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HOOFDSTUK XIII. — Reorganisatie Watersector
Afdeling I. — Wijzigingen aan de wet van 26 maart 1971,
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Art. 66. § 1. In artikel 32quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, ingevoegd bij decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij decreet van 30 juni 2000, worden
een 8° en 9° ingevoegd, die luiden als volgt :
« 8° het ecologisch en economisch toezicht op de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur;
9° toezicht op de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk met betrekking tot de doorrekening van de
kosten verbonden aan de saneringsverplichting; ».
§ 2. Aan hetzelfde artikel wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 3. Met betrekking tot de in § 1, 8°, bepaalde taak kan tegen de beslissingen van de ecologische en economische
toezichthouder beroep worden ingesteld bij de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu. De Vlaamse Regering
bepaalt hiertoe de voorwaarden. »
Art. 67. In artikel 32septies van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij de
decreten van 22 december 1993 en 8 juli 1996, wordt § 3 vervangen door wat volgt :
« § 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.
§ 4. De in § 1 bedoelde vennootschap kan, onder toezicht van de economische toezichthouder, contracten afsluiten
met het oog op de sanering van het afvalwater dat niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten en dat bovendien
wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten op een operationele openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Het contract vermeldt minstens de berekeningswijze van de verschuldigde vergoeding voor de bovengemeentelijke sanering van het afvalwater.
De economische toezichthouder kan de vorm en de modaliteiten van dergelijke contracten bepalen.
De Vlaamse Regering zal daartoe de nadere regels bepalen, in het bijzonder wat betreft de verwerkbaarheid van
het water dat geloosd wordt in een openbare riolering aangesloten op een openbare rioolwaterzuiverings installatie. »
Art. 68. In artikel 32octies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 12 december 1990, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1° in 1° worden de woorden « bij wijze van overgangsmaatregel moet voor het kalenderjaar 1992 een
investeringsprogramma voor één jaar voorgelegd; » geschrapt;
2° in 2° worden de woorden « voor het kalenderjaar 1991 en ook voor het kalenderjaar 1992 zal een
investeringsprogramma voor telkens één jaar worden opgedragen; » geschrapt.
Art. 69. In artikel 32duodecies, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij
de decreten van 8 juli 1996 en 21 december 2001, wordt het woord « gemeenten » vervangen door de woorden
« gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ».
Art. 70. Artikel 35ter, § 3, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990, vervangen bij decreet
van 25 juni 1992, en gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993, 20 december 1996, 21 december 2001, 27 juni 2003
en 19 december 2003, wordt vervangen door :
« § 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.
X = B + V.
waarbij
B = de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending, aangerekend gedurende het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering. Indien
bedoelde bijdrage niet in het heffingsjaar in mindering gebracht wordt, kan deze in mindering gebracht worden van de
heffing van het volgende jaar. Elke aangerekende bijdrage kan evenwel slechts éénmaal in mindering gebracht worden;
V = de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 32septies, § 4, aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering van
het afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.
Deze bepaling gaat in vanaf heffingsjaar 2005. »
Art. 71. In artikel 35ter, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 22 december 1993 en vervangen bij
decreet van 19 december 2003, worden de woorden « wordt het bedrag van de heffing gelijkgesteld aan het
minimumbedrag zoals vermeld in § 3 van dit artikel » vervangen door de woorden « is vrijgesteld van heffing
voorzover geen sanitair afvalwater geloosd wordt. Indien sanitair afvalwater geloosd wordt, wordt enkel op het
sanitair waterverbruik een heffing gevestigd. »
Art. 72. In artikel 35ter, § 6, 1, van dezelfde wet, worden de woorden « een voor eensluidend verklaard afschrift
van de door de Rijksdienst voor pensioenen gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensgarantie voor ouderen of » geschrapt.
In artikel 35ter, § 6, 3, van dezelfde wet, worden de woorden « een voor eensluidend verklaard afschrift van de
door de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken gedane kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de
inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan
bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap of » geschrapt.
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Art. 73. In artikel 35ter van dezelfde wet wordt vóór de §§ 7 en 8, die §§ 8 en 9 worden, een § 7 ingevoegd, die
luidt als volgt :
« § 7. 1° Er wordt een volledige vrijstelling verleend aan elke heffingsplichtige als bedoeld in artikel 35quater die
in eigen beheer of in gemeenschappelijk beheer gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar het huishoudelijk
afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd of laten zuiveren in een private waterzuiveringsinstallatie die aan de voorwaarden vermeld onder 3° voldoet.
In afwijking van het eerste lid wordt tevens een vrijstelling verleend aan elke heffingsplichtige als bedoeld in
artikel 35quater die in eigen beheer of in gemeenschappelijk beheer in de loop van het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar een private waterzuiveringsinstallatie, die aan de voorwaarden vermeld onder 3° voldoet, in gebruik heeft
genomen voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid.
Deze vrijstelling wordt verleend voor het deel van de heffing dat betrekking heeft op het privaat gezuiverde
waterverbruik;
2° Er wordt een vrijstelling verleend aan elke heffingsplichtige als bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies
die in eigen beheer of in gemeenschappelijk beheer gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar het
huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd of laten zuiveren in een private
waterzuiveringsinstallatie die aan de voorwaarden vermeld onder 3° voldoet, voor het deel ressorterend onder sector
56 uit de bijlage bij deze wet.
Deze vrijstelling kan maximaal 30 m3 per persoon, gedomicilieerd op 1 januari van het heffingsjaar, bedragen.
In afwijking van het eerste lid wordt tevens een vrijstelling verleend aan elke heffingsplichtige als bedoeld in
artikel 35quinquies en artikel 35septies bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies die in eigen beheer of in
gemeenschappelijk beheer in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar een private waterzuiveringsinstallatie, die aan de voorwaarden vermeld onder 3° voldoet, in gebruik heeft genomen voor de zuivering van het
huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid, voor het deel ressorterend onder sector 56 uit de bijlage
bij deze wet. Deze vrijstelling kan maximaal 30 m3 per persoon, gedomicilieerd op 1 januari van het heffingsjaar, per
jaar bedragen.
Deze vrijstelling wordt pro rato temporis berekend en wordt enkel verleend voor het deel van de heffing dat
betrekking heeft op het privaat gezuiverde waterverbruik;
3° De zuiveringsinstallatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) in zoverre het gaat om een overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting, 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;
4° De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woongelegenheid
reeds aansluitbaar was op een RWZI;
5° De heffingsplichtige die van bovenstaande vrijstelling wenst te genieten, dient, op straffe van verval van het
recht van vrijstelling, uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de verzending van het heffingsbiljet, 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 overeenkomstig titel I van het Vlarem als hinderlijk ingedeelde inrichting, een voor
eensluidend verklaard afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
b) een attest afgeleverd door de burgemeester, na verplicht advies van de afdeling Milieu-inspectie van Aminal,
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 bedoelde attest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de burgemeester het
attest afleverde, 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 eerste 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;
6° In afwijking van 5° 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. »
Art. 74. Artikel 35quater, § 1, 4°, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990, en vervangen bij
decreet van 22 december 2000, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2005.
Art. 75. In artikel 35octies, § 5, wordt het tweede lid geschrapt met ingang van 1 januari 2006.
Art. 76. In artikel 35terdecies van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de
decreten van 25 juni 1992, 22 december 2000 en 19 december 2003, wordt in § 2 een derde lid ingevoegd, dat luidt als
volgt :
« Eveneens in afwijking van het eerste lid kan een heffing of een aanvullende heffing worden gevestigd binnen de
twaalf maanden na definitieve regeling van het geschil over de bijdrage van de abonnee, zoals bepaald in artikel 16bis
van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. Deze heffing kan ook
gevestigd worden binnen de twaalf maanden na de bevestiging door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk aan de abonnee dat hem of haar ten onrechte een bijdrage werd aangerekend, zoals bepaald in artikel 16bis
van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. »
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Art. 77. In artikel 35quaterdecies, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij decreet van 21 december 1990 en gewijzigd
bij decreet van 22 december 2000, worden de woorden « 2.000 tot 50.000 frank » vervangen door de woorden « 50 tot
1.250 euro ».
Art. 78. In hoofdstuk IIIbis van dezelfde wet wordt een artikel 35vicies semel ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 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. »
Art. 79. Bij wijze van overgangsmaatregel worden de heffingsplichtigen bedoeld in artikel 35quater, § 1, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging vrijgesteld van heffing
voor het door de openbare drinkwatervoorzieningsmaatschappij gefactureerd waterverbruik dat in het jaar 2004
verbruikt werd.
Het water verbruikt in het jaar 2004 wordt pro rato temporis berekend.
Afdeling II. — Wijzigingen aan het decreet van 24 januari 1984. houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
Art. 80. Artikel 28quater, § 1, van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer wordt vervangen door wat volgt :
« § 1. Het bedrag van de heffing, bedoeld in artikel 28ter, wordt vastgesteld als volgt :
H=Z*Q
waarbij
1° voor de exploitatie van grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :
Z = 7,5 eurocent per m3 * index;
Q = het volume grondwater (in m3) dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd opgepompt en die tot
drinkbaar water voor de openbare drinkwatervoorziening verwerkt kan worden, ongeacht de wijze van winning of het
gebruik;
2° voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :
a) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aanleiding geeft tot een gewonnen
hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van 500 tot en met 30.000 m3 :
Z = 5 eurocent per m3 * index;
Q = opgepompt grondwater (in m3);
b) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aanleiding geeft tot een gewonnen
hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van meer dan 30.000 m3 :
Z = een lineaire tarieffunctie (in eurocent per m3) die voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid van
toepassing is en als volgt bepaald wordt :

met
Qgwe = m3 opgepompt grondwater voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid
a = 0,75 op 1 januari 2002;
a = 1 vanaf 1 januari 2003;
Q = Σ (λ * Qgwp)
grondwaterputten
met
λ = een grondwaterputspecifieke multiplicator zijnde het product van twee termen : laagfactor en gebiedsfactor.
Daarbij nemen de laagfactor en gebiedsfactor in het heffingsjaar 2002 de waarde aan die is aangegeven in de bijlage
gevoegd bij dit decreet;
Qgwp = opgepompt grondwater (in m3) per grondwaterput.
De index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de
maand december van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de
maand december 2001.
De indexering dient ieder jaar automatisch, dus zonder voorafgaande verwittiging te geschieden op 1 januari van
elk jaar.
Het aangepast bedrag wordt afgerond tot de hogere eurocent. »
Afdeling III. — Opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 1993
Art. 81. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 1993 tot uitvoering van artikel 35octies, § 5, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt opgeheven met
ingang van 1 januari 2006.
Afdeling IV. — Wijzigingen aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Art. 82. In artikel X.2.3 van het decreet van 5 april 1995. houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij decreet van 7 mei 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, tweede lid, 8°, worden de woorden « de ecologische regulering van » vervangen door de woorden « het
ecologisch en economisch toezicht op »;
2° in § 1, tweede lid, wordt een 18° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 18° toezicht op de waterdistributiemaatschappijen met betrekking tot de doorrekening van de kosten verbonden
aan de saneringsverplichting »;

