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VLAAMS PARLEMENT 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

 

JOKE SCHAUVLIEGE  

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 
 

 

Vraag nr. 405 

van 14 maart 2013 

van MARIJKE DILLEN 

 

 

 

Heffing afvalwater   -   Vrijstellingen 

 

Een aantal categorieën personen heeft vanaf 1 januari vanaf het heffingsjaar recht op vrijstelling van 

heffing op afvalwater. Het betreft personen die recht hebben op een inkomensvervangende en integra-

tietegemoetkoming, een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen en 

een leefloon of leefgeld. 

 

1. Welke initiatieven heeft de minister genomen sinds het begin van deze legislatuur om deze voor-

delen bekend te maken en te stimuleren naar de rechthebbenden? Wat is hiervan het resultaat? 

 

2. Op welke wijze wordt dit ondersteund door de Vlaamse Milieumaatschappij? 

 

3. Kan de minister een overzicht geven van het aantal aanvragen en tegemoetkomingen per categorie, 

graag met een opsplitsing per provincie? 
 

 

 

ANTWOORD  

 

 

 

1. De sociale vrijstellingen zijn al ingevoerd in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de 

oppervlaktewateren tegen verontreiniging sinds het heffingsjaar 1997. Via het decreet van 

22/12/2000 (BS 30/12/2000) is het ambtshalve toekennen van vrijstellingen om sociale redenen 

voorzien in de wetgeving. Dit betekent dat vanaf heffingsjaar 2000 een gegevensuitwisseling met 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is ontwikkeld zodat sociale vrijstellingen ambtshalve 

kunnen worden toegekend.  

 

Ondertussen werden de wetgeving en de procedure voor ambtshalve toekenning meermaals aan-

gepast en op mekaar afgestemd teneinde vrijstellingen zoveel mogelijk ambtshalve te kunnen 

toekennen. 

De laatste aanpassing van de sociale vrijstellingsregeling dateert van 2008 in functie van  de uit-

breiding van de vrijstellingsregeling tot op gezinsniveau (decreet 21/12/2007 - BS 31/12/2007).  

Wie ambtshalve wordt vrijgesteld, ontvangt geen heffingsbiljet en moet dus zelf geen enkele actie 

ondernemen.  

 

Voor heffingsplichtigen die wel een heffingsbiljet ontvangen, stelt de VMM  een toelichting be-

schikbaar over de vrijstellingsregeling (voorwaarden en aanvraag).  

Ook de website www.vmm.be/heffingen biedt informatie over de heffingen en onder meer over 

de sociale vrijstellingen. 
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2. De VMM werkt steeds mee aan initiatieven van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om 

de elektronische gegevensuitwisseling informatica-technisch verder te optimaliseren. 

 

3. In 2011 werden in totaal 5.906 sociale vrijstellingen ambtshalve toegekend. Van de 39 manuele 

vrijstellingsaanvragen die de VMM in 2011 heeft ontvangen, werden 16 vrijstellingen om sociale 

redenen verleend. Een overzicht per categorie en per provincie is terug te vinden in bijlage 1. 

 

 

BIJLAGE 

 

Overzicht vrijstellingen 

 



Sociale vrijstellingen heffing kleinverbruikers 2011

provincie

tegemoetkoming van: antwerpen limburg oost-vlaanderen vlaams-brabant west-vlaanderen totaal

OCMW

auto 12 1 46 9 23 91

totaal verleend 12 1 46 9 23 91

FOD (personen met een handicap)

auto 307 361 1 902 324 1 314 4 208

totaal aanvragen manueel 2 4 15 3 8 32

waarvan (manueel) gegrond 1 1 7 3 12

waarvan (manueel) ongegrond 1 3 8 3 5 20

totaal verleend (auto en manueel) 308 362 1 909 324 1 317 4 220

RVP (bejaarden)

auto 117 86 710 110 584 1 607

totaal aanvragen manueel 1 1 4 0 1 7

waarvan (manueel) gegrond 1 3 4

waarvan (manueel) ongegrond 1 1 1 3

totaal verleend (auto en manueel) 117 87 713 110 584 1 611

totaal categorieën

auto 436 448 2 658 443 1 921 5 906

aanvragen manueel 3 5 19 3 9 39

waarvan (manueel) gegrond 1 2 10 0 3 16

waarvan (manueel) ongegrond 2 3 9 3 6 23

totaal verleend (auto en manueel) 437 450 2 668 443 1 924 5 922


