
Op de begroting (uitgaven voor opstellen  bek-
kenbeheersplannen en waterhuishoudingsplan-
nen en voor uitvoeren van ecologische  studies
voor onderbouwing van inrichting van waterlo-
pen en hun valleien) is er in 2003 in een be-
schikbaar gesplitst vastleggingskrediet van
736.000 euro voorzien. De opmaak van de sec-
torale analyses van de niet-proefbekkens, waar-
onder dat van de  Leie, kunnen hiermee gefi-
nancierd worden.

Voor de invulling van het bekkenbeheersplan
van de Leie werd in 2002 één planningsverant-
woordelijke aangenomen.

Vraag nr. 135
van 5 maart 2003
van mevrouw SONJA BECQ

Afvalwaterheffing  –  Vrijstelling voor gehandicap-
ten

Mensen die geconfronteerd worden met een be-
paalde graad van invaliditeit en daardoor óf een in-
komensvervangende tegemoetkoming óf een ge-
waarborgd inkomen óf het bestaansminimum ont-
vangen, krijgen vrijstelling van waterheffing. Zij
moeten daartoe bij de afscheurstrook van het
heffingsformulier een kopie voegen van het attest
van het Ministerie van Sociale Zaken, de dienst
Pensioenen, of het OCMW, naargelang hun situ-
atie.

Vaak blijkt achteraf dat de waterfactuur niet op
naam staat van de betrokkene. Deze vrijstelling
wordt dan niet verleend, tenzij voor het jaar na-
dien, wanneer de factuur op naam van de minder-
valide/betrokkene (of op beider naam) wordt op-
gemaakt.

Het schrijven van bijvoorbeeld het Ministerie van
Sociale Zaken, maakt wel melding van het pro-
bleem van een gezamenlijke waterteller in apparte-
mentsgebouwen, maar maakt geen gewag van de
andere situaties (huwelijk, samenwonen,
ouders-kinderen). Op de website van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) wordt een (omslachti-
ge) procedure van indiening van bezwaar voorge-
steld. Veel betrokkenen voelen zich onmachtig te-
genover instellingen, moeilijke administratie, ... De
VMM interpreteert de regeling blijkbaar volgens
de letter. Bovendien is voor bewoners van apparte-
menten met gemeenschappelijke teller een termijn
van één jaar bepaald, voor huisgenoten slechts drie
maanden (waarbinnen men dan in principe eerst
de factuur op een andere naam moet laten zetten).

Het geheel blijkt nogal omslachtig en op die wijze
gaat voor veel personen, toch voor de periode van
één jaar, deze vrijstelling verloren. Voor sommige
gezinnen kan dit oplopen tot een vrij hoog bedrag.

Het kan toch niet dat gezinnen  –  die het al niet
breed hebben  –  slachtoffer zijn van de bestaande
administratieve rompslomp.

1. Over hoeveel gevallen van vrijstelling gaat het ?

Hoeveel bezwaren worden jaarlijks tegen de
heffing ingediend ?

Op welke gronden ?

Hoe verloopt de afhandeling van deze bezwa-
ren ?

2. Is het niet mogelijk om deze sociale correctie
automatisch (via gegevensuitwisseling met de
Kruispuntbank) toe te kennen, rekening hou-
dende met de gezinssituatie ? Wordt hieraan ge-
werkt ?

3. Waarom wordt, in afwachting van  –  of aanvul-
lend op  –  een automatische afhandeling, niet
afgesproken dat men rekening houdt met de ge-
zinssituatie in geval van aanvraag tot vrijstel-
ling ?

Is het bijgevolg niet aangewezen dat vanuit de
betrokken diensten (Sociale Zaken, OCMW ...)
wordt verwittigd dat men zijn gezinssituatie
moet meedelen en dat op grond daarvan auto-
matisch vrijstelling wordt verleend ? In voorko-
mend geval kan nadien de facturatie op naam
van de rechthebbende op een tegemoetkoming
worden overgezet.

Ingeval dit  –  uit onwetendheid  –  niet gebeur-
de en achteraf wordt rechtgezet, geldt deze vrij-
stelling dan ook voor het verleden ?

Antwoord

1. De heffingswetgeving werd geconcipieerd om
zoveel als mogelijk invulling te geven aan het
principe "de vervuiler betaalt". Deze wetgeving
aanpassen tot een regeling waar ook rekening
gehouden wordt met sociale elementen is daar-
door niet vanzelfsprekend, maar zeker niet on-
mogelijk.

Bij programmadecreet van 1996 werd het een-
heidstarief beduidend verhoogd (van 600 naar
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900 frank) en geïndexeerd en bij programmade-
creet 1997 werden de Ks-factoren afgeschaft.
De Ks-factoren beloonden een zuinig waterver-
bruik. Uit ervaring bleek echter dat heel wat so-
ciaal zwakkeren moeilijkheden ondervonden
om de heffing te betalen.

In de plaats van de Ks-factoren werd in
heffingsjaar 1997 een sociale maatregel inge-
voerd die erin bestond dat bepaalde categorieën
sociaal zwakkeren recht hadden op een 100%-
vrijstelling. Deze vrijstelling diende evenwel
schriftelijk te worden aangevraagd. Oorspron-
kelijk werden er drie categorieën vrijstellingsge-
rechtigden gedefinieerd. Naar aanleiding van de
studie " Onderzoek naar de effectiviteit en effi-
ciëntie van de sociale vrijstelling" werden er, op
basis van een vergelijking van de gezinsinkom-
sten, twee categorieën toegevoegd. In totaal zijn
nu vijf categorieën vrijstellingsgerechtigd. Voor
al deze categorieën is het gezinsinkomen verge-
lijkbaar.

Voor het heffingjaar 2002 werden tot nu toe vol-
gende vrijstellingen verleend.

Automatische toekenning

– rechthebbenden met een OCMW-
uitkering : 4.903

– gepensioneerde rechthebbenden : 18.943

– rechthebbenden met een handicap : 28.720

Toekenning op basis van schriftelijke aanvraag

– rechthebbenden met OCMW 
uitkering : 1.883

– gepensioneerde rechthebbenden : 1.734

– rechthebbenden met een handicap : 5.980

– rechthebbenden terugbetaald via 
MINA-fonds (niet opgesplitst in 
bovenstaande categorieën) : 3.310

– verlengd minderjarigen : 836

– nog niet-afgehandelde dossiers : 7.846

– afgewezen aanvragen : 4.285

Voorafgaandelijk dient er te worden opgemerkt
dat niet alle reacties die de VMM ontvangt, be-
schouwd kunnen worden als bezwaren. De aan-

tallen die ik meedeel, hebben betrekking op de
bezwaren van het heffingsjaar 2002 en op alle
heffingsplichtigen, dus niet alleen op de catego-
rieën die voor vrijstelling in aanmerking komen
(of denken te komen) :

– aantal reacties die niet kunnen
worden beschouwd als bezwaren
(collectieve schuldenregelingen,
faillissementen, afbetalingsplannen,
inlichtingen, aanvragen voor het 
verkrijgen van een Franstalig 
heffingsbiljet, enz) 11.351

– aantal gegronde bezwaren : 4.432

– aantal ongegronde bezwaren : 6.793

– dossiers nog in behandeling  : 3.495

De meest voorkomende bezwaren houden vol-
gende gronden in:

– hoog waterverbruik als gevolg van een lek ;

– creditnota's ontvangen van de watermaat-
schappij ;

– overleden heffingsplichtigen ;

– verkeerde koppelingen aan het Rijksregister ;

– betwistingen van de heffingsplicht als gevolg
van een echtscheiding ;

– betwisting van het aantal gezinsleden op 1
januari van het heffingsjaar in het kader van
berekeningen voor de eigenwaterwinners ;

– afmeldingen van een eigenwaterwinning ;

– dubbele aanslagen ;

– heffingsplichtigen die verhuisd zijn.

Alle reacties worden geregistreerd en gekop-
peld aan het juiste kohierartikel, in volgorde
van ontvangst. Na registratie zendt het hoofdbe-
stuur deze documenten over aan de buitendien-
sten voor afhandeling. De afhandeling van de
dossiers gebeurt zoals aangegeven in de gelden-
de heffingswetgeving. Daarnaast hanteert de
VMM ook een interne richtlijn. Het is bekend
dat de VMM de wetgeving strikt toepast, waar-
door de eenvormigheid van behandeling van de
reacties maximaal gewaarborgd wordt.
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2. Sedert heffingsjaar 2000 worden automatische
vrijstellingen verleend aan de rechthebbenden
voorzover de gegevens van deze rechthebben-
den kunnen worden gekoppeld aan de gegevens
van de Kruispuntbank van de Sociale Zeker-
heid. De koppeling van de heffingsplichtigen en
de vrijstellingsgerechtigden van de milieu-
heffing via de Kruispuntbank verloopt door
middel van het rijksregisternummer van de
rechthebbende.

De automatische vrijstelling is enkel mogelijk
door deze exclusieve band tussen de heffings-
plichtige en de vrijstellingsgerechtigde. Indien
deze band wordt losgelaten en de vrijstelling op
gezinsniveau zou moeten gebeuren, dan is de
automatische vrijstelling niet realiseerbaar, door
het verlies van deze één-op-één-relatie.

Door de invoering van de automatische vrijstel-
ling genoten een veel groter aantal vrijstellings-
gerechtigden de sociale maatregel tegenover de
heffingsjaren waarin de vrijstelling nog schrifte-
lijk aangevraagd diende te worden. Ter informa-
tie geef ik de cijfers m.b.t. heffingsjaren 1999 en
2000. Ik verwijs naar deze heffingsjaren om
twee redenen: enerzijds omdat deze heffingsja-
ren volledig afgewerkt zijn en anderzijds omdat
deze cijfers vergelijkbaar zijn (geen wijzigingen
aan categorieën vrijgestelden ): in 1999 werden
18.100 heffingsplichtigen vrijgesteld louter via
schriftelijke aanvraag, in 2000 werden 55.000
heffingsplichtigen vrijgesteld, waarvan 42.340
via de automatische vrijstelling en 12.660 via de
schriftelijke procedure.

Via de automatische vrijstelling kunnen dus
driemaal meer gezinnen de vrijstelling genieten,
en het is onze zorg dat de sociale maatregel aan
een zo groot mogelijk aantal gezinnen in een fi-
nancieel moeilijke situatie tegemoetkomt.

3. Indien in geval van onwetendheid het waterver-
bruik niet gefactureerd wordt op naam van de
rechthebbende kan omwille van de bovenver-
melde één-op-één-relatie geen vrijstelling voor
het betalen van de heffing voor het verleden
toegekend worden.

De wet (art 35ter § 5, § 6) op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreini-
ging (26 maart 1971) bepaalt enkel dat de vrij-
stelling kan toegekend worden indien de recht-
hebbende ook de heffingplichtige is. Daarnaast
stelt deze wetgeving dat de heffingplichtige (en
dus rechthebbende) op 1 januari van het
heffingsjaar moet voldoen aan de voorwaarden.

Dit geldt niet enkel voor de vrijstellingsbepalin-
gen, maar ook voor alle andere bepalingen. Om
deze reden is het niet aangewezen om dit princi-
pe te verlaten. Op deze regel wordt één uitzon-
dering gemaakt namelijk ingeval er bij de
heffingplichtige een verlengd minderjarige ge-
domicilieerd is. Via een wetswijziging zou het
toepassingsgebied uitgebreid kunnen worden
tot de gezinssituatie. Gelet op de huidige werk-
wijze voor het toekennen van de automatische
vrijstelling via de Kruispuntbank, lijkt mij de
huidige aanpak de meest optimale, aangezien
het anders onmogelijk wordt om de koppelin-
gen automatisch uit te voeren. Dit zou nog meer
dan vroeger aanleiding geven tot fouten.

De suggestie van de Vlaamse volksvertegen-
woordiger dat het gewoon meedelen van de ge-
zinssituatie dient te volstaan, lijkt ons juridisch
weinig haalbaar en dit ook ter bescherming van
de rechthebbende. Het gaat hier immers nog
steeds om een belastingwetgeving, waarbij de
elementaire juridische basisregels dienen te
worden gerespecteerd. Dit houdt in dat bijvoor-
beeld een vrijstelling niet zo maar op eenvoudi-
ge verklaring van de vermeende rechthebbende
kan toegekend worden door mijn administratie.

Met betrekking tot het toekennen van vrijstel-
lingen met terugwerkende kracht, zou dit een
grondige aanpassing van de heffingswetgeving
vereisen die moeilijk juridisch te onderbouwen
is. Immers, de onlosmakelijke band met de wa-
terfactuur zou dan losgelaten moeten worden,
wat betekent dat elke heffing betwistbaar zou
worden, met mogelijke misbruiken tot gevolg.
Ook budgettair heeft dit gevolgen, aangezien
het risico bestaat dat te allen tijde in het verle-
den geïnde heffingen moeten teruggestort wor-
den.

Vraag nr. 136
van 6 maart 2003
van de heer CARL DECALUWE

Stort Lendelede  –  Hoogtelijnen

De Vlaamse overheid heeft in haar besluit van ver-
gunning AMV/08841/1004 de verwachting gewekt
de hoogtelijnen van het stort in ophoging van NV
Stevan in Lendelede te verlagen, doordat de nor-
male aanvoer van het vergunde afval zal dalen en
de einddatum een beperking veroorzaakt.

1. Wordt eraan gedacht om in het betrokken be-
sluit de hoogtelijnen gelijk te maken aan het
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