
Afdeling II. — Wijzigingen aan het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

Art. 54. § 2. Artikel 2 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer,
ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 1997, 22 december 1999,
21 december 2001 en 24 december 2004, wordt aangevuld met volgende definitie :

″- afgesloten watervoerende laag : watervoerende laag die voorkomt onder één van de volgende afsluitende
hydrogeologische hoofdeenheden die gekenmerkt worden door de unieke code 0300, 0500, 0700 of 0900 zoals
weergegeven in bijlage bij dit decreet. De Vlaamse Regering legt deze gebieden op kaart vast. Daarbij wordt er voor
gezorgd dat elke winning eenduidig is vastgelegd.″

De bijlage van het decreet van 24 januari 1984 wordt vervangen door wat volgt :

″Bijlage

I. Laag-factor

Code Hydrogeologische hoofdeenheid Laag-factor

0100 Quatiare aquifersystemen 1

0200 Kempens acquifersysteem 1

0300 Boom aquitard 1

0400 Oligoceen aquifersysteem 1

0500 Bartoon aquitardsysteem 1

0600 Ledo-paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem 1

0700 Paniseliaan aquitard 1

0800 leperiaan aquifer 1

0900 leperiaan aquitardsysteem 1

1000 Peleoceen aquifersysteem 1

1100 Krijt aquifersysteem 1

1200 Jura trias Perm 1

1300 Sokkel 1

Code gebied Hydrogeologische
hoofdeenheid Zone gebiedsfactor

SS 1000 GWL 1-1 1000 zone ″dun Q-dek″ en/of zone ″dun
verzilt gebied″ 1,5

SS 1000 GWL 1-2 1000 zone buiten ″dun Q-dek″ en/of zone
″dun verzilt gebied″ 2

SS 1000 GWL 2 1000 1,5

SS 1300 GWL 1 1100+1300 1,5

SS 1300 GWL 2 1100+1300 1,5

SS 1300 GWL 3 1100+1300 2

SS 1300 GWL 4 1100+ 1300 1,5

SS 1300 GWL 5 1100+ 1300 2

De gebiedsfactor is in de overige zones gelijk aan 1.″.

§ 2. Artikel 28quater, § 1, 1° en 2°, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
″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 dat tot

drinkbaar water voor de openbare drinkwatervoorziening verwerkt kan worden, ongeacht de wijze van winning of het
gebruik. De hoeveelheid die voorafgaand aan de winning via kunstmatige infiltratie aan het grondwaterreservoir werd
toegevoegd kan in mindering worden gebracht van de opgepompte hoeveelheid, op voorwaarde dat voor die activiteit
de nodige vergunningen en toestemmingen zijn verleend en op voorwaarde dat het infiltratiewater minstens voldoet
aan de basiskwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater;
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2° voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening :
a) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aangelegd in een freatische

watervoerende laag 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 heflngsjaar van meer dan 30.000 m3 of tot een gewonnen
hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het hefingsjaar uit een afgesloten watervoerende laag :

Z = een lineaire tarieffunctie (in eurocent per m3) die voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid van
toepassing is en als volgt bepaald wordt :

(6,2 + 0,75 x Qgwe/100.000) x a x index
Met :
Qgwe = m3 opgepompt grondwater voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid
a = 0,75 op 1 januari 2002;
a = 1 vanaf 1 januari 2003;

Grondwaterputten
Met :
λ = een grondwaterputspecifieke multiplicator zijnde het product van twee termen : laagfactor en gebiedsfactor.

Daarbij nemen de laagfactor en gebiedsfactor in het heffingsjaar 2006 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 hét 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. — Wijzigingen aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 55. In artikel X.2.3., § 1, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, worden een punt 19° en een punt 20° toegevoegd, die luiden
als volgt :

″19° het op eenvoudig verzoek van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, de in
artikel 32septies, § 1, bedoelde vennootschap, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde
entiteiten die door de gemeenten belast zijn met en instaan voor de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de
exploitatie van gemeentelijke saneringsinfrastructuur, meedelen van gegevens waarover de Maatschappij beschikt van
heffïngsplichtigen bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van de Oppervlaktewaterenwet, voor zover die
noodzakelijk zijn in het kader van de aanrekening van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, § 1, van het decreet
van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en de vergoeding, zoals bedoeld in
artikel 16quinquies, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en
artikel 32septies, § 4, van de Oppervlaktewaterenwet;

20° het opmaken van zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater. De zoneringsplannen maken een
onderscheid tussen de gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering. In uitvoering van
één of meerdere zoneringsplannen wordt een gebiedsdekkend uitvoeringsplan per zuiveringsgebied opgemaakt
waarin de uitvoering en de timing van de projecten met betrekking tot respectievelijk de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting geregeld zijn, evenals de noodzakelijke afstemming van de projecten. Deze
zonerings- en uitvoeringsplannen worden bindend voor derden na goedkeuring door de Vlaamse Regering.″.

Afdeling IV. — Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Art. 56. In artikel 3, § 3, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending,
gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004, wordt de zin ″Van het toepassingsgebied van dit decreet wordt
uitgesloten, met uitzondering van de bepalingen in artikel 6bis, artikel 16bis, artikel 16ter, artikel 16quater, artikel 24 en
artikel 25. ″ vervangen door de zin ″Van het toepassingsgebied van dit decreet wordt uitgesloten, met uitzondering van
de bepalingen in artikel 6bis, artikel 16bis, artikel 16ter, artikel 16quater, artikel 16quinquies, artikel 24 en artikel 25.″.

Art. 57. § 1. In artikel 6bis, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004, wordt de
zin ″De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, vragen
aan de heffingsplichtigen, bedoeld in artikel 35quinquies en artikel 35septies van de wet van 26 maart 1971, die op basis
van de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, alle uitvoeringsbepalingen van
dit decreet, evenals de bepalingen uit de betreffende milieuvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren
en in oppervlaktewater te lozen. ″ vervangen door de zinnen ″De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk
mag geen bovengemeentelijke bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, § 1, vragen aan de heffingsplichtigen, bedoeld in
artikel 35ter, § 2, a) en b), van de wet van 26 maart 1971. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag
geen bovengemeentelijke vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, vragen aan de heffingsplichtigen,
bedoeld in artikel 35ter, § 2, a), b) en c), van de wet van 26 maart 1971″.

§ 2. Aan artikel 6bis, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004, wordt een derde
lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

″De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bovengemeentelijke bijdrage, zoals bedoeld in
artikel 16bis, § 1, en geen bovengemeentelijke vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, vragen voor
het geloosde afvalwatervolume of verbruikt water dat het voorwerp uitmaakt van een contract, zoals bedoeld in
artikel 32septies, § 4, van de wet van 26 maart 1971.″
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