
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 98/35324]N. 98 — 656
3 MAART 1998. — Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van

de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening
ten behoeve van de bepaling van de heffing op de winning van grondwater

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, gewijzigd bij de
decreten van 20 december 1996 en 19 december 1997, inzonderheid op artikel 28sexies, § 2, ingevoegd bij het decreet van
20 december 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 december 1997;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het aangifteformulier dringend

moet worden vastgesteld omdat de aangifte van de opgepompte hoeveelheden grondwater voor het vaststellen van de
heffing dient te gebeuren vóór 15 maart van elk jaar;

Gelet op de wetten van de Raad van State gegeven op 2 februari 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De aangifte van de opgepompte en gewonnen hoeveelheid grondwater, niet bestemd voor de openbare
drinkwatervoorziening, waarop overeenkomstig artikel 28ter van het decreet van 24 januari 1984 houdende
maatregelen inzake het grondwaterbeheer een heffing verschuldigd is, gebeurt op een formulier waarvan het model is
vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde aangifte wordt aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de
directeur-generaal van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of zijn gemachtigde op het adres van
de afdeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en
Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het waterbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 maart 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

Nota’s betreffende de bijlage bij dit besluit :

(1) Voor rechtspersonen adres van de maatschappelijke zetel.
(2) Vak voorbehouden aan de administratie.
(3) Eén lijn per « één enkele grondwaterwinning ».
(4) Exploitatiezetel van de grondwaterwinning.
(5) Nummer volgens tabel in deel B van dit aangifteformulier; indien meerdere debietmeters per grondwaterwin-

ning, gelieve één lijn per debietmeter in te vullen.
(6) Begin- en einddatum van de periode waarbinnen met dezelfde debietmeter ononderbroken gemeten werd, elke

wijziging aangegeven (b.v. : vervanging, ijking, herstelling, ... van de debietmeter). De som van de aangegeven periodes
dient het volledige kalenderjaar te omvatten.

(7) Berekening overeenkomstig artikel 28quater, § 2, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen
inzake het grondwaterbeheer.

(8) Nummer(s) van de grondwaterwinningen volgens tabel in deel B van dit aangifteformulier.
(9) Het totale volume moet gelijk zijn aan de som van de aangegeven debieten in deel C.1 en deel C.2 van dit

aangifteformulier.
(10) Volgens de bijlage bij het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

(bijlage gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 1997, blzn.. 35240-35241).
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Bijlage

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheid grondwater
niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening voor het heffingsjaar...

(Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 houdende vaststelling van de modaliteiten
voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de openbare
drinkwatervoorziening, ten behoeve van de bepaling van de heffing op de winning van grondwater)

Formulier uiterlijk op 15 maart van het heffingsjaar aangetekend op te sturen naar, of tegen ontvangstbewijs af te
geven aan de directeur-generaal van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
A. Identificatie van de heffingsplichtige (1)

Naam:

Straat: Nr.: Busnr.:

Postnummer: Gemeente:

BTW-nummer M-dossiernummer (2)

B. Gegevens van de heffingsplichtige grondwaterwinning(en) (3)

Grondwaterwinning
Ligging
Postnummer, Gemeente, Straat-
naam, Huisnummer (4)

E-dossiernummer (2)

1

2

3

4

5

6

7

8

C. In het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater

C.1. Hoeveelheden grondwater die werden gemeten door debietmeters

debietmetingen

Grondwater-
winning (5)

Merk-
en serienummer
debietmeter

Begindatum (6)
en tellerstand

(A)

Einddatum (6) en
tellerstand

(B)

Opgepompte
hoeveelheid (m3)

(= B - A)

Gewonnen
hoeveelheid
per grond-
wa t e rw i n -
ning

Totaal :
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C.2. Hoeveelheden grondwater die niet werden gemeten door debietmeters

Grondwaterwinning (5) Opgepompte of gewonnen
hoeveelheden (m3)

Wijze waarop
dat volume bepaald werd (7)

Totaal :

D. Grondwaterwinningseenheid

D.1. Eén milieutechnische eenheid

Vak in te vullen als het grondwater van de in tabel B vermelde grondwaterwinningen
bestemd is voor één milieutechnische eenheid, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2 van titel II
van het VLAREM

Milieutechnische
eenheid (adres
exploitatiezetel)

Grondwater-
winning(en) (8)

Totaal van de
gewonnen of
opgepompte
hoeveelheden
grondwater
(m3) (9)

Nummering
hoofdactiviteit (10)

E-dossiernummer
(2)

D.2. Meerdere milieutechnische eenheden

Vak in te vullen als het grondwater van de in tabel B vermelde grondwaterwinningen
bestemd is voor meerdere milieutechnische eenheden, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2 van
titel II van het VLAREM

Milieutechnische
eenheid (adres
exploitatiezetel)

Grondwater-
winning(en) (8)

Aandeel van de in
deel C aangegeven
debieten (m3)

Nummering hoofd-
activiteit (10)

E-dossiernummer
(2)

Totaal (9)

Aantal bijlagen :
(De bij de aangifte gevoegde stukken moeten worden genummerd, gedagtekend en ondertekend. Afschriften

moeten eensluidend met het oorspronkelijke stuk worden verklaard.)
Naam contactpersoon :
Tel. :
Fax :
Voor waar en echt verklaard,
Plaats : Datum :
Handtekening :
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998, houdende vaststelling van

de modaliteiten van aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de
openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing op de winning van grondwater.

Brussel, 3 maart 1998.
De minister-president van de Vlaamse regering,

L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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