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VANAF NU IS DE WATERAANGIFTE DIGITAAL
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In het begin van het jaar dienen de verschillende voorjaarsaangiftes zich aan, onder
meer de wateraangifte. De jaarlijkse aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en/of heffing op de winning van grondwater gebeurt voor heffingsjaar 2016
volledig digitaal via het nieuwe online heffingenloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. – Sara Kelchtermans, milieuadviseur Studiedienst SBB
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Vanaf dit jaar verloopt de wateraangifte
voor land- en tuinbouwers rechtstreeks
via het heffingenloket (www.vmm.be/
heffingen). De VMM zal je enkel een brief
met je dossiernummer en toegangscode
versturen. De digitale aangifte is verplicht
voor iedereen! Sinds 18 januari is het
heffingenloket operationeel.

een token. De gegevens van je vorige
aangifte zullen op voorhand klaarstaan.
Dit maakt de aangifte makkelijker. Het
loket zal ook een digitaal archief worden,
waar je de aangifte nadien kan raadplegen. Er zijn ook enkele kwaliteitscontroles ingebouwd in het loket, waardoor je
de aangifte – voor indiening – kan corri-

Wanneer indienen?
Je moet de aangifte uiterlijk op 14 maart
indienen via het loket. Je ontvangt in
januari een toelichtingsbrief van de VMM
met een dossiernummer en toegangscode. Veilig aanmelden kan je met je
elektronische identiteitskaart (eID) of met

De wateraangifte is de heffing
op waterverontreiniging én die
op het winnen van grondwater.
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geren. Zo wordt het risico op een foute
aangifte kleiner.
Je kan de brief met je dossiernummer en
toegangscode ook bezorgen aan je adviseur, die dan voor jou de wateraangifte
digitaal kan opmaken en indienen.

Wat is de wateraangifte?
Niet-particuliere watergebruikers met
een verbruik van meer dan 500 m³ leidingwater of een eigen grondwaterwinning met een pompcapaciteit van meer
dan 5 m³/uur, zijn grootverbruikers. Alle
grootverbruikers moeten hun waterverbruik aangeven bij de VMM. Hieruit wordt
een heffing berekend voor het ‘vervuilen’
milieu • 45

Welke gegevens zijn nodig
om een correcte aangifte
in te vullen?

Berekening van de heffing
op winnen van grondwater
Het heffingsbedrag dat je betaalt voor
het gebruik van grondwater hangt af van
de hoeveelheid water die je hebt opge46 • milieu
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Tabel 1 Kosten voor de zuivering van 1 m³ water voor landbouw, onderverdeeld in verschillende
subsectoren - Bron: SBB
Hoofdactiviteit

Omzettingscoëfficiënt

Prijs (euro/m³) waterverbruik
(heffing 2015)

Prijs (euro/m³) waterverbruik
(heffing 2016)

Particulier verbruik (56)

0,025

1,105

1,268

Verbruik werknemers (59)

0,027

1,194

1,369

Pluimvee (28a)

0,0005

0,022

0,025

0,00125

0,055

0,063

Varkens (28b)
Rundvee (28c)

0,0025

0,111

0,127

Ander vee (28d)

0,005

0,221

0,254

Andere bedrijven, zoals akker- en
tuinbouwbedrijven (28e)

0,00025

0,011

0,013

gerekend. Dat wil zeggen dat je slechts
op de helft van het opgepompte water
voor irrigatie een heffing moet betalen.
Het irrigatiewater komt immers voor een
groot deel ook op de bodem terecht en
vloeit zo opnieuw naar diezelfde watervoerende laag.
Voorwaarde is wel dat het gebruikte
grondwater wordt onttrokken uit een
freatisch watervoerende laag en dat het
wordt gebruikt voor beregening in de
openlucht. Freatische lagen zijn de
bovenste watervoerende lagen, niet
afgedekt door een slecht doorlatende
laag, die kunnen worden gevoed door
insijpelend hemelwater.
Een tweede voorwaarde is dat de toegediende hoeveelheid grondwater voor
irrigatie ook correct wordt gemeten en
geregistreerd. Bovendien moet dit water
apart (rechtstreeks of onrechtstreeks)
worden gemeten.
De korting voor beregening met freatisch
water geldt enkel voor de heffing op het
winnen van grondwater. De heffing op
verontreiniging voor het gebruik van dit
irrigatiewater betaal je wel gewoon in de
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afvalwater of een forfaitaire berekeningsmethode. De meeste land- en tuinbouwers maken gebruik van het forfaitaire
systeem, waarbij de vuilvracht (VE) gelijk
is aan de hoeveelheid water (Q) die
verbruikt wordt, vermenigvuldigd met de
omzettingscoëfficiënt (OC). In tabel 1 zie
je de prijs die je betaalt voor de zuivering
van 1 m³ water voor landbouw, onderverdeeld in verschillende subsectoren.

Drainagewater is ook grondwater, en
moet dus mee vermeld worden in de
wateraangifte. Vrijgesteld van heffing zijn
draineringen die noodzakelijk zijn voor
het gebruik en/of de exploitatie van
bouw- of weiland mogelijk te maken of te
houden, of een drainage noodzakelijk
voor de exploitatie van gebouwen of
bedrijfsterreinen. Voorwaarde in deze

bo

In de land- en tuinbouw wordt voor een
aantal toepassingen water te velde
gebruikt. Aangezien bij irrigatie in de
openlucht een deel van het grondwater
opnieuw in de bodem dringt, mag er met
een correctiefactor van 50% worden

ht

• Facturen water 2015: abonneenummer en jaarverbruik
leidingwater;
• Grondwater: merk en serienummer meter, meterstand,
vergund debiet, pompcapaciteit;
• Hemelwater: afspoelbare
oppervlakte (0,8 m³/m²);
• Oppervlaktewater: meterstand,
captatieheffing, pompvermogen;
• Aantal gezinsleden op 1 januari
2016;
• Aantal werknemers in 2015;
• Lozingsplaats;
• IBA (Individuele Behandeling
van Afvalwater);
• Aanslagbiljet waterheffing
heffingsjaar 2015.

Correctie grondwater voor
beregening

Drainagewater

en

De heffing voor de waterverontreiniging
wordt bepaald door de vuilvracht (VE) van
het afvalwater en het eenheidstarief voor
heffing (T) van het heffingsjaar. Voor het
heffingsjaar (HJ) 2016 bedraagt het
eenheidstarief voor niet-oppervlaktewaterlozers 50,71 euro per vuilvracht.
Vorig jaar was dat 44,21 euro.
Voor het bepalen van het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater kan je
kiezen tussen een berekening op basis
van meetgegevens van het geloosde

heffing op waterverontreiniging. Je kan
natuurlijk ook inzetten op alternatieve
‘goedkopere’ waterbronnen, bijvoorbeeld
hemelwater.
Als je (niet-vervuild) hemelwater gebruikt
voor het beregenen van teelten in de
openlucht, betaal je geen heffing voor het
gebruik hiervan. De VMM spreekt hierbij
immers van ‘uitgestelde regen’.
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Forfaitaire heffing op waterverontreiniging weer duurder

pompt en uit welke watervoerende laag
het water afkomstig is. Wanneer je
tussen 500 m³ en 30.000 m³ freatisch
grondwater (bovenste watervoerende
laag) oppompt, betaal je 78 euro per
1000 m³ voor HJ 2016.
Wanneer je meer dan 30.000 m³ water
wint, of het gewonnen water is afkomstig
uit een afgesloten watervoerende laag,
dan is je heffing (per m³ opgepompt
grondwater) duurder.
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van water, alsook voor het oppompen van
grondwater aan het Vlaamse Gewest.
Vrijwel alle land- en tuinbouwbedrijven
zijn grootverbruiker en moeten dus een
jaarlijkse aangifte indienen.

gevallen is wel dat er een hydrologisch
attest is afgeleverd.

Boetes en heffingsverhoging
Elk jaar opnieuw worden boetes opgelegd
voor het ontbreken van een grondwatermeter. Denk er ook aan dat de teller
verzegeld moet zijn. Bij verbreking van de
verzegeling of een (her)verzegeling, moet
je dit melden bij de VMM. Een meldingsformulier voor verbreking van de verzegeling van de watermeter kan je vinden
op de website van de VMM. Ook dit jaar
zal de VMM toezien op de melding van het
verbreken van het zegel van de meter op
de grondwaterwinning en – bij gebrek aan
een correcte melding – een boete opleggen. Ook zal men de opgave van verkeerde tellerstanden nauwgezet controleren
en een heffingsverhoging aanrekenen!
Als de VMM bepaalde gegevens in je
aangifte moet rechtzetten, wordt daar
een heffingsverhoging aan gekoppeld van
maximaal 50% van de heffing op het
niet-correct aangegeven gedeelte. De
heffingsverhoging en boetes worden
rechtstreeks via het heffingsbiljet geïnd.
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deze afvalwaterzuivering. Op het heffingsbiljet kan je zien welke bedragen al
betaald werden via de waterfactuur, en
het saldo dat je nog moet betalen.
Wat heb je nu al betaald via de waterfactuur 2015? Een bovengemeentelijke
bijdrage voor de zuivering van het verbruikte leidingwater en een bovenge-

EEN VOORBEELD

Weer een ‘nieuwe’ waterfactuur?
Vanaf nu ziet je waterfactuur er opnieuw
anders uit. De Vlaamse regering voerde
één tariefstructuur in voor heel Vlaanderen. Op je eerste jaarlijkse verbruiksfactuur staan nog de 2 structuren: de
oude tariefstructuur voor je verbruik vóór
1 januari 2016 en de nieuwe tariefstructuur voor je verbruik vanaf 1 januari 2016.
De kostprijs van jouw leidingwater is
afhankelijk van de hoeveelheid water die
je verbruikt. De leidingwaterprijs bestaat
uit een vastrecht (een vast bedrag, jaarlijks bedrag per wooneenheid, met een
korting van 20% per gedomicilieerde) en
een tarief volgens de gebruikte hoeveelheid leidingwater. Bovendien betaal je
een integrale waterprijs, die niet alleen
de productiekosten, maar ook de transportkosten van het leidingwater en de
kosten voor de zuivering van het afvalwater in rekening brengt.
Als grootverbruiker krijg je nog steeds
een individueel tarief per m³ voor de
afvoer en zuivering van afvalwater, berekend op basis van de heffingsgegevens. n
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Een landbouwer (4 gezinsleden) heeft 1000 vleesvarkens, 150 runderen en
akkerbouw. Er wordt zowel leidingwater (830 m³) als grondwater (2400 m³)
verbruikt. Het totale waterverbruik op het bedrijf is 3230 m³. Het waterverbruik wordt verdeeld over de verschillende sectoren volgens de richtwaarden
waterverbruik (www.heffingen.be).
De heffing op waterverontreiniging bedraagt in dit voorbeeld 403,64 euro en de
vuilvracht VE is gelijk aan 7,96.
• 120 m³ (4 gezinsleden aan 30 m³) x 1,268 euro/m³ = 152,13 euro
• 1700 m³ (varken) x 0,063 euro/m³ = 107,1 euro
• 1106 m³ (rundvee) x 0,127 euro/m³ = 140,46 euro
• 304 m³ (akkerbouw) x 13 euro/1000 m³ = 3,95 euro
Er wordt eveneens een heffing voor het oppompen van grondwater berekend.
Voor het oppompen van 2400 m³ grondwater (freatisch watervoerende laag)
moet er 2400 m³ x 0,06 euro x 1,3019 (HJ 2016) = 187,47 euro grondwaterheffing betaald worden.

meentelijke vergoeding voor de zuivering
van de eigen waterwinning.
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Op basis van je digitale wateraangifte zal
je later van de VMM een heffingsbiljet
ontvangen met een berekeningsnota van
onder meer de heffing voor zuivering van
je afvalwater in 2015. Echter, een groot
stuk van deze heffing heb je wel al via je
waterfactuur betaald, als ‘voorschot’ op
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Heffingsbiljet
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De ideale partner
voor de onkruidbestrijding
van uw wintergranen

• vergroot uw slagkracht
tegen dicotylen en grassen
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• snellere en betere opname
én werking

www.bayercropscience.be

Erkend in
wintertarwe,
winterrogge,
triticale en spelt!

HUSSAR® ULTRA: 100 g/l iodosulfuron en 300 g mefenpyr-diethyl - Gedep. handelsmerk Bayer AG -Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
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