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Onder het devies ‘de vervuiler betaalt’ belast het Vlaams gewest, naast het oppompen
van grondwater, ook het waterverbruik. De aangifte voor het heffingsjaar 2012 moet vóór
15 maart gebeuren. Dit artikel herhaalt de belangrijkste verplichtingen omtrent deze
aangifte en de debietmeters bij grondwaterwinningen. – Brenda Mariën, SBB Accountants & Adviseurs
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Land- en tuinbouwers die onder de heffingsplicht vallen, moeten
jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen voor de heffing op
waterverontreiniging en/of de winning van grondwater. Het
aangifteformulier voor de heffing op waterverontreiniging is
hetzelfde als dat voor de heffing op de winning van grondwater. De
aangifte gaat over het verbruik van het voorgaande jaar en omvat
onder andere de identificatiegegevens van de heffingsplichtige, de
verschillende waterverbruiken, de activiteit, de verschillende
waterputten en de opgepompte hoeveelheden grondwater.
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De heffing op waterverontreiniging
steeg de laatste jaren fors.

Heffing op waterverontreiniging
Iedereen die in 2011 water verbruikte, wordt onderworpen aan de
heffing op waterverontreiniging. Het verbruik van leiding-, grond-,
regen-, oppervlakte- en ander water wordt belast. De reglemente
ring onderscheidt klein- en grootverbruikers. Een kleinverbruiker
is diegene aan wie de watermaatschappij in 2011 minder dan
500 m³ leidingwater factureerde en wiens eigen grondwaterwinning
minder dan 5 m³ per uur pompcapaciteit heeft. Je wordt groot
verbruiker van zodra één van deze grenzen overschreden is.
Kleinverbruikers kunnen, maar moeten geen aangifte doen.

6 • milieu

Grootverbruikers daarentegen moeten alle waterverbruik aan de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aangeven. Vrijwel alle land- en
tuinbouwbedrijven zijn grootverbruiker en moeten dus een aangifte
indienen vóór 15 maart.

Heffing op de winning van grondwater
Land- en tuinbouwers die 500 m³ of meer grondwater oppompen,
moeten bovendien een heffing op de winning van dit grondwater
betalen. De opgepompte hoeveelheid grondwater wordt vastgesteld
op basis van debietmeters en wordt eveneens doorgegeven aan de
VMM via de wateraangifte.

Debietmeter verplicht
Alle grondwaterwinningen moeten uitgerust zijn met een debietme
ter. Alleen voor grondwaterwinningen van minder dan 500 m³ per
jaar, die uitsluitend voor huishoudelijk verbruik bestemd zijn, aflopen
van gedraineerde landbouwgronden en grondwaterwinningen met
een handpomp, is een debietmeter niet verplicht. De vrijstelling voor
grondwaterwinningen gebruikt voor irrigatie in de openlucht werd
afgeschaft. Sinds 2010 is hiervoor een debietmeter vereist.
Bij afwezigheid van een debietmeter kan de Vlaamse Milieumaat
schappij een administratieve boete opleggen. De omvang van de
boete (tabel 1) hangt af van het vergunde volume of de pompcapa
citeit (m³/uur).
Indien de heffingsplichtige in een volgend heffingsjaar – ondanks
een boete het jaar voordien – nog geen debietmeter plaatst, wordt
de boete van een hogere categorie opgelegd. Voor mobiele pompen
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dien je wateraangifte
in voor 15 maart

voor de irrigatie in de openlucht voor land- en tuinbouw voerde de
VMM een gedoogbeleid tot en met 31 december 2011. Tegen
begin december moest de definitieve regeling omtrent de mobiele
pompen bekend gemaakt worden. De VMM werkt echter nog
steeds aan een sluitend systeem dat werkbaar is voor de land- en

KUHN,

dat is mijn kracht!

Tabel 1 Administratieve boete bij de afwezigheid van een debietmeter
Vergund debiet

Pompvermogen

Boete

(m3/jaar)

(m3/uur)

(euro)

≤ 2.500

≤ 1,25

150

2.500 tot ≤ 5.000

1,25 tot ≤ 2,5

300

5.000 tot ≤ 10.000

2,5 tot ≤ 5

>10.000

>5

600

bo

1.250
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- Bron: VMM
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tuinbouwsector en voldoende garanties biedt voor een correcte
heffingsberekening en voor toezicht in het kader van de milieu
handhaving. Vast staat dat elke mobiele pomp over een debietme
ter moet beschikken. Daarnaast moet er ook een logboek
bijgehouden worden. Deze verplichting geldt niet voor mobiele
pompen waarmee enkel grondwater wordt opgepompt uit een en
dezelfde watervoerende laag binnen een en dezelfde vergunning.

Irrigeren zonder vergunning
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In het kader van de randvoorwaarden controleert het Agentschap
voor Landbouw en Visserij (ALV) ook de bevloeiing/irrigatie met
grond- of oppervlaktewater. Dit waterverbruik moet vergund zijn
door de bevoegde overheid. Bovendien gaat het ALV na of de
voorschriften in de vergunning worden opgevolgd (bijvoorbeeld de
aanwezigheid van een debietmeter). Inbreuken leiden tot
inkorting van steun (bijvoorbeeld de bedrijfstoeslag). Sinds vorig
jaar moet je in de verzamelaanvraag ook aangeven welke
percelen met welk water worden geïrrigeerd. Dit moet je invullen
in kolom 15. Je hebt de keuze uit irrigatie met oppervlaktewater
(IWO), grondwater (IWG), regenwater (IWR) en ander water (IWA).

> nieuwe Metris getrokken 4100 l, 33/36 m compact
> Oceanis getrokken tot 7700 l, 48 m
> Geo en Octopus voor de fruitteelt

SPUITTECHNIEK

Tabel 2 Evolutie van de heffing voor waterverontreiniging en de
grondwaterheffing - Bron: VMM
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> Deltis en Altis gedragen met OPTILIFT ophanging

2000

2006

2012

Heffing waterverontreiniging (euro/1000 m³; niet-oppervlaktewaterlozer)

Pluimvee

12,92

14,50

Varkens

32,29

36,25

53,65

Rund

64,58

72,50

107,30

129,15

145,00

214,60

6,46

7,25

21,46

Ander rundvee
Andere

21,46

be strong, be KUHN

Grondwaterheffing (euro/1000 m³ uit niet-afgesloten watervoerende laag)
10,00

54,27

62,42

Evolutie heffing
Dat alles duurder wordt, hoeft geen betoog meer. Dit geldt zeker
voor het waterverbruik. In tabel 2 wordt de evolutie gegeven van
beide heffingen, die slechts een deel van de totale waterkost
uitmaken.
Zeker de heffing op waterverontreiniging steeg de laatste jaren
fors, maar ook de heffing voor grondwaterwinningen uit afgeslo
ten waterlagen nam gevoelig toe. n
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