
In afwijking van de gevallen vermeld in het eerste lid, 16° en 17°, geldt voor recyclageresidu’s van kunststofafval
van bedrijven die kunststofafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, met
ingang van het heffingsjaar 2010, een heffingstarief van 2 euro per ton.”;

5° in het vijfde lid wordt na de eerste zin, die eindigt met de woorden “een heffingstarief van 2,2 euro/ton”, de
volgende zin ingevoegd:

“Vanaf 1 januari 2019 geldt een tarief van 0 euro per ton.”;

6° aan het zesde lid, dat eindigt met de woorden “een heffingstarief van 2,2 euro/ton”, wordt de volgende zin
toegevoegd:

“Vanaf 1 januari 2019 geldt een tarief van 0 euro per ton.”;

7° er wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Onverminderd de bepalingen, vermeld in punt 19°, wordt het bedrag van de milieuheffing voor het overbrengen
van in het Vlaamse Gewest geproduceerd papier- en kartonafval naar een vergunde inrichting buiten het Vlaamse
Gewest waar het betrokken papier- en kartonafval wordt onderworpen aan handelingen met EU-code R12/R13,
berekend op de toegepaste verwerkingswijze van de uit de R12/R13 handeling ontstane residu’s, volgens de bedragen
vermeld in punt 1° tot en met 18°, die worden bepaald door de toegepaste verwerkingswijze van de residu’s indien
deze ontstaan uit handelingen met EU-code R12/R13 die binnen het Vlaamse Gewest worden gesteld.”.

Art. 16. In artikel 46, §3, van hetzelfde decreet wordt aan het eerste lid een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“7° voor wat betreft het in het Vlaamse Gewest geproduceerd papier- en kartonafval dat wordt overgebracht naar
een vergunde inrichting buiten het Vlaamse Gewest waar het betrokken papier- en kartonafval wordt onderworpen aan
handelingen voor nuttige toepassing met EU-code R3 of wordt opgeslagen in afwachting van de overbrenging naar een
dergelijke vergunde inrichting met het oog op de onderwerping aan handelingen met EU-code R3: de recyclageresidu’s
afkomstig van dit papier- en kartonafval.”.

Art. 17. Aan artikel 46 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 8. Vanaf 1 januari 2019 worden de bedragen, vermeld in paragraaf 1, 16° en 17°, en geïndexeerd overeenkomstig
de bepalingen van paragraaf 5, met 4 euro per ton verminderd, meer bepaald in de gevallen dat de betreffende
afvalstoffen per trein worden aangevoerd.”.

Afdeling 3. — Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Art. 18. Artikel 4.2.1.1.4 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op
15 juni 2018, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 4.2.1.1.4. In afwijking van artikel 4.2.1.1.1 is geen heffing verschuldigd voor:

1° een vergunde grondwaterwinning uitsluitend gebruikt voor thermische energie-opslag voor zover het
gewonnen, niet-verontreinigde grondwater integraal wordt teruggepompt in dezelfde watervoerende laag, als waaruit
het wordt gewonnen;

2° een vergunde oppervlaktewaterwinning uitsluitend gebruikt voor thermische energieopslag en terug geloosd in
hetzelfde oppervlaktewater als waaruit het wordt gewonnen.

De heffingsplichtige waterverontreiniging, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, dient op 1 januari van het jaar dat
voorafgaat aan het heffingsjaar in het bezit te zijn van een milieu- of omgevingsvergunning respectievelijk voor:

1° het winnen van grondwater voor thermische energieopslag (indelingsrubriek 53.6 van bijlage 1 bij titel II van
het VLAREM);

2° gebruik van oppervlaktewater uitsluitend voor thermische energieopslag en teruglozing ervan in hetzelfde
oppervlaktewater (indelingsrubriek 3.7 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM).

Elke heffingsplichtige waterverontreiniging die in aanmerking wenst te komen voor de vrijstelling, vermeld in het
eerste lid, dient bij de aangifte bedoeld in artikel 4.2.4.1 een schriftelijke aanvraag te voegen vergezeld van de
bewijsstukken waaruit blijkt dat aan bovenvermelde vrijstellingsvoorwaarden is voldaan. De verleende vrijstelling
geldt voor het heffingsjaar waarvoor de aanvraag is ingediend en voor de volgende heffingsjaren behoudens in geval
van wijzigingen die tot gevolg hebben dat de installatie niet meer aan de hierboven vermelde vrijstellingsvoorwaarden
voldoet.

Elke verandering van de vergunningssituatie en/of wijziging aan de grond-waterwinning respectievelijk de
oppervlaktewaterwinning moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan de leidend ambtenaar van de Vlaamse
Milieumaatschappij worden gemeld.”.

Art. 19. Artikel 4.2.1.1.6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 4.2.1.1.6. §1. Voor zover het niet wordt geloosd in de openbare riolering met een getotaliseerde maximale
nominale pompcapaciteit hoger dan 10 m` per uur of bij gebrek aan pompcapaciteit met volumes hoger dan 10 m` per
uur is in afwijking van artikel 4.2.1.1.1 geen heffing verschuldigd voor de lozing van het onttrokken grondwater uit de
volgende grondwaterwinningen:

1° grondwaterwinningen voor het uitvoeren van proefpompingen die minder dan drie maanden in gebruik zijn;

2° bronbemalingen die ofwel:

a) technisch nodig zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of voor de aanleg van openbare
nutsvoorzieningen;

b) noodzakelijk zijn voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen en/of openbaar vervoer of voor de
waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;

c) noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken
of houden, op voorwaarde dat:

1) deze noodzakelijkheid is gestaafd door een hydrologisch attest opgesteld door een MER-deskundige in de
discipline water, deeldomein geohydrologie die daarvoor in het Vlaamse Gewest is erkend met toepassing
van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid;
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2) het hydrologisch attest, vermeld in punt 1), vóór 15 maart van elk heffingsjaar bij de leidend ambtenaar van
de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar is ingediend. De Vlaamse
Regering kan regels vaststellen met betrekking tot de minimale inhoud en de vorm van bedoeld
hydrologisch attest;

3° draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken
of te houden.

§ 2. In afwijking van artikel 4.2.1.1.1 is voor grondwaterwinningen gebruikt voor ondergrondse beluchting zoals
bedoeld in indelingsrubriek 53.12 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM geen heffing verschuldigd voor het deel van
het belucht grondwater dat teruggepompt wordt in dezelfde freatische watervoerende laag.”.

Art. 20. Aan artikel 4.2.1.2.2 van hetzelfde decreet wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“9° het deel van het belucht grondwater van grondwaterwinningen gebruikt voor ondergrondse beluchting zoals
bedoeld in indelingsrubriek 53.12 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM dat teruggepompt wordt in dezelfde
freatische watervoerende laag.”.

Art. 21. In paragraaf 2 van artikel 4.2.2.1.1 van hetzelfde decreet wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

“1° de heffingsplichtigen waterverontreiniging, bedoeld in artikel 4.2.2.3.1 en artikel 4.2.2.5.1, die zijn aangesloten
op het openbaar hydrografisch net, en bovendien:

a) ofwel op basis van de bepalingen van titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, alle uitvoeringsbepalingen van deze wet, evenals de bepalingen uit de betreffende
omgevingsvergunning verplicht zijn hun afvalwater zelf te zuiveren en in oppervlaktewater te lozen;

b) ofwel moeten voldoen aan de voorwaarden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig
van woongelegenheden, waarvan het debiet maximaal 600 m`/jaar bedraagt, zoals bedoeld in indelingsru-
briek 3 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM.”.

Art. 22. Paragraaf 1 van artikel 4.2.2.1.3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

“§ 1. Voor de heffingsplichtigen waterverontreiniging bedoeld in artikel 4.2.2.3.1 en 4.2.2.5.1 wordt het bedrag van
de heffing verminderd met B

waarbij:

B = de som van de bijdrage en de vergoeding, vermeld in de artikelen 4.3.2.1 tot 4.3.2.4, exclusief btw. De Vlaamse
Milieumaatschappij kan vermelde som voorafgaand aan de aanrekening door de exploitanten van een openbaar
waterdistributienetwerk in mindering brengen. De heffing kan in geen geval negatief worden.

Voor de heffingsplichtigen waterverontreiniging bedoeld in artikel 4.2.2.3.1 en 4.2.2.5.1 wordt geen heffing
gevestigd op het waterverbruik waarop de Vennootschap vermeld in artikel 2.6.1.1.1, de vergoeding, vermeld in
artikel 2.6.2.1, aanrekent voor de bovengemeentelijke sanering van het afvalwater geloosd in het jaar voorafgaand aan
het heffingsjaar, exclusief btw, op voorwaarde dat de heffingsplichtige waterverontreiniging deze vergoeding heeft
betaald.”.

Art. 23. In artikel 4.2.2.1.4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede “, op straffe van nietigheid” opgeheven;

2° in paragraaf 5 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

“Hiertoe moet de heffingsplichtige waterverontreiniging, vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het
bedoelde dossier, een hernieuwingsaanvraag indienen bij de ambtenaar die conform artikel 4.2.1.1.8 aangewezen is
voor de vestiging van de heffing, samen met een attest afgeleverd door een milieu-deskundige bedoeld in paragraaf 2,
waarin de conclusie van het aanvankelijk ingediende dossier wordt herbevestigd.”;

3° er wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 8. Alle vermeldingen en bepalingen opgenomen in paragrafen 2, 3, 4 en 5 zijn voorgeschreven op straffe van
nietigheid.”.

Art. 24. Artikel 4.2.2.2.1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 4.2.2.2.1. Voor de heffingsplichtigen waterverontreiniging met een waterverbruik van minder dan 500 m` per
jaar wordt de vuilvracht als volgt berekend:

1° voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die uitsluitend water heeft afgenomen van een openbaar
waterdistributienetwerk op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en waarbij het
waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de drinkwatermaatschappij,
minder dan 500 m` bedraagt:

N = 0,025 x Qw

waarin:

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

Qw = het door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerd
waterverbruik uitgedrukt in m`;

2° voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die gedurende het gehele jaar voorafgaand aan het heffingsjaar
uitsluitend beschikte over een eigen waterwinning van minder dan 500 m` per jaar:

N = 0,025 x Qp

waarin:

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

Qp = a) voor natuurlijke personen: 30 x M, waarin M het aantal personen is dat op 1 januari van het heffingsjaar
deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap;
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b) voor rechtspersonen: het overeenkomstig 4.2.2.5.2 bepaalde verbruik;

3° voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienetwerk en die tevens op enig tijdstip gedurende
dat jaar beschikte over een eigen waterwinning waarbij het totale waterverbruik kleiner is dan 500 m` per jaar:

N = 0,025 x (Qw + Qg)

waarin:

N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;

Qw = het door de drinkwatermaatschappij in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar totaal gefactureerd
waterverbruik uitgedrukt in m`;

Qg = a) voor natuurlijke personen: 10 x M, waarin M het aantal personen is dat op 1 januari van het heffingsjaar
deel uitmaakt van eenzelfde gezin of gemeenschap;

b) voor rechtspersonen: het overeenkomstig 4.2.2.5.2 bepaalde verbruik;”.

Art. 25. Aan artikel 4.2.2.3.8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:

“Als de verzegeling verbroken wordt, verwittigt de heffingsplichtige onmiddellijk de ambtenaren van de Vlaamse
Milieumaatschappij belast met de controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing en gebruikt
hiervoor het formulier dat de Vlaamse Milieumaatschappij ter beschikking stelt.”;

2° na het tweede lid wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In geval van het resetten van de debietmeetsystemen vermeld in deze paragraaf in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar worden de tellerstanden voor dat jaar voor de berekening van de heffing uitgesloten.”.

Art. 26. In artikel 4.2.2.5.2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:

“Als de verzegeling verbroken wordt, verwittigt de heffingsplichtige onmiddellijk de ambtenaren van de Vlaamse
Milieumaatschappij belast met de controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de heffing.
De heffingsplichtige gebruikt hiervoor het formulier dat de Vlaamse Milieumaatschappij ter beschikking stelt.”;

2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In geval van het resetten van de debietmeetsystemen, vermeld in deze paragraaf, in het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar worden de tellerstanden voor dat jaar voor de berekening van de heffing uitgesloten.”.

Art. 27. Aan artikel 4.2.3.1, §2, van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In geval van het resetten van het debietmeetsysteem met registratie, vermeld in deze paragraaf, in het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar worden de tellerstanden voor dat jaar voor de berekening van de heffing uitgesloten.”.

Art. 28. In bijlage 5 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de vermeldingen:

“

51.a
51.b

Wasserijen, met uitzonde-
ring van wassalons:

a) natwasserijen 1 m` gebruikt
water

0,031 0,006 0,003 0 0,040

b) chemische wasserijen en
droogkuis

1 m` gebruikt
water

0,08 0,001 0,009 0 0,090

”
worden vervangen door wat volgt:
“

51 Wasserijen, met uitzonde-
ring van wassalons: nat-
wasserijen

1 m` gebruikt
water

0,031 0,006 0,003 0 0,040

”
2° bij de nummering 58 wordt de omschrijving van de activiteit in de tweede kolom vervangen door wat volgt:
“het grondwater onttrokken bij:
1° de in artikel 4.2.1.1.3 vermelde grondwaterwinningen en geloosd in de openbare riolering;
2° de in artikel 4.2.1.1.6 vermelde grondwaterwinningen en met een getotaliseerde maximale nominale

pompcapaciteit hoger dan 10 m` per uur of bij gebrek aan pompcapaciteit met volumes hoger dan 10 m` per uur
geloosd in de openbare riolering”;

3° de tweede zin onderaan de tabel wordt vervangen door wat volgt:
“Voor de toepassing van de nummeringen die als grondslag “1 m` gebruikt water” vermelden wordt onder

aantal m` gebruikt water verstaan de hoeveelheid gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar verbruikte water
Q, zoals gedefinieerd in artikel 4.1.1.5.1, verminderd met het koelwater K, zoals gedefinieerd in artikel 4.2.2.3.1 van deze
wet.”.
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