma en de opvolging van de uitvoering ervan, hebben de personeelsleden
van de ecologische toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel 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. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over
een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse
Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie.
Met het oog op de uitvoering van het door de Vlaamse regering goedgekeurde investeringsprogramma:
1° legt de Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht, hierna de Maatschappij te noemen
binnen de door de Vlaamse regering te bepalen termijn elk jaar een ontwerp van rollend
investeringsprogramma voor de vijf volgende kalenderjaren aan de Vlaamse regering voor;
2° draagt de Vlaamse regering binnen de door haar te bepalen termijn en volgens de door haar
vast te stellen regels elk jaar een door haar goedgekeurd rollend investeringsprogramma voor de
vijf volgende kalenderjaren aan de in artikel 32septies, § 1 , bedoelde vennootschap voor
uitvoering op;
3° voert de in artikel 32septies, § 1, bedoelde vennootschap het door de Vlaamse regering
vastgestelde investeringsprogramma uit binnen de gestelde planning en conform de wetgeving
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
§ 2. De Vlaamse regering stelt de vergoeding vast van de in artikel 32septies, § 1, bedoelde
vennootschap voor de vervulling van de in artikel 32septies, § 2, bedoelde taken en stelt de
nadere regels ter zake vast.
§ 3. De rechten en verplichtingen zoals bepaald in de artikelen 9 tot en met 16 van de wet van 12
april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van
leidingen, zijn van toepassing op de in artikel 32septies, § 1, bedoelde vennootschap bij de
vervulling van de haar in toepassing van onderhavige wet toevertrouwde taken.

Artikel 32novies. (... - ...)
[§ 1. In afwijking van de artikelen 8 tot en met 32 wordt voor het hele Vlaamse Gewest het
toezicht op de lozingen van afvalwater en de opsporing van elke eventuele oorzaak van
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waterverontreiniging opgedragen aan de daartoe door de Vlaamse regering aangewezen
ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
§ 2. De Maatschappij zendt aan de in § 1 bedoelde ambtenaren, zodra deze gegevens
beschikbaar zijn, over:
- de meetresultaten van de in artikel 32quater bedoelde meetnetten;
- een exemplaar van de in artikel 32quater bedoelde emissie-inventarissen;
- een exemplaar van de in artikel 32quater bedoelde vuilvrachtenbalansen.(verv. decr. 12
december 1990, art. 58, I: 21 december 1990)]

Artikel 32decies. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 7 mei 2004, art.12, I: 1 april 2006)]

Artikel 32undecies. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 7 mei 2004, art.12, I: 1 april 2006)]

[HOOFDSTUK IIbis BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET
VLAAMSE GEWEST INZAKE OPENBARE RIOLEN ANDERE
DAN PRIORITAIRE RIOLERINGEN (ing. decr. 22 december
1995)] [EN INZAKE KLEINSCHALIGE
RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES (ing. decr. 8 juli
1996, art. 2)]
Artikel 32duo decies. (17/07/2017- ...)
§ 1. Het Vlaamse Gewest kan onder de voorwaarden en in de verhouding die de Vlaamse regering vaststelt, bijdragen in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de
gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening van openbare riolen, andere dan prioritaire
rioleringen als bedoeld in artikel 32septies.
In afwijking van de bepalingen van artikel 32septies kunnen de gemeenten, gemeentebedrijven,
intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, onder de voorwaarden
vastgesteld door de Vlaamse regering, de taken vermeld in artikel 32septies, § 2, op zich nemen
wat betreft rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 2 000
inwonersequivalenten. Het Vlaamse Gewest kan onder de voorwaarden en in de verhouding die
de Vlaamse regering vaststelt eveneens bijdragen in de kosten verbonden aan de bouw en de
verbetering door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden van dergelijke kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.
§ 2. Enkel projecten die voorkomen op een subsidiëringsprogramma vastgesteld door de
Vlaamse regering komen in aanmerking voor de in § 1 bedoelde gewestbijdrage.
De criteria voor de opname van projecten op het in het eerste lid bedoelde
subsidiëringsprogramma zijn inzonderheid:
1° het in overeenstemming zijn met het gemeentelijk en bovengemeentelijk waterbeleid, gericht
op het duurzaam beheren van het oppervlaktewater en het grondwater;
2° het aansluiten van vuilvracht via de riolering op de waterzuiveringsinfrastructuur of het
afkoppelen van hemel- of oppervlaktewater.
Met het oog op de opmaak van het door de Vlaamse Regering vast te stellen
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subsidiëringsprogramma en de opvolging van de uitvoering ervan, hebben de personeelsleden
van de ecologische toezichthouder toegang met het noodzakelijke materiaal en materieel 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. De betrokken personeelsleden moeten beschikken over
een legitimatiebewijs, getekend door het hoofd van het agentschap de Vlaamse
Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die taak recht op bijstand van de politie.
De gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de
vennootschap bedoeld in artikel 32septies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, stellen op eenvoudig verzoek
van de ecologische toezichthouder alle informatie waarover ze beschikken en die nodig is voor
het uitvoeren van de opdracht, vermeld in het eerste en tweede lid, ter beschikking van de
ecologische toezichthouder. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder die
informatie ter beschikking wordt gesteld.
§ 3. De gewestbijdrage, vermeld in paragraaf 1, met inbegrip van de milieutechnische
ondersteuning, wordt berekend aan de hand van de door de Vlaamse Regering vastgestelde
percentages van de totale kosten die voortvloeien uit :
1° de aanleg van een afvoersysteem voor de afvoer van afvalwater, waarbij het hemelwater
langs hetzelfde traject wordt afgevoerd, bij voorkeur door middel van een geherwaardeerd
grachtenstelsel dat op een milieuverantwoorde wijze in stand wordt gehouden, of door middel
van een gelijkwaardige oplossing;
2° de aanleg van aan dat afvoersysteem gerelateerde buffer-, retentie- of infiltratievoorzieningen
voor hemelwater;
3° de bouw en de verbetering van de kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, vermeld in
paragraaf 1.
De Vlaamse regering stelt nadere regels vast met betrekking tot het op een milieuverantwoorde
wijze in stand houden van een geherwaardeerd grachtenstelstel.
§ 4. Het Vlaamse Gewest kan bijdragen in de kosten voor het exploiteren van de in § 1 bedoelde
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties volgens de regels vast te stellen door de Vlaamse
regering.
§ 5. De personeelsleden van de ecologische toezichthouder hebben met het noodzakelijke
materiaal en materieel toegang tot alle rioolwaterzuiveringsinstallaties,
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en hemelwater(afvoer)installaties, beheerd door een
gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband,
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke
marktbevraging aangestelde entiteit, gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening, 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, zodat ze de
uitvoering van de aanleg en de verbetering van de installaties in kwestie kunnen opvolgen. De
betrokken personeelsleden moeten beschikken over een legitimatiebewijs, getekend door het
hoofd van het agentschap de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben bij de uitvoering van die
taak recht op bijstand van de politie.

Artikel 32ter decies. (01/06/2012- ...)
§ 1. Met betrekking tot de vaststelling van het in artikel 32duodecies, § 2 bedoelde
subsidiëringsprogramma geldt de volgende procedure:
1°de Vlaamse Milieumaatschappij legt een ontwerp van susidiëringsprogramma voor aan de
Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu, volgens de modliteiten te bepalen door de Vlaamse
regering;
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2°de Vlaamse regering stelt binnen de perken van de daartoe in de begroting ingeschreven
kredieten het subsidiëringsprogramma vast, rekening houdend met de zoneringsplannen en de
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zoals bedoeld in artikel 10.2.3, § 1, 20°, van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
§ 2. De Vlaamse regering kan andere regels vaststellen met betrekking tot de in § 1 vermelde
procedure.

[HOOFDSTUK IIter Grachten (ing. Decr. 28 februari 2014, art. 6,
I: 4 april 2014)]
Artikel 32quaterdecies. (04/04/2014- ...)
§ 1. De gemeente kan het beheer van grachten overnemen van de eigenaars en gebruikers
wanneer dit nuttig is voor het watersysteem zoals bedoeld in artikel 3, § 2, 16°, van het decreet
van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid. De overname van het beheer van de
grachten omvat het onderhouden ervan alsook het vernieuwen ervan.
Dergelijke gracht wordt aangeduid als een gracht van algemeen belang. Onder gracht van
algemeen belang wordt begrepen een kunstmatige afvoerweg tot afscheiding, tot afwatering of
tot ontwatering van hemelwater, drainagewater, bemalingswater en in voorkomend geval ook
effluentwater uit een waterzuiveringsinstallatie, of water afkomstig uit een overstort, die niet bij de
waterwegen, en ook niet bij de onbevaarbare waterlopen is ingedeeld en die door de gemeente
beheerd wordt.
§ 2. De gemeente kan ten behoeve van het beheer van de grachten van algemeen belang enkel
een erfdienstbaarheid opleggen met betrekking tot het recht van doorgang dat kan worden
voorzien voor personeelsleden van het bestuur en de aangestelden die met de uitvoering van
werken zijn belast. Er kan maximum een erfdienstbaarheidszone van drie meter landinwaarts
van de rand van de gracht bepaald worden. Andere erfdienstbaarheden of gebruiksbeperkingen
kunnen niet opgelegd worden. Deze erfdienstbaarheden kunnen niet gezien worden als
gebruiksbeperkingen die aanleiding kunnen geven tot financiële compensatie vanwege de
overheid.
De erfdienstbaarheden die niet langer noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het
grachtenstelsel worden opgeheven door de gemeente. De eigenaar of gebruiker van het
bezwaarde perceel kan om de opheffing van de nutteloos geworden erfdienstbaarheden
verzoeken.
De Vlaamse Regering zal voor het opleggen en opheffen van deze erfdienstbaarheden nadere
regels bepalen.
§ 3. De beslissing om het beheer over te nemen, zoals bedoeld in paragraaf 1, en de beslissing
om erfdienstbaarheden op te leggen die nuttig zijn voor het beheer, zoals bedoeld in paragraaf 2,
worden voorafgegaan door een openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering zal hiervoor nadere
regels bepalen.
Tegen de beslissingen, bedoeld in het eerste lid, kan beroep worden ingesteld bij de gouverneur
binnen dertig dagen na de kennisname ervan door elke belanghebbende. De gouverneur doet
uitspraak binnen zestig dagen na ontvangst van het beroepschrift. De Vlaamse Regering kan
hiervoor nadere regels bepalen.

HOOFDSTUK III
Artikel 33. (... - ...)
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De Staat draagt bij in de investeringskosten door een industriële onderneming gemaakt ter
voldoening aan de wettelijke eisen inzake bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, hetzij omdat die onderneming bij de vestiging in een bepaalde zone, voor de
zuivering van haar afvalwater om geldige redenen geen gebruik maakt van een installatie van
een zuiveringsmaatschappij, hetzij omdat de lozingsvergunning van een reeds gevestigde
onderneming deze laatste verplicht tot een speciale behandeling van haar afvalwater waarvoor
aanvullende investeringen vereist zijn.

Artikel 34. (... - ...)
De Koning bepaalt de omvang van die bijdrage, in voorkomend geval rekening houdend met
andere rijksbijdragen voor hetzelfde doel, welke die ondernemingen zouden genieten.
Hij stelt de voorwaarden en de modaliteiten ervan vast.

Artikel 35. (... - ...)
§ 1. Iedere waterzuiveringsmaatschappij vergoedt aan de in haar gebied gevestigde
ondernemingen op hun verzoek geheel of ten dele de werkingskosten van hun
zuiveringsinstallaties waarin zij hun afvalwater behandelen, voor zover dat afvalwater niet in de
installaties van de maatschappij kan worden gezuiverd, op last voor de ondernemingen om de in
artikel 20 bedoelde verplichtingen na te komen.
§ 2. De Koning is bevoegd om maatregelen te treffen, ten einde de financiële lasten die voor de
waterzuiveringsmaatschappijen verbonden zijn aan de toepassing van § 1, gelijkelijk over alle
maatschappijen te verdelen.

[HOOFDSTUK IIIBIS BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET
VLAAMSE GEWEST INZAKE HEFFINGEN OP DE
WATERVERONTREINIGING (verv. decr. 25 juni 1992, art. 44)]
[AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (ing. decr. 25 juni 1992,
art. 44)]
Artikel 35bis. (14/08/2017- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§ 1. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse
Milieumaatschappij hierna genoemd « de Maatschappij » is belast met de vestiging, inning en de
invordering van de heffing op de waterverontreiniging, hierna genoemd « de heffing ». De
Maatschappij is tevens belast met de controle op de naleving van de verplichtingen inzake de
heffing.
De Vlaamse Regering wijst de daartoe bevoegde ambtenaren aan.
§ 2. Het heffingsjaar is het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin water werd verbruikt en/of
gefactureerd en/of geloosd.
§ 3. Voor de toepassing van dit decreet wordt als een aan de heffing onderworpen
heffingsplichtige beschouwd, elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft
genomen van een openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een eigen
waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de herkomst
van het water.
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Voor de toepassing van dit decreet wordt de persoon waaraan een openbare
watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest factureert in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar, onweerlegbaar vermoed de heffingsplichtige te zijn terzake
van het aan hem gefactureerde waterverbruik afgenomen van een openbare watervoorzieningsmaatschappij, onverminderd diens verhaal op de werkelijke verbruiker van het
water.
Voor de toepassing van dit decreet worden de personen aangewezen in artikel 28ter, § 3, van
het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
onweerlegbaar vermoed heffingsplichtig te zijn voor het grondwater dat in het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar werd opgenomen uit een eigen waterwinning vermeld in het eerste lid,
onverminderd hun verhaal op de werkelijke verbruiker van dit water. Deze personen zijn
eveneens onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk en de ter uitvoering ervan genomen
besluiten.
§ 4. Elke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest een zuiveringstechnisch werk exploiteert
waarin uitsluitend afvalwater van de openbare riolering (met inbegrip van afvalstoffen afkomstig
van septische putten, vetvangers of kleinschalige waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit
van maximaal 20 inwonerequivalenten waarin uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt geleid,
per as aangevoerde afvalwaters, slibs afkomstig van openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties
en/of slibs afkomstig van het onderhoud van collectoren en pompstations) wordt behandeld en
dat aangesloten is op het openbaar hydrografisch net, is van heffing vrijgesteld voor wat betreft
de lozing van de effluentwaters van voornoemde openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Een slibverbrandingsinstallatie waarmee het zuiveringstechnisch werk een milieutechnische
eenheid vormt is geen onderdeel van het zuiveringstechnisch werk.
§ 5. In afwijking van § 3 is vanaf het heffingsjaar 2000 geen heffing verschuldigd voor de lozing
van opgepompt grondwater in het kader van bodemsaneringswerken en waarvoor een
conformiteitsattest werd afgeleverd conform het decreet van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering of het Bodemdecreet van 27 oktober 2006.
§ 6. In afwijking van § 3 is vanaf het heffingsjaar 2003 geen heffing verschuldigd voor de
vergunde grondwaterwinningen die gebruikt worden voor koude-warmtepompen voorzover het
gewonnen, niet-verontreinigde grondwater integraal wordt teruggepompt in dezelfde
watervoerende laag als waaruit het wordt gewonnen. De heffingsplichtige dient op 1 januari van
het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in het bezit te zijn van de omgevingsvergunning voor
het winnen van grondwater voor koude-warmtepompen (indelingsrubriek 53.6 van bijlage 1 bij
titel II van het VLAREM).
Elke heffingsplichtige die in aanmerking wenst te komen voor de vrijstelling dient bij de aangifte
bedoeld in artikel 35octies een schriftelijke aanvraag te voegen vergezeld van de bewijsstukken
waaruit blijkt dat aan bovenvermelde vrijstellingsvoorwaarden is voldaan.
De verleende vrijstelling geldt voor het heffingsjaar waarvoor de aanvraag is ingediend en voor
de volgende heffingsjaren behoudens in geval van wijzigingen die tot gevolg hebben dat de
installatie niet meer aan de hierboven vermelde vrijstellingsvoorwaarden voldoet.
Elke verandering van de vergunningssituatie en/of wijziging aan de grondwaterwinning moet
onmiddellijk per aangetekend schrijven aan de leidend ambtenaar van de Maatschappij worden
gemeld.
§ 7. Elke rechtspersoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest in een
grindwinningsgebied een groeve exploiteert waar overeenkomstig de beste beschikbare techniek
grind wordt ontgonnen of verwerkt, is geen heffingsplichtige in de zin van § 3, voor zover het
water integraal wordt teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit het is onttrokken en dit
zonder gebruik te maken van de openbare riolering. Deze bepaling is niet van toepassing op

19

Versie 07/07/2017
sanitair waterverbruik of voor het gebruik van water voor eventuele andere activiteiten die op
hetzelfde terrein worden uitgeoefend.
§ 8. In afwijking van § 3 is geen heffing verschuldigd voor de lozing van grondwater dat
onttrokken wordt bij bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van
bouwkundige werken, of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, zoals bedoeld in
indelingsrubriek 53.2 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van :
1° bronbemalingen van meer dan zes maanden waarvan het onttrokken grondwater wordt
geloosd in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
2° bronbemalingen gedurende maximum zes maanden waarvan het onttrokken grondwater
wordt geloosd in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een
debiet hoger dan 10 m3 per uur.
De uitzondering vermeld in punt 2° van het vorige lid geldt niet voor bronbemalingen van minder
dan 6 weken voor de bouw van een gezinswoning met een kelderverdieping van maximum 150
m2.
§ 9. In afwijking van paragraaf 3 is geen heffing verschuldigd voor de lozing van afvalwater dat
geloosd wordt via een noodaansluiting als vermeld in artikel 32septies, § 5, op voorwaarde dat
de heffingsplichtige :
1° de noodlozing voorafgaand het aanvatten ervan schriftelijk meldt aan de bevoegde instanties,
vermeld in artikel 32septies, § 5, en waarvoor een ontvangstmelding als vermeld in artikel
32septies, § 5, ontvangen werd;
2° en uiterlijk binnen de 90 dagen na het beëindigen van de noodlozing over een schriftelijk
saneringscontract, vermeld in artikel 32septies, § 5, met betrekking tot de betrokken noodlozing
beschikt;
3° en de vergoeding met inbegrip van de specifieke kosten, vermeld in artikel 32septies, § 5,
integraal aan de in artikel 32septies, § 1, bedoelde vennootschap heeft vergoed binnen de
contractueel vastgelegde betalingstermijn of uiterlijk 3 maand vóór het verstrijken van de termijn
waarbinnen de heffing betrekking hebbend op de noodlozing ingekohierd moet zijn.
Elke heffingsplichtige die in aanmerking wenst te komen voor de vrijstelling dient bij de aangifte,
vermeld in artikel 35octies, een schriftelijke aanvraag te voegen vergezeld van de nodige
bewijsstukken waaruit blijkt dat aan al de bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

[AFDELING 2 VASTSTELLING HEFFING (ing. decr. 25 juni 1992,
art. 44)]
Artikel 35ter. (14/08/2017- 31/12/2017)
§ 1. Het bedrag van de heffing wordt als volgt vastgesteld:
H=NxT
waarin:
H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;
N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, berekend volgens één van de in afdelingen
3, 4, 5 en 6 bepaalde berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar;
T = het in § 2 hierna vermelde bedrag van het eenheidstarief van de heffing.
§ 2. Het bedrag van het eenheidstarief van de heffing wordt vastgesteld op 22,64 euro voor:
a) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet, die zijn
aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1, en bovendien op
basis van de bepalingen van titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, alle uitvoeringsbepalingen van deze wet, evenals de bepalingen
uit de betreffende omgevingsvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren en in
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oppervlaktewater te lozen;
b) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van deze wet, die
beschikken over een omgevings- of lozingsvergunning met normen voor lozen in de gewone
oppervlaktewateren en die lozen in ofwel :
- de openbare riolering die niet aangesloten is op een operationele openbare
afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- een openbare of privaatrechterlijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater.
c) de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quater van deze wet waarvan de inrichting niet
gelegen is in de zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren
dat :
- is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie; of
- wordt aangesloten op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van het
zoneringsplan zoals bedoeld in artikel 10.2.3, § 1, 20°, van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, geldig op 1 januari van het jaar in kwestie.
Voor alle andere heffingsplichtigen wordt het eenheidstarief van de heffing vastgesteld op 33,38
euro. De eenheidstarieven van de heffing worden jaarlijks gekoppeld aan het indexcijfer der
consumptieprijzen voor de maand november van het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarnaar het heffingsjaar wordt genoemd met als basisindex het indexcijfer der
consumptieprijzen van november 1992, basis 1988, met name 113,77.
De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zonder voorafgaande verwittiging te geschieden
op 1 januari van elk jaar.
Voor het begrotingsjaar 1994 wordt het hierboven vernoemde bedrag van het eenheidstarief
verhoogd met 2,5 procent, in afwijking van de hierboven vernoemde indexering.
Het aangepaste bedrag wordt afgerond op de hogere eurocent.
§ 3. 1° Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quater, § 1, 1° en 3°, wordt geen heffing
gevestigd op het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar door de openbare
drinkwatervoorzieningsmaatschappij gefactureerd waterverbruik voor zover op dit waterverbruik
een bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende
water bestemd voor menselijke aanwending, aangerekend werd voor de bovengemeentelijke
sanering. Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2006.
2° Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quinquies en 35septies wordt het bedrag van
de heffing verminderd met X. De heffing kan in geen geval negatief worden.
X = B + V.
waarbij
B = de som van de bijdrage en de vergoeding, aangerekend aan de abonnee of de titularis van
een private waterwinning, vermeld in artikel 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, op het water, verbruikt of geloosd in het
jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief btw.
Indien bedoelde som niet.in het heffingsjaar in mindering gebracht wordt, kan deze in mindering
gebracht worden van de heffing van het volgende jaar. Elke aangerekende bijdrage of
vergoeding kan evenwel slechts éénmaal in mindering gebracht worden. Voor de verrekening
wordt uitgegaan van de bijdrage of vergoeding opgenomen in de verbruiksfactuur of de
eindfactuur;
V = de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 32septies, § 4, aangerekend voor de
bovengemeentelijke sanering van het afvalwater geloosd ïn het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar, exclusief BTW.
Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2005.
3° Voor de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quater, § 1, 2° en 3°, wordt geen heffing
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gevestigd op het waterverbruik op respectievelijk op voor zover door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij op dit waterverbruik een vergoeding, zoals bedoeld in artikel
16quinquies, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
consumptie, werd aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering.
Deze bepaling gaat in vanaf het heffingsjaar 2005.
§ 4. 1° Elke heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in
zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het
productieproces en dit op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, is vrijgesteld
van de heffing voorzover geen sanitair afvalwater en/of koelwater geloosd wordt. Indien sanitair
afvalwater en/of koelwater geloosd wordt, wordt enkel op het sanitair waterverbruik en/of
koelwater een heffing gevestigd.
De heffingsplichtige mag bovendien op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar
niet beschikken over een omgevings- of lozingsvergunning die hem toelaat ander afvalwater dan
huishoudelijk afvalwater en/of koelwater te lozen.
2° Elke heffingsplichtige welke van bovenstaande regeling gebruik wenst te maken, moet
daartoe bij de aangifte bedoeld in artikel 35octies, § 1, een dossier voegen dat opgesteld is door
een MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater, erkend
volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. Elk ander bewijs van
niet lozing zal niet worden aanvaard door de Maatschappij.
Het bedoelde dossier bevat minstens de volgende gegevens :
a) een beschrijving van het productieproces met aanduiding van de verschillende waterstromen;
b) een gedetailleerde waterbalans met vermelding van de verschillende waterbronnen, de
aanwending en de afvoer van dit water;
c) indien van toepassing een beschrijving van de toegepaste technische maatregelen om tot de
niet-lozing te komen;
d) een beschrijving van noodplannen en noodvoorzieningen;
e) een overzicht van de omgevings- of lozingsvergunningen van de laatste tien jaar met
afzonderlijke vermelding van de nog geldende vergunningen waarover de heffingsplichtige
beschikt;
f) de datum waarop de milieudeskundige zijn vaststellingen ter plaatse heeft gedaan die hebben
geleid tot de opmaak van dit rapport.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen inzake het bedoelde dossier.
De uiterste datum voor de vaststellingen van de niet-lozing is 1 januari van het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar.
Uiterlijk één maand voordat de vaststellingen ter plaatse zullen worden gedaan door de
milieudeskundige, brengt de heffingsplichtige het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd
voor de vestiging, inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar
schriftelijk, per e-mail of per fax op de hoogte van het geplande plaatsbezoek.
Indien de milieudeskundige erom wordt verzocht, stelt hij de ambtenaren van de Maatschappij
belast met de controle of onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, alle relevante
informatie ter beschikking en geeft hij hen de mogelijkheid deel te nemen aan het plaatsbezoek.
Alle vermeldingen en bepalingen opgenomen in 2°, zijn voorgeschreven op straffe van
nietigheid.
Het bedoelde dossier geldt voor het heffingsjaar waarvoor de aanvraag is ingediend en voor de
negen daaropvolgende heffingsjaren behoudens in geval van wijzigingen die tot gevolg hebben
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dat niet meer aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan. Iedere wijziging betreffende
de lozingssituatie moet onmiddellijk per aangetekend schrijven worden gemeld aan het
Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd voor de vestiging, inning en invordering van de
heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar.
3° Het statuut van nullozer kan worden verlengd voor opeenvolgende periodes van tien jaar.
Hiertoe moet de heffingsplichtige, na afloop van de geldigheidsduur van het bedoelde dossier, bij
de aangifte bedoeld in artikel 35octies, § 1, een hernieuwingsaanvraag voegen samen met een
attest afgeleverd door een milieudeskundige bedoeld in 2°, waarin de conclusie van het
aanvankelijk ingediende dossier wordt herbevestigd. Het attest vermeldt tevens de datum
waarop de milieudeskundige zijn vaststellingen ter plaatse heeft gedaan die hebben geleid tot de
opmaak van dit attest. De uiterste datum voor deze vaststellingen is 1 januari van het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar waarvoor de hernieuwingsaanvraag wordt ingediend.
Uiterlijk één maand voordat de vaststellingen ter plaatse zullen worden gedaan door de
milieudeskundige, brengt de heffingsplichtige het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd
voor de vestiging, inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar
schriftelijk, per e-mail of per fax op de hoogte van het geplande plaatsbezoek met het oog op de
hernieuwing van het nullozersstatuut.
Indien de milieudeskundige erom wordt verzocht, stelt hij de ambtenaren van de Maatschappij
belast met de controle of onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, alle relevante
informatie ter beschikking en geeft hij hen de mogelijkheid deel te nemen aan het plaatsbezoek.
4° Als de Maatschappij beschikt over gegevens over enige onvergunde lozing uit dat
productieproces, wordt de heffing op de vuilvracht, veroorzaakt door die lozing, bepaald conform
paragraaf 10.
§ 5. Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, geniet van de toepassing van een
sociaal tarief waarbij die heffingsplichtige voor 80% vrijgesteld wordt van de verplichting tot
betaling van de heffing, vermeld in paragraaf 1, als hij zelf op 1 januari van het heffingsjaar of op
de datum van overlijden één van de volgende tegemoetkomingen geniet :
1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet
van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van
2 april 1965 betreffende het tenlastenemen van de steun, verleend door de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn;
3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens het decreet van 24 juni 2016 houdende de
Vlaamse sociale bescherming;
5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Het sociaal tarief, vermeld in het eerste lid, geldt ook voor de heffingsplichtige vermeld in artikel
35quater, § 1, met een gezinslid dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres en dat op 1 januari van
het heffingsjaar of op de datum van overlijden onder een van de categorieën vermeld in het
eerste lid, valt.
Voor de toepassing van dat sociaal tarief worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in
een rust-, verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de
verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en
levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.
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De vrijstelling vermeld in het eerste lid wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het
watergebruik die tevens het wettelijke domicilie is van de heffingsplichtige.
De Maatschappij kan automatisch het sociaal tarief toekennen op basis van de inlichtingen die
worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere
overheidsinstellingen die de rechten vermeld in het eerste lid toekennen. De heffingsplichtige
ontvangt dan een heffingsbiljet waarop het sociaal tarief al is toegepast.
Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen voor het volledige heffingsbedrag,
wordt de vrijstelling vermeld in het eerste lid enkel op schriftelijke aanvraag verleend.
De aanvraag om in aanmerking te komen voor de toepassing van het sociaal tarief moet uiterlijk
binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag
waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd bij de maatschappij worden
ingediend.
Bij die aanvraag moet één van de volgende documenten gevoegd zijn :
1° een attest, uitgereikt door de federale dienst bevoegd voor de pensioenen, waaruit blijkt dat
de heffingsplichtige vermeld op het heffingsbiljet, of een gezinslid het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;
2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de heffingsplichtige vermeld op het
heffingsbiljet of een gezinslid een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum
genoten heeft;
3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat
de heffingsplichtige vermeld op het heffingsbiljet of een gezinslid de inkomensvervangende
tegemoetkoming voor personen met een handicap of de integratietegemoetkoming voor
personen met een handicap genoten heeft;
3° /1 een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 24
juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige,
vermeld op het heffingsbiljet, of een gezinslid de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
genoten heeft;
4° de afscheurstrook van het overeenkomstige heffingsbiljet.
Mits op 1 januari van het heffingsjaar of op datum van overlijden voldaan is aan de
bovenvermelde voorwaarden, is het vermeld sociaal tarief van rechtswege verworven.
§ 5bis. Als de heffing betrekking heeft op het waterverbruik van een of meer gezinnen die
gedomicilieerd zijn op het adres van de heffingsplichtige en waarvan de heffingsplichtige geen
deel uitmaakt, geldt in afwijking van § 5 de volgende regeling : de in dat gebouw gedomicilieerde
gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari van het heffingsjaar of op de datum van overlijden
tot een van de categorieën vermeld in § 5, eerste lid, behoort, komen in aanmerking voor een
compensatie in hun aandeel in de heffing van hetzelfde heffingsjaar vermeld in § 1,
overeenkomstig de voorwaarden en de procedure/regeling vermeld in § 6.
§ 6. Elke fysieke persoon die het sociaal tarief, vermeld in paragraaf 5, niet kan genieten maar
wel de werkelijke verbruiker van het water is, en die op 1 januari van het heffingsjaar of op de
datum van overlijden zelf één van de volgende tegemoetkomingen geniet, maakt aanspraak op
een compensatie voor zijn aandeel of dat van zijn gezin in de heffing van hetzelfde heffingsjaar
vermeld in § 1 :
1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet
van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van
2 april 1965 betreffende het tenlastenemen van de steun, verleend door de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn;
3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
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4° de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden' volgens het decreet van 24 juni 2016 houdende de
Vlaamse sociale bescherming;
5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
De compensatie wordt uitsluitend verleend voor de plaats van waterverbruik die tevens op 1
januari van het heffingsjaar het wettelijke domicilie is van de verbruiker.
Voor de toepassing van die compensatie worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in
een rust-, verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de
verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en
levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.
Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie worden verleend die wordt uitbetaald aan de
referentiepersoon van het gezin.
De maatschappij kan de compensatie automatisch toekennen op basis van de inlichtingen die
worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere
overheidsinstellingen die de rechten vermeld in het eerste lid toekennen.
Als de compensatie niet automatisch wordt toegekend op basis van de voormelde inlichtingen,
wordt de compensatie enkel op schriftelijke aanvraag verleend. De schriftelijke aanvraag tot
compensatie moet uiterlijk binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van de derde
werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd bij
de maatschappij worden ingediend.
Bij die aanvraag moet één van de volgende documenten gevoegd zijn :
1° een attest, uitgereikt door de federale dienst bevoegd voor de pensioenen, waaruit blijkt dat
de betrokken fysieke persoon het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie
voor ouderen genoten heeft;
2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de betrokken fysieke persoon een
door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;
3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat
de betrokken fysieke persoon de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met
een handicap of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft.
4° een attest, uitgereikt door een zorgkas als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 24
juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, waaruit blijkt dat de betrokken fysieke
persoon de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoten heeft.
Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald:
P= M x T x Q x 0,025 x 0,80;
waarbij :
1° P= de compensatie;
2° M= het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari
van het heffingsjaar op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;
3° T= het eenheidstarief van de heffing vermeld in § 1;
4° Q = 10 m3 voor elke verbruiker die op een tijdstip gedurende het jaar dat voorafgaat aan het
heffingsjaar, water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet, en waarbij het
waterverbruik in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de
openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m3 bedraagt, en die tevens op een
tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd
nominaal pompvermogen van minder dan 5 m3 per uur;
Q = 30 m3 voor alle andere verbruikers.
De compensatie is niet van toepassing op de fysieke personen die in het jaar dat voorafgaat aan
het heffingsjaar, in aanmerking komen voor een compensatie, als vermeld in artikel l6sexies, § 2,
§ 3 of § 4, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
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aanwending, in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 16bis,
16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending.
§ 7. 1° Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater wordt vrijgesteld van de verplichting tot
betaling van de heffing vermeld in § 1, als het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn
woongelegenheid gezuiverd werd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater hetzij
in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer, hetzij gebouwd of geëxploiteerd door de
gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband,
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke
marktbevraging aangestelde entiteit, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne.
Deze individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater moeten voldoen aan de voorwaarden
vermeld in 3°.
Deze vrijstelling wordt pro rato temporis berekend en wordt enkel verleend voor het deel van de
heffing dat betrekking heeft op het afvalwater dat gezuiverd wordt in de individuele
behandelingsinstallaties voor afvalwater;
2° elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies wordt vrijgesteld van
de verplichting tot betaling van de heffing vermeld in § 1, als het huishoudelijk afvalwater
afkomstig van zijn woongelegenheid gezuiverd werd in een individuele behandelingsinstallatie
voor afvalwater vermeld in 1°.
Deze vrijstelling heeft enkel betrekking op het huishoudelijk afvalwater ressorterend onder sector
56 uit de bijlage bij deze wet. Deze vrijstelling kan maximaal 30 m3 per persoon, op 1 januari van
het heffingsjaar gedomicilieerd in de bedoelde woongelegenheid, bedragen.
De vrijstelling wordt pro rato temporis berekend en wordt enkel verleend voor het deel van de
heffing dat betrekking heeft op het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid
ressorterend onder sector 56 uit de bijlage bij deze wet dat gezuiverd wordt in de individuele
behandelingsinstallaties voor afvalwater vermeld in 1°.
De vrijstelling is niet van toepassing indien de heffingsplichtige of de werkelijke verbruiker van
het water in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar, in aanmerking komt voor een
compensatie, als vermeld in artikel 16sexies, § 2, § 3 of § 4, van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, in de bovengemeentelijke bijdrage of
de vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei
2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;
3° de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater vermeld in 1° moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden :
a) in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in
artikel van 5.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, moet de exploitatie gemeld en/of vergund zijn overeenkomstig de voorschriften van
titel I van het Vlarem;
b) gebouwd zijn en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig
de voorschriften van titel II van het Vlarem;
4° de vrijstelling geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater die werden
aangelegd nadat de woongelegenheid reeds aansluitbaar was op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning
aansluitbaar is op de riolering;
5° de heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft
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gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater vermeld in 1° en 2° en die
bovenstaande vrijstelling wil genieten, moet, op straffe van verval van het recht van vrijstelling,
uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de
dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd, of ingeval de
heffingsplichtige een aangifte indient, samen met de aangifte, een schriftelijke aanvraag indienen
bij de maatschappij met de volgende bijlagen :
a) in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in
artikel van 5.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater;
b) een attest uitgereikt door de burgemeester, waaruit blijkt dat de individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van
goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van titel II van het Vlarem.
Het vermelde attest heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1
januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de maatschappij
beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de waterzuiveringsinfrastructuur tijdens deze periode
niet wordt uitgebaat volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van
titel II van het Vlarem, of gewijzigd werd. Indien aan de maatschappij een attest wordt bezorgd
als vermeld in het eerste lid, b, kan de maatschappij de heffingsplichtige automatisch vrijstellen
van heffing zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend
geval ontvangt de heffingsplichtige geen heffingsbiljet.
Voor heffingsplichtigen die gedurende de geldigheidstermijn van het attest een heffingsbiljet
hebben gekregen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin mag
worden verwezen naar het eerder ingediende attest;
6° de maatschappij kan een heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn
woongelegenheid heeft gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
vermeld in 1° en 2°, automatisch vrijstellen op basis van de inlichtingen ingewonnen bij de
gemeenten of, als de installatie gebouwd of beheerd wordt door de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk, op basis van inlichtingen ingewonnen bij de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk. In geval de vrijstelling automatisch wordt toegekend ontvangt de
rechthebbende geen heffingsbiljet.
Voor heffingsplichtigen die een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de bovenvermelde
vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. De heffingsplichtigen vermeld in artikelen
35quinquies en 35septies, met uitzondering van deze uitsluitend ressorterend onder de sector 56
van de bijlage bij deze wet, moeten hun aanvraag bij hun aangifte voegen. Alle andere
heffingsplichtigen moeten hun aanvraag uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen
van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten
overhandigd werd bij de maatschappij indienen.
Bij de aanvraag moet een attest uitgereikt door de burgemeester worden gevoegd, of, als de
installatie gebouwd of beheerd wordt door de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk, een attest uitgereikt door de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk waaruit de regelmatige aansluiting van de heffingsplichtige op de
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater blijkt;
7° in afwijking van 5° en 6°, kan een vrijstelling van de heffing worden toegekend aan de
heffingsplichtigen waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater is uitgerust en onderhouden volgens de door de Vlaamse
Regering vastgestelde regels.
§ 8. Worden eveneens vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de in § 1 bedoelde heffing,
de sociale instellingen, buiten het medische kader, met een verzorgende finaliteit en zonder
productieactiviteit, waar overwegend personen worden opgevangen die omwille van hun

27

Versie 07/07/2017
handicap of lichamelijke toestand, zorgenbehoevend zijn.
De vrijstelling geldt slechts indien de bedoelde rechtspersonen gedurende het volledige jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar uitsluitend huishoudelijke afvalwaters hebben geloosd en ze
hebben gezuiverd of hebben laten zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie voor
afvalwater in eigen beheer of in gemeenschappelijk beheer, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne:
a) waarvan, in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst,
vermeld in artikel 5.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, de exploitatie is gemeld en/of vergund overeenkomstig de voorschriften van
titel I van het Vlarem;
b) die gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens een code van goede praktijk.
De vrijstelling geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater die werden
aangelegd nadat de instelling reeds aansluitbaar was op een RWZI.
De heffingsplichtige die van bovenstaande vrijstelling wenst te genieten, dient, op straffe van
verval van het recht van vrijstelling, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van
de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd
werd, of ingeval de heffingsplichtige een aangifte indient samen met de aangifte, een schriftelijke
aanvraag in te dienen bij de Maatschappij met de volgende bijlagen :
a) in zoverre het gaat om een inrichting of activiteit als vermeld op de indelingslijst, vermeld in
artikel 5.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater;
b) een attest afgeleverd door de burgemeester, waaruit blijkt dat de zuiveringsinstallatie is
gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de
voorschriften van titel II van het Vlarem.
Het vermelde attest heeft een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de VMM beschikt over gegevens
waaruit blijkt dat de zuiveringsinfrastructuur tijdens deze periode niet wordt uitgebaat volgens de
code van goede praktijk of gewijzigd werd. Indien aan de VMM een attest werd bezorgd als
bedoeld in het tweede lid, b), kan de VMM de heffingsplichtige ambtshalve vrijstellen van heffing
zonder dat de heffingsplichtige een schriftelijke aanvraag indient. In voorkomend geval ontvangt
de heffingsplichtige geen heffingsbiljet. Voor heffingsplichtigen die gedurende de
geldigheidstermijn van het attest een heffingsbiljet hebben gekregen, wordt de vrijstelling enkel
op schriftelijke aanvraag verleend. Daarin mag worden verwezen naar het eerder ingediende
attest.
In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kan een vrijstelling van de heffing worden
toegekend aan de heffingsplichtigen waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde
zuiveringsinstallatie is uitgerust en onderhouden volgens de door de regering vastgestelde
regels.
§ 9. De persoon vermeld in § 5bis en § 6 kan de compensatie vermeld in § 5bis en § 6 niet
verkrijgen voor zijn aandeel van het waterverbruik waarvan de heffingsplichtige vermeld in § 5 en
§ 7 of de instelling vermeld in § 8 werd vrijgesteld of van het sociaal tarief geniet.
§ 10. In afwijking van artikel 35ter, § 1, wordt in geval van i) onvergunde lozing, ii) de lozing die
niet voldoet aan de bijzondere voorwaarde vermeld in de lozings- of omgevingsvergunning om
een contract, vermeld in artikel 32septies, § 4, af te sluiten, of iii) de lozing van afvalwater via een
noodaansluiting die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 35bis, § 9, het bedrag
van de heffing voor de periode waarin vermelde lozing zich voordeed, als volgt vastgesteld:
H = T x Qx x Cx + T x Nkx
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waarbij:
H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;
T = het bedrag van het eenheidstarief van de heffing voor alle andere heffingsplichtigen, vermeld
in het vierde lid van artikel 35ter, § 2;
Qx = het waterverbruik, waarvan de hoeveelheid gelijk is aan het totale waterverbruik Q bepaald
overeenkomstig artikel 35septies, § 2, verminderd met de hoeveelheid koelwater K, vermeld in
artikel 35quinquies, § 1, vermenigvuldigd met dx en gedeeld door 365 of, indien hiervan het
bewijs geleverd wordt, gedeeld door het reëel aantal dagen waarop afvalwater geloosd wordt in
het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. dx is de cumulatieve duur van de lozingen in het
betrokken heffingsjaar, uitgedrukt in dagen. dx is niet groter dan 365 en wordt berekend als volgt:
S [(deind - dbegin) + F]
waarbij:
dbegin =
1° de datum van aanvang van de lozing, zoals opgenomen in de schriftelijke melding van de
heffingsplichtige aan de maatschappij of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving,
tenzij de maatschappij aantoont dat de lozing reeds op een vroegere datum startte, op
voorwaarde dat de melding plaatsvond voorafgaand aan de eventuele vaststelling van de lozing
door de ambtenaren van de maatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband
met de toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;
2° de datum van vaststelling van de lozing, als vermeld in het proces-verbaal van overtreding of
een vaststellingsverslag als vermeld in artikel 35decies, § 2, tenzij de maatschappij aantoont dat
de lozing reeds op een vroegere datum startte, indien de lozing werd vastgesteld door de
ambtenaren van de maatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband met de
toepassing van de heffing of de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving voorafgaand aan
een eventuele schriftelijke melding door de heffingsplichtige;
deind = de datum waarop door de bevoegde ambtenaren van de maatschappij of de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving vastgesteld werd dat de lozing stopgezet is, mits
mogelijkheid voor de heffingsplichtige om een andere datum te bewijzen;
F=
1° 1 indien de lozing gemeld werd door de heffingsplichtige aan de maatschappij of de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving en deze melding plaatsvond voorafgaand aan de
eventuele vaststelling van de lozing door de bevoegde ambtenaren van de maatschappij of de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving;
2° 30 in alle andere gevallen tenzij de heffingsplichtige de werkelijke aanvangsdatum van de
lozing bewijst en de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving deze kan bevestigen of
staven op basis van vergelijking met zijn eigen vaststellingen. In voorkomend geval wordt F
gelijkgesteld aan 1 en wordt dbegin gelijkgesteld aan de bevestigde datum van aanvang van de
lozing;
Cx = de omzettingscoëfficiënt, vermeld in kolom 8 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze
wet;
Nkx = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwater bepaald overeenkomstig artikel
35quinquies, § 1, vermenigvuldigd met dx en gedeeld door 365 of, indien hiervan het bewijs
geleverd wordt, gedeeld door het reëel aantal dagen waarop koelwater geloosd wordt in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar.
Indien de heffingsplichtige voor de periode dx het aandeel van de lozing vermeld in het eerste lid
in de totale afvalwaterlozing bewijst en de toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving deze
kan bevestigen of staven op basis van vergelijking met zijn eigen vaststellingen, wordt voor de
betrokken periode dx de bepalingen in dit artikel enkel toegepast op dit aandeel.
In alle andere gevallen wordt de vuilvracht vermeld in artikel 35ter, § 1, vermenigvuldigd met
(365-dx)/365..
§ 10bis. Onder de in deze paragraaf bepaalde voorwaarden is paragraaf 10 niet van toepassing
op lozingen zonder:
- voorafgaande melding of meldingsakte of;
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- voorafgaande of tijdige verlenging van de lozings-, milieu- of omgevingsvergunning;
zoals respectievelijk vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en voor zover:
1° de heffingsplichtige beschikt over meet- en bemonsteringsgegevens als vermeld in artikel
35quinquies, § 4, die betrekking hebben op de volledige afvalwaterstroom; ofwel
2° aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 35quinquies, § 5, is voldaan en de meeten bemonsteringsgegevens van de Maatschappij op de volledige afvalwaterstroom slaan.
Er mag in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen enkele vaststelling zijn gedaan van een
lozing van een gedeelte van de afvalwaterstroom via een ander niet bemonsterd lozingspunt.
In geval van een in het eerste lid vermelde onvergunde lozing wordt de vuilvracht uitsluitend
overeenkomstig artikel 35quinquies, § 1, berekend.

[AFDELING 3 BEREKENING VAN DE VUILVRACHT OP BASIS
VAN WATERVERBRUIK (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44)]
Artikel 35quater. (... - Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§ 1. [De vuilvracht wordt als volgt berekend:
1° voor elke heffingsplichtige die uitsluitend water heeft afgenomen van een openbaar
waterdistributienet op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en
waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie
door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m3 bedraagt:
N. = 0,025 x Qw
waarin:
N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden; (verv. decr. 20 december 1996, art. 36, I: 1
januari 1997)]
[Qw = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar totaal gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in m3 en in voorkomend geval verhoogd
met de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd; in het geval dat de facturen
het waterverbruik niet vermelden, wordt door de Maatschappij aangenomen dat Qw gelijk is aan
het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar totaal gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden, en
anderzijds de deelfactor 2,37. (verv. decr. 27 juni 2003, art. 12, I: heffingsjaar 2004)]
[2° voor elke heffingsplichtige die gedurende het gehele jaar voorafgaand aan het heffingsjaar
uitsluitend beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal
pompvermogen van minder dan 5 m3 per uur:
N. = 0,025 x Qp
waarin:
N. = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qp =
- voor natuurlijke personen: 30 x M, waarin M het aantal personen is dat op 1 januari van het heffingsjaar deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap;
- voor rechtspersonen: 500 m3;
3° voor elke heffingsplichtig die op enig tijdsip gedurende het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet en waarbij het
waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de
openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m3 bedraagt en die tevens op enig
tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd
nominaal pompvermogen van minder dan 5 m3 per uur:
N = 0,025 x (Qw + Qg)
waarin:
N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden; (verv. decr. 20 december 1996, art. 36, I: 1
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januari 1997)]
[Qw = het door de openbare watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar totaal gefactureerd waterverbruik uitgedrukt in m3 en in voorkomend geval verhoogd
met de hoeveelheid water die in hetzelfde jaar gratis werd geleverd; in het geval dat de facturen
het waterverbruik niet vermelden, wordt door de Maatschappij aangenomen dat Qw gelijk is aan
het quotiënt van enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar totaal gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden, en
anderzijds de deelfactor 2,37. (verv. decr. 27 juni 2003, art. 13, I: heffingsjaar 2004)]
[Qg =
- voor natuurlijke personen: 10 x M, waarin M het aantal personen is dat op 1 januari van het heffingsjaar deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap;
- voor rechtspersonen: 500 m3; (verv. decr. 20 december 1996, art. 36, I: 1 januari 1997)]
[4° (ing. decr. 20 december 1996, art. 36)] [... (opgeh. decr. 24 december 2004, art. 74, I: 1
januari 2005)]
[§ 1bis. In geval de waarde Qw, bedoeld in § 1, betrekking heeft op een facturatieperiode van
waterverbruik van meer dan 14 maanden, wordt, in afwijking van de bepalingen van § 1, de
vuilvracht ambtshalve als volgt bepaald:
1°voor het deel van het waterverbruik Qw, met name het gemiddelde waterverbruik berekend
over twaalf maanden, op basis van de regeling die van toepassing is voor het heffingsjaar
volgend op het jaar van de facturatie; de berekening van de overeenkomstige heffing gebeurt
volgens de regeling die van toepassing is voor datzelfde heffingsjaar;
2°voor het overige deel van het waterverbruik Qw, op basis van de regeling die van toepassing is
voor het heffingsjaar samenvallend met het jaar van de facturatie; de berekening van de
overeenkomstige heffing gebeurt volgens de regeling die van toepassing is voor datzelfde
heffingsjaar.
§ 1ter. De bepalingen van § 1bis hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1997. (ing. decr. 19
december 1997, art. 18, I: 1 januari 1998)]
[§ 2. Elke in dit artikel en in categorie 56 van de bijlage 1 bij deze wet bedoelde heffingsplichtige
heeft het recht om de toepassing te vragen van één van de berekeningsmethoden bedoeld in
artikel 35quinquies en 35septies (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)] [voor zover hij
beschikt over de gegevens vereist voor de toepassing van de berekeningsmethoden. (ing. decr.
22 december 1993, art. 37, I: 1 januari 1994)]
[Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient de heffingsplichtige een aangifte in te dienen
binnen de door artikel 35octies, § 1, gestelde termijn.
§ 3. De met toezicht belaste ambtenaar van de Maatschappij kan, mits de hiervoor nodige
gegevens (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)] [... (geschr. decr. 22 december
1993, art. 37, I: 1 januari 1994)] [voorhanden zijn, zonder verhaal van de betrokken heffingsplichtige, voor wat de keuze van de berekeningsmethode betreft, beslissen tot toepassing
van de in artikel 35quinquies, § 1, (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)] [of artikel
35septies (ing. decr. 22 december 1993, art. 37, I: 1 januari 1994)] [aangegeven berekeningsmethode voor zover dit resulteert in een grotere vuilvracht voor de in dit artikel of in categorie 56 van
de (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)] [bijlage (verv. decr. 21 december 1994, art.
16, I: 1 januari 1995)] [bij deze wet bedoelde heffingsplichtige. (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I:
1 januari 1992)]
§ 4. [... (opgeh. decr. 8 juli 1997, art. 15, I: vanaf heffingsjaar 1997)]

[AFDELING 4 BEREKENING VAN DE VUILVRACHT VAN MEETEN BEMONSTERINGSRESULTATEN (ing. decr. 25 juni 1992, art.
44)]
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Artikel 35quinquies. (23/02/2017- ...)
§ 1. Voor de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater vallen wordt de vuilvracht als volgt
berekend :
N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv waarin N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, de vuilvracht
kan in geen geval negatief worden;
* N1 = Qd x [a + 0,35 x ZS + 0,45 (2 x BZV + CZV)] x (0,40 + 0,60 x d)
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waarin :
N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de zuurstofbindende stoffen en de zwevende
stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand
van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
a:
1° deze term is gelijk aan nul :
a) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde
heffingsjaar zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1, en op
dezelfde datum bovendien beschikken over een omgevings- respectievelijk lozingsvergunning
voor lozing op het openbaar hydrografisch net;
b) voor de heffingsplichtigen die op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het beschouwde
heffingsjaar beschikken over een omgevings-, respectievelijk lozingsvergunning met normen
voor lozen in de gewone oppervlaktewateren en die lozen in ofwel :
- de openbare riolering die niet aangesloten is op een operationele openbare
afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- een openbare of privaatrechtelijke effluentleiding die uitmondt in oppervlaktewater.
2° indien in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar de lozingssituatie en/of
vergunningstoestand bedoeld onder 1° verandert in deze bedoeld onder 3° of omgekeerd, wordt
de berekening van de N1-component evenredig opgesplitst voor zover de vuilvracht berekend
zonder de a-factor niet gevoelig wijzigt. De wijziging van de a-factor gaat in vanaf de maand
volgend op deze waarin de lozingssituatie en/of vergunningstoestand volgens de vergunning van
kracht wordt. Als de feitelijke lozingssituatie niet overeenstemt met de vergunningstoestand
wordt de a-factor gewijzigd vanaf de maand die volgt op die waarin de feitelijke situatie aan de
vergunning is aangepast. De heffingsplichtige dient minstens één maand voor de wijziging per
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aangetekend schrijven het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd voor de vestiging,
inning en invordering van de heffing of de door hem gedelegeerde ambtenaar hiervan op de
hoogte te brengen. Bij gevoelige wijziging van de vuilvracht is overeenkomstig de bepalingen van
§ 8 tot en met § 11 de situatie op het ogenblik van de monstername van toepassing.
3° deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20.
ZS : het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd
betrekking heeft;
BZV : de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg/l, van het
afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
CZV : de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/l, van het afvalwater waarop Qd
betrekking heeft;
d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten waarbij
minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd
wordt; d is dan gelijk aan het quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en
225.
Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar gedurende verschillende
etmalen metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde
afvalwater, dan wordt als N1 het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1componenten genomen.
Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden
metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan
wordt als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het
rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is.

* N2 = Qj x [40 x (Hg) + 10 x (Ag + Cd) + 5 x (Zn + Cu) + 2 x (Ni) + 1 x (Pb + As + Cr)]
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waarin :
N2 = de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde zware metalen uitgedrukt in
vervuilingseenheden;
Qj = het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar;
Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : de in het geloosde afvalwater gemeten gehaltes, van het
afvalwater waarop Qd betrekking heeft, uitgedrukt in mg/l, van de respectievelijke stoffen : kwik,
zilver, cadmium, zink, koper, nikkel, lood, arseen en chroom.
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* N3 = Qj x (N+P)
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waarin :
N3 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde nutriënten uitgedrukt in
vervuilingseenheden;
Qj : het volume afvalwater, uitgedrukt in kubieke meter, geloosd in het jaar voorafgaand aan het
beschouwde heffingsjaar;
N : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;
P : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.
*Nk = ak (K x 0,0004)
waarin :
Nk : de vuilvracht veroorzaakt door het lozen van koelwater;
K : het thermisch belast koelwater, uitgedrukt in kubieke meter per jaar, dat in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar werd geloosd. Met ingang van het heffingsjaar 1992 wordt de
hoeveelheid geloosd koelwater geacht overeen te stemmen met :
-hetzij, de in de lozings- of omgevingsvergunning toegelaten hoeveelheid;
- hetzij, de hoeveelheid aangegeven in de vóór 1 september 1991 ingediende
lozingsvergunningsaanvraag zolang over deze laatste nog geen uitspraak is gedaan;
- tenzij het bewijs geleverd wordt dat de reëel geloosde hoeveelheid kleiner is. De Vlaamse
Regering stelt de nadere regels hiervan vast.
ak : deze term is gelijk aan 0,550.
*Nv = Ev - Kv
Waarin :
Nv : de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater
uitgedrukt in negatieve of positieve vervuilingseenheden;
Onder goed verwerkbaar afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde
samenstelling voldoet aan alle volgende voorwaarden :
a) CZV/BZV kleiner dan of gelijk aan 4;
b) BZV/N groter of gelijk aan 4;
c) BZV/P groter of gelijk aan 25;
d) BZV concentratie hoger dan of gelijk aan 100 mg/l.
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Waarbij :
BZV : de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5
dagen, uitgedrukt in mg BZV/l;
CZV : de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg
CZV/l;
N : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;
P : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.
Onder complementair afvalwater wordt verstaan afvalwater waarbij de gemiddelde samenstelling
voldoet aan alle volgende voorwaarden :
a) CZV/BZV kleiner dan 2;
b) BZV/N groter dan 8;
c) BZV/P groter dan 40;
d) BZV concentratie hoger dan 500 mg/l.
Waarbij :
BZV : de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5
dagen, uitgedrukt in mg BZV/l;
CZV : de in het geloosde afvalwater gemeten chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg
CZV/l;
N : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale stikstof uitgedrukt in mg N/l;
P : het in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.
De gemiddelde samenstelling is het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en
bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels
vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van paragraaf 3.
Ev : de extra verwerkingskosten voor de sanering van afvalwater dat niet goed verwerkbaar is;
De term Ev is :
1° nul wanneer het afvalwater goed verwerkbaar of complementair is of voor de
heffingsplichtigen waarvoor a = 0;
2° in alle andere gevallen gelijk aan :

Qdv x [0,45 x (4 x (BZVc – BZV)) + 0,35 x ZSp] x (0,40 + 0,60 x d)
180
1.350
500
Waarbij :
Qdv : het gemiddeld volume afvalwater, uitgedrukt in liter, geloosd in een etmaal in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar. Het gemiddelde volume is het rekenkundig gemiddelde van
alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens
de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van paragraaf 3. Indien enkel het
volume afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar (Qj)
beschikbaar is, wordt Qdv als volgt berekend :
Qdv = Qj x 1000/225*d
BZVc : de gecorrigeerde BZV concentratie, uitgedrukt in mg BZV/l, zodat het afvalwater voldoet
aan de voorwaarden voor goed verwerkbaar afvalwater met uitzondering van de voorwaarde
BZV/P groter of gelijk aan 25. BZVc is gelijk aan de maximale waarde uit de volgende reeks : 100,
CZV/4, N x 4, BZV;
BZV : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische
zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l;
CZV : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten chemische
zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg CZV/l;
N : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale
stikstof uitgedrukt in mg N/l;
P : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten gehalte aan totale
fosfor, uitgedrukt in mg P/l;
Hierbij is de gemiddelde concentratie het rekenkundig gemiddelde van alle meet- en
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bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de regels
vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van paragraaf 3.
ZSp : de slibproductie, uitgedrukt in mg/l, ontstaan door de chemische precipitatie van het toe te
voegen ijzertrichloride wanneer de samenstelling van afvalwater niet voldoet aan de voorwaarde
BZV/ P groter of gelijk aan 25. ZSp kan niet negatief zijn en wordt berekend als :
6,6 x (P - BZV/25)
d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten wanneer
minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd
wordt; d dan gelijk is aan het quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en
225;
Kv : de korting voor de sanering van complementair afvalwater
De term Kv :
1° is nul wanneer het afvalwater niet complementair is of voor de heffingsplichtigen waarvoor a =
0;
2° is in alle andere gevallen gelijk aan :
Qdv/180 x 0,45 x BZV/1350 x (0,40 + 0,60 x d)
Waarbij :
Qdv: het gemiddelde volume afvalwater, uitgedrukt in liter, geloosd in een etmaal in het jaar dat
voorafgaat aan het heffingsjaar. Het gemiddelde volume is het rekenkundig gemiddelde van alle
meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende monsternemingen bekomen volgens de
regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van paragraaf 3. Indien enkel het
volume afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar (Qj)
beschikbaar is, wordt Qdv als volgt berekend :
Qdv = Qj x 1000/225*d
BZV : de gemiddelde concentratie van de in het geloosde afvalwater gemeten biochemische
zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg BZV/l. De gemiddelde concentratie is het
rekenkundig gemiddelde van alle meet- en bemonsteringsresultaten van de verschillende
monsternemingen bekomen volgens de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering in
uitvoering van paragraaf 3;
d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet-continue activiteiten waarbij
minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt geloosd en hiervan het bewijs geleverd
wordt; d is dan gelijk aan het quotiënt van het aantal dagen waarin afvalwater werd geloosd en
225.
In afwijking van de voorgaande bepalingen wordt de component Nv bij toepassing van de 30 %regel, vermeld in paragraaf 4, tweede lid, uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de
Maatschappij voor zover dat resulteert in een hogere vuilvracht.
§ 2. De bemonstering en de analyses van de parameters, vermeld in paragraaf 1, worden
uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater als
vermeld in artikel 6, 5°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot
vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.
§ 3. De regering kan de nadere regels vaststellen aangaande de wijze waarop de gegevens met
betrekking tot het geloosde afvalwater kunnen worden bepaald voor de toepassing van de in § 1
aangegeven berekeningsmethode.
§ 4. Heffingsplichtigen die de toepassing wensen van de in § 1 bedoelde berekeningsmethode
moeten zelf zorgen voor meet- en bemonsteringsresultaten afkomstig van een op eigen initiatief
uitgevoerde meetcampagne door een laboratorium vermeld in § 2.
Indien de heffïngsplichtige en de Maatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar
monsternemingen hebben laten uitvoeren en de overeenkomstig § 1 vastgestelde N1-waarde,
berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij, 30 % hoger ligt dan de N1-waarde
bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige, worden de componenten N1, N2, N3
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en Nv, bedoeld in § 1, uitsluitend berekend op basis van de resultaten van de Maatschappij voor
zover dit resulteert in een hogere vuilvracht.
In dit geval worden de kosten voor monsterneming en analyses die als basis dienen voor
bedoelde heffing ten laste gelegd van de heffingsplichtige, tenzij het verschil tussen de
overeenkomstig § 1 vastgestelde N-waarde, berekend op basis van de resultaten van de
Maatschappij, en de N-waarde, bepaald op grond van de resultaten van de heffingsplichtige,
kleiner is dan 50 VE.
§ 5. Indien de heffïngsplichtige niet beschikt over geldige meet- en bemonsteringsgegevens,
vermeld in § 4, eerste lid, én indien § 6 of § 7 van dit artikel niet van toepassing is, kan de
Maatschappij de in § 1 bedoelde berekeningsmethode toepassen voor zover de nodige
gegevens beschikbaar zijn en voor zover dit resulteert in een hogere vuilvracht dan de vuilvracht
berekend volgens artikel 35septies, en dit zonder verhaal van de betrokken heffingsplichtige voor
wat de keuze van de berekeningsmethode betreft. In dit geval worden de kosten van de VMMcampagne ten laste gelegd van de heffingsplichtige.
§ 6. Indien de heffïngsplichtige voor één of meer componenten N1, N2, N3 of Nv niet beschikt over
meet- en bemonsteringsgegevens zoals bedoeld in § 4, eerste lid, kan hij bij de aangifte, bedoeld
in artikel 35octies, § 1, een schriftelijke aanvraag tot afwijking van de toepassing van artikel
35septies en van § 1 van dit artikel voegen. Indien de Maatschappij dit verzoek aanvaardt, zal de
vuilvracht van de componenten waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt over meet- en
bemonsteringsgegevens, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, vastgesteld worden op 1,5 maal het
rekenkundig gemiddelde van respectievelijk de N1-, N2-, N3- of Nv-componenten vastgesteld voor
de drie opeenvolgende voorgaande heffingsjaren.
Voor de heffingsplichtige waarvan de heffingsplicht ontstaan is maximum drie kalenderjaren vóór
het heffingsjaar waarvoor de heffingsplichtige voor één of meer componenten N1, N2, N3 of Nv niet
beschikt over meet- en bemonsteringgegevens, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, kunnen tevens
maximum drie heffingsjaren, volgend op het heffingsjaar waarvoor de heffingsplichtige voor één
of meer van de componenten niet beschikt over meet- en bemonsteringsresultaten, aanvullend
worden gebruikt voor de berekening van de vuilvracht van de componenten overeenkomstig het
eerste lid. Samen met het heffingsjaar waarvoor de heffingsplichtige voor één of meer
componenten N1, N2, N3 of Nv niet beschikt over meet- en bemonsteringsresultaten, zoals bedoeld
in § 4, eerste lid, moeten de heffingsjaren waarvan de vuilvracht in rekening gebracht wordt vier
opeenvolgende heffingsjaren vormen. Deze heffingsplichtige moet een schriftelijke aanvraag tot
herberekening van de vuilvracht van de componenten overeenkomstig het eerste lid indienen ten
laatste op 1 april van het jaar volgend op het laatste betrokken heffingsjaar dat gebruikt wordt
voor de herberekening.
Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat :
1° de vuilvracht van de componenten N1, N2, N3 of Nv waarvoor de heffingsplichtige niet beschikt
over meet- en bemonsteringsresultaten, voor drie opeenvolgende heffingsjaren gebaseerd is op
meet- en bemonsteringsgegevens die voldoen aan de vereisten bepaald in § 3 en in § 4, eerste
lid,
2° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar de productieprocessen dezelfde zijn als deze in
drie opeenvolgende jaren en het waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Qj en de
geloosde vuilvracht N in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gelijkaardig is aan het
waterverbruik Q, het geloosd jaarafvalwatervolume Qj en de geloosde vuilvracht N, gebruikt voor
het vaststellen van de heffing voor drie opeenvolgende jaren;
3° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen vaststellingen zijn gedaan m.b.t. het niet of
onvoldoende functioneren van de aanwezige zuiveringsapparatuur;
4° in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geen inbreuken werden vastgesteld inzake de
lozing van afvalwater door middel van een proces-verbaal van overtreding of een
vaststellingsverslag bedoeld in artikel 35decies, § 2, waaruit blijkt dat de heffingsplichtige handelt
met opzet om de heffing geheel of gedeeltelijk te ontwijken;
5° uit de bij de aangifte gevoegde verantwoordingsstukken blijkt dat aan de voorwaarden
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bepaald onder 1° tot 4° is voldaan.
Indien bovenvermelde regeling toegepast wordt op één of meer van de componenten N1, N2, N3
of Nv , kan artikel 35septies niet meer toegepast worden op één of meer van de overige
componenten N1, N2, N3 of Nv , en dit zonder verhaal van de betrokken heffingsplichtige voor wat
de keuze van de berekeningsmethode betreft.
§ 7. Indien de bepalingen van § 6 op één of meer componenten N1, N2, N3 of Nv van toepassing
zijn, én de Maatschappij heeft in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar monsternemingen
laten uitvoeren conform § 3, dan worden deze meet- en bemonsteringsresultaten voor alle
componenten gebruikt bij de berekening van de vuilvracht voor zover de som van de
componenten N1, N2, N3 en Nv berekend op basis van deze metingen hoger is dan de som van de
vuilvracht van de componenten N1, N2, N3 en Nv , hetzij berekend volgens § 1, hetzij berekend
volgens § 6. In dit geval worden de kosten van de VMM-campagne ten laste gelegd van de
heffingsplichtige.
§ 8. Elke heffingsplichtige die in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar zorgt voor
een sterke en blijvende daling van de vuilvracht veroorzaakt door het geloosde afvalwater, hetzij
door investeringen in het productieproces of zuiveringstechnische werken, hetzij door het
stopzetten van bepaalde verontreinigende activiteiten, en hiervan het bewijs kan leveren, kan
voor de berekening van de heffing een evenredige opsplitsing bekomen op voorwaarde dat voor
elke periode geldige meet- en bemonsteringsgegevens met betrekking tot het geloosde
afvalwater, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, beschikbaar zijn.
Indien voor de periode vóór het realiseren van de bedoelde sterke en blijvende daling van de
vuilvracht geen meet- en bemonsteringsgegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater,
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, beschikbaar zijn, dan wordt voor deze periode de
heffing berekend overeenkomstig artikel 35septies. Ingeval meet- en bemonsteringsgegevens
met betrekking tot de periode na de aanpassing of stopzetting ontbreken, wordt de heffing voor
het volledige jaar berekend overeenkomstig de in § 1 bedoelde berekeningsmethode op basis
van de gegevens van de periode vóór de wijziging of stopzetting.
§ 9. Elke heffingsplichtige die acties onderneemt om te komen tot een in § 8 bedoelde sterke en
blijvende daling van de vuilvracht, stelt de leidend ambtenaar van de Maatschappij minstens 1
maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk op de hoogte van :
1° ofwel de ingebruikname van een nieuw productieproces;
2° ofwel de ingebruikname van een zuiveringstechnische installatie;
3° ofwel het stopzetten van de verontreinigende activiteit.
§ 10. Indien in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar overeenkomstig § 8 twee
perioden worden onderscheiden, dan neemt de tweede periode slechts een aanvang op de
eerste dag van de maand waarin de meting en bemonstering van het afvalwater overeenkomstig
de bepalingen van dit artikel uitgevoerd werd en waaruit de in § 8 bedoelde sterke en blijvende
daling van de vuilvracht blijkt.
§ 11. De in § 8 vermelde regeling geldt niet voor seizoensgebonden activiteiten.
§ 12. Het jaarvolume geloosd afvalwater Qj, bedoeld in § 1 wordt als volgt bepaald :
1° op basis van een continu werkend debietmeetsysteem, waarbij doorlopend het geloosde
dagdebiet wordt gemeten en dagelijks geregistreerd volgens de door de regering vastgestelde
regels;
2° als het jaarvolume geloosd afvalwater Qj niet is gemeten met debietmeetapparatuur bedoeld
in 1° wordt Qj vastgesteld als de som van het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar door
de drinkwatermaatschappij geleverde drinkwater en van de gedurende het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar ontvangen hoeveelheid grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en ander
water uitgedrukt in m3, verminderd met de hoeveelheid water gebruikt als koelwater voor zo ver
dit koelwater niet samen met het afvalwater geloosd wordt;
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1) de af te trekken hoeveelheid koelwater is gelijk aan :
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de
door de regering vastgestelde regels;
b) indien de hoeveelheid gebruikt als koelwater niet is vastgesteld door middel van
debietmeetapparatuur wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk te zijn aan het
geloosde volume vergund koelwater zoals bedoeld in § 1;
c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar :
- voor de periode dat de hoeveelheid koelwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden
van deze periode;
- voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende
hoeveelheid koelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis berekend;
2) de opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan :
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de
door de regering vastgestelde regels;
b) indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een
verzegelde dagelijkse debietmeting met registratie voor het volledige jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar, wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het
grondwatervolume bepaald overeenkomstig artikel 28quater, § 2, 2° en 3°, van het decreet van
24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
3) de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan :
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de
door de regering vastgestelde regels;
b) wanneer de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van
een verzegelde debietmeting met registratie, wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed
gelijk te zijn aan het gecapteerde volume water dat de beheerder van de betrokken waterweg het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft genomen voor het bepalen van de
vergoeding voor de vergunning voor de watervang zoals bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet
van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1991;
c) bij ontstentenis van debietmeting bedoeld in a) en van de vergoeding voor de vergunning voor
de watervang bedoeld in b) wordt onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid
oppervlaktewater gelijk is aan de som van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in
m3 per uur en vermenigvuldigd met T. Daarbij is :
- voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T =
200;
- voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële
aantal dagen dat de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;
- in de overige gevallen : T = 2000;
d) als de debietmeting bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar :
- voor de periode dat de hoeveelheid oppervlaktewater werd gemeten : op basis van
tellerstanden van deze periode;
- voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende
hoeveelheid oppervlaktewater naargelang het geval vastgesteld volgens de bepalingen van b) of
c) en op dagbasis berekend;
4) voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat
gebruikt wordt voor de activiteiten van de in bijlage vermelde sectoren, of vervuild wordt, of
samen met het afvalwater geloosd wordt. De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan :
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de
door de regering vastgestelde regels;
b) indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume ontvangen
hemelwater niet kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien van
registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater gelijkgesteld aan 800 l/m2 afspoelbare of vervuilde
oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige aan de hand van de gegevens afkomstig van het
Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m2;
c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar
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voorafgaand aan het heffingsjaar :
- voor de periode dat de hoeveelheid hemelwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden
van deze periode;
- voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende
hoeveelheid hemelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis
berekend;
3° als de debietmeting met registratie bedoeld in punt 1° geen betrekking heeft op het volledige
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar :
1) voor de periode dat de geloosde hoeveelheid afvalwater werd gemeten : op basis van de
tellerstanden van deze periode;
2) voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende
geloosde hoeveelheid afvalwater vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van punt 2° en op
dagbasis berekend.
De systemen voor registratie van het debiet, vermeld in deze paragraaf, die vóór 1 januari 2004
in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Maatschappij. De overige
debietmeetsystemen worden bij de indienstneming verzegeld door de leverancier, de externe
installateur of een laboratorium als vermeld in paragraaf 2. Deze verplichting geldt niet voor de
meetsystemen waarmee het geloosde debiet wordt gemeten.
§ 13. ...
§ 14.Wanneer geldige tegenanalyses zijn uitgevoerd conform de bepalingen van artikel
35quinquies van de wet en de in uitvoering hiervan genomen besluiten, wordt voor de bepaling
van de componenten N1, N2, N3 en Nv , bedoeld in § 1, op dagbasis per parameter het gemiddelde
genomen van de resultaten van de analyses en tegenanalyses.

[AFDELING 5 BEREKENING VAN DE VUILVRACHT VAN HET
GEBRUIKTE OPPERVLAKTEWATER DIE IN MINDERING MAG
GEBRACHT WORDEN IN GEVAL HET GELOOSDE AFVALWATER
GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFKOMSTIG IS VAN HET GEBRUIK
VAN OPPERVLAKTEWATER (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44)]
Artikel 35sexies. (23/02/2017- ...)
§ 1. In geval het in een bepaald oppervlaktewater geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk
afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater, dat uit hetzelfde oppervlaktewater is
opgenomen als dit waarin het afvalwater geloosd wordt, mag de vuilvracht N, bepaald volgens
artikel 35quinquies, § 1, verminderd worden met de vuilvracht No van het gebruikte oppervlaktewater berekend als volgt:
No = N1,o + N2,o + N3,o
met:
No:de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden van het opgenomen oppervlaktewater;
* N1,o = Qd.o x [0,35 x ZSo + 0,45 (2 x BZVo + CZVo)] x (0,40 + 0,60 x d)
----- ----------- ------------------------------------180 500 1350
waarin:
N1,o:de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater veroorzaakt door de opname van de
beschouwde stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qd,o:het volume, uitgedrukt in liter, van het op de geloosde afvalwaters betrekking hebbende gebruikte oppervlaktewater, in het etmaal waarop Qd betrekking heeft. Indien Qd niet werd gemeten, kan Qd,o maximaal gelijk gesteld worden aan Qd.
ZSo:het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mg/l, van het gebruikte oppervlaktewater
waarop Qd,o betrekking heeft;
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BZVo:de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg/l, van het
gebruikte oppervlaktewater waarop Qd,o betrekking heeft;
CZVo: de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/l, van het gebruikte oppervlaktewater
waarop Qd,o betrekking heeft;
d:correctiefactor bedoeld in artikel 35quinquies, § 1;
N2,0 = Qj.o x (40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o +
Cr.o))/1 000
waarin:
N2,o:de vuilvracht van de beschouwde zware metalen van het gebruikte oppervlaktewater uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qj,o:het volume oppervlaktewater, uitgedrukt in kubieke meter, gebruikt in het jaar voorafgaand
aan het beschouwde heffingsjaar en dat betrekking heeft op Qj zoals bedoeld in artikel
35quinquies, § 1;
Hg.o, Ag.o, Cd.o, Zn.o, Cu.o, Ni.o, Pb.o, As.o, Cr.o : de in het gebruikte oppervlaktewater Qj.o
gemeten gehaltes, van het gebruikte oppervlaktewater waarop Qd,o betrekking heeft, uitgedrukt
in mg/l, van de respectievelijke stoffen kwik, zilver, cadmium, zink, koper, nikkel, lood, arseen en
chroom.
*N3.o = Qj.o x (No + Po)/10 000
waarin:
N3.o:de vuilvracht van de beschouwde nutriënten van het gebruikte oppervlaktewater uitgedrukt
in vervuilingseenheden
Qj.o:het volume oppervlaktewater, uitgedrukt in kubieke meter, gebruikt in het jaar voorafgaand
aan het beschouwde heffingsjaar en dat betrekking heeft op Qj zoals bedoeld in artikel
35quinquies, § 1;
No:het in het gebruikte oppervlaktewater gemeten gehalte aan totale stikstof, uitgedrukt in mg
N/l;
Po :het in het gebruikte oppervlaktewater gemeten gehalte aan totale fosfor, uitgedrukt in mg P/l.
§ 2. De overeenkomstig de bepalingen van de in § 1 berekende vuilvrachten van het gebruikte
oppervlaktewater N1,o, N2,o en N3,o kunnen als mindering slechts in aanmerking genomen
worden voor maximum het aantal vervuilingseenheden van de overeenstemmende vuilvrachten
van het geloosde afvalwater N1, N2 en N3.
Indien de heffingsplichtige het afvalwater loost langs meerdere lozingspunten dan wordt het
hierboven vermelde in mindering brengen uitgevoerd per lozingspunt
§ 3. Op straffe van verval van het in § 1 bedoelde recht van vermindering van de vuilvracht voor
het gebruikte oppervlaktewater, dienen de bedoelde heffingsplichtigen binnen de termijn en
volgens de regels bepaald door de regering:
1° aan de Maatschappij de gegevens te bezorgen met betrekking tot het geloosde afvalwater
alsmede met betrekking tot het gebruikte oppervlaktewater, nodig voor de toepassing van de
artikel 35quinquies, § 1, en artikel 35septies, § 1, vermelde berekeningsmethode, samen met de
benodigde stavingsstukken;
2° de Maatschappij kennis te geven van de eis tot het in mindering brengen van de vuilvracht
van het gebruikte oppervlaktewater No.
§ 4. De bemonstering en de analyses van de parameters, vermeld in paragraaf 1, worden
uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater en
oppervlaktewater als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 19
november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot
het leefmilieu.
§ 5. De regering kan de nadere regels vaststellen aangaande de wijze waarop de gegevens met
betrekking tot het gebruikte oppervlaktewater kunnen worden bepaald voor de toepassing van de
in § 1 aangegeven berekeningsmethode.
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[AFDELING 6 BEREKENING VAN DE VUILVRACHT OP BASIS
VAN OMZETTINGSCOËFFICIËNTEN (ing. decr. 25 juni 1992, art.
44)]
Artikel 35septies. (01/01/2014- ...)
§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 35quinquies, §§ 5, 6 en 7 wordt bij het niet of
onvolledig voorhanden zijn van de gegevens, bedoeld in artikel 35quinquies, § 4, eerste lid, de
vuilvracht voor één of meer van de componenten N1, N2, N3 en Nv als volgt berekend.
N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv
met
N:de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden. k1, k2,
*N1 = A x C1/B
waarin:
N1: de vuilvracht veroorzaakt door de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen
uitgedrukt in vervuilingseenheden;
A:de bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitgedrukt overeenkomstig de
grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet;
B:de grondslag vermeld in kolom 3 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet;
C1:de omzettingscoëfficiënt vermeld in kolom 4 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet;
*N2 = (Q - K) x C2
waarin:
N2:de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van zware metalen, uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Q: het waterverbruik berekend als de som van het door de openbare
watervoorzieningsmaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd
waterverbruik en van de gedurende dezelfde periode op een andere wijze gewonnen
hoeveelheid water, uitgedrukt in m3; in het geval dat de facturen het waterverbruik niet
vermelden, wordt door de Maatschappij aangenomen dat Q gelijk is aan het quotiënt van
enerzijds de door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal
gefactureerde tariefeenheden, inclusief de gratis geleverde tariefeenheden, en anderzijds de
deelfactor 2,37.
K: de hoeveelheid koelwater bedoeld in artikel 35quinquies, § 1.
C2:de omzettingscoëfficiënt vermeld in kolom 5 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet;
*N3 = (Q - K) x C3
waarin:
N3:de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de nutriënten stikstof en fosfor, uitgedrukt in
vervuilingseenheden;
Q: het waterverbruik zoals hierboven bepaald;
C3: de omzettingscoëfficiënt vermeld in kolom 6 van de tabel opgenomen in bijlage bij deze wet;
K:de hoeveelheid koelwater zoals bedoeld in artikel 35quinquies, § 1;
*Nk = ak (K x 0,0004)
waarin:
Nk:de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van koelwater;
k: het thermisch belast koelwater zoals bedoeld in artikel 35quinquies, § 1;
ak : deze term is gelijk aan 0,550
*Nv = (Q - K) x CV
Waarin :
Nv : de vuilvracht die gerelateerd is aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater
uitgedrukt in negatieve of positieve vervuilingseenheden;
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Q : het waterverbruik zoals hierboven bepaald;
K : de hoeveelheid koelwater, vermeld in artikel 35quinquies, § 1;
Cv : deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen vermeld in artikel 35ter, § 2, a) en b),
en is in alle andere gevallen gelijk aan de omzettingscoëfficiënt, vermeld in kolom 7 van de tabel
opgenomen in bijlage bij deze wet.
§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Q verstaan :
het waterverbruik berekend als de som van het door de drinkwatermaatschappij in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de gedurende het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar op een andere wijze ontvangen hoeveelheid grondwater,
oppervlaktewater, hemelwater en ander water, uitgedrukt in m3.
Q wordt als volgt berekend :
1° het gefactureerde waterverbruik wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van § 1;
2° de opgenomen hoeveelheid grondwater is gelijk aan :
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de
door de regering vastgestelde regels;
b) indien de heffingsplichtige het opgenomen grondwater niet kan aantonen met behulp van een
verzegelde dagelijkse debietmeting met registratie voor het volledige jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar, wordt onweerlegbaar vermoed dat deze hoeveelheid gelijk is aan het
grondwatervolume bepaald overeenkomstig artikel 28quater, § 2, 2° en 3°, van het decreet van
24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
3° de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater is gelijk aan :
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de
door de regering vastgestelde regels;
b) wanneer het opgenomen volume oppervlaktewater niet vastgesteld is door middel van een
verzegelde debietmeting met registratie wordt deze hoeveelheid onweerlegbaar vermoed gelijk
te zijn aan het gecapteerde volume water dat de beheerder van de betrokken waterweg het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking heeft genomen voor het bepalen van de
vergoeding voor de vergunning voor de watervang zoals bedoeld in hoofdstuk IV van het decreet
van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen, alsmede bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1991;
c) bij ontstentenis van debietmeting bedoeld in a) en van de vergoeding voor de vergunning voor
de watervang bedoeld in b) wordt onweerlegbaar vermoed dat de opgenomen hoeveelheid
oppervlaktewater gelijk is aan de som van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in
m3 per uur en vermenigvuldigd met T.
Daarbij is :
- voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit : T =
200;
- voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur : T = 10 x het reële
aantal dagen dat de oppervlaktewaterwinning in gebruik geweest is;
- in de overige gevallen : T = 2000;
d) als de debietmeting bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar :
- voor de periode dat de hoeveelheid oppervlaktewater werd gemeten : op basis van
tellerstanden van deze periode;
- voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende
hoeveelheid oppervlaktewater naargelang het geval vastgesteld volgens de bepalingen van b) of
c) en op dagbasis berekend;
4° voor de toepassing van dit artikel wordt onder hemelwater verstaan, het hemelwater dat
gebruikt wordt voor de activiteiten van de in bijlage vermelde sectoren en/of vervuild wordt.
De ontvangen hoeveelheid hemelwater is gelijk aan :
a) het volume gemeten aan de hand van een continue debietmeting met registratie volgens de
door de regering vastgestelde regels;
b) indien de heffingsplichtige het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar volume gebruikt of
vervuild hemelwater niet kan aantonen aan de hand van een verzegelde debietmeting voorzien
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van registratie, wordt de hoeveelheid hemelwater gelijkgesteld aan 800 l/m2 afspoelbare of
vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige aan de hand van de gegevens afkomstig van
het Koninklijk Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is dan 800 l/m2;
c) als de debietmeting met registratie bedoeld in a) geen betrekking heeft op het volledige jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar :
- voor de periode dat de hoeveelheid hemelwater werd gemeten : op basis van de tellerstanden
van deze periode;
- voor de periode waarvoor geen tellerstanden beschikbaar zijn wordt de overeenstemmende
hoeveelheid hemelwater vastgesteld overeenkomstig de bepaling van b) en op dagbasis
berekend.
De systemen voor registratie van het debiet, vermeld in deze paragraaf, die vóór 1 januari 2004
in gebruik zijn genomen, worden verzegeld door de Maatschappij. De overige
debietmeetsystemen worden bij de indienstneming verzegeld door de leverancier, de externe
installateur of een laboratorium als vermeld in artikel 35quinquies, § 2.

[AFDELING 7 VESTIGING EN INVORDERING VAN DE HEFFING
(ing. decr. 25 juni 1992, art. 44)]
Artikel 35octies. (... - Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
[§ 1. De in artikel 35quinquies bedoelde heffingsplichtige, met uitzondering van de in categorie
56 van de bijlage I bij deze wet bedoelde heffingsplichtige, is verplicht voor 15 maart van elk
heffingsjaar een aangifte bij de Maatschappij in te dienen met de nodige gegevens voor de
berekening van de vuilvracht.
Wanneer de heffingsplichtige overleden is of failliet verklaard na 1 januari van het heffingsjaar,
rust de verplichting tot aangifte in het eerste geval op zijn erfgenamen of legatarissen en in het
tweede geval op zijn curator.
§ 2. De heffingsplichtige die de in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar een eigen
waterwinning in gebruik neemt is verplicht dit aan de Maatschappij te melden binnen een termijn
van twee maanden te rekenen vanaf de datum dat hij over deze waterwinning beschikt.
De heffingsplichtige die ophoudt de beschikking te hebben over een eigen waterwinning is
verplicht dit aan de Maatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de
datum dat hij niet meer over deze waterwinning beschikt. (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1
januari 1992)]
[De Maatschappij bezorgt gegevens van de melding van ingebruikname van een
grondwaterwinning aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de
grondwaterwinning is gelegen (ing. decr. 20 december 1996, art. 38, I: 1 januari 1997)] [...
(geschr. decr. 7 mei 2004, art. 9, I: 1 april 2006)]
[§ 3. De aangifte en de melding worden gedaan volgens de modaliteiten vastgesteld door de
regering. (verv. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)] [De Vlaamse regering kan de
melding en de aangifte laten doen via het integraal milieujaarverslag, bedoeld in artikel 3.5.3. van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. (ing. decr. 6
februari 2004, art. 2, I: 1 maart 2004)]
[§ 4. De stukken, opgaven en inlichtingen die samen met de aangifte of de melding worden
ingediend, vormen een integrerend deel ervan.
De bij de aangifte gevoegde stukken moeten worden genummerd, gedagtekend en ondertekend.
Afschriften moeten éénsluidend met het oorspronkelijk stuk worden verklaard.
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§ 5. De gemeentelijke regies, intercommunales en alle andere maatschappijen die instaan voor
een openbare watervoorziening, verlenen hun medewerking en verstrekken aan de Maatschappij, uiterlijk op 1 maart van het heffingsjaar, alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn
voor de vestiging en de inning van de heffing. (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)]
[... (opgeh. decr. 24 december 2004, art. 75, I: 1 januari 2006)]
[§ 6. Zolang de innings- en invorderingsprocedure betreffende het heffingsjaar 1991 niet
afgesloten is, blijven de artikelen 35undecies, § 6, 35terdecies, § 2 en §§ 4-6 en 35quaterdecies,
§ 5 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 van kracht, ondanks de wijzigingen ingevoerd
bij decreet van 25 juni 1992 en later. (ing. decr. 8 juli 1997, art. 16, I: 1 juli 1997)]

Artikel 35octies/1.
Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".
(01/01/2018- ...)
§ 1. De heffingsplichtige die in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar een eigen
waterwinning in gebruik neemt, is verplicht dat aan de Maatschappij te melden binnen een
termijn van twee maanden vanaf de datum waarop hij van die waterwinning gebruikmaakt.
De heffingsplichtige die het gebruik van een eigen waterwinning stopzet, is verplicht dat aan de
Maatschappij te melden binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop die
waterwinning niet meer wordt gebruikt.
In geval van overschrijding van de termijn, vermeld in het tweede lid, wordt ongeacht de datum
van de stopzetting, vermeld in de melding, aangenomen dat de heffingsplichtige pas vanaf de
tweede maand vóór de datum van ontvangst van de melding de waterwinning niet meer gebruikt.
Tenzij de stopzetting reeds op een eerdere datum werd vastgesteld door de Maatschappij of de
toezichthouder bevoegd voor milieuhandhaving, of tenzij een eerdere datum van stopzetting
werd vastgelegd in de vergunning waarvoor er geen verdere exploitatie werd vastgesteld.
De melding wordt gedaan met het formulier dat de Maatschappij ter beschikking stelt.
§ 2. In geval van grondwaterwinning bezorgt de Maatschappij de gegevens van de melding van
ingebruikname aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de
grondwaterwinning zich bevindt.
§ 3. De heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, 2°, die in het jaar dat voorafgaat aan
het heffingsjaar, gedeeltelijk overschakelt op water, afgenomen van een openbaar
waterdistributienet, meldt dat aan de Maatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf
de datum dat hij over een aansluiting bij de openbare watervoorzieningsmaatschappij beschikt.
De heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, 3°, die in het jaar dat voorafgaat aan het
heffingsjaar, volledig overschakelt op water opgenomen uit een eigen waterwinning, meldt dat
aan de Maatschappij binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum dat hij uitsluitend
gebruikmaakt van een eigen waterwinning.

Artikel 35novies. (... - Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
[§ 1. De ambtenaren van de Maatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband
met de toepassing van de heffing zijn van rechtswege gemachtigd zowel bij de heffingsplichtige
als bij derden, alle inlichtingen te nemen, op te zoeken en in te zamelen die kunnen leiden tot de
juiste heffing ten laste van de heffingsplichtige. De heffingsplichtige alsmede elke derde die over
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de gevraagde inlichtingen beschikt, is verplicht deze inlichtingen te verstrekken op ieder verzoek
van deze ambtenaren.
§ 2. De ambtenaren van de Maatschappij belast met een controle of een onderzoek in verband
met de toepassing van de heffing zijn van rechtswege gemachtigd zowel bij de heffingsplichtige
als bij derden alle boeken, stukken en registers op te vragen die kunnen leiden tot de juiste
heffing van de heffingsplichtige. De heffingsplichtige alsmede elke derde die over de gevraagde
boeken, stukken of registers beschikt is verplicht deze voor te leggen op ieder verzoek van deze
ambtenaren. De ambtenaren kunnen de boeken, stukken en registers meenemen tegen afgifte
van een ontvangstbewijs.
§ 3. Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, ontdekt of bekomen door de in § 1 bedoelde
ambtenaar in het uitoefenen van zijn functie, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een
bestuursdienst van de Staat, met inbegrip van de parketten en griffies van de hoven en
rechtbanken, de administraties van de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies en de
gemeenten, alsmede de organismen en de openbare instellingen, kan door het Vlaamse Gewest
worden ingeroepen voor het opsporen van elke ingevolge dit decreet verschuldigde heffing.
§ 4. Heffingsplichtigen zijn gehouden aan de ambtenaren van de Maatschappij, voorzien van een
legitimatiebewijs getekend door (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)] [het hoofd van
het agentschap (verv. decr. 7 mei 2004, art. 10, I: 1 april 2006)] [van de Maatschappij en belast
met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing, tijdens de uren
dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend vrije toegang te verlenen tot hun bedrijfslokalen,
zoals fabrieken, werkhuizen en magazijnen, bergplaatsen en garages alsmede de als fabriek,
werkplaats of opslagplaats gebruikte terreinen en ruimtes, ten einde aan die ambtenaren de
mogelijkheid te verschaffen inlichtingen en bescheiden te verzamelen en vaststellingen te doen
die kunnen leiden tot een juiste heffing.(ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)]

Artikel 35decies. (... - Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
[§ 1. Overtredingen van de bepalingen van dit hoofdstuk of van de ter uitvoering ervan gegeven
regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de heffing of van een administratieve boete
aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, kunnen door de ambtenaren van de Maatschappij
bewezen worden volgens alle door het gemene recht toegelaten bewijsmiddelen, met
uitzondering van de eed.
§ 2. De vaststellingsverslagen opgesteld door de ambtenaren van de Maatschappij leveren
bewijs op van de gedane vaststellingen zolang het tegendeel niet is bewezen.(ing. decr. 25 juni
1992, art. 44, I: 1 januari 1992)]

Artikel 35undecies. (01/01/2011- ...)
§ 1. Wanneer de Maatschappij meent de aangifte of melding te moeten rechtzetten die door de
heffingsplichtige is ingediend binnen de in artikel 35octies, § 1 en § 2, bepaalde termijn en die
voldoet aan de vormvereisten, brengt zij hem de rechtzetting die zij voorstelt per aangetekend
schrijven ter kennis, met vermelding van de redenen die dit naar haar oordeel rechtvaardigen.
Het bericht van rechtzetting vermeldt de modaliteiten die de heffingsplichtige moet eerbiedigen
om het te beantwoorden.
§ 2. De heffingsplichtige kan zijn eventuele opmerkingen schriftelijk inbrengen binnen een termijn
van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het bericht van
rechtzetting. Deze termijn kan wegens wettige redenen worden verlengd.
De heffing mag niet voor het verstrijken van die, eventueel verlengde, termijn worden gevestigd,
behalve indien de rechten van de gewestelijke thesaurie wegens een andere oorzaak dan het
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verstrijken van de heffingstermijn in gevaar verkeren of indien de heffingsplichtige schriftelijk zijn
akkoord heeft gegeven met het bericht van de rechtzetting.

Artikel 35duodecies. (01/01/2011- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§ 1. De Maatschappij kan overgaan tot een heffing van ambtswege op grond van de gegevens
waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de heffingsplichtige nagelaten heeft:
1° ofwel, indien hij daartoe verplicht is, een aangifte of melding in te dienen binnen de in artikel
35octies, § 1 en § 2, bepaalde termijn;
2° ofwel de vormgebreken waarmee de aangifte is aangetast, te verhelpen binnen de termijn die
de Maatschappij hem hiervoor toekent;
3° ofwel in overeenstemming met artikel 35novies, § 1, van het decreet de gevraagde
inlichtingen te verstrekken of de bescheiden voor te leggen binnen de vastgestelde termijn;
4° ofwel zich te schikken naar de wettelijk voorgeschreven verplichtingen inzake het houden, het
uitreiken, het bewaren of het ter inzage voorleggen van boeken, stukken of registers; de
Maatschappij kan inzonderheid ook tot een heffing van ambtswege overgaan wanneer de
berekeningselementen van de heffing niet of onjuist werden ingeschreven in de boeken, stukken
of registers.
Bij de toepassing van artikel 35quater, § 3, kan de Maatschappij eveneens tot een heffing van
ambtswege overgaan.
§ 2. Voor de heffing van ambtswege wordt gevestigd, brengt de Maatschappij een bericht van
heffing van ambtswege per aangetekend schrijven ter kennis aan de heffingsplichtige. Dit bericht
vermeldt de redenen waarom de Maatschappij van die procedure gebruik maakt, de periode
waarop de heffing van ambtswege zal slaan, de gegevens waarop de heffing van ambtswege zal
steunen, en de wijze waarop deze gegevens zijn vastgesteld. Het bericht van heffing van
ambtswege vermeldt de modaliteiten die de heffingsplichtige moet eerbiedigen om het te
beantwoorden.
§ 3. Aan de heffingsplichtige wordt een termijn van één maand te rekenen van de derde werkdag
volgend op de verzending van het bericht van heffing van ambtswege toegestaan om zijn
eventuele opmerkingen schriftelijk in te brengen.
De heffing van ambtswege mag niet voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn
worden gevestigd, behalve indien de rechten van de gewestelijke thesaurie in gevaar verkeren
wegens een andere oorzaak dan het verstrijken van de heffingstermijn of indien de
heffingsplichtige schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven met het bericht van heffing van
ambtswege.
§ 4. De Maatschappij voegt bij elk bericht van heffing van ambtswege een vaststellingsverslag,
bedoeld bij artikel 35decies, § 2. Het vaststellingsverslag kan door de ambtenaar die het bericht
van aanslag van ambtswege ondertekent, worden medegedeeld door middel van een voor
éénsluidend verklaard afschrift van het origineel.
§ 5. Indien een heffing van ambtswege is gevestigd, behoort het aan de heffingsplichtige het
bewijs te leveren van het juiste bedrag van de verschuldigde heffing.

Artikel 35ter decies. (14/08/2017- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§1. De heffing, vastgesteld overeenkomstig artikel 35ter, wordt gevestigd uiterlijk op 31
december van het jaar volgend op het heffingsjaar. Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar
2005.
§ 2. In afwijking van de vorige paragraaf, kan een heffing of een aanvullende heffing worden
gevestigd gedurende vijf jaar vanaf 1 januari van het heffingsjaar in de gevallen waarin de
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heffingsplichtige nagelaten heeft tijdig een geldige aangifte in te dienen of een melding te doen
waartoe hij verplicht is overeenkomstig artikel 35octies, § 1 en 2 of wanneer de verschuldigde
heffing hoger is dan de heffing die gesteund is op de gegevens vermeld in de aangifte of
melding.
Indien in een proces-verbaal van overtreding onvergunde lozingen zijn vastgesteld, wordt voor
de jaren waarin de onregelmatigheden zich hebben voorgedaan, de in vorige lid bedoelde termijn
verlengd vanaf de datum van het proces-verbaal tot zes maanden na de datum waarop de
Maatschappij kennis krijgt van de definitieve gerechtelijke beslissing.
In afwijking van het eerste lid kan een heffing of een aanvullende heffing worden gevestigd
binnen twaalf maanden na de datum waarop:
1° het geschil over de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 16bis,
16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending, definitief is beslecht;
2° de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk aan de betrokken abonnee of persoon
bevestigt dat hem ten onrechte een bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in
artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water
bestemd voor menselijke aanwending, is aangerekend.
§ 3. Meerdere heffingen betreffende eenzelfde heffingsjaar kunnen lastens eenzelfde
heffingsplichtige worden gevestigd.
§ 4. De heffingen evenals de administratieve geldboeten en heffingsverhogingen verschuldigd
overeenkomstig dit hoofdstuk worden opgenomen in kohieren die worden medegedeeld aan de
met de inning en invordering belaste ambtenaren.
§ 5. De kohieren worden uitvoerbaar verklaard door de leidend ambtenaar van de Maatschappij
of de door hem gedelegeerde ambtenaar.
Zij worden op straffe van verval binnen de in § 1 en § 2 bepaalde termijn uitvoerbaar verklaard.
§ 6. De kohieren vermelden:
1° -1) voor de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35quater, § 1 :
a) waaraan een openbare watervoorzieningsmaatschappij waterverbruik in het Vlaamse Gewest
heeft gefactureerd betreffende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar : de naam en het adres
van facturatie;
b) die geen water hebben afgenomen van een openbare watervoorzieningsmaatschappij in het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar : de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke
personen; de naam en het adres van de rechtspersonen;
-2) voor de overige heffingsplichtigen : de naam, de voornaam en het adres van de natuurlijke
personen; de naam en het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersonen;
-3) indien de natuurlijke persoon, vermeld in punt 1) of 2), is overleden, wordt de aanslag
ingekohierd op de naam van de overleden persoon voorafgegaan van het woord « Nalatenschap
» en eventueel gevolgd door de aanduiding van de persoon of personen die zich aan de
Maatschappij hebben bekendgemaakt als erfgenaam of legataris;
2° de verwijzing naar deze wet;
3° het bedrag van de heffing en het heffingsjaar waarop zij betrekking heeft;
4° het artikelnummer;
5° de datum van uitvoerbaarverklaring;
6° de handtekening van de in § 5 bedoelde ambtenaar.
§ 7. De heffingsplichtige op wiens naam de heffing is ingekohierd ontvangt zonder kosten een
heffingsbiljet.
De verzending van het heffingsbiljet geschiedt op straffe van verval per post binnen zes
maanden te rekenen van de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier.
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Het heffingsbiljet bevat:
1° de datum van verzending van het heffingsbiljet;
2° de gegevens bedoeld in § 6, 1° tot 5°;
3° de belastingstermijn;
4° de termijn waarin een bezwaarschrift kan worden ingediend, de benaming en het juiste adres
van de instantie die bevoegd is om ze te vervangen.
§ 8. Op schriftelijk verzoek van een persoon die niet is opgenomen in het kohier, vermeld in
paragraaf 6, kan de Maatschappij de naam op het heffingsbiljet, vermeld in paragraaf 7, wijzigen.
Die persoon ontvangt dan een heffingsbiljet op zijn naam, met de vermelding dat dit nieuw
exemplaar met toepassing van die paragraaf wordt uitgereikt. In voorkomend geval is het
oorspronkelijke kohier uitvoerbaar tegen de persoon die er niet in opgenomen is en die de
naamswijziging heeft aangevraagd.

Artikel 35quater decies. (01/01/2010- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§ 1. Bij niet-aangifte of melding of bij niet tijdige aangifte of melding of in geval van onvolledige of
onjuiste aangifte of melding, bedoeld in artikel 35octies, wordt de heffing vermeerderd met een
heffingsverhoging. Deze heffingsverhoging wordt procentueel berekend op het verschil tussen de
heffing zoals berekend op basis van de elementen van de aangifte of melding en de door de
Maatschappij of rechtbank aangehouden heffing of bij ontstentenis van aangifte of melding op de
door de Maatschappij of rechtbank aangehouden heffing. De daartoe bevoegde ambtenaren
worden aangewezen door het Afdelingshoofd van de Maatschappij bevoegd voor de vestiging,
inning en invordering van de heffing.
§ 2. Het percentage van de heffingsverhoging bij niet-aangifte of melding of bij niet tijdige
aangifte of melding, bedoeld in § 1, wordt als volgt vastgelegd:
1°als de niet-aangifte of melding te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van
de heffingsplichtige: geen verhoging;
2°als de aangifte of melding niet binnen de termijn wordt ingediend, maar de heffingsplichtige
wel tijdig antwoordt op het bericht van ambtshalve heffing: verhoging van 10 %;
3°als de heffingsplichtige niet of niet tijdig antwoordt op het bericht van ambtshalve heffing:
verhoging van 50 %;
4°als de heffingsplichtige die niet valt onder de toepassing van artikel 35octies, § 1, ambtshalve
wordt belast overeenkomstig artikel 35quater, § 3, geen verhoging.
§ 3. Het percentage van de heffingsverhoging bij onvolledige of onjuiste aangifte of melding,
vermeld in § 1, wordt als volgt bepaald:
1°als de onvolledige of onjuiste aangifte of melding te wijten is aan omstandigheden
onafhankelijk van de wil van de heffingsplichtige: geen verhoging;
2°als de heffingsplichtige tijdig reageert op het bericht van rechtzetting: verhoging van 10 % op
het gedeelte bepaald in § 1;
3°als de heffingsplichtige niet of niet tijdig reageert op het bericht van rechtzetting: verhoging van
50 % op het gedeelte bepaald in § 1;
4°als uit de reactie van de heffingsplichtige blijkt dat de in de aangifte of melding opgegeven
gegevens juist zijn: geen verhoging.
§ 4. De ambtenaren van de maatschappij, bedoeld in § 1, kunnen een geldboete van 50 tot
1.250 euro opleggen voor elke overtreding van hoofdstuk IIIbis van deze wet evenals van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten.

Artikel 35quaterdecies bis. (... - ...)
[§ 1. Opschorting van betaling van de in de artikelen 35quater, § 1, 2°, en 35quinquies bedoelde
heffingen kan worden verleend voor de ingekohierde of in te kohieren heffingen met betrekking
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tot de jaren 1991 tot en met 1995.
§ 2. Voor het verkrijgen van de in § 1 bedoelde opschorting van betaling moet de
heffingsplichtige het bewijs leveren dat:
-het voortbestaan van de onderneming in gevaar wordt gebracht ingevolge het verschuldigd zijn
of het verschuldigd worden van de heffingen en ingevolge van de investeringsprogramma's die
de heffingsplichtige gedurende de periode 1991 tot en met 1995 heeft gerealiseerd of zal
aanvatten teneinde de vervuiling van de afvalwateren te saneren;
-de heffingsplichtige op het ogenblik van het verzoek zoals bedoeld in § 4 een
investeringsprogramma heeft aangevat of uitgewerkt met het oog op het saneren van de
vervuiling van de afvalwateren dat uiterlijk voor 1996 zal voltooid zijn.
§ 3. De heffingen waarvan de betaling wordt opgeschort, worden verhoogd met een interest
gelijk aan 1 procent per maand die verliep sinds het ingaan van de opschorting tot de volledige
betaling van de ingekohierde heffing en worden betaalbaar vanaf het derde jaar nadat het
saneringsprogramma bedoeld in § 2 is verwezenlijkt en ten laatste vanaf het jaar 1998. Zij
worden betaalbaar in jaarlijkse schijven gelijk aan de jaarlijkse ingekohierde heffingen waarvan
de betaling werd opgeschort.
§ 4. De heffingsplichtige kan een verzoek tot opschorting van betaling van de ingekohierde en in
te kohieren heffingen indienen bij de daartoe door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaar
van de Maatschappij. Het verzoekschrift moet schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed
zijn en vergezeld zijn van:
-een rapport van een onafhankelijk bedrijfsrevisor die met akkoord van de hierboven bedoelde
ambtenaar werd aangesteld, waaruit blijkt dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar
verkeert zoals bedoeld in § 2 en dat dit het rechtstreeks gevolg is van het verschuldigd zijn of
worden van de heffingen en van de investeringsprogramma's die de heffingsplichtige gedurende
de periode 1991 tot en met 1995 gerealiseerd heeft of zal aanvatten teneinde de vervuiling van
de afvalwateren te saneren;
-een rapport van een milieudeskundige erkend krachtens artikel 7, § 5 van het decreet van 28
juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van een onafhankelijk bedrijfsrevisor, dat de
bestaande, in uitvoering zijnde en/of geplande saneringsmaatregelen ter vermijding van de
vervuiling van de afvalwateren zowel op technisch als op financieel vlak evalueert, een prognose
geeft van de vuilvrachten in de vijf jaren volgend op het eerste jaar waarvoor uitstel van betaling
van de heffingen wordt gevraagd en waaruit blijkt dat na uitvoering van voormelde
saneringsmaatregelen de milieuheffingen het voortbestaan van de onderneming niet meer in
gevaar brengen.
Het verzoekschrift moet op straffe van verval bij de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde
ambtenaar per aangetekend schrijven worden ingediend uiterlijk binnen zes maanden na de
datum van verzending van het heffingsbiljet dat betrekking heeft op het eerste jaar waarvoor
opschorting van betaling wordt gevraagd, zonder dat de termijn evenwel minder dan zes
maanden mag bedragen vanaf de datum waarop deze bepaling in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
§ 5. De ambtenaar van de Maatschappij bedoeld in § 4, neemt een beslissing binnen zes
maanden vanaf de datum van verzending van het verzoekschrift.
Bij het onderzoek van het verzoekschrift kan de in § 4 bedoelde ambtenaar zich laten bijstaan
door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.
De in § 4 bedoelde ambtenaar of de door hem gedelegeerde ambtenaar kan bij de
heffingsplichtige alle onderzoekingen verrichten en de heffingsplichtige verzoeken alle stukken
voor te leggen of te verstrekken, die nuttig kunnen zijn om over de aanvraag te beslissen en in
het bijzonder om vast te stellen of de voorwaarden vermeld in § 2, vervuld zijn.
Indien de in het vorige lid bedoelde bijkomende inlichtingen worden gevraagd of onderzoekingen
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worden verricht, wordt de termijn waarbinnen over het verzoekschrift moet worden beslist met
drie maanden verlengd op voorwaarde dat de indiener van het verzoekschrift hiervan door de in
§ 4 bedoelde ambtenaar bij een met redenen omkleed aangetekend schrijven wordt ingelicht.
De beslissing van de in § 4 bedoelde ambtenaar betreffende het verzoekschrift wordt met
redenen omkleed en bepaalt het jaar vanaf hetwelke de opgeschorte heffingen verschuldigd
worden. Zij wordt aan de indiener van het verzoekschrift ter kennis gebracht per aangetekend
schrijven. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de in het eerste lid bedoelde termijn,
eventueel verlengd met toepassing van het vorige lid, wordt het verzoekschrift geacht te zijn
ingewilligd.
De opschorting neemt een aanvang vanaf de datum van de betekening van het besluit waarin de
opschorting wordt verleend of na het verlopen van binnen de in het eerste lid bepaalde termijn,
eventueel verlengd met de in het vierde lid bepaalde termijn, in het geval dat nog geen beslissing
werd genomen.
§ 6. Op eigen verzoek kan de heffingsplichtige vervroegd afzien van de opschorting. Dit verzoek
dient te worden gericht aan de ambtenaar van de Maatschappij daartoe door de Vlaamse
Regering aangewezen. De opschorting houdt op vanaf de volledige betaling van de ingekohierde
heffing verhoogd met de intresten. (ing. decr. 22 december 1993, art. 42, I: 1 januari 1994)]

Artikel 35quinquies decies. (01/03/2016- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§ 1. De persoon op wiens naam de heffing is ingekohierd alsmede zijn echtgenoot op wiens
goederen het heffingsbiljet wordt ingevorderd, kan tegen de gevestigde heffing, verhogingen en
boeten een bezwaarschrift indienen bij de leidend ambtenaar of de door hem gedelegeerde
ambtenaar van de Maatschappij. In dit bezwaarschrift kan tevens om uitstel of spreiding van
betaling van de heffing en vrijstelling of vermindering van de eventueel opgelegde administratieve geldboete of heffingsverhoging worden verzocht.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden gedaan, gemotiveerd zijn, en moet op straffe van
verval worden verzonden naar of overhandigd aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar of
zijn gedelegeerde, binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag
volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd of vanaf de
datum van kennisgeving van het heffingsbiljet. Bij het overhandigen van het bezwaarschrift aan
de in het eerste lid bedoelde ambtenaar, of zijn gedelegeerde, geeft deze een ontvangstbewijs
af.
§ 2. De leidend ambtenaar van de Maatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar doet
als administratieve overheid uitspraak over het bezwaarschrift. De ambtenaar kan de betwiste
heffing noch de opgelegde administratieve geldboete noch de opgelegde heffingsverhoging
vermeerderen. De beslissing van de ambtenaar wordt met redenen omkleed en aan de indiener
van het bezwaarschrift ter kennis gegeven per aangetekend schrijven. De beslissing vermeldt de
wijze waarop tegen deze beslissing in rechte kan worden opgekomen.
§ 3. Wanneer een aanslag nietig verklaard is door de in § 2 bedoelde ambtenaar omdat hij niet
gevestigd is overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de
verjaring, kan de Maatschappij, zelfs wanneer de termijnen bedoeld in artikel 35ter decies, § 1 en
§ 2, reeds verstreken zijn, op naam van dezelfde heffingsplichtige, op grond van dezelfde
heffingselementen of op een gedeelter ervan, een nieuwe aanslag vastigen binnen drie maanden
vanaf de datum waarop de beslissing van deze ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden
gebracht.

Artikel 35sexies decies. (... - ...)
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[De in artikel 35quinquies decies, § 1, bedoelde ambtenaar is tevens bevoegd om, in bijzondere
gevallen, onder door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling te verlenen voor al de
nalatigheidsinteresten of voor een deel ervan.(ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)]

Artikel 35septies decies. (14/08/2017- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)
§ 1. In zoverre dit hoofdstuk en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken,
zijn de regels betreffende de vestiging, de invordering, de geschillen, de subsidiaire aanslag, de
verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de
verjaring inzake rijksinkomstenbelastingen, mutatis mutandis van toepassing op de in dit
hoofdstuk bedoelde heffingen, geldboeten en heffingsverhogingen.
§ 2. Een bezwaarschrift indienen of een vordering in rechte instellen, verhindert niet dat de
aanslag en de eventueel verschuldigde geldboete of heffingsverhoging worden ingevorderd als
ze als een zekere en vaststaande schuld kunnen worden beschouwd onder de voorwaarden
vermeld in artikel 410 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Onverminderd de
toepassing van artikel 414, § 2, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen schort de indiening
van een bezwaarschrift evenmin het lopen van de nalatigheidsintresten op.
§ 3. De wettelijk hypotheek kan gevestigd worden op al de in het Vlaamse Gewest gelegen en
daarvoor vatbare goederen die toebehoren aan de persoon op wiens naam de aanslag is ingekohierd. De wettelijke hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de door de regering
aangewezen ambtenaar van de Maatschappij.

[AFDELING 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN (ing. decr. 25
juni 1992, art. 44)]
Artikel 35octies decies. (... - ...)
[§ 1. Elke rechtspersoon die op 1 januari 1991 exploitant was van een in het Vlaamse Gewest
gelegen zuiveringstechnisch werk waarin afvalwater van de openbare riolering werd behandeld
wordt vanaf het heffingsjaar 1991 vrijgesteld van de heffing ingesteld bij artikel 69 van het
decreet van 21 december 1990.
§ 2. Elke heffingsplichtige die voor de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk de
beschikking had over een eigen waterwinning, is verplicht dit éénmalig voor 1 september 1992
aan de Maatschappij te melden.
§ 3. De bepalingen van artikel 35quinquies, § 2, en 35sexies, § 4, treden in werking op 1 juni
1992.
§ 4. In afwijking van het in artikel 35octies, § 1, bepaalde moet de aangifte voor het heffingsjaar
1992 gebeuren uiterlijk voor 1 augustus 1992. (ing. decr. 25 juni 1992, art. 44, I: 1 januari 1992)]

Artikel 35novies decies. (... - ...)
[Art. 35quinquies decies, §§ 1 en 2, is eveneens van toepassing op de bezwaren die, op de dag
van de bekendmaking van het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2001 in het Belgisch Staatsblad, aanhangig zijn bij de (ing. decr. 22
december 2000, art. 14, I: 1 januari 2001)] [algemeen directeur (verv. decr. 7 mei 2004, art. 11, I:
1 april 2006)] [van de Maatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar.
De rechtsgedingen waarover op 1 januari 2001 nog geen definitieve uitspraak is gedaan, worden
afgehandeld volgens de procedure die geldig was op het tijdstip waarop het geding aanhangig
werd gemaakt. Wanneer de beroepstermijn bedoeld in artikel 35quinquies decies, § 3, vierde lid,
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zoals die bepaling luidde voorleerd ze werd gewijzigd bij het decreet van 22 december 2000
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001, niet verstreken is op 1 januari
2001, kan de in artikel 1385decies van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vordering worden
ingesteld, binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met
berekking tot het bezwaarschrift. (ing. decr. 22 december 2000, art. 14, I: 1 januari 2001)]

Artikel 35vicies. (01/01/2014- ...)
§ 1. Het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 45, 51.a en 51.b,
vermeld in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënten:
- 0,7 voor het heffingsjaar 2003;
- 0,775 voor het heffingsjaar 2004;
- 0,850 voor het heffingsjaar 2005 en volgende.
§ 2. Het bedrag van de heffing, zoals bepaald in artikel 35ter, wordt voor de sectoren 57, zoals
omschreven in de bijlage bij deze wet, vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten :
- 0,957 voor het heffingsjaar 2006;
- 0,828 voor het heffingsjaar 2007;
- 0,720 voor het heffingsjaar 2008;
- 0,686 voor het heffingsjaar 2009 en volgende.
§ 3. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de vuilvracht Nv, zoals bepaald in artikel
35quinquies en artikel 35septies, vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten :
0 voor de heffingsjaren 2013 en 2014;
0,33 voor het heffingsjaar 2015;
0,66 voor het heffingsjaar 2016;
1 voor het heffingsjaar 2017 en volgende.
§ 4. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt voor de sectoren 07, 19a, 19b, 39, 41, 45, 49, 51a,
53a en 53b de vuilvracht N, wanneer deze bepaald wordt overeenkomstig artikel 35septies,
verminderd met :
[(N1+N2+N3+Nk)oc - (N1+N2+N3+Nk)oc,2012] x B
Waarbij :
(N1+N2+N3+Nk)oc : de vuilvracht, zijnde de som van N1, N2 , N3 en Nk, bepaald overeenkomstig
artikel 35septies voor het betrokken heffingsjaar;
(N1+N2+N3+Nk)oc,2012: de vuilvracht, zijnde de som van N1, N2 , N3 en Nk, bepaald overeenkomstig
artikel 35septies voor het heffingsjaar 2012;
B : overgangscoëfficiënt die gelijk is aan :
1 voor de heffingsjaren 2013 en 2014;
0,66 voor het heffingsjaar 2015;
0,33 voor het heffingsjaar 2016;
0 voor het heffingsjaar 2017 en volgende;
De heffing kan in geen geval negatief worden.
§ 5. In de bestaande saneringscontracten worden de bepalingen met betrekking tot de
vergoeding V, de korting en de specifieke exploitatiekosten, met name de forfaitaire
kostenaanrekening ter correctie van verdunning of verhoudingen goede verwerkbaarheid door
middel van koolstofbron-dosering en of chemicaliën-dosering, vanaf het heffingsjaar 2015 van
rechtswege geschrapt.

Artikel 35viciessemel. (... - ...)
[De bepalingen van artikel 32quater, § 1, 8°en 9°, artikel 35ter, §§ 6 en 7, artikel 35terdecies, §
2, derde lid treden in werking op 1 januari 2005. (ing. decr. 24 december 2004, art. 78, I: 1
januari 2005)]
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HOOFDSTUK IV CONTROLE EN STRAFBEPALINGEN
Artikel 36. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 28 juni 1985, art. 41, I: 1 september 1991)]

Artikel 37. (01/01/2014- ...)
...

Artikel 38. (01/01/2014- ...)
...

Artikel 39. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 28 juni 1985, art. 41, I: 1 september 1991)]

Artikel 40. (01/01/2014- ...)
...

Artikel 41. (01/01/2014- ...)
§ 1. Voor deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan verlopen het toezicht, het onderzoek, de
vaststelling en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieumisdrijven, alsook het nemen van
bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen, volgens de regels, vermeld in titel XVI,
hoofdstuk III tot en met VII, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, tenzij het uitdrukkelijk anders wordt bepaald in paragraaf 2.
§ 2. Voor hoofdstuk IIIbis en de uitvoeringsbesluiten ervan geldt in afwijking van paragraaf 1 het
volgende:
1° onverminderd de bevoegdheden van andere toezichthoudende ambtenaren die zijn
aangewezen krachtens paragraaf 1, oefenen de ambtenaren van de Maatschappij, bevoegd voor
de controle of het onderzoek, vermeld in artikel 35novies van deze wet, voor de toepassing van
de heffing, hun toezichtsopdrachten uit volgens de regels, vermeld in dit hoofdstuk en de
uitvoeringsbesluiten ervan;
2° de bepalingen van titel XVI, hoofdstuk IV, afdeling IV, en hoofdstuk VI, van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zijn niet van toepassing op de
overtredingen van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan. Die overtredingen worden
bestraft conform artikel 35quaterdecies van deze wet.

Artikel 42. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 28 juni 1985, art. 41, I: 1 september 1991)]

HOOFDSTUK V OVERGANGS-, WIJZIGINGS- EN
OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 43. (... - ...)
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[De overgangsmaatregelen bedoeld in dit hoofdstuk houden op gevolg te hebben op de datum
door de Koning bepaald bij een in Ministerraad overlegd besluit en ten laatste op 30 april 1982.
(verv. W. 22 mei 1979, art. 1, I: 1 mei 1979)]

Artikel 44. (... - ...)
§ 1. Met afwijking van artikel 5 bepaalt de Koning binnen welke termijn de vóór de
inwerkingtreding van deze wet bestaande lozingen van afvalwater moeten geschieden volgens
de besluiten en reglementen genomen krachtens artikel 3, § 1, en of er voor deze lozingen
eventueel een nieuwe vergunning vereist is.
Nochtans, voor de normale lozingen van huisafvalwater door middel van afwateringen welke in
gebruik genomen werden vóór de inwerkingtreding van deze wet, wordt de door deze wet
opgelegde vergunning geacht te zijn verleend.
§ 2. Zolang de directeurs van waterzuiveringsmaatschappijen niet zijn aangewezen, worden de
vergunningen die zij krachtens artikel 5 moeten verstrekken, afgegeven door de bevoegde
ambtenaar van de dienst "zuivering van afvalwaters" bij het Ministerie van Volksgezondheid.

Artikel 45. (... - ...)
Bij een met redenen omkleed koninklijk besluit kunnen, in afwijking van de krachtens artikel 3, §
1, genomen algemene reglementen, lozingen worden toegestaan voor een door de Koning te
bepalen termijn.

Artikel 46. (... - ...)
Voor de toepassing van artikel 10, § 1, 1°, a, doen de openbare besturen, de instellingen van
openbaar nut, de intercommunale verenigingen aan de opgerichte maatschappij afstand van de
zuiveringsstations die in bedrijf of in opbouw zijn, alsmede van de installaties die nodig zijn voor
hun werking.
Deze afstand sluit in zich overdracht aan de maatschappij, van de rechten en verplichtingen van
de afstanddoende partij ontstaan door de voltooide of aan de gang zijnde bouwwerken of de
exploitatie van de installaties.
Het exploitatiepersoneel van de afstanddoende partij kan door de maatschappij worden
overgenomen en in dienst gehouden; het blijft in dat geval zijn vroeger geldelijk statuut genieten
indien dit gunstiger is.
Indien dit personeel geheel of gedeeltelijk niet aan de maatschappij wordt overgedragen en dus
beschikbaar wordt gesteld of ontslagen, is de maatschappij gehouden tot het betalen aan de
afstanddoende partij van een vergoeding bestemd om de op deze partij rustende kosten te
dekken.
De Koning bepaalt de modaliteiten en algemene voorwaarden van de verrichtingen bedoeld in de
vorige leden. Bij het bepalen van de regels betreffende het ramen van de waarde der installaties
wordt rekening gehouden met het eventueel aandeel van de Staat in de financiering van de
bouwkosten.

Artikel 47. (... - ...)
Binnen drie maanden na de eerste algemene vergadering van elke maatschappij stelt de Staat
een bedrag van tien miljoen frank te harer beschikking als bedrijfskapitaal.
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Artikel 48. (... - ...)
(niet opgenomen)
(Wijzigt artikel 19 van de hypotheekwet van 16 december 1851)

Artikel 49. (... - ...)
(niet opgenomen)
(Heft de wet van 11 maart 1950 op de bescherming van de wateren tegen verontreiniging op)
De besluiten en reglementen genomen ter uitvoering van de wet van 11 maart 1950 blijven
echter van kracht tot de dag waarop zij door de Koning uitdrukkelijk worden opgeheven.

Artikel 50. (... - ...)
De bepalingen van deze wet treden in werking op de data die de Koning bepaalt en ten laatste
drie jaar na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

BIJLAGE (14/08/2017- 31/12/2017)
BIJLAGE

Nr. Aard hoofdactiviteit
1
2
3

4

5.a
5.b
6
7
8.a
8.b
9
10
11
12
13

Grondslag waarop de
omzettingscoëfficiënt C1
C1 betrekking heeft
1 000 kg aardappelen 1,44

Aardappelmeelfabrieken
Aardappelverwerking met
1 000 kg aardappelen 0,87
bakproces
Aardewerk, asbestcement-, glas-,
kalksteen-, asbest-, cement-,
1 m3 gebruikt water
0,007
baksteen-, en betonfabriek
Autorevisiewerkplaatsen,
werkplaatsen voor tram en spoor,
1 m3 gebruikt water
0,05
garages, spuiterijen en
transportbedrijven
a) Bierbrouwerijen
1 000 kg bier
1,33
b) idem bij terughouden van hop en
1 000 kg bier
0,34
bostel
Niet elders genoemde
1 m3 gebruikt water
0,038
voedingsmiddelen
Cacao-, chocolade-, suikerwerk- en
1 m3 gebruikt water
0,130
honingfabrieken
Chemische industrieën :
a) minerale scheikunde en
1 m3 gebruikt water
0,300
transformatie activiteiten
1 m3 gebruikt water
0,600
b) organische scheikunde
Destilleerderijen
1 m3 gebruikt water
0,06
1 000 kg bruto gewicht
Destructiebedrijven
te destructeren
1,1
materiaal
Dorserijen van erwten en
1 000 kg
0,034
capucijners
uitgangsproduct
3
Elektriciteitscentrales
1 m gebruikt water
0,02
3
Emailleerderijen
1 m gebruikt water
0,04
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C2

C3

Cv

Cx

0,001

0,009

0

0,622

0,001

0,009

0

0,622

0,005

0,009

0

0,021

0,023

0,009

0

0,082

0,001
0,001

0,009
0,009

0,001

0,009

0,006

0,01

0,010
0,002

0,012
0,010

0,005 0,327
0
0,612

0,001

0,009

0

0,070

0,023

0,009

0

2,234

0,001

0,009

0

0,048

0,002
0,023

0,009
0,009

0,008 0,039
0
0,072

0
0,127
0,074
0,009
0,048
0,006
0,137
0,011
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1 000 kg appelen,
peren, aardbeien
1 000 kg kersen,
bramen, bessen en
overige zachte
vruchten
1 m3 gebruikt water
1 000 kg
uitgangsproduct
1 000 kg melasse

1,02
0,73

0,001
0,001

0,009
0,009

0,006 0,341
0,341
0,006

0,04

0,023

0,009

0

0,072

1,10

0,001

0,009

0

0,030

9,3

0,001

0,009

0

0,922

1 m3 gebruikt water

0,04

0,013

0,009

0

0,062

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruik water

0,154
0,072

0,004
0,003

0,037
0,011

0
0

0,195
0,086

20 Groentewasserijen

1 000 kg wortelen
1 000 kg zilveruien

0,13
0,23

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

0,412
0,412

Horeca :
a) hotels, motels restaurants,
21.a jeugdherbergen en cafés
21.b b) pensions, bungalowparken,
campings, pretparken en
diergaarden

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,02
0,02

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

0,030
0,030

Fruitconservenfabrieken (incl.
14
jamfabrieken)

15 Galvaniseerfabrieken
16 Gasfabrieken
17 Gist- en spiritusfabrieken
Grafische en andere
18 papierverwerkende en
kartonverwerkende bedrijven
Groenteconservenbedrijven :
19.a
a) aardappelbedrijven
19.b
b) groentebedrijven

1 000 kg
uitgangsproduct
Huiden en vellen :
1 000 kg
22.a
6,9
0,003
0,009
0,013 0,169
a) chroomleerlooierijen
uitgangsproduct
22.b
7
0,002
0,009
0
0,720
b) plantaardige leerlooierijen c)
1 000 kg
22.c
10
0,002
0,009
0
0,263
witleerlooierijen
uitgangsproduct
22.d
10
0,002
0,009
0
0,091
d) pelsbereiding bedrijven e)
1 000 kg
22.e
20
0,002
0,009
0
0,263
zeemleerlooierijen
uitgangsproduct
1 000 kg
uitgangsproduct
Ijzerbeitserij extra per voor geloosd 1 m3 gebruikt water
0,004
23
0,023
0,009
0
0,074
ijzer
1 000 kg geloosd ijzer 3,30
24 Kaarsfabrieken en wasblekerijen 1 m3 gebruikt water
0,010
0,001
0,009
0
0,020
25 Keramische industrie
1 m3 gebruikt water
0,011
0,005
0,009
0
0,025
26 Laboratoria
1 m3 gebruikt water
0,035
0,002
0,009
0
0,046
27 Lak- en verffabrieken
1 m3 gebruikt water
0,370
0,008
0,009
0,006 0,393
a) pluimveebedrijven
28.a
1 m3 gebruikt water
0,015/50 0,001/50 0,009/50 0
0,001
b) varkenshouderijen c)
28.b
1 m3 gebruikt water
0,015/20 0,001/20 0,009/20 0
0,001
rundveebedrijven
28.c
1 m3 gebruikt water
0,015/10 0,001/10 0,009/10 0
0,003
d) veehouderijen niet in sub a, b en
28.d
1 m3 gebruikt water
0,015/5 0,001/5 0,009/5 0
0,005
c begrepen
28.e
1 m3 gebruikt water
0,015/100 0,001/100 0,009/100 0
0,000
e) overige bedrijven
29 Lijmfabrieken
1 000 kg beenderlijm 3,7
0,001
0,009
0
0,610
1 000 l gefabriceerd
30 Limonadefabrieken en bottelarijen
0,12
0,001
0,009
0
0,110
product
Margarine vet- en
1 000 kg ruwe oliën en
spijsoliefabrieken indien
vetten
0,7
0,001
0,009
0
1,457
31
uitsluitend olie wordt gewonnen 1 000 kg gefabriceerd 0,06
0,001
0,009
0
1,457
door het persen van zaden
product
Metaalindustrie (mechanisch
32 bewerken, verzinken en non-ferro 1 m3 gebruikt water
0,028
0,023
0,009
0,005 0,065
beitsen)
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33 Metallurgische industrie
34 Mouterijen
35 Papierindustrie

1 m3 gebruikt water
1 000 kg gerst
1 000 kg papier

0,010
0,16
1,6

0,023
0,001
0,001

0,009
0,009
0,009

36 Parfum- en cosmeticafabrieken

1 m3 gebruikt water

0,026

0,001

0,009

37 Pindabranderijen

0,75

0,001

0,009

0

0,048

38
39
40

0,010
0,1756
0,012

0,001
0,0151
0,002

0,009
0,0456
0,009

0
0
0

0,020
0,236
0,023

0,0953

0,0091

0,0484

0

0,153

3

0,001

0,009

0

1,551

4,9

0,001

0,009

0

0,692

0,27
0,027

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

0,284
0,284

0,042
0,58

0,004
0,012

0,008
0,009

2,43

0,001

0,009

0
0,052
0
0,601
0,770
0,006

3,3

0,001

0,009

0

0,048

0,1103

0,0037

0,0423

0

0,156

1 m3 gebruikt water

0,014

0,002

0,009

0

0,025

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,031
0,08

0,006
0,001

0,003
0,009

0
0

0,040
0,090

1 000 kg zeep

0,55
3,1

0,001

0,009

0

0,859

41
42
43
44
45
46

1 000 kg
uitgangsproduct
Plastiekverwerkende nijverheid
1 m3 gebruikt water
Pluimveeslachterijen
1 m3 gebruikt water
Poets- en smeermiddelen fabrieken 1 m3 gebruikt water
Slachthuizen (excl.
1 m3 gebruikt water
vleeswarenverwerking)
1 000 kg
Stijfsel- en zetmeelfabrieken
uitgangsproduct
Strokartonfabrieken
1 000 kg karton
Suikerfabrieken en
suikerbietenrasperijen indien
1 000 kg suikerbieten
uitsluitend afvalwater van de
1 000 kg suikerbieten
condensoren wordt geloosd
Textielfabrieken
1 m3 gebruikt water
Vatenwasserijen
1 m3 gebruikt water

47 Visconservenfabrieken
48 Vismeelfabrieken
49 Vleeswarenbedrijven
Vulcaniseerinrichting,
50 gummiwaren, kabel- en
kunstleerfabrieken
Wasserijen, met uitzondering van
wassalons :
51.a
a) natwasserijen
51.b
b) chemische wasserijen en
droogkuis
Zeepfabrieken indien onderloog
52
geloosd wordt te verhogen met :

1 000 kg verse vis
1 000 kg
uitgangsproduct
1 m3 gebruikt water

0
0,042
0
0,093
0
0,692
0,036
0,018

1 m gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,089
0,052

0,002
0,001

0,009
0,013

54 Zwembadinrichtingen
1 m3 gebruikt water
Niet elders genoemde
55
1 m3 gebruikt water
bedrijfsactiviteiten
Lozingen uit huishoudelijke
56
1 m3 gebruikt water
activiteiten
- Ziekenhuizen
- de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende en
gesubsidieerde voorzieningen in de
Bijzondere Jeugdbijstand en de
57 Gemeenschapsinstellingen voor
1 m3 gebruikt water
Bijzondere Jeugdzorg
- de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende en
gesubsidieerde residentiële
voorzieningen binnen het algemeen

0,006

0,001

0,001

0,011 0,100
0,066
0,006
0
0,008

0,017

0,001

0,009

0,008 0,035

0,015

0,001

0,009

0

0,025

0,017

0,001

0,009

0

0,027

Zuivelindustrie
53.a
a) niet gesaneerde bedrijven b)
53.b
gesaneerde bedrijven

3
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welzijnswerk
- de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende en
gesubsidieerde centra integrale
gezinsondersteuning
- erkende en gesubsidieerde
kinderdagverblijven en de centra
voor kinderzorg en
gezinsondersteuning
- erkende Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg en erkende
psychiatrische ziekenhuizen,
psychiatrische verzorgingstehuizen
en initiatieven voor beschut wonen
- door de Vlaamse Gemeenschap
erkende rusthuizen en de erkende
serviceflatsgebouwen en
woningcomplexen met
dienstverlening zonder individuele
facturatie
- door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
erkende semi-residentiële en
residentiële voorzieningen, met
inbegrip van de werkvormen
beschermd en zelfstandig wonen.
- Onderwijsinstellingen
Bronbemalingen die technisch
noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van bouwkundige
werken of de aanleg van openbare
58
1 m3 gebruikt water
nutsvoorzieningen als vermeld in
indelingsrubriek 53.2 van de
indelingslijst van titel II van het
VLAREM
59 Sanitair afvalwater
1 m3 gebruikt water

0,0017

0,0001

0,0009

0

0,0027

0,017

0,001

0,009

0

0,027

Voor de toepassing van de nummering 53 wordt onder een gesaneerde zuivelfabriek verstaan
een zuivelfabriek waarin goede voorzieningen ter beperking van de vervuilingsgraad zijn
getroffen, als het opvangen van drupmelk, het terughouden van het bezinksel uit het
boterwaswater, het opvangen van de perswei, het voorkomen van lekverliezen en dergelijke.
Voor de toepassing van de nummeringen die als grondslag « 1 m3 gebruikt water » vermelden
wordt onder aantal m3 gebruikt water verstaan de hoeveelheid gedurende het jaar voorafgaand
aan het heffingsjaar verbruikte water Q verminderd met het koelwater K zoals gedefinieerd in
artikel 35quinquies, § 1, van dit decreet.

BIJLAGE 2. (... - ...)
[... (opgeh. decr. 21 december 1994, art. 16, I: 1 januari 1995)]
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