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Rb. Gent, 21 februari 2002, 6e K. 

 

n.v. S.E.L. / V.M.M. 

 

(...) 

4. Standpunt van partijen 

Eiseres volhardt in haar eerder ingenomen standpunt. - Schending van art. 35 sexies van de 

Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging (B.S. 1/5/1971). Het oppervlaktewater waaruit eiseres capteert (de rivier de 

Kale) en waarin zij loost (de monding Kale) zijn hetzelfde. 

- Schending van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. De V.M.M, heeft tot en met 

1998 steeds de vermindering van de opgenomen vuilvracht aanvaard. 

- Schending van art. 35 quinquies decies van de Wet van 26/3/1971, nu de bestreden 

beslissing van de adjunctadministrateur-generaal van de V.M.M. dd. 26/1/2001 niet alle 

door eiseres voorgedragen argumenten beantwoordt en/of weerlegt. 

- Schending van art. 35 quater decies van de Wet van 26/ 3/1971, inzonderheid wat betreft 

de in de bestreden beslissing opgenomen administratieve boete. De opgelegde boete is in 

strijd met de richtlijnen vervat in de omzendbrief van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en 

Tewerkstelling dd.3/12/1996 nu de aangifte niet onjuist is ingevuld. 

Gezien het proces-verbaal van plaatsbezoek dd. 22/11/ 2001 betwist verweerster niet 

langer dat in de Monding Kale enkel de Kale uitmondt. 

Voor het overige volhardt verweerster in haar eerder ingenomen standpunt dat de Kale en 

de Monding Kale niet hetzelfde oppervlaktewater zijn, dat het vertrouwensbeginsel niet 

werd geschonden, dat aan de motiveringsverplichting werd voldaan, dat art. 35 quater 

decies van de Wet van 26/3/1997, inzonderheid wat betreft de in de bestreden beslissing 

opgenomen administratieve boete geenszins werd geschonden. 
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Thans houdt verweerster ook voor dat het werkelijke captatiepunt van eiseres zich niet 

bevindt ter hoogte van de Kale, doch wel ter hoogte van het schot gelegen aan het kanaal 

Gent-Oostende. 

5. Bespreking 

In casu is de vraag aan de orde of de Kale en de Monding Kale "hetzelfde" oppervlaktewater 

zijn als bedoeld in art. 35 sexies van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 

oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

Art. 35 sexies stelt: 

"par.1 Ingeval het in een bepaalde 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 art. 35 quinquies par.1 verminderd worden met de vuilvracht 

NO van het gebruikte oppervlaktewater (...)". 

Noch art. 35 sexies, noch de bewoordingen van de wet zelf, noch de uitvoeringsbesluiten 

concretiseren wat onder het begrip "hetzelfde" oppervlaktewater dient te worden verstaan, 

zodat het begrip in zijn gewone betekenis moet worden verstaan m.n. gelijk, gelijkaardig, 

eender, overeenstemmend. 

Gelet op de vaststellingen ter plaatse op 22/11/2001 en de luchtfoto (stuk 5 eiseres) stelt 

de rechtbank samen met eiseres vast dat in casu het oppervlaktewater van de Kale en het 

oppervlaktewater van de Monding Kale "hetzelfde" zijn. 

Immers, de Monding Kale wordt uitsluitend gevoed door de Kale, het lozingspunt en het 

captatiepunt van eiseres bevinden zich op relatief korte afstand van elkaar, bovendien heeft 

verweerster in het verleden steeds gesteld dat de Kale en de Monding Kale hetzelfde 

oppervlaktewater zijn. Inmiddels is noch de feitelijke situatie noch de wetgeving terzake 

veranderd. 

Ook de vergunningverlenende overheid (Bestendige Deputatie van de Provincieraad van 

Oost Vlaanderen, stuk 6 p. 21 eiseres) en de Vlaamse Minister van Leefmilieu en 

Huisvesting (stuk 2 eiseres) stellen dat het oppervlaktewater waaruit wordt gecapteerd en 

het oppervlaktewater waarin wordt geloosd, als hetzelfde kan worden beschouwd. 
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Verweerster stelt dat het in casu niet om hetzelfde oppervlaktewater gaat omdat de Kale en 

de Monding Kale een ander VHA-nummer hebben. 

Verweerster gaat hiermee evenwel voorbij aan het feit dat dit nummeringssysteem niet 

ontworpen is om alle waterlopen te identificeren ten behoeve van de toepassing van de Wet 

van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, 

doch enkel om ten behoeve van het besluit van de Vlaamse regering van 8/12/ 1998, die 

waterlopen te identificeren die een specifieke functie vervullen als drink-, zwem-, vis-, of 

schelpdierwater. 

Deze VHA-codering (een administratieve nummering) kan dan ook geen enkel impact 

hebben op de uitvoering van een regelgeving inzake heffing op de lozing van afvalwaters 

waarvoor ze niet is gemaakt (art. 36 sexies). 

Verweerster mist elke geloofwaardigheid waar zij voor het eerst na het plaatsbezoek stelt 

dat het werkelijke captatiepunt van eiseres zich niet bevindt ter hoogte van de Kale, doch 

wel ter hoogte van het schot gelegen aan het kanaal Gent-Oostende, daar waar zijzelf in 

haar administratieve beslissing dd. 26/1/2001 stelt: 

"Vaststellingen administratie: 

(...) 

Heffingsplichtige neemt water op uit de Kale en loost zijn afvalwater in de Monding van de 

Kale" en deze bewering van verweerster ook tegengesproken wordt door de stukken 

voorgelegd door eiseres. 

Verweerster weigert dan ook ten onrechte de aftrek van de door eiseres opgenomen 

vuilvracht afkomstig van het gecapteerde oppervlaktewater uit de Kale. 

OP DIE GRONDEN, 

DE RECHTBANK, 

RECHTDOENDE OP TEGENSPRAAK, 

(...) 

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond; 
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Beveelt de herberekening van de afvalwaterheffing heffingsjaar 1999, artikelnummer 30688 

rekening houdend met hetgeen voorafgaat, beveelt de terugbetaling van de op grond van 

die aanslag eventueel reeds geïnde bedragen, meer de moratoriumintresten. 

(...) 


