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Vrijstelling afvalwaterheffing: 
heffingsbiljet en attest samen opsturen

Elke burger moet in principe afvalwaterheffing betalen. OCMW-cliënten krijgen
evenwel vrijstelling. Heffingsplichtigen die op 1 januari van het heffingsjaar genie-
ten van het leefloon of het levensminimum (d.i. financiële steun) toegekend door
het OCMW, hebben recht op een vrijstelling van de afvalwaterheffing. De Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) kent de vrijstelling toe wanneer de betrokkene zijn
heffingsbiljet terugstuurt samen met een attest van het OCMW waarin wordt beves-
tigd dat de betrokkene op 1 januari van het heffingsjaar een leefloon of levensmi-
nimum kreeg. Veel cliënten sturen hun attest meteen op naar de VMM. Dit heeft
echter geen zin. De VMM heeft beide documenten nodig om de vrijstelling te kun-
nen toekennen. Druk uw cliënten dus op het hart dat zij het attest pas mogen opstu-
ren zodra ze hun heffingsbiljet ontvangen hebben. Zo vermijden ze problemen.

Voor leefloners verloopt alles vlot. De OCMW’s gebruiken in hun attesten echter ver-
schillende termen om het levensminimum te benoemen: equivalent leefloon, finan-
ciële steun, levensminimum, bijstand enzovoort. Het gebruik van al die termen is
erg verwarrend en maakt het moeilijk voor de VMM om te beoordelen of het wel
degelijk om een vrijstellingsgerechtigde gaat. Het gevolg is dat een vrijstelling
soms ongewild ten onrechte wordt geweigerd. Om dit in de toekomst te vermijden
hebben de VMM en de VVSG een modelattest opgesteld (zie www.vvsg.be onder wel-
zijn). Dit modelattest heeft de VMM aan alle OCMW’s bezorgd samen met de alge-
mene informatie over deze afvalwaterheffing (verzending in mei 2003). Samen vra-
gen wij u om ofwel dit door de VMM geleverde attest te gebruiken ofwel de tekst
uit het kadertje op het VMM-attest over te nemen op uw eigen attest. Op die manier
kan de VMM in een oogopslag vaststellen dat het om een vrijstellingsgerechtigde
gaat, wat ook voor uw cliënten voordelig is. 
Fabienne Crauwels

Technische fiche
Artikel 35ter, §§ 5 en 6 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de opper-
vlaktewateren tegen verontreiniging.
Decreet van 21 december 2001 betreffende de afvalwaterheffing, BS 29 januari 2002, 
inforumnummer 174300.

Ontwerpdecreet preventief gezondheidsbeleid

De Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet met betrekking tot het preven-
tieve gezondheidsbeleid goed en legt het binnenkort ter bekrachtiging voor aan het
Vlaamse parlement. Sinds de staatshervorming van 1980 is preventief gezond-
heidsbeleid een Vlaamse bevoegdheid. Dit kaderdecreet geeft hier nu een juridi-
sche onderbouw aan. Naast de klassieke preventieve gezondheidszorg (vaccina-
tiebeleid, borstkankeropsporing, preventie inzake middelengebruik enzovoort)
overstijgt dit ontwerpdecreet de bevoegdheden van de Vlaamse minister van
Gezondheid door het facettenbeleid. Het facettenbeleid omvat initiatieven die ertoe
kunnen bijdragen de gezondheid te bevorderen, te beschermen en te behouden,
maar die buiten het domein van de gezondheidszorg vallen. Dit kan zowel over
gemeenschaps- als over gewestmateries gaan: landbouwbeleid, milieubeleid, huis-
vestingsbeleid, verkeersveiligheidsbeleid enzovoort. Daarom ondertekenden alle
leden van de Vlaamse regering het ontwerpdecreet. Daarnaast worden de Logo’s
(loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) ook in dit decreet opgeno-
men en worden de lokale besturen aangesproken om de preventieve gezond-
heidszorg ook op lager niveau vorm te geven. De Vlaamse regering kan afspraken
maken met de lokale besturen omtrent samenwerking en/of delegatie van het pre-
ventieve gezondheidsbeleid, de mogelijke coördinatie van het facettenbeleid en
ten slotte de mogelijke ondersteuning van de Logo’s. U kunt het voorontwerp raad-
plegen op www.vvsg.be
Kris De Koker
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Openbare oproep voor de aanwerving en aanlegging van een wer-

vingsreserve van (m/v):

diensthoofd
dienst Bevolking en Burgerlijke Stand

Functie
Algemene leiding van de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand; Ver-

antwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de werkplanning,

de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de

dienst; Zorg dragen voor een optimale interne communicatie- en

informatievoorziening.

Profiel
Houder zijn van een diploma van universitair niveau dat in aan-

merking wordt genomen voor een betrekking van een administra-

tieve graad van niveau A.

onderluitenant
Beroepsbrandweer

Functie
Vervanging en ondersteuning van de officier bevelhebber m.b.t.

brandbestrijding, bijzondere interventies en brandvoorkoming;

Medeverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering

en -evaluatie binnen de brandweerdienst van Vilvoorde; Buiten

de normale werkuren wachtdiensten aan huis verrichten; Inzetbaar

bij grote interventies en rampen in de provincie.

Profiel
- Minstens houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot de

betrekkingen van niveau 2 bij de federale overheidsdiensten; bij

voorkeur houder zijn van een diploma  van burgerlijk ingenieur,

industrieel ingenieur, architect of gelijkwaardig

- Belg zijn en minstens 21 jaar oud.

Kandidatuurstelling kan tot 27 juni 2003 bij middel van een verplicht

inschrijvingsformulier samen met de aanwervingsvoorwaarden, func-

tieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel,

Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel: 02/255.45.60 of via de

website www.vilvoorde.be.
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