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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.15.0274.N 

VIABUILD BETON EN ASFALT bvba , met zetel te 3190 Boortmeerbeek, 

Leuvensesteenweg 300, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1000 Brussel, Bergstraat 11, waar de eiseres woonplaats kiest, 

tegen 

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ , intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid, met zetel te 9300 Aalst, Dokter De Moorstraat 24/26, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats 

kiest. 
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I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 2014/16589 van het hof van be-

roep te Gent van 25 november 2014. 

Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft op 7 november 

2017 een schriftelijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Tweede onderdeel 

1. Het middel voert in essentie aan dat krachtens het toepasselijke artikel 

35quater Oppervlaktewaterendecreet de kwalificatie als “grootverbruiker” dan 

wel als “kleinverbruiker” uitsluitend wordt bepaald op basis van de gefactureerde 

waterhoeveelheden en er geen wettelijke grondslag is om voor de berekening van 

de vuilvracht  als grondslag van de heffing voor waterverontreiniging rekening te 

houden met het hemelwater, zodat de appelrechters ten onrechte artikel 35septies, 

§ 2, hebben toegepast op eiseres. 

2. Overeenkomstig artikel 35bis, § 3, eerste lid, Oppervlaktewaterendecreet, in 

de hier toepasselijke versie, wordt voor de toepassing van dit decreet als een aan 

de heffing onderworpen heffingsplichtige beschouwd, elke natuurlijke of rechts-

persoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het 

grondgebied van het Vlaamse Gewest water heeft afgenomen van een  openbaar 
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distributienet of op dit grondgebied over een eigen waterwinning heeft beschikt of 

op dit grondgebied water heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het water. 

Volgens artikel 35ter, § 1, van hetzelfde decreet wordt het bedrag van de heffing 

vastgesteld als H = N x T, waarin N staat voor de vuilvracht uitgedrukt in vervui-

lingseenheden, berekend volgens één van de in de afdelingen 3, 4, 5 en 6 bepaalde 

berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. 

Paragraaf 1 van artikel 35quater dat afdeling 3 van hoofdstuk IIIbis van het 

voormelde decreet vormt, bepaalt de methode ter berekening van de vuilvracht:   

1° voor elke heffingsplichtige die uitsluitend water heeft afgenomen van een 

openbaar waterdistributienet op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan 

het heffingsjaar en waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het hef-

fingsjaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaat-

schappij, minder dan 500 m³ bedraagt; 

2° voor elke heffingsplichtige die gedurende het gehele jaar voorafgaand aan het 

heffingsjaar uitsluitend beschikte over een eigen waterwinning met een getotali-

seerd nominaal pompvermogen van minder dan 5 m³ per uur; 

3° voor elke heffingsplichtige die op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand 

aan het heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet 

en waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis 

van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 

500 m³ bedraagt en die tevens op enig tijdstip gedurende dat jaar beschikte over 

een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal pompvermogen van min-

der dan 5 m³ per uur. 

Paragraaf 1 van artikel 35quinquies dat afdeling 4 van hoofdstuk IIIbis van het 

voormelde decreet vormt, bepaalt de methode ter berekening van de vuilvracht 

voor de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater vallen.  

3. Uit de voormelde bepalingen en hun onderlinge samenhang volgt dat de me-

thode ter berekening van de vuilvracht bepaald in artikel 35quater, § 1, Opper-

vlaktewaterendecreet, niet geldt voor heffingsplichtigen die aan de heffing onder-

worpen zijn op andere gronden dan de in die bepaling vermelde vormen van wa-

terverbruik, zoals heffingsplichtigen die in het jaar voorafgaand aan het heffings-

jaar water hebben geloosd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. 
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4. Het arrest stelt vast dat de eiseres voorhoudt dat zij in het jaar voorafgaand 

aan het heffingsjaar slechts 123,18 m³ leidingwater heeft verbruikt, dat er haar 

echter in het refertejaar 1.611 m³ waterverbruik werd gefactureerd en dat de eise-

res tevens in een oppervlaktewater 12.700 m³ hemelwater heeft geloosd dat op 

haar bedrijfsterrein is vervuild. 

Het arrest dat aldus vaststelt dat de eiseres in het jaar voorafgaand aan het hef-

fingsjaar niet uitsluitend minder dan 500 m³ water heeft afgenomen van een open-

baar distributienet, zoals beoogd in artikel 35quater, § 1, 1°, Oppervlaktewateren-

decreet, oordeelt naar recht dat de vuilvracht niet overeenkomstig dat artikel 

wordt berekend en kon vervolgens wettig oordelen dat de vuilvracht te dezen 

overeenkomstig artikel 35septies, § 2, moet worden berekend. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.  

Eerste onderdeel 

5. De beslissing dat de eiseres niet in aanmerking komt voor de toepassing van 

de methode ter berekening van de vuilvracht bepaald in artikel 35quater, § 1, Op-

pervlaktewaterendecreet wordt gedragen door de vergeefs bekritiseerde reden dat 

“voor de bepaling van het statuut van [de eiseres] in het kader van de oppervlak-

tewaterheffing, nl. kleingebruiker of grootverbruiker, rekening [moet] worden ge-

houden met hemelwater” en de niet-bekritiseerde vaststelling dat de eiseres, in het 

jaar dat het heffingsjaar voorafging, hemelwater vervuilde en dit water, blijkens 

haar aangifte, liet afvloeien in de Thangebeek. 

Het onderdeel dat gericht is tegen een overtollige reden, kan niet tot cassatie lei-

den en is mitsdien, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.  

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op voor de eiseres op 599,73 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain     

Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 25 januari 2018 uitgesproken door sectievoorzit-

ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Johan Van 

der Fraenen, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

   

K. Vanden Bossche K. Moens G. Jocqué 

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

Voor: De vennootschap VIABUILD BETON EN ASFALT BVBA, 
met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leu-5 
vensesteenweg 300, met ondernemingsnummer 
0440.385.938. 

 

  

EISERES TOT CASSATIE 10 

 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, ad-
vocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 
Brussel, Loksumstraat 25, waar keuze van woonplaats wordt 
gedaan. 15 

 

   

Tegen: DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, intern verzelfstan-
digd agentschap met rechtspersoonlijkheid, dienst heffingen, 
in de persoon van de algemeen directeur van de Vlaamse 20 
Milieumaatschappij, belast met de invordering van de heffing 
op de waterverontreiniging, met maatschappelijke zetel te 
9320 Aalst (Erembodegem), Alfons Van De Maelestraat 96, 
en met KBO nummer 0887.290.276, 

 25 

    

  VERWEERDER IN CASSATIE 

 

* 

*  * 30 

 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van Cassatie, 

 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

 35 

Hooggeachte Dames en Heren, 
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Eiseres tot cassatie heeft de eer volgende middelen tot cassatie aan te 
voeren tegen het arrest uitgesproken door de vijfde bis kamer van het hof 40 
van beroep te Gent op 25 november 2014 (2014/AR/116). 

 

FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 

 

 45 

In drie arresten van 25 november 2014 heeft het hof van beroep te Gent 
uitspraak gedaan over de vordering van eiseres tot vernietiging van drie 
heffingsbiljetten gevestigd in hoofde van eiseres met betrekking tot de 
Vlaamse heffing op waterverontreiniging en heffing op de grondwaterwin-
ning. Het betreft met name:  50 

 
- de heffing gekend onder het kohierartikel 367 voor een bedrag van 

11.912,71 EUR voor heffingsjaar 2009; 
 

- de heffing gekend onder het kohierartikel 177 voor een bedrag van 55 
10.604,08 EUR voor heffingsjaar 2010 

 
- de heffing gekend onder het kohierartikel 12326 voor een bedrag van 

12.152,41 EUR voor heffingsjaar 2011. 
 60 
Onderhavige voorziening is gericht tegen het arrest met rolnummer 2014/AR/116 
dat betrekking heeft op voormelde heffing voor heffingsjaar 2009. 
 
De feiten (die vergelijkbaar zijn voor de drie heffingsjaren) kunnen als volgt wor-
den samengevat. 65 
 
Eiseres is een vooraanstaande producent van warme asfaltmengsels dewelke 
hoofdzakelijk in wegverhardingen worden gebruikt. In het kader van deze activi-
teit gebruikt eiseres een zeer beperkte hoeveelheid leidingwater. Volgens eiseres 
blijkt uit de relevante facturen dat voor 2008, 2009 en 2010 er slechts een hoe-70 
veelheid water van respectievelijk 123,18 m³, 55 m³ en 242 m³ werd gefactu-
reerd. Dit beperkt volume aan waterverbruik volgt uit het gegeven dat er bij de 
productie van asfalt geen water wordt gebruikt. 
 
Eiseres ontving van de Vlaamse Milieumaatschappij (hierna “VMM”) een aangif-75 
teformulier voor de heffing op waterverontreiniging (artikel 35bis e.v. van de Wet 
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen veront-
reiniging zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest – hierna de “Oppervlakte-
waterenwet”) voor heffingsjaar 2009 dat zij invulde en terug opstuurde naar de 
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VMM. Ook voor heffingsjaar 2010 diende eiseres een aangifteformulier in bij de 80 
VMM. Voor heffingsjaar 2011 vulde zij het aangifteformulier niet in, maar stuurde 
zij het formulier blanco terug naar de VMM met de vermelding dat zij als kleinver-
bruiker geen aangifte diende in te vullen. 
 
 85 
Eiseres ontving voor de heffingsjaren 2009, 2010 en 2011 een heffing die was 
gebaseerd op de heffingscoëfficiënten bepaald in artikel 37septies Oppervlakte-
waterenwet die van toepassing zijn op zgn. grootverbruikers die niet beschikken 
over meet- en bemonsteringsresultaten. 
 90 
 
Aangezien eiseres evenwel van mening was dat zij belast diende te worden als 
een kleinverbruiker (overeenkomstig artikel 37quater Oppervlaktewaterenwet), 
diende zij een bezwaar in tegen voormelde heffingen voor heffingsjaren 2009, 
2010 en 2011. Deze bezwaren werden ongegrond verklaard door de VMM bij 95 
beslissing van 31 mei 2010 (voor heffingsjaar 2009), 26 oktober 2011 (voor hef-
fingsjaar 2010) en 13 april 2012 (voor heffingsjaar 2011). 
 
 
Eiseres heeft vervolgens een verzoekschrift ingediend ter griffie van de rechtbank 100 
van eerste aanleg te Gent op 2 september 2010 (voor heffingsjaar 2009), op 27 
januari 2012 (voor heffingsjaar 2010) en op 16 juli 2012 (voor heffingsjaar 2011). 
 
 
De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft het verzoekschrift van eiseres ech-105 
ter ontvankelijk doch ongegrond verklaard en heeft de bestreden heffingen be-
vestigd in zijn vonnissen van respectievelijk 18 september 2013 (voor heffings-
jaar 2009 en 2010) en 26 november 2013 (voor heffingsjaar 2011). 
 
 110 
Tegen deze vonnissen heeft eiseres hoger beroep ingesteld bij verzoekschrift 
neergelegd op 16 januari 2014 ter griffie van het hof van beroep te Gent. Voor 
het appelgerecht vorderde zij het vonnis in eerste aanleg te vernietigen en de 
bestreden heffingen voor de drie heffingsjaren te herzien.  
 115 
 
Het appelgerecht heeft de vordering van eiseres afgewezen en de beslissing van 
de rechtbank van eerste aanleg te Gent bijgevolg integraal bevestigd. 
 

 120 

Tegen deze beslissing voert eiseres volgend middel tot cassatie aan. 
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ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 125 

 

Geschonden wetsbepalingen: 

 
� De artikelen 35quater, laatst gewijzigd bij decreet van het Vlaams Parlement 

van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begro-130 
ting 2005, en 35septies, § 2, zoals ingevoegd bij artikel 31, 2° van het decreet 
van het Vlaams Parlement van 19 december 2003 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2004, in de versie zoals toepasselijk op het hef-
fingsjaar 2009, van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging zoals van toepassing in het Vlaam-135 
se Gewest – hierna de “Oppervlaktewaterenwet” 

 
 

Aangevochten beslissing: 

 140 

 

Het bestreden arrest verklaart de vordering van eiser tot cassatie onge-
grond en oordeelt dat eiseres tot cassatie niet kwalificeert als kleinverbrui-
ker op grond van volgende overwegingen (zie bestreden arrest p. 4-6): 

 145 

“3. 

Aan de hand van de bijkomende stukken neergelegd ter openbare 
terechtzitting van 28.10.2014 en de hierin door de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening (drinkwaterleverancier) 
gegeven uitleg was het drinkwaterverbruik van (eiseres) voor het 150 
heffingsjaar 2009 (d.i. het in het referentiejaar gefactureerd 
waterverbruik) 962 m3 + 649 m3, hetzij In totaal 1.611 m3. Deze 
hoeveelheid afgenomen drinkwater stemt overeen met dit 
opgenomen in het waterboek van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (stuk 10 van (verweerster)). 155 

 

Volgens (eiseres) is zij te beschouwen als een kleinverbruiker in de 
zin van het artikel 35quater § 1 van de wet van 26.3.1971. Zij stelt 
enkel water te hebben afgenomen van het openbaar 
waterdistributienet en geen grondwater of ander water te hebben 160 
gebruikt. 

 



  VERZOEKSCHRIFT/5 

 

Zoals hierboven aangegeven werd aan (eiseres) echter in het 
referentiejaar 2008 een hoeveelheid leidingwater van 1,611 m³ 
gefactureerd, zodat zij — zelfs in de door (eiseres) voorgehouden 165 
stelling dat zij enkel leidingwater afnam — in elk geval als 
grootverbruiker moet worden beschouwd, nu zij niet voldoet aan het 
door artikel 35quater §1 van de wet van 26,3.1971 gestelde 
criterium dat het gefactureerde water minder dan 500 m³ moet 
bedragen. 170 

 

[…] 

 

Zoals hoger gezegd is het het in 2008 gefactureerd waterverbruik 
dat in aanmerking komt (zie de definitie van de coëfficiënten QW in 175 
het artikel 35quater, en van de coëfficiënt Q in artikel 35septies van 
de wet van 26.3.1971), niet het in 2008 afgenomen leidingwater, 
zodat (eiseres) ten onrechte onder meer stelt dat water dat “slaat” 
“op 2007’ niet met de heffing 2009 (referentiejaar 2008) zou mogen 
belast worden.”” 180 

 

Vervolgens oordeelt het appelgerecht bovendien dat bij het bepalen van 
het statuut kleinverbruiker-grootverbruiker hemelwater in rekening dient te 
worden genomen, met name op grond van de volgende overwegingen (zie 
bestreden arrest p. 5-7): 185 

 

In het geval van (eiseres), die niet beschikt over meet- en 
bemonsteringsresultaten, stelt de wet van 26.3.1971 het principe 
dat de vuilvracht moet berekend worden aan de hand van 
omzettingscoëfficiënten (artikel 37septies [lees: “35septies”] van de 190 
wet van 26.3.1971). Volgens het artikel 37septies [lees: 35septies”] 
§2 van de wet van 26.3.1971, in de versie zoals te dezen 
toepasselijk en tot stand gebracht bij het artikel 31, 2° van het Decr. 
VI. R. dd. 19.12.2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2004, wordt de vuilvracht berekend aan de hand van 195 
onder meer de coëfficiënt Q die voornamelijk als volgt wordt 
gedefinieerd:  

 

Het waterverbruik berekend als de som van het door de 
drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het 200 
heffingsjaar gefactureerd waterverbruik en van de 
gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op een 
andere wijze ontvangen hoeveelheid oppervlaktewater, 
grondwater, hemelwater en ander water, uitgedrukt in m³. 
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 205 

Hieruit kan niet anders dan worden afgeleid dan dat het hemelwater 
wel degelijk begrepen is in het waterverbruik aangewend voor de 
berekening van de vuilvracht. 

 

Zulks is niet anders voor het waterverbruik van de kleinverbruikers. 210 

 

Artikel 35bis, §3 eerste lid van de Wet van 26 maart 1971 geeft als 
belastbaar feit aan: 

 

“Voor de toepassing van dit decreet wordt als een aan de 215 
heffing onderworpen heffingsplichtige beschouwd, elke 
natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar 
voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van 
het Vlaams Gewest water heeft afgenomen van een 
openbaar waterdistributienet of op dit grondgebied over een 220 
eigen waterwinning heeft beschikt of op dit grondgebied 
water heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het water”; 

 

Deze bepaling geldt ook voor kleinverbruikers. 

 225 

Hieruit is af te leiden dat iedereen die in Vlaanderen water afneemt 
van een openbare watervoorzieningsmaatschappij en/of beschikt 
over een eigen waterwinning en/of afvalwater loost, ongeacht de 
herkomst van het water, heffingsplichtig is. Nergens wordt een 
onderscheid gemaakt naargelang de herkomst van het water. 230 
Hemelwater is niet uitgesloten.  

 

Voorheen was wel in een uitzondering voorzien voor hemelwater, 
nl. in het decreet van 21 december 1990 houdende 
begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot 235 
begeleiding van de begroting 1991 alwaar het gebruik van in een 
vergaarbak opgeslagen hemelwater uitdrukkelijk was uitgesloten 
van een bijkomende waterwinning (zie het toenmalige art. 35quater, 
§1, b en c van de wet van 26 maart 1971), hetgeen een bijkomend 
argument uitmaakt om te stellen dat het hemelwater nadien wèl als 240 
een belastbaar gegeven moet worden beschouwd. 

 

Het Arbitragehof kwam in zijn arrest nr. 67/2005 van 13 april 2005 
eveneens tot de conclusie dat sedert voormelde decreetwijziging 
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voor het vaststellen van de heffingsgrondslag rekening kan worden 245 
gehouden met het hemelwater t.a.v. kleinverbruikers, in welk geval 
er geen discriminatie is tussen kleinverbruikers en grootverbruikers, 
zodat de stelling van (eiseres) dat het gelijkheidsbeginsel zou 
geschonden zijn dient te worden verworpen. 

 250 

Dit alles in acht genomen moet voor de bepaling van het statuut 
van (eiseres) in het kader van de oppervlaktewaterenheffing, nl. 
kleinverbruiker of grootverbruiker, rekening worden gehouden met 
hemelwater, dit in de mate zoals hierna uiteengezet. Uit hetgeen 
volgt blijkt dat (eiseres) geen kleinverbruiker maar een 255 
grootverbruiker is (zie verder). 

 

4. 

Het te belasten hemelwater is het hemelwater dat “ontvangen” 
wordt en “gebruikt wordt voor de activiteiten van de in bijlage 260 
vermelde sectoren en/of vervuild wordt” (…). 

 

a. 

De wet van 26.3.1971 voorziet in de mogelijkheid voor de 
heffingsplichtige om het volume water te meten aan de hand van 265 
een continue debietmeting met registratie (zie het artikel 35septies 
§ 2, Q, 4°, a van de wet van 26.3.1971). 

 

(Eiseres) heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt zodat 
moet teruggevallen worden op de forfaitaire berekening van het 270 
watervolume, eveneens in de wet voorzien (artikel 37septies (lees: 
“35septies”) § 2, Q, 4°, b van de wet van 26.3.1971), nl. 800 l/m² 
afspoelbare of vervuilde oppervlakte, tenzij de heffingsplichtige aan 
de hand van de gegevens afkomstig van het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut, kan aantonen dat de neerslag kleiner is 275 
dan 800 l/m². 

 

Het ontvangen hemelwater werd dan ook terecht door (verweerster) 
bepaald op: 

 280 

      15.875 m² x 800 l/m²/jaar = 12.700.000 l/jaar = 12.700 m³. 
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Dit is trouwens hetgeen door (eiseres) in de bijlage D.10 bij haar 
aangifte werd vermeld als verharde oppervlakte waarop het 
hemelwater inregent en als ingeschatte hoeveelheid hemelwater. 285 

 

(…).” 

 

 

 290 

Grieven: 

 

 

Eerste onderdeel: 

 295 
 
1. Krachtens artikel 35quater Oppervlaktewaterwet kwalificeert men als 
eindverbruiker indien “het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffings-
jaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschap-
pij, minder dan 500 m3bedraagt”. 300 
 
 
2. Uit deze wetsbepaling blijkt dus uitdrukkelijk dat de 500 m³ slaat op het 
waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar (en niet het tijdens dat 
jaar gefactureerde volume aan water).  305 

 
Weliswaar dient dit waterverbruik gebaseerd te zijn op de facturatie door de 
openbare watervoorzieningsmaatschappij. Dit betekent echter niet dat men alle 
facturen van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar dient in acht te nemen. 
Men dient integendeel alle (maar ook enkel deze) facturen in acht te nemen die 310 
aanduiden wat het waterverbruik was in het jaar voorafgaand aan het heffings-
jaar (zijnde dus desnoods ook de facturen van volgende jaren die betrekking 
hebben op dat verbruik in het referentiejaar, maar niet de facturen ontvangen in 
het referentiejaar die betrekking hebben op het waterverbruik tijdens een ander 
jaar). 315 
 
 
3. Hieruit volgt dat het appelgerecht artikel 35quater Oppervlaktewaterenwet 
schendt in zoverre het oordeelt dat de beoordeling van het statuut van kleinver-
bruiker dient te gebeuren op basis van “het in 2008 gefactureerd waterverbruik” 320 
en “niet het in 2008 afgenomen leidingwater”, terwijl er juist wel rekening dient te 
worden gehouden met het water verbruikt in 2008 (op basis van facturen die ge-
relateerd zijn aan het waterverbruik in 2008, ongeacht wanneer deze facturen 
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werden ontvangen) en niet met het waterverbruik ‘gefactureerd in 2008’ ook al 
werd dit water in een ander jaar verbruikt. 325 
 
 
 
 
 330 
 
 
Tweede onderdeel: 
 
 335 

4. Artikel 35quater, §1, 1° Oppervlaktewaterenwet bepaalt dat de daarin 
omschreven forfaitaire berekeningsmethode van de vuilvracht op grond van het 
gefactureerd waterverbruik geldt voor de “kleinverbruikers” indien het waterver-
bruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, “op basis van de facturatie 
door de openbare watervoorzieningsmaatschappij”, minder dan 500 m3 bedraagt. 340 
 
Artikel 35quinquies Oppervlaktewaterenwet voorziet in een andere berekenings-
methode van de vuilvracht voor de “grootverbruikers”, zijnde overeenkomstig de-
ze bepaling “de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater vallen”. 
 345 
 
5. Artikel 35quater Oppervlaktewaterenwet bepaalt dus uitdrukkelijk dat de 
kwalificatie als “kleinverbruiker” dan wel “grootverbruiker” enkel afhangt van het 
waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar “op basis van de factu-
ratie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij”.  350 
 
Er is dan ook geen enkele wettelijke grondslag om rekening te houden met he-
melwater (dat niet vermeld staat op de facturatie door de openbare watervoorzie-
nings-maatschappij) bij het bepalen van de kwalificatie als “kleinverbruiker” dan 
wel “grootverbruiker”. 355 
 
 
6. Bijgevolg schendt het appelgerecht de artikelen 35quater en 35septies, § 
2,  Oppervlaktewaterenwet, door te oordelen dat hemelwater in rekening dient te 
worden genomen bij het bepalen van het statuut “kleinverbruiker” - “grootverbrui-360 
ker” in het kader van de oppervlaktewaterenheffing en door vervolgens eiseres 
aan te merken als een grootverbruiker en op haar niet wettig de bepalingen van 
artikel 35septies, § 2,  Oppervlaktewaterenwet toe te passen voor de berekening 
van de vuilvracht. 
 365 
 

Toelichting: 
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Algemeen kader statuut “kleinverbruiker” - “grootverbruiker” 370 
 
 
7. Artikel 35bis, §3, eerste lid Oppervlaktewaterenwet bepaalt wie als hef-
fingsplichtige wordt beschouwd. Krachtens deze zeer ruime definitie kwalificeert 
o.m. eenieder die water heeft afgenomen van het openbaar distributienet als hef-375 
fingsplichtige. Eiseres tot cassatie betwist niet dat zij kwalificeert als een dergelij-
ke heffingsplichtige. 
 
De Oppervlaktewaterenwet voorziet echter in twee categorieën van heffingsplich-
tigen die, hoewel ze beiden onder de definitie vallen van artikel 35bis Oppervlak-380 
tewaterenwet, elk vallen onder een eigen berekeningsmethode om de verschul-
digde heffing te berekenen. 
 
Artikel 35ter Oppervlaktewaterenwet voorziet in de berekening van de verschul-
digde heffing. Deze berekening is echter voornamelijk afhankelijk van de zgn. 385 
“vuilvracht”. Het is deze vuilvracht die voor klein- en grootverbruikers anders 
wordt berekend (zodat ook de verschuldigde heffing voor beiden anders zal zijn). 

 
Een eerste categorie van heffingsplichtigen zijn de zgn. “kleinverbruikers”. Dit zijn 
onder meer de heffingsplichtigen die uitsluitend “water hebben afgenomen” van 390 
een openbaar waterdistributienet op enig tijdstip “gedurende het jaar vooraf-
gaand aan het heffingsjaar” en waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand 
aan het heffingsjaar, “op basis van de facturatie door de openbare watervoorzie-
ningsmaatschappij”, minder dan 500 m3 bedraagt (artikel 35quater Oppervlakte-
waterenwet).  395 
 
In strijd met deze wetsbepaling houdt het appelgerecht te dezen uitsluitend reke-
ning, ter beoordeling van het statuut van kleinverbruiker, met “het in 2008 gefac-
tureerd waterverbruik” en “niet (met) het in 2008 afgenomen leidingwater”, terwijl 
er juist wél enkel rekening dient te worden gehouden met het water verbruikt in 400 
2008 (op basis van facturen die gerelateerd zijn aan het waterverbruik in 2008, 
ongeacht wanneer deze facturen werden ontvangen)(eerste onderdeel)   
 
Voor deze heffingsplichtigen (kleinverbruikers) wordt de vuilvracht forfaitair bere-
kend op grond van het gefactureerd waterverbruik. 405 
 
Een tweede categorie van heffingsplichtigen zijn de zgn. “grootverbruikers”. Dit 
zijn de heffingsplichtigen die niet onder artikel 35quater Oppervlaktewaterenwet 
vallen. Voor deze categorie wordt de vuilvracht berekend op grond van artikel 
35quinquies Oppervlaktewaterenwet door middel van effectieve meet- en be-410 
monsteringsresultaten of, indien dergelijke resultaten niet voorhanden zijn, op 
grond van artikel 35septies Oppervlaktewaterenwet door middel van omzettings-
coëfficiënten. 
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 415 
Arrest Grondwettelijk Hof 13 april 2005 
 
 
8. Het appelgerecht verwijst in zijn arrest naar het arrest van het Grondwet-
telijk Hof dd. 13 april 2005 (zie bestreden arrest 2014/AR/117, p. 6). In dit arrest 420 
oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er geen schending is van het Grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel ten aanzien van het onderscheid tussen de kleinverbruikers 
en grootverbruikers in de interpretatie dat (vervuild of gebruikt) hemelwater ook 
wordt opgenomen in de heffingsgrondslag van de kleinverbruikers. 
 425 
 
 [GwH 13 april 2005, nr. 67/2005, TFR 2007, afl. 317, 200] 

 

Het appelgerecht leidt uit dit arrest ten onrechte af dat het hemelwater dus 
in rekening moet worden genomen om het statuut van de heffingsplichtige 430 
(kleinverbruiker-grootverbruiker) te bepalen.  

 

Ten eerste is de beoordeling voorgelegd aan het appelgerecht volledig 
anders dan de beoordeling voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Het 
Grondwettelijk Hof oordeelde enkel dat hemelwater in rekening dient te 435 
worden genomen om de belastbare grondslag van zowel klein- als groot-
verbruikers te bepalen, maar oordeelde op geen enkele manier dat men 
ook rekening dient te houden met hemelwater bij het bepalen van het sta-
tuut. Nochtans betreft het twee verschillende beoordelingen: eerst wordt er 
bepaald of men klein- of grootverbruiker is (op basis van het gebruikte lei-440 
dingwater en waarbij hemelwater niet in rekening wordt genomen) en ver-
volgens past men de correcte heffingsmethode toe (waarbij, volgens het 
Grondwettelijk Hof, ook voor kleinverbruikers het vervuilde of gebruikte 
hemelwater in acht wordt genomen). 

 445 

Ten tweede oordeelde het Grondwettelijk Hof niet dat het hemelwater nu 
plots wel diende te worden toegevoegd aan de berekening van de hef-
fingsgrondslag, maar oordeelde het enkel dat de bepalingen van de Op-
pervlaktewaterenwet zo diende geïnterpreteerd te worden dat ook voor de 
kleinverbruiker “het hemelwater in de grondslag van de heffing wordt op-450 
genomen, en dat de heffing erop als ‘water dat op een andere wijze wordt 
gewonnen’ forfaitair wordt bepaald”. M.a.w. het Grondwettelijk Hof oor-
deelde dat de heffing op het hemelwater voor kleinverbruikers reeds op-
genomen is in de forfaitaire berekeningsmethode voor kleinverbruikers 
(zodat er geen discriminatie was ten aanzien van grootverbruikers).  455 
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Dit is iets heel anders dan oordelen dat sinds dit arrest het hemelwater 
nog eens moet worden toegevoegd in de berekeningsbasis. Een dergelij-
ke interpretatie voegt immers een voorwaarde toe aan de wet. 

 460 

Ten slotte besloot het hof van beroep te Gent in de zaak die betrekking 
had op de prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof uiteindelijk dat de 
schending van het gelijkheidsbeginsel niet tot gevolg had dat er nu reke-
ning diende te worden gehouden met het hemelwater voor de berekening 
(Gent 23 mei 2006, TFR 2007, afl. 317, 205). Bij gebrek aan een uitdruk-465 
kelijke tussenkomst van de Vlaamse wetgever, dient er bij de kleine ver-
bruikers nog steeds geen rekening te worden gehouden met het hemelwa-
ter (zie: A. CLAES, “Na regen komt zonneschijn: gebruik van hemelwater 
is niet heffingsplichtig”, TFR 2007, afl. 317, 208)(tweede onderdeel). 

 470 

 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN, 

 

 

Besluit ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie, voor eiseres tot cas-475 
satie, dat het U behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te 
vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, 
en over de kosten uitspraak te doen als naar recht.  
 

 480 

 

Brussel, 25 juni 2015 

 

 

 485 

Voor eiseres, 

haar raadsman, 

Bruno Maes 

 

Bijgevoegd stuk:  490 

 

Origineel van de “profisco” verklaring van de waarde van de vordering 
voor het vaststellen van het bedrag van het rolrecht. 

 


