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Leidingwater
De meeste land- en tuinbouwers zijn
grootverbruikers en betalen via hun
heIʖngsbiljet aan de 900 een heIʖng op waterverontreiniging en een
heIʖng op het winnen van grondwater
Enkele jaren geleden werd een eerste
Fomponent van het heIʖngsbiljet
doorgeschoven naar de waterfactuur
van de watermaatschappij, namelijk
de zuivering van het leidingwater. De
hefʖng op waterverontreiniging op
het deel ‘leidingwater’ wordt als een
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De voorbije weken viel bij heel wat land- en tuinbouwers een nieuwe aanrekening van de
hefʖnge
hefʖngen, bijdragen en
waterPaatsFhaSSij in de bus Een integrale waterIaFtuur ɇ waarbijij alle heIʖngen,
vergoedingen op één factuur staan – komt daarmee een stap dichterbij.
naar een
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ng vandaag laat tte wensen over.
integrale factuur is op zich toe te juichen, maar de uitwerking

Eigen waterwinning
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Vandaag wordt een
n tweede component
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van het hefʖngsbiljet doorgeschoven,
doorges
namelijk de hefʖng op waterverontreiwat
niging voor het deel ‘eigen waterwinning’. Het eigen water is het grondwater, regenwater, oppervlaktewater en
'ander' water. Deze component komt
nu ook terecht op de factuur van de
watermaatschappij, onder de vorm
van een bovengemeentelijke vergoeding. Ook deze vergoeding zal van
het volgende hefʖngsbiljet afgetrokken worden, zodat je geen twee keer
betaalt.
Tot zo ver is dit een enigszins begrijpelijke oefening, maar de facturen
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samengeteld met de gemeentelijke
vergoeding voor de afvoer van het
eigen water. Bovendien gaat het hier
weer over een 'voorlopige' aanrekening. Hierdoor wordt het zeer moeilijk
of zelfs bijna onmogelijk om de facturen na te rekenen en te controleren.
Hieronder vind je meer informatie
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Het water dat een bedrijf gebruikt
voor allerhande activiteiten moet nadien afgevoerd en gezuiverd worden.
Voor de afvoer maken we gebruik
van de gemeentelijke infrastructuur
(grachten, riolering ...); de zuivering
gebeurt in de bovengemeentelijke infrastructuur ($Tuaʖn). ‘Eigen waterwinning’ (EWW) slaat op alle vormen
van waterverbruik – zoals het gebruik
van grondwater, oppervlaktewater,
regenwater en ander water – behalve
het gebruik van leidingwater (LW). De
term ‘bijdrage’ wordt gebruikt voor
water afkomstig van het leidingwaternet; de term ‘vergoeding’ wordt
gebruikt voor water uit een eigen

waterwinning.
Op de waterfactuur vinden we
bijgevolg de volgende begrippen en
componenten:
> Bovengemeentelijke bijdrage =
aanrekening voor zuivering van
leidingwater (LW)
> Gemeentelijke bijdrage = aanrekening voor afvoer van leidingwater
(LW)
> Bovengemeentelijke vergoeding
= aanrekening voor zuivering van
eigen waterwinning (EWW)
> Gemeentelijke vergoeding = aanrekening voor afvoer van eigen waterwinning (EWW)
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Btw-aanrekening
Niet alleen zijn de facturen complex,
ook de btw-aanrekening vormt een
groot probleem. Op het hefʖngsbiljet
wordt immers geen btw aangerekend.
De verschuiving van de hefʖng (deel
‘eigen water’) naar de factuur houdt
in dat hierop 21% btw wordt aangerekend. In de praktijk wordt voor land-

en tuinbouwbedrijven die het forfaitaire btw-systeem toepassen (en hun
btw dus niet kunnen recupereren) het
bedrag voor de zuivering van het eigen
water met 21% verhoogd.
Complexe facturen
We vatten even samen. De doorgevoerde verschuiving van een deel van
de hefʖng naar de waterfactuur en
de manier waarop die wordt aangerekend, maken de waterfacturen zeer
complex en niet-transparant. Het
wordt een zeer moeilijke opdracht om
de facturen te controleren. Bovendien
betekent de btw-aanrekening voor de

...DE NIEUWE FACTUUR

Voorbeeld
eeld 1
Een landbouwer
dbouwer (of tuinder) met 4 gezinsleden heeft
125 m³ leidingwater
eidingwater en 1400 m³ grondwater verbruikt in
2012. De berekende
vuilvracht op basis van de omzetber
tingscofʖcinten
voor zijn totale waterverbruik (VEtot)
ting
cin
het hefʖngsbiljet is 5,4. De vuilvracht of VE is het
op he
vervuilingseenheden die er per tijdseenheid geaantal ve
loosd worden. Dat is dus de hoeveelheid verbruikt water
x de omzettingscofʖcint (afhankelijk van de activiteit).
De factuur die deze landbouwer ontvangt, is het bedrag
D
voor de afvoer en de zuivering van het eigen water. Net
zoals bij de berekening voor afvoer en zuivering van het
leidingwater krijgt hij hiervoor een 'landbouwerskorting'. Er wordt, met andere woorden, gerekend met een
individueel tarief voor landbouwers dat lager ligt dan het
tarief voor particulieren.
De vuilvracht voor het eigen water (VEeww) wordt als
volgt berekend: (VEtotaal / totale hoeveelheid water) x
hoeveelheid eigen water = (5,94/1525 m³) x 1400 m³ =
5,45 VEeww.
Het individuele tarief voor de bovengemeentelijke
vergoeding (BGV) wordt: (VEeww / hoeveelheid eigen
water) x standaardtarief zuivering = (5,45/1400 m³) x
44,25 euro = 0,1723 euro/m³.
De bovengemeentelijke vergoeding (BGV) die hij moet
betalen is dan: individueel tarief BGV x hoeveelheid
eigen water = 0,1723 euro/m³ x 1400 m³ = 241,16 euro.
Het individuele tarief voor de gemeentelijke vergoeding
(GV) berekenen we als volgt: individueel tarief BGV x
1,4 = 0,1723 euro/m³ x 1,4 = 0,2412 euro/m³.
De gemeentelijke vergoeding (GV) die hij op zijn factuur
betaalt, is bijgevolg: individueel tarief GV x hoeveelheid
eigen water = 0,2412 euro/m³ x 1400 m³ = 337,63 euro.
Op de factuur van de watermaatschappij die deze
landbouwer onlangs in de bus kreeg, vinden we de som
van deze twee componenten, want de gemeentelijke
en bovengemeentelijke vergoeding staan nu samen
op één factuur (afvoer en zuivering EWW). Hij betaalt
241,16 euro + 337,63euro = 578,79 euro.

C
op
yr
ig
ht

Land- en tuinbouwers betalen nu – via de waterfactuur
van de watermaatschappij – voor het water van de eigen
waterwinning dat ze vanaf 2014 gebruikten, ook de bovengemeentelijke vergoeding voor de zuivering van het eigen
water. Daarom ontvangen ze in 2014 één factuur, met
zowel de gemeentelijke als de bovengemeentelijke vergoeding (voor afvoer en zuivering van EWW). Beide bedragen
worden individueel berekend op basis van de forfaitaire
re
omzettingscofʖcinten die al jaren gebruikt worden
en om
de hefʖng te berekenen. Wie vergund loost in oppervlaktepervlakte
akte-water of een vergunning heeft met lozingsnormen
rmen
men voor het
oppervlaktewater, hoeft deze bijdrage en vergoeding
ergoeding
eding niet te
betalen.
De bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding
ergoeding
ding die landbouwers betalen via de waterfactuur
ur wordt op het vo
volgende
hefʖngsbiljet (H- 2014) in mindering
is
ering gebracht.
ebracht. De factuur
fa
dus nog steeds een voorschott op de hefʖng. =ijn de bovenbo
gemeentelijke bijdrage en vergoeding
oeding lager dan d
de hefʖng,
dan zal je nog een resthefʖng
hefʖng
g moeten betalen.
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meeste bedrijven extra kosten.
Boerenbond heeft deze problemen
onmiddellijk gesignaleerd aan de
VMM en het kabinet Leefmilieu. We
wensen duidelijke en transparante
facturen – die iedereen kan narekenen – zonder extra meerkosten.
We vragen dan ook dat de ‘integrale
waterfactuur’ voor land- en tuinbouwbedrijven herbekeken wordt.
Volgende maand zitten we alvast
een eerste maal samen met VMM
om deze problemen te bespreken
en aan te pakken.
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over de berekeningsmethode. Je kunt
ook altijd terecht bij onze dienstbetoonconsulenten of bij je milieuadviseur voor verdere vragen. Breng in dat
geval zeker de recente wateraangiftes
en hefʖngsbiljetten mee.

Verklaring op eer
Op een bedrijf wordt vaak eigen water
hemelwat (grondwater,
(gr
water of oppervlaktewater)
als drinkwater voor de
ervlaktewater)
laktewater) gebr
gebruikt a
dieren. Tuinbouwbedrijven
nogal eens eigen water
uwbedrijven
wbedrijven benutten
benutte
b
voor het bevloeien
Dit
n van teelten.
teelt
D water komt uiteindelijk
niet terecht in de riolering
lering of de gracht, maar – via een omweg – terug op het land.
d. Om de aanrekening voor de afvoer
van water grotendeels te vermijden, kan je een verklaring
op eer aʗeggen – op voorwaarde dat je voor je bedrijf geen
aansluiting hebt op de riolering of de gracht.
In dat geval wordt alleen een deel van het huishoudelijke
afvalwater aangerekend, tegen het particuliere tarief. Het
huishoudelijke afvalwater wordt verdeeld pro rata de verhouding van het eigen water en het totaal gebruikte water.
Heb je een verklaring op eer ingediend, dan wordt ook de
bovengemeentelijke vergoeding aangerekend tegen het
particuliere tarief, maar ook hier alleen voor een deel van
het huishoudelijke afvalwater. De beide bedragen, gemeentelijke en bovengemeentelijke vergoeding, vind je op de
voorlopige aanrekening van 2014. Q
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