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DE FINANCIERING VAN DE OPENBARE AFVALWATERZUIVERING IN VLAANDEREN: 

NOOD AAN EEN NIEUW CONCEPT 

 

1. Inleiding 

 

De problematiek van de financiering van het Vlaamse milieubeleid staat momenteel hoog op 

de politieke agenda.  De Minister van Leefmilieu heeft immers globale evaluatie in het 

vooruitzicht gesteld en heeft aangekondigd terzake een maatschappelijk debat ten gronde 

op gang te zullen brengen. 

 

Deze problematiek doet zich ook, en misschien vooral voor bij de financiering van de 

openbare afvalwaterzuivering.  Aan de uitgavenzijde was het duidelijk dat een inhaaloperatie 

zich opdrong.  Vlaanderen kampt namelijk met een aanzienlijke achterstand in de uitbouw 

van de collectieve afvalwaterzuiveringsinfrastructuur.  Het inlopen van deze achterstand 

weegt echter zwaar op de Vlaamse uitgavenbegroting.  De Aquafin-factuur is de jongste 

jaren sterk toegenomen - in 1995 was deze met een begroot bedrag van meer dan 8,3 

miljard BF reeds goed voor meer dan de helft van alle uitgaven van het MINA-Fonds - en zal 

ook in de toekomst gevoelig blijven toenemen.  Dit stelt de Vlaamse overheid voor een 

aanzienlijke budgettaire uitdaging. 

Ook de inkomstenzijde vormt al enkele jaren een uitdaging.  De collectieve 

afvalwaterzuivering wordt, samen met de meeste andere milieu-uitgaven van de Vlaamse 

overheid, gefinancierd uit het MINA-Fonds en het verzekeren van het financiële evenwicht 

van dit Fonds blijkt geen gemakkelijke opgave te zijn.  Bij ongewijzigde inkomsten van het 

MINA-Fonds zou er in 1996 een tekort geweest zijn van ongeveer 3 miljard BF, en dit tekort 

zou verder oplopen tot ongeveer 10 miljard in het jaar 2000.  Financiering van dit tekort met 

algemene middelen zou dan een verhoging van de dotatie uit de algemene middelen vergen 

tot ongeveer 7 miljard in 1996 (een verdubbeling tegenover het dotatieniveau in 1995) en 14 

miljard in 2000, en bij een financiering uit milieuheffingen zouden de heffingsinkomsten 

moeten toenemen van ongeveer 9 miljard in 1995 naar 12 miljard in 1996 en 19 miljard in 

2000.  Zowel een verhoging van de dotatie uit de algemene middelen als een verhoging van 

de inkomsten uit milieuheffingen ligt echter politiek zeer gevoelig.  In de begroting 1996 werd 

ervoor gekozen het tekort van 3 miljard integraal uit milieuheffingen te halen, maar over de 

wijze waarop de tekorten in de toekomst zullen worden gefinancierd bestaat tot op heden 

grote onduidelijkheid. 

 

Een voortzetting van de huidige aanpak,  

 

De financiering van het Vlaamse milieubeleid vormt m.a.w. niet alleen een budgettair 

probleem, maar ook en misschien vooral een structureel probleem, in de zin dat er aan de 

voortzetting van de huidige benadering, zelfs bij een moeiteloos financieel evenwicht, 

verschillende nadelen en problemen verbonden zijn. 
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Daarom werd met het decreet bestuurlijk beleid
1
 een nieuwe administratieve taakverdeling 

ingevoerd.  De VMZ werd, met ingang van 21 december 1990, omgevormd tot de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), die de bestaande rechten en verplichtingen overnam.  Hetzelfde 

decreet heeft de taken inzake de bouw, exploitatie en prefinanciering van de publieke 

waterzuivering overgedragen aan Aquafin.  De overdracht gebeurde in twee fasen: de 

uitbouw en exploitatie van nieuwe infrastructuur op 1 januari 1991, de overname en 

exploitatie van de bestaande infrastructuur op 1 januari 1994
2
.  Op die datum kreeg Aquafin 

het gebruiksrecht over de bestaande installaties, vrij van lasten, voor de duur van de 

overeenkomst, namelijk 30 jaar
3
.  Nadien zullen de installaties worden overgedragen aan het 

Vlaamse Gewest
4
.  De uitbouw en exploitatie van de gemeentelijke rioleringen is steeds een 

gemeentelijke bevoegdheid gebleven. 

 

 

 

 

Dit artikel geeft een aanzet tot dergelijke evaluatie.  De analyse is gebaseerd op een 

onderzoek van het SERV-secretariaat naar de financiering van het Vlaamse milieubeleid
5
 en 

neemt het principe "de vervuiler betaalt" als uitgangspunt.  De in 1991 ingevoerde nieuwe 

heffingsregeling en nieuwe financieringsstructuur werden immers beschouwd als “een 

aanzet tot een verfijnde en veralgemeende toepassing van dit OESO- en EG-principe”
6
.  

Hierna wordt aangetoond dat men in werkelijkheid steeds meer is afgegleden van het 

principe "de vervuiler betaalt" en dat daarom een fundamentele bijsturing van de financiering 

van de publieke waterzuivering gewenst is.  Eerst wordt de bestaande heffingsregeling 

beoordeeld.  Daarna wordt een alternatief concept verdedigd. 

 

De wet van 11 maart 1950 op de bescherming van de wateren tegen verontreiniging legde 

de verantwoordelijkheid inzake waterzuivering volledig bij de gemeenten, die deze opdracht 

konden overlaten aan intercommunales.  Gezien de gemeentelijke initiatieven schaars 

bleven, werden met de Wet Oppervlaktewateren van 26 maart 1971, die de wet van 1950 

afschafte, de opdrachten van de gemeenten in theorie beperkt tot het aanleggen en 

exploiteren van riolen.  Alle andere bevoegdheden werden verschoven naar drie parastatale 

waterzuiveringsmaatschappijen, één voor elk van de voornaamste hydrografische bekkens 

van België.  De operationalisering van de waterzuiveringsmaatschappijen liep echter, zoals 

verder aangegeven, grote vertraging op en bovendien werden niet alle gemeentelijke 

zuiveringsinstallaties tegelijk door de waterzuiveringsmaatschappijen overgenomen, zodat 

gemeenten en intercommunales in de praktijk ook na 1971, en met name tot 1984, een deel 

van de waterzuivering in eigen handen hielden.  Het gevolg was een zeer onevenwichtig 

uitgebouwde afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Elke gemeente besliste zelf over de grootte 

en inplanting van zijn zuiveringstation, vaak zonder overleg met naburige gemeenten.  In 

sommige delen van Vlaanderen bestond dan ook geen infrastructuur en in andere delen 

                                                           
1
 Decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid. 

2
  Overeenkomst van 11 januari 1991 tussen het Vlaamse gewest en Aquafin, gewijzigd door de overeenkomst van 10 

november 1993. 
3
 Overeenkomst van 22 december 1993 tot vestiging van een recht van gebruik en genot, gesloten tussen Aquafin en de VMM. 

4
 Art. 54 van de overeenkomst van 11 januari 1991 tussen het Vlaamse gewest en Aquafin. 

5
 Onderzoek naar de financiering van het Vlaamse milieubeleid.  Brussel, SERV, 1995. 

6
 Vlaams Centenboek 1991. 
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werkten de installaties vaak beneden hun capaciteit als gevolg van overdimensionering of de 

afwezigheid van riolen. 

 

Aan de gemeentelijke zuiveringstaken kwam het eerst effectief een einde in het kustbekken, 

met de oprichting in 1975 van de Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken (WZK)
7
.  

De waterzuiveringsmaatschappijen voor de beide andere hydrografische bekkens werden 

als gevolg van communautaire verwikkelingen nooit operationeel.  Deze bekkens waren 

gewestgrensoverschrijdend en Vlaanderen en Wallonië geraakten het niet eens over het te 

voeren waterzuiveringsbeleid.  Pas nadat het milieubeleid ingevolge de staatshervorming 

van 1980 een gewestelijke bevoegdheid werd, volgde de rest van het Vlaamse Gewest, toen 

de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij (VWZ) werd opgericht
8
.  Het duurde nog tot 1984 

vooraleer de gemeenten definitief werden verplicht afstand te doen van de 

zuiveringsinfrastructuur die in bedrijf of in opbouw was.  Die werd, samen met de rechten en 

verplichtingen die bij de afstanddoende partijen op 1 januari 1983 bestonden of erna waren 

ontstaan ingevolge de voltooiing van de aan de gang zijnde bouwwerken of de exploitatie 

van de installaties, overgenomen door WZK en VWZ
9
.  WZK en VWZ werden nadien in 

1988 samengevoegd tot de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering (VMZ), die het hele 

Vlaamse gewest als werkingsgebied had en die alle taken en bevoegdheden van de oude 

maatschappijen overnam
10

. 

 

Een goed uitgebouwde collectieve waterzuiveringsinfrastructuur is echter nooit ontstaan.  

Met een aansluitingsgraad van minder dan 30% van de bevolking aan het eind van de jaren 

’80 was het duidelijk dat een inhaaloperatie zich opdrong
11

.  Daarom werd met het decreet 

bestuurlijk beleid
12

 een nieuwe administratieve taakverdeling ingevoerd.  De VMZ werd, met 

ingang van 21 december 1990, omgevormd tot de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die 

de bestaande rechten en verplichtingen overnam.  Hetzelfde decreet heeft de taken inzake 

de bouw, exploitatie en prefinanciering van de publieke waterzuivering overgedragen aan 

Aquafin.  De overdracht gebeurde in twee fasen: de uitbouw en exploitatie van nieuwe 

infrastructuur op 1 januari 1991, de overname en exploitatie van de bestaande infrastructuur 

op 1 januari 1994
13

.  Op die datum kreeg Aquafin het gebruiksrecht over de bestaande 

installaties, vrij van lasten, voor de duur van de overeenkomst, namelijk 30 jaar
14

.  Nadien 

zullen de installaties worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest
15

.  De uitbouw en 

exploitatie van de gemeentelijke rioleringen is steeds een gemeentelijke bevoegdheid 

gebleven. 

1.1 Evolutie van de financiering  

 

                                                           
7
 K.B. van 9 april 1975 tot vaststelling van de statuten van de WZK, opgericht bij de Wet Oppervlaktewateren van 26 maart 

1971. 
8
 K.B. van 9 maart 1981 tot oprichting van een Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij en bepaling van haar gebiedsgrenzen en 

tot wijziging van de gebiedsgrenzen van de Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken. 
9
 Decreet van 5 april 1984 tot invoeging van artikel 32 quinquies in de Wet Oppervlaktewateren van 26 maart 1971. 

10
 Decreet van 13 juli 1988 tot oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering. 

11
 Ter vergelijking: in dezelfde periode lag de gemiddelde aansluitingsgraad in de Europese Unie (toenmalige Lidstaten) op 

ongeveer 70%. 
12

 Decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid. 
13

  Overeenkomst van 11 januari 1991 tussen het Vlaamse gewest en Aquafin, gewijzigd door de overeenkomst van 10 
november 1993. 
14

 Overeenkomst van 22 december 1993 tot vestiging van een recht van gebruik en genot, gesloten tussen Aquafin en de 
VMM. 
15

 Art. 54 van de overeenkomst van 11 januari 1991 tussen het Vlaamse gewest en Aquafin. 
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Tot 1984, de datum waarop de RWZI’s werden overdragen aan de toenmalige 

zuiveringsmaatschappijen, konden de gemeenten voor de financiering van hun activiteiten 

inzake afvalwaterzuivering een beroep doen op toelagen van de nationale overheid, het 

Vlaamse Gewest en de provincies voor investeringskosten
16

.  Daarnaast waren zij bevoegd 

om gemeentelijke belastingen te heffen teneinde de werkingskosten te dekken.  Voor de 

bouw van gemeentelijke rioleringen zijn gemeenten steeds gesubsidieerd geworden, en ook 

nu is dit nog het geval (momenteel deels uit het Investeringsfonds
17

, deels uit het MINA-

fonds
18

).  De gemeentelijke rioleringskosten worden voor het overige, variërend van 

gemeente tot gemeente, gefinancierd uit een specifieke rioolbelasting, uit een algemene 

milieubelasting, of met algemene middelen
19

. 

 

Wat de zgn. bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur betreft, voorzag de wet van 

1971 in vijf geldbronnen voor de bekostiging van de op te richten 

waterzuiveringsmaatschappijen: (1) inschrijvingen van vennoten (m.n. de provincies, 

openbare drinkwatermaatschappijen en grote ondernemingen) op het maatschappelijk 

kapitaal, (2) toelagen van de staat, (3) leningen, (4) bijdragen van provincies en 

ondernemingen, en tot slot (5) opbrengsten uit exploitatie of verkoop van gezuiverd water of 

andere stoffen verkregen bij de behandeling van afvalwater.  Voorts werd bepaald dat de 

kosten van beheer en werking (met inbegrip van de afschrijvingen) geheel uit bijdragen ten 

laste van de bevolking en van de bedrijven die niet zelf hun afvalwater zuiverden (in principe 

bedrijven met een lozing op riool) moesten worden gedekt.  Deze bijdragen hadden het 

karakter van een retributie, m.a.w. van een geldelijke vergoeding voor een door de overheid 

geleverde prestatie.  Aan iedere vervuiler zou een gelijke bijdrage per inwoner-equivalent 

(IE) worden gevraagd.  Het tarief per IE werd bekomen door de (geraamde) totale 

werkingskosten te delen door het (geraamde) totaal aantal IE dat door de bevolking en door 

de industrie wordt geloosd.  Er zou dus per waterzuiveringsmaatschappij één tarief bestaan.  

De bijdrage van de bevolking moest worden betaald door de provincies, die deze konden 

doorberekenen aan hun inwoners.  Voor bedrijven werd een berekeningsformule opgesteld 

die de relatieve kwaliteit en kwantiteit t.o.v. de gemiddelde samenstelling van huishoudelijk 

afvalwater uitdrukte.  De concrete berekening gebeurde op basis van meetgegevens of op 

basis van de zgn. omzettingscoëfficiënten die per bedrijfssector werden vastgesteld.  Ook 

ondernemingen die niet aangesloten waren op een RWZI en zelf hun afvalwater zuiverden 

(met een vuilvracht groter dan een bepaald minimum) zouden bijdragen betalen, dit als 

tegenprestatie voor tussenkomsten (subsidies) van de waterzuiveringsmaatschappij in de 

werkingskosten van de installaties van deze ondernemingen. 

 

De praktijk was evenwel anders.  De vermelde bijdrageregeling ten laste van bedrijven die 

loosden in oppervlaktewater werd nooit uitgevoerd.  Met de inning van bijdragen door de 

WZK ten laste van de industrie die was aangesloten op riolering werd gestart in 1976, maar 

                                                           
16

 Regentsbesluit van 2 juli 1949 betreffende de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de 
provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen 
van Polders of Wateringen, het K.B. van 20 december 1976 tot wijziging van het besluit van de Regent van 2 juli 1949, en het 
KB van 23 juli 1983 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse gewest door 
of op initiatief van ondergeschikte besturen en ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd. 
17

 (Opnieuw) opgericht bij decreet van 20 maart 1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies die voor 
bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de 
provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan. 
18

 Voluit Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als gewestdienst met afzonderlijk beheer, opgericht bij 
decreet van 20 januari 1991. 
19

 Onderzoek naar de financiering van het Vlaamse milieubeleid.  Brussel, SERV, 1995. 
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dit stuitte op scherp protest van het bedrijfsleven dat oordeelde benadeeld te zijn omdat door 

de niet-oprichting van de andere zuiveringsmaatschappijen geen retributies werden geïnd in 

de rest van het land.  De Minister schortte daarop de inning van de retributies van de 

ondernemingen op en de reeds geïnde bedragen werden terugbetaald.  Ook de bijdragen 

van de provincies binnen het werkingsgebied van de WZK (m.n. West-Vlaanderen en Oost-

Vlaanderen) werden niet geïnd op de manier zoals voorzien in de wet van 1971.  De minister 

gaf in 1978 immers de opdracht om de afschrijvingen niet langer in aanmerking te nemen bij 

de berekening van de provinciale bijdragen. 

 

Vanaf 1984 werd door de WZK opnieuw overgegaan tot inning van de bijdragen van de 

bedrijven.  Ook de VWZ was vanaf dat jaar immers retributies gaan innen.  Het tarief dat 

werd gehanteerd verschilde tussen de beide waterzuiveringsmaatschappijen en hield geen 

rekening met de afschrijvingskosten van de installaties.  Dit leidde, samen met de zware 

lasten ingevolge de overname van de waterzuiveringsinfrastructuur van de ondergeschikte 

besturen tot groeiende financieringsproblemen, waarvan de VMM tot vandaag de gevolgen 

ondervindt
20

.  Een belangrijk gevolg van de fusie van WZK en VWZ in 1988 was de 

gelijkschakeling van het tarief zodat in heel Vlaanderen hetzelfde heffingstarief gold. 

 

Een jaar later, op 31 juli 1989, nam de Vlaamse regering de principiële beslissing de 

bijdragen inzake waterverontreiniging fundamenteel te hervormen.  Er was immers extra 

geld nodig om het bijkomend investeringsprogramma waterzuivering 1991-1995 te betalen
21

.  

In 1990 werd, in afwachting van een “definitieve” regeling, een overgangsregeling 

ingevoerd
22

.  Deze kwam er voor de berekening van de bijdragen van de bedrijven-

rioollozers op neer dat de afschrijvingskosten werden verrekend in het tarief per IE.  De 

bevolking betaalde niet langer via de provincies maar rechtstreeks aan het Vlaamse gewest 

op basis van een forfaitaire regeling (een vast bedrag per persoon met een maximaal 

bedrag per gezin).  Ook bedrijven-oppervlaktewaterlozers en veehouderijen moesten 

betalen, voorlopig een forfaitair bedrag onafhankelijk van de werkelijke lozing.  De opbrengst 

van deze heffingen ging naar de VMZ/VMM voor investeringen in 

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. 

 

In 1991 werd dan een “nieuw en definitief stelsel van heffingen” van toepassing
23

.  Voortaan 

wordt bij de bepaling van de heffing een onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers (vnl. 

bedrijven) en kleinverbruikers (vnl. gezinnen), maar in wezen is de berekening vrij 

gelijklopend: er bestaat een eenheidstarief dat hetzelfde is voor zowel groot- als 

kleinverbruikers en ook voor de bepaling van de belastbare grondslag gelden dezelfde 

beginselen.  Voor grootverbruikers (vnl. bedrijven) wordt de heffing namelijk berekend op 

basis van een analyse van de samenstelling van het geloosde afvalwater of op basis van 

een vereenvoudigde berekeningswijze met omzettingscoëfficiënten.  Deze 

omzettingscoëfficiënten drukken per soort activiteit het kwantitatieve verband uit tussen een 

bepaalde grondslag die gemakkelijk kan worden gemeten (bv. waterverbruik, produktie, ...) 

                                                           
20

 Zie terzake het Verslag van het Rekenhof betreffende de financiering van de OVAM en de VMM.  Vl.R. Stuk 28 (BZ 1995) - 
Nr. 1. 
21

 BRUYNEEL, M.  Toelichting bij de nieuwe heffing op de waterverontreiniging, grondslag en berekening.  VMM, Bestuur 
meetnetten en planning, 7 mei 1991. 
22

 Decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 
23

 Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1991. 
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en de ten gevolge van die activiteit gegenereerde vuillast.  Voor kleinverbruikers (vnl. 

gezinnen) geldt in principe steeds de vereenvoudigde berekening op basis van de 

omzettingscoëfficiënt van toepassing voor huishoudelijke activiteiten.  De concrete 

berekening gebeurt hier aan de hand van het waterverbruik. 

 

De belangrijkste conceptuele verschilpunten met de vroegere bijdrageregeling zijn ten eerste 

dat de heffing niet alleen voldoende geld moet bijeenbrengen, maar ook de geloosde vuillast 

gevoelig moet doen verminderen.  Met de heffing wordt m.a.w. bewust zowel een financieel 

als een regulerend effect nagestreefd.  Daarom vallen nu alle lozingen van afvalwater onder 

de heffingsplicht (dus zowel lozingen op riool als in oppervlaktewater), en werd de 

heffingsbasis verruimd van inwonerequivalent (IE) naar vervuilingseenheid (VE) zodat naast 

het geloosde debiet en de hoeveelheden zwevende en zuurstofbindende stoffen in het 

afvalwater ook de lozing van zware metalen en nutriënten wordt belast. 

Ten tweede wordt de opbrengst van de heffing integraal toegewezen aan het zgn. MINA-

Fonds, dat in 1989 werd opgericht als een begrotingsfonds
24

 en in 1991 werd omgevormd tot 

een gewestdienst met afzonderlijk beheer
25

.  Dit fonds wordt in hoofdzaak gestijfd door 

inkomsten uit milieuheffingen (met naast de vernieuwde afvalwaterheffing ook de 

afvalstoffenheffingen en de mestheffingen) en in bijkomende orde door een dotatie uit de 

algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
26

.  Deze middelen worden 

ingezet voor milieu-uitgaven in ruime zin.  Binnen het MINA-Fonds bestaat echter geen 

boekhoudkundige compartimentering, zodat een formele band tussen de opbrengst van de 

afvalwaterheffing en de uitgaven voor waterzuivering niet langer bestaat.  Anders 

geformuleerd gebeurt de financiering van de collectieve waterzuivering sinds 1991 door het 

MINA-Fonds en is het formeel gezien niet langer correct te stellen dat dit uit de 

afvalwaterheffing gebeurt
27

.  Ook in de praktijk heeft een ontkoppeling tussen de kosten van 

de openbare afvalwaterzuivering en de opbrengst (het tarief) van de afvalwaterheffing 

plaatsgevonden.  Bij de bepaling van de bijdrage van de afvalwaterheffing aan het MINA-

Fonds gelden immers andere criteria. 

 

In de jaren na 1991 werden talrijke wijzigingen aan de heffingsregeling aangebracht
28

 - een 

nieuwe sociale correctie voor particulieren werd ingevoerd, de berekeningsformule voor 

lozing van zware metalen werd gewijzigd, lozingen door RWZI’s werden vrijgesteld van 

heffing, de lozing van koelwater werd belast, het heffingstarief werd geïndexeerd enz. - maar 

de vermelde hoofdkenmerken zijn onveranderd behouden gebleven.  De initiatieven en 

voorstellen van de VMM voor een hervorming van het heffingsstelsel
29

 hebben, onder meer 

wegens de maatschappelijke tegenkanting
30

, tot dusver geen vertaling in de praktijk gekend.  

Momenteel is door de minister van leefmilieu een globale evaluatie in het vooruitzicht 

                                                           
24

 Decreet van 5 juli 1989 houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. 
25

 Decreet van 20 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als 
gewestdienst met afzonderlijk beheer. 
26

 Bijlage 1 bij het SERV-Onderzoek naar de financiering van het Vlaamse milieubeleid.  Brussel, SERV, 1995. 
27

 Met het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid werd in een nieuwe financieringsregeling voor de 
VMZ/VMM voorzien.  De afvalwaterheffing behoort voortaan niet langer tot de inkomstenbronnen van de VMM. 
28

 Zie decreten van 25 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993 en 21 december 1994 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1992, 1993, 1994 resp. 1995. 
29

 Bijvoorbeeld in het “project regulerende heffingen” uit 1992, in het ontwerp sectoraal milieubeleidsplan oppervlaktewater uit 
1994 en in de ontwerp-AWP II’s uit 1994. 
30

 Zie de SERV-adviezen van 14 december 1994 over de sectorale milieubeleidsplannen en van 8 maart 1995 over het ontwerp 
sectoraal milieubeleidsplan oppervlaktewater en het ontwerp AWP II Dender en Mark, en de adviezen van de MINA-Raad van 
29 september 1994 betreffende het synthesedocument van de sectorale milieubeleidsplannen en van 19 december 1994 over 
de ontwerpen van sectoraal milieubeleidsplan Oppervlaktewater en het AWP II Dender en Mark. 
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gesteld.  Hij heeft aangekondigd in de komende maanden een maatschappelijk debat ten 

gronde op gang te zullen brengen om in overleg met de doelgroepen tot consensus te 

kunnen komen
31

. 

 

2. Beoordeling van de bestaande heffingsregeling 

2.1 Het principe “de vervuiler betaalt” als uitgangspunt 

 

Voor een juiste interpretatie van het principe "de vervuiler betaalt" kan best worden 

teruggegrepen naar de invulling die er in 1972 en 1975 door de OESO resp. de EG aan 

werd gegeven
32

.  Daaruit blijkt dat "de vervuiler betaalt" de beleidsmatige vertaling vormt van 

de theoretische discussies over internalisering van externe effecten.  De toepassing van dit 

principe is er namelijk op gericht dat de marktprijzen een steeds betere afspiegeling zouden 

vormen van de werkelijke schaarsteverhoudingen in de samenleving, of m.a.w. dat de 

milieuvriendelijke reallocatie van produktie en consumptie tot stand komt door een 

verandering van de relatieve prijzen als keuzeparameters:  “Het principe dat moet worden 

gebruikt voor de allocatie van de kosten verbonden aan het voorkomen van milieuschade en 

aan beheersmaatregelen, en voor het voorkomen van distorties in de internationale handel 

en bij investeringen, is het zgn. “vervuiler-betaalt” beginsel.  Dit principe houdt in dat de 

vervuilers de kosten dienen te dragen van het door de overheden geformuleerde 

milieubeleid, gericht op een aanvaardbare toestand van het milieu.  Met andere woorden, de 

kosten van deze maatregelen zouden tot uiting moeten komen in de kost van goederen en 

diensten die vervuiling veroorzaken bij hun produktie en/of consumptie”
33

.  Het principe “de 

vervuiler betaalt” sluit m.a.w. aan bij de basisfilosofie van de markteconomie: alle kosten 

moeten worden toegerekend aan de goederen en diensten waarvoor zij werden gemaakt.  

Op die manier kunnen de prijzen van produktiefactoren, goederen en diensten op een 

efficiënte manier de gevraagde en aangeboden hoeveelheden bepalen.  Ook de kosten van 

milieugebruik moeten dus in de prijzen tot uitdrukking worden gebracht
34

.  Dit is mogelijk 

door deze kosten toe te rekenen aan de veroorzaker (i.c. de vervuiler). 

 

"De vervuiler betaalt" is dus in de eerste plaats een allocatieprincipe en geen 

financieringsprincipe, net zoals het milieuprobleem in de eerste plaats een allocatievraagstuk 

is en geen financieringsvraagstuk.  Het betekent niet dat zoveel mogelijk milieu-uitgaven 

door milieuheffingen moeten worden bekostigd.  Dit komt het meest tot uiting in de stelling 

van de OESO en de EG dat het principe ook kan worden realiseerd door normen.  Deze 

                                                           
31

 Toespraak door T. Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, ter gelegenheid van 5 jaar Aquafin.  29 
spetember 1995. 
32

 Door de OESO werd dit principe aangenomen op 26 mei 1972 en dit leidde tot  de “Guiding Principles concerning 
international economic aspects of environmental policies” (1972),  “The implementaion of the Polluer-Pays Principle” (1974), 
“Note on the implementation of the Polluter-Pays Principle” (1975).  In de EG werd het principe “de vervuiler betaalt” op 22 
november 1973 aangenomen.  In uitvoering hiervan werd op 3 maart 1975 een aanbeveling uitgebracht, met daaraan gehecht 
een mededeling van de Commissie.  Het principe is vervolgens met de Europese Akte van 1986 formeel neergelegd in het 
EEG-verdrag.  In Vlaanderen is het principe met het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 
1995 decretaal vastgelegd als uitgangspunt voor het milieubeleid. 
33

 OECD.  The implementation of the Polluer-Pays Principle, 1974 en OECD.  Environmental Policy: how to apply economic 
instruments, 1991. 
34

 Over de aard van deze kosten bestond lange tijd discussie.  Oorspronkelijk was de vervuiler door het principe "de vervuiler 
betaalt" enkel verplicht de maatregelen ter voorkoming van verontreiniging zelf te bekostigen.  Gaandeweg werd het principe 
"de vervuiler betaalt" uitgebreid zodat thans ook administratieve kosten voor de overheid (voor zover toewijsbaar), kosten van 
milieuschade door eventuele resterende emissies en accidentele verontreinging er in principe onder vallen.  Zie OECD.  The 
polluter pays principle.  1992. 
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instrumenten hebben geen overheidsinkomsten voor gevolg.  Het principe “de vervuiler 

betaalt” sluit dus niet uit dat overheidsuitgaven voor milieubeleid worden gefinancierd uit 

algemene middelen, met uitzondering echter van de kosten die direct verbonden zijn aan 

overheidsprestaties ten behoeve van afzonderlijke (groepen van) vervuilers (bv. 

gemeenschappelijke zuiverings- of afvalbehandelingsinstallaties).  Deze zgn. toewijsbare 

uitgaven moeten aan de veroorzakers van deze kosten (i.c. de gebruikers van de 

installaties) in rekening worden gebracht, en de opbrengst van dergelijke 

gebruikersheffingen moet voor de financiering van deze prestaties worden gebruikt
35

. 

Wat betreft het principe “de vervuiler betaalt” is het verder niet van belang wat de overheid 

met de inkomsten uit andere (met name regulerende) milieuheffingen doet.  Het prijseffect 

primeert.  De OESO heeft in zijn aanbevelingen over het principe “de vervuiler betaalt” dan 

ook geen uitspraak gedaan over de bestemming van de inkomsten van regulerende 

milieuheffingen.  Het principe "de vervuiler betaalt" stelt dus evenmin dat de inkomsten uit 

(regulerende) milieuheffingen moeten worden aangewend voor milieu-uitgaven. 

 

De zuivere toepassing van het principe “de vervuiler betaalt” kan m.a.w. direct worden 

gerealiseerd, wanneer de individuele vervuilers de kosten dragen van de maatregelen die zij 

zelf nemen om de vervuiling te voorkomen of te verminderen.  Daartoe kan de overheid 

instrumenten van fysieke regulering (bv. vergunningsvoorwaarden), financiële regulering 

(waaronder regulerende heffingen), of sociale regulering (bv. via 

milieubeleidsovereenkomsten) inzetten
36

.  Een zuivere toepassing is ook indirect mogelijk, 

wanneer de overheid de maatregelen niet oplegt of stimuleert maar zelf uitvoert en de 

kosten daarvan verhaalt op de veroorzakers.  Deze indirecte toepassing kan geschieden 

door retributies of contributies als vergoeding voor een door de overheid geleverde 

aanwijsbare tegenprestatie
37

.  In de beide gevallen kan een juiste kostentoerekening - en 

daarmee juistere prijzen - alsook een efficiënte en rechtvaardige verdeling van de 

inspanningen ontstaan
38

. 

2.2 Vergelijking met de bestaande afvalwaterheffing 

 

Alvast op twee vlakken komt de Vlaamse afvalwaterheffing niet overeen met het principe "de 

vervuiler betaalt".  Ten eerste is het een gemengde financierings-reguleringsheffing.  De 

                                                           
35

 EG-Aanbeveling 75/436 betreffende de toerekening der kosten en het optreden van de overheid op milieugebied. 
36

 SERV-Studierapport van 30 september 1992 over het economisch instrumentarium inzake milieubeleid. 
37

  Deze termen worden hier gebruikt in hun fiscaal-theoretische zin, los van de juridische omschrijving en implicaties van het 
begrip ‘retributie’. Fiscaal-theoretisch worden retributies, contributies en belastingen van elkaar onderscheiden.  Retributies 
worden gekenmerkt door een overheidsprestatie enerzijds en een daarmee samenhangende individuele particuliere prestatie 
anderzijds; m.a.w. door een ruilhandeling.  Zij rekenen toewijbare kosten aan op basis van individuele 
verantwoordelijkheid/veroorzaking.  Belastingen zijn gedwongen bijdragen van particuliere huishoudingen aan de overheid, 
waaraan geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat.  Uit economisch oogpunt onderscheiden belastingen 
zich van retributies door het ontbreken van ieder element van ruil.  Contributies kunnen worden beschouwd als een 
tussenvorm.  Het zijn heffingen die bij wijze van bijdrage worden geheven op een specifieke sector of groep, om de 
overheidsuitgaven die specifiek aan dezelfde sector of groep ten goede komen of door hen worden veroorzaakt te financieren.  
Anders dan bij belastingen is sprake van een element van ruil, van een verband tussen overheidsprestatie en tegenprestatie 
(gebruiken en betalen).  In tegenstelling tot retributies worden contributies niet geheven als individuele kostenvergoedingen, 
maar als een meer globale kostenomslag over een groep belanghebbenden.  Zie bv. GOEDHART, C.  Hoofdlijnen van de leer 
der Openbare Financiën.  Leiden, Stenfert Kroese, 1975. 
38

 Rechtvaardigheid wordt hier geïnterpreteerd als ruilrechtvaardigheid.  Immers, wanneer het milieuprobleem wordt gezien als 
een vraagstuk van optimale allocatie (en niet zozeer van financiering), dringt zich de analogie op met het profijtbeginsel, waarbij 
de vervuiler (of gebruiker) betaalt voor wat hij aan het publieke domein onttrekt.  Er bestaan vanzelfsprekend andere 
rechtvaardigheidsopvattingen, maar in het milieubeleid wordt het profijtbeginsel, dat beleidsmatig zijn weerslag vindt in "de 
vervuiler betaalt", in principe als uitgangspunt genomen.  Zie WRR. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.  
Milieubeleid.  Strategie, instrumenten en handhaafbaarheid.  Rapporten aan de Regering nr. 41.  ‘s-Gravenhage, WRR, 1992. 
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directe en indirecte toepassing van het principe "de vervuiler betaalt" worden m.a.w. door 

elkaar gehaald.  Ten tweede gaat het, wat het financierend gedeelte betreft, niet om 

retributies of contributies maar om een zgn. algemene financieringsheffing.  De motieven 

voor en nadelen van deze beide afwijkingen worden hierna meer in detail behandeld. 

2.2.1 Een gemengde financierings-reguleringsheffing 

 

De Vlaamse afvalwaterheffing wordt gekenmerkt door haar gemengd karakter.  Zij moet 

zowel reguleren als financieren.  De reden is duidelijk: op die manier wordt getracht de 

politieke en maatschappelijke haalbaarheid van (financierende) milieuheffingen te 

vergroten
39

.  Een vermenging van beide soorten doelstellingen in één instrument is echter 

niet wenselijk.  Zij kunnen immers nooit in één enkel instrument worden verenigd zonder dat 

de reguleringsdoelstelling ten koste gaat van de financieringsdoelstelling of omgekeerd: 

regulerende heffingen vertonen als gewenst effect een afnemende heffingsbasis, wat 

ongewenst is vanuit financieringsoogpunt; financieringsheffingen vereisen een stabiele 

heffingsbasis, wat ongewenst is vanuit reguleringsoogpunt
40

.  Er moet dan ook een strikt 

onderscheid tussen een regulerende afvalwaterheffing enerzijds en een financierende 

afvalwaterheffing anderzijds worden gehanteerd
41

. 

 

Het argument dat in Vlaanderen ter verdediging van een vermenging wordt gebruikt, is dat 

een onderscheid puur theoretisch is: financierende heffingen hebben een regulerend effect 

en regulerende heffingen brengen geld op.  Het is inderdaad zo dat, gegeven het tarief, de 

grondslag en de bestemming, elke milieuheffing, ongeacht het ‘etiket’, in principe tot 

dezelfde uitkomst leidt
42

.  Het onderscheid tussen een regulerende en een financierende 

milieuheffing ligt echter juist in de wijze waarop het tarief en de grondslag worden bepaald 

en de opbrengsten worden besteed.  Bij een regulerende milieuheffing wordt het tarief en de 

grondslag op de te realiseren milieuverbetering gericht en is de besteding in principe vrij.  Bij 

een financierende milieuheffing daarentegen wordt het tarief en de grondslag afgestemd op 

de te realiseren allocatie van de kosten van collectieve maatregelen en wordt de opbrengst 

afgezonderd voor een vooraf bepaalde (milieu)bestemming
43

.  Het tarief dat nodig is voor de 

                                                           
39

 Om de maatschappelijke aanvaardbaarheid te vergroten, wordt de klemtoon bij de motivering van wijzigingen aan de 
bestaande milieuheffingen vrijwel steeds gelegd op de noodzaak vanuit regulerend oogpunt, terwijl zij in werkelijkheid vooral 
door financiële motieven zijn ingegeven.  De koelwaterheffing bijvoorbeeld is er in 1993 gekomen als pasmunt voor de 
verlaging van de overheidsdotatie in het MINA-Fonds.  De Minister van Leefmilieu stelde bij de bespreking van de ontwerp-
begroting 1993 in de Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud van de Vlaamse Raad immers: “Op de initiële begroting 
stond een bedrag van 1.053 miljoen BF (als dotatie uit de algemene uitgavenbegroting aan het MINA-Fonds) ingeschreven.  
Deze vermindering op de definitieve begroting gebeurde in het kader van de beheersing van de algemene uitgavenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap, ook omdat de Vlaamse Executieve akkoord ging met het invoeren van een heffing op 
koelwater.” 
40

 Ook hier geldt het fundamentele economisch-politieke inzicht dat een instrument nooit zodanig kan worden ingezet dat het 
twee doelstellingen tegelijk ten volle dient (Zie TINBERGEN J.  Economic Policy: Principles and Desingn, Amsterdam , North-
Holland,  1956/1967).  Iedere doelstelling vereist zijn eigen instrument.  In die zin kan in het milieubeleid best een onderscheid 
worden gemaakt tussen instrumenten van bekostiging en instrumenten van beleid.  De keuze van beleidsinstrumenten  - waar 
regulerende milieuheffingen één van de mogelijkheden zijn -  moet principieel niet worden gestuurd vanuit een 
middelenbehoefte, maar vanuit een “milieu”-behoefte, vanuit een milieudoelstelling.  Aan financierende milieuheffingen gaat 
dan een keuze voor overheidsmaatregelen als instrument van beleid vooraf. 
41

 WRR. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.  Milieubeleid.  Strategie, instrumenten en handhaafbaarheid.  
Rapporten aan de Regering nr. 41.  ‘s-Gravenhage, WRR, 1992. 
42

 SER.  Advies over het Nationaal Milieubeleidsplan 2.  ‘s-Gravenhage, SER, 1994. 
43

 De invoering van een regulerende afvalwaterheffing zoals voorzien in de ontwerp-AWP II’s van de VMM vergt dus meer dan 
louter de verhoging van het tarief van de huidige afvalwaterheffing.  Ook de heffingsbasis dient aangepast te worden aan de 
nieuwe doelstellingen van het heffingensysteem.  Een regulerende heffing vereist minstens dat vooraf de gewichten van de 
verschillende parameters op de te realiseren milieudoelstelling voor elk van de parameters worden afgestemd.  Het MIRA laat 
daarover geen twijfel bestaan  (zie Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen (MIRA), Red. A. VERBRUGGEN.  Leuven/Apeldoorn, 
Garant, 1994, blz. 698). 



 10 

bekostiging zal bijgevolg vrijwel nooit gelijk zijn aan het tarief dat vereist is voor de realisatie 

van de beoogde emissiereducties.  Financieringsheffingen hebben door de aard van de 

gekozen grondslag weliswaar vaak een regulerend, d.w.z. gedragsbeïnvloedend effect, 

maar dit moet louter worden beschouwd als een neveneffect dat nooit los van de 

hoofdwerking kan worden optimeerd.  In dezelfde zin moeten de inkomsten van regulerende 

heffingen worden beschouwd als een gunstig neveneffect, maar geenszins als een doel op 

zich
44

. 

 

Bovendien speelt de grotere maatschappelijke aanvaardbaarheid van een gemengde 

financierings-reguleringsheffing slechts op zeer korte termijn.  Bij een gemengde heffing is 

namelijk de verleiding groot om de tarieven steeds te verhogen, hetzij omdat de 

reguleringsdoelstelling niet wordt behaald, hetzij omdat bij regulering de 

financieringsdoelstelling niet wordt behaald.  Dit leidt dan snel tot een instabiele en 

onvoorspelbare heffingsregeling.  Dit is duidelijk voelbaar in de praktijk: de Vlaamse 

afvalwaterheffing is door de koppeling aan de jaarlijkse uitgavenbegroting onvoorspelbaar, 

terwijl regulering een zekere mate van voorspelbaarheid vereist
45

.  Daarenboven wordt met 

de veelvuldige wijzigingen en de zeer korte aankondigingstijd daarvan de indruk versterkt 

dat vooral het inkomstenmotief zwaar doorweegt en dat bijgevolg “de overheid tot op heden 

de milieuheffingen voornamelijk geeft gehanteerd als een verdoken belasting, vooral gericht 

op het financieren van het milieubeleid eerder dan als een milieu-instrument.  (...)  Bij het 

uitvoeren van zuiveringsmaatregelen kan niet uitgesloten worden dat het heffingensysteem 

door de overheid zou veranderd worden om op een andere wijze toch overheidsinkomsten te 

genereren”
46

.  Aldus komt de legitimiteit van milieuheffingen onder druk te staan. 

2.2.2 Een algemene financieringsheffing 

 

De Vlaamse afvalwaterheffing is, wat haar financierend gedeelte betreft, een zgn. algemene 

financieringsheffing.  Algemene financieringsheffingen zijn heffingen die worden ingesteld 

om milieu-uitgaven in het algemeen te bekostigen.  Het verschil met retributies en 

contributies is dat deze laatste worden ingevoerd als vergoeding voor een aanwijsbare 

tegenprestatie door de overheid: er is sprake van een duidelijke veroorzakingsrelatie.  Bij 

algemene financieringsheffingen wordt echter geen verband gelegd tussen specifieke 

inkomsten en uitgaven.  De discussie over de uitgaven resp. de inkomsten wordt gescheiden 

gevoerd.  Dit heeft het politieke voordeel dat de uitgaven niet beperkt hoeven te worden tot 

beloop van bepaalde inkomsten en dat de keuzevrijheid om naar eigen inzichten en criteria 

de bestaande milieuheffingen aan te passen en/of nieuwe milieuheffingen in te stellen 

                                                           
44

 In Nederland bv. is het Nationaal Milieubeleidsplan-plus (NMP-plus) uit 1990 hierover zeer expliciet:  “In tegenstelling tot 
financiële prikkels, waarbij de beïnvloeding van het gedrag voorop staat, is het bekostigingsinstrumentarium erop gericht 
middelen te genereren.  Financiële prikkels en bekostigingsinstrumenten moeten dan ook niet met elkaar worden verward.  Een 
gedragsbeïnvloedend effect van de bekostigingsinstrumenten moet gezien worden als een -meestal positief- neveneffect". 
45

 Zie terzake de SERV-adviezen van 24 april 1992, 14 oktober 1992 en 13 oktober 1993 over het ontwerp van decreet 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, 1993 resp. 1994 en de SERV-aanbeveling van 30 september 
1992 m.b.t. economische instrumenten inzake milieubeleid in Vlaanderen, en ook: OECD.  Environmental Policy: how to apply 
economic instruments.  Paris, OECD, 1991; COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.  Economische groei en 
milieu.  Enkele implicaties voor het economische beleid.  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad.  COM(94), 465 def., 03.11.1994 en SER. Economie en Milieu. Rapport van de Commissie Economische Deskundigen 
over economie en milieu. 's-Gravenhage, SER, 1991. 
46

 uit RUCA/VUB.  Financierende en regulerende effecten van milieuheffingen: een strategische visie 1995-2000, februari 1995, 
blz. 113-114 (deel resultaten bevraging van het bedrijfsleven). 
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maximaal gevrijwaard blijft.  Dit zijn wellicht achterliggende redenen voor de keuze voor een 

algemene financieringsheffing in Vlaanderen. 

 

Het nadeel van dergelijke scheiding is echter dat de financiering onder zware druk komt te 

staan.  Er kunnen immers gemakkelijk nieuwe uitgaven worden gepland zonder dat een 

duidelijk zicht bestaat op de middelen en de doelgroepen die deze uitgaven moeten 

financieren
47

.  Aldus worden aan de uitgavenzijde beslissingen genomen zonder kennis van 

de financiële mogelijkheden en gevolgen.  Het financieringsdebat wordt verschoven naar 

een later tijdstip dat op dat moment met voldongen feiten wordt geconfronteerd.  Dit is een 

belangrijke verklaring voor het (huidige) precaire financiële evenwicht van het MINA-Fonds
48

. 

 

Maar er zijn ook andere nadelen.  Algemene financieringsheffingen hebben voor gevolg dat 

de kosten van toewijsbare overheidsmaatregelen niet worden toegerekend aan de 

veroorzakers.  Dit schept een wetenschappelijk, een maatschappelijk en een politiek 

probleem: 

 

 Ten eerste komt hierdoor het uitgangspunt van een juiste kostentoerekening en van 

juistere prijzen in het gedrang.  Het principe “de vervuiler betaalt” vraagt een juiste 

kostentoerekening, d.w.z. dat aan de vervuiler de kosten (i.c. van overheidsmaatregelen) 

die hij veroorzaakt worden toegerekend
49

.  Bij algemene financieringsheffingen 

daarentegen worden kosten doorgeschoven van de veroorzakers naar andere 

doelgroepen.  Dit kan worden aangetoond met de optrekking van de tarieven van de 

afvalstoffenheffing in 1995 met de bedoeling het aandeel van de heffingsinkomsten in het 

MINA-Fonds op peil te houden: vermits de stijgende uitgaven in 1995 in hoofdzaak te 

maken hadden met Aquafin, kan in zekere zin worden gesteld dat de stijgende kosten 

van de waterzuivering voor een deel werden verhaald op de voorbrengers van vaste 

afvalstoffen.  De huidige situatie heeft m.a.w. een foutieve internalisering voor gevolg en 

is dus in tegenspraak met het principe “de vervuiler betaalt”. 

  

 Ten tweede komt een rechtvaardige verdeling van de lasten in het gedrang.  Doordat de 

heffing niet in relatie staat tot de specifieke kosten die elke doelgroep veroorzaakt, is elk 

criterium voor de verdeling van de lasten - ook de door de Vlaamse regering 

vooropgezette 60/40-verhouding voor de bepaling van de respectievelijke bijdrage van de 

industrie en de gezinnen in de heffingsopbrengst
50

 - noodzakelijkerwijs arbitrair
51

.  Dat 

dergelijke arbitraire vastgelegde verhouding de maatschappelijke aanvaardbaarheid 

hypothekeert, blijkt uit de kritiek op het feit dat de kleinverbruikers momenteel slechts een 

vierde tot een derde betalen van het bedrag dat zij op basis van hun werkelijke vuilvracht 

                                                           
47

 Een voorbeeld daarvan vormt het slibafvoerplan Vlaanderen (OVAM, 1994).  De vraag hoe de maatregelen uit het 
slibafvoerplan worden gefinancierd, wordt niet in het plan behandeld maar doorverwezen naar het MINA-Fonds.  Dit gebeurt 
ook in andere uitvoeringsplannen. 
48

 Het MINA-Fonds wordt a.h.w. gezien als een ‘vat met geld’ zodat de inkomstenzijde voortdurend onder druk komt te staan.  
Zie bijlage 1 van het SERV-onderzoek naar de financiering van het Vlaamse milieubeleid. 
49

  “Generally speaking, a polluter has to bear all the costs of preventing and controlling any pollution that he originates.”  
OECD.  The polluter-pays principle.  1992.  Vergelijk met: “Le principe pollueur-payeur vise à responsabiliser le pollueur, pas à 
lui faire supporter a posteriori une responsabilité collective pour les activités d’autres pollueurs”, Henri Smets, le principe 
pollueur-payeur et ses exceptions.  OCDE, 1994. 
50

 Zie o.m. het Vlaams Centenboek, 1991, blz. 195. 
51

 Ook het Rekenhof heeft in zijn verslag over de werking van het MINA-Fonds 1991-1992 het nut van het hanteren van 
dergelijke verdeelsleutels in vraag gesteld.  Volgens het Rekenhof heeft het vermengen van belastingen en retributies tot 
verwarring geleid en is de verdeling van de lasten tussen particulieren en de industrie niet steeds billijk.  (Vl.R. stuk 11 (1993-
1994), Nr. 1, blz. 96 en 98). 
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en van de basisformule (zoals die ook voor grootverbruikers wordt toegepast) zouden 

moeten betalen
52

.  De correcte toepassing van het principe "de vervuiler betaalt" is dan 

ook veel belangrijker dan het nastreven van een volstrekt arbitrair vastgelegde 

verhouding.  De te betalen heffingen door burgers resp. industrie kan nooit op een 

globaal niveau objectief worden afgewogen maar moet in verhouding staan tot de door 

deze groepen veroorzaakte kosten (d.i. het principe "de vervuiler betaalt”). 

  

 De toepassing van arbitraire verdeelsleutels in plaats van het principe "de vervuiler 

betaalt" vormt ten derde niet alleen een maatschappelijk, maar ook een politiek probleem.  

Hier gaat het niet zozeer om de verdeling van de lasten over de verschillende 

doelgroepen (in procenten), maar om de bepaling van de bijdage van de milieuheffingen 

in de milieubegroting (in bedragen).  Ook op dit punt ontbreekt een eenduidige en 

‘objectieve’ verdeelsleutel
53

.  In de praktijk wordt immers elk jaar bij de voorbereiding van 

de begroting bepaald of de bijdrage uit de algemene middelen zal toenemen dan wel de 

bijdrage uit milieuheffingen om de stijgende milieu-uitgaven te financieren.  De uitkomst 

van de politieke onderhandelingen kan zowel een status quo van de algemene middelen 

en een verhoging van de milieuheffingen opleveren (zoals in 1993), als een status quo 

van de milieuheffingen (met een hogere dotatie, zoals in 1994) of een verhoging van 

beide financieringsbronnen (zoals in 1995).  Hetzelfde kan worden vastgesteld voor de 

afzonderlijke milieuheffingen:  het ene jaar worden de inkomsten uit zowel de 

afvalwaterheffing als uit de afvalstoffenheffing verhoogd (bv. in 1993 en 1996), het 

andere jaar enkel de inkomsten uit de afvalwaterheffing (in 1992) of uit de 

afvalstoffenheffing (in 1995).  Het criterium dat bij deze keuzen werd gehanteerd is 

onduidelijk of werd, afhankelijk van de gemaakte keuze, steeds gewijzigd
54

.  Er is 

bijgevolg moeilijk een eenduidige lijn of beleidsvisie achter de gehanteerde 

financieringsfilosofie te vinden.  De politieke discussie wordt bij gebrek aan duidelijke en 

standvastige criteria elk jaar opnieuw gevoerd.  Dit maakt het gevoerde beleid 

ondoorzichtig en versterkt de indruk dat milieudoelstellingen worden gebruikt en misbruikt 

als politieke legitimatie voor een verhoging van de belastingdruk. 

2.3 Voorlopig besluit 

 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de financiering van de collectieve 

afvalwaterzuivering in Vlaanderen niet strookt met de milieu-economische fundering van het 

principe "de vervuiler betaalt" en met de invulling die de OESO en de EG aan dit principe 

hebben gegeven.  Dit brengt talrijke nadelen met zich mee zodat een bijsturing zich opdringt 

en met name vooral op de beide hiervóór vermelde vlakken.  Zonder dergelijke bijsturing zijn 

                                                           
52

 Zie bijlage 2 van het SERV-onderzoek naar de financiering van het Vlaamse milieuebeleid en het advies van 14 december 
1994 over de sectorale milieubeleidsplannen. 
53

 De SERV had vroeger reeds het ontbreken van parameters die de dotatie aan het MINA-fonds regelen als een probleem 
aangestipt (zie het SERV-advies van 23 juni 1992 over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap). 
54

 Criteria die in het verleden werden genoemd, zijn het principe “één frank bijkomende vastleggingen voor één frank 
bijkomende inkomsten uit milieuheffingen” (Vlaamse Executieve, 1989); “een bijdrage uit de algemene middelen aan het MINA-
fonds is noodzakelijk, al was het maar omdat ook de overheid vervuilt” (Inspectie van Financiën, 1991);  “behoud van het 
huidige dekkingspercentage (=%heffingen/uitgaven) in het MINA-Fonds” (Minister van Financiën en Begroting, 1994); “de 
soldariteit tussen heffingen: de verschillende heffingen moeten in gelijke mate bijdragen tot het financieringstekort” (voorgesteld 
door VUB/RUCA, 1995) en recent bij de opmaak van de begroting 1996 “de begrenzing van de dotatie aan het MINA-Fonds tot 
het niveau 1995 verhoogd met de algemene groeivoet van de Vlaamse begroting” (toelichting bij het ontwerp-begrotingsdecreet 
1996). 
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hervormingen aan de bestaande financiering en aan de afvalwaterheffing in feite slechts een 

vorm van symptoombestrijding. 

3. Naar een nieuw financieringsconcept 

 

Het principe "de vervuiler betaalt" vraagt dat de tarifiëring voor collectieve 

zuiveringsinstallaties zoveel als mogelijk een weerspiegeling vormt van de individuele kosten 

die een specifieke vervuiler aan deze installaties veroorzaakt, m.a.w., de inzet van 

retributies.  Kenmerken van retributies zijn (1) dat er een direct toewijsbare 

overheidsprestatie wordt geleverd, dat (2) de prestatieverlener zijn werkelijke kosten 

aanrekent, dat (3) alle gebruikers/genieters van eenzelfde dienst gelijk worden behandeld en 

dat (4) de inkomsten integraal worden aangewend voor de bekostiging van de exploitatie en 

de investeringen waarvoor zij worden geïnd.  Vanuit rechtvaardigheids- of 

doelmatigheidsoverwegingen kan echter van dit strikte retributieprincipe worden afgeweken 

en worden overgestapt op regelingen met een meer contributief karakter.  Dit wordt hierna 

verder uitgewerkt.  Daarbij worden tevens de belangrijkste verschilpunten met de huidige 

situatie aangestipt. 

3.1 Direct toewijsbare tegenprestatie 

 

Oppervlaktewaterlozers dienen volledig zelf in te staan voor de zuivering van hun afvalwater.  

Ook de kosten hiervan worden in principe volledig door hen gedragen.  Rioollozers 

daarentegen zuiveren niet (volledig) zelf maar vertrouwen de zuivering van (een deel van) 

hun afvalwater toe aan publieke installaties en dienen hiervoor dan ook een vergoeding (een 

prijs) te betalen.  De kosten van eigen maatregelen en de kosten van het gebruik van de 

collectieve installaties zijn dus equivalenten: de kost die wordt gedragen indien een lozer zelf 

instaat voor de zuivering van zijn afvalwater is vergelijkbaar met de retributie die aan de 

overheid moet worden betaald wanneer deze laatste instaat voor de zuivering van zijn 

afvalwater.  Daarom dienen in principe enkel rioollozers en niet de oppervlaktewaterlozers 

een retributie te betalen
55

.  De Vlaamse afvalwaterheffing maakt (globaal genomen) echter 

geen onderscheid tussen rioollozers en oppervlaktewaterlozers.  De reden is dat met deze 

heffing zowel een financierende als een regulerende doelstelling wordt nagestreefd, hetgeen 

niet wenselijk is. 

3.2 Toerekening van de werkelijke kosten 

 

Een juiste kostentoerekening veronderstelt dat de tarifiëring zoveel als mogelijk de 

werkelijke kosten weerspiegelt die een individuele vervuiler veroorzaakt aan de collectieve 

installaties.  Daartoe wordt best een wetenschappelijke heffingsformule opgesteld waarin het 

                                                           
55

 In de praktijk zijn evenwel nog niet alle riolen effectief aangelegd en/of aangesloten op een RWZI.  Gezien het echter de 
bedoeling is om op termijn alle riolen aan te koppelen op een RWZI, betalen in de overgangsfase best alle rioollozers de 
heffing, onafgezien of de betrokken riolering momenteel effectief is aangesloten op een waterzuiveringsstation of niet (zij 
betalen in deze hypothese vanzelfsprekend geen regulerende heffing op hun afvalwaterlozing).  In dezelfde zin moet worden 
bedacht dat het de bedoeling is om op termijn het merendeel van de bevolking aan te sluiten op de openbare 
waterzuiveringsinfrastructuur.  Het ligt dan ook voor de hand om in de huidige overgangsfase alle inwoners die in de toekomst 
aangesloten zullen zijn te laten meebetalen, onafgezien of zij momenteel reeds zijn aangesloten of niet.  Een uitzondering kan 
desgevallend worden gemaakt voor woningen die niet worden aangesloten op de openbare waterzuiveringsinfrastructuur en 
verplicht worden om een eigen zuiveringssysteem aan te leggen.  Opgemerkt wordt dat deze werkwijze enkel wenselijk is in het 
perspectief van een vastgelegde en relatief korte overgangsfase.  In het andere geval zou men immers vervallen in de fouten 
die vroeger werden gemaakt door het aanrekenen van een in vergelijking met de werkelijke kosten veel te laag zuiveringstarief. 
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gewicht van elke kostenveroorzakende factor (bv. debiet, zwevende en zuurstofbindende 

stoffen, ...) wordt bepaald door de kosten te wijten aan deze parameter
56

.  De huidige 

heffingsformule beantwoordt hier niet aan.  Zij staat immers niet in verhouding tot de kosten 

van de collectieve waterzuivering
57

.  De reden is dat het gaat om een algemene 

financieringsheffing die tot doel heeft voldoende middelen voor het MINA-Fonds te 

genereren.  Algemene financieringsheffingen zijn echter niet aangewezen. 

Een toerekening van de werkelijke kosten veronderstelt daarnaast dat àlle toewijsbare 

kosten worden verhaald, ook de eventuele milieukosten van het effluent.  Indien lozingen in 

oppervlaktewater door individuele zuiveringsinstallaties aan een regulerende heffing 

onderworpen worden, dient dit dus ook het geval te zijn voor lozingen door collectieve 

installaties.  Zoniet wordt een oneigenlijk prijsverschil tussen individuele en collectieve 

zuivering geschapen.  De motivering die werd gehanteerd om in Vlaanderen lozingen door 

openbare waterzuiveringsstations vrij te stellen van heffing, nl. dat het laten betalen van 

heffingen door RWZI’s louter zou neerkomen op het rondpompen van geldmiddelen, gaat 

dan ook niet op
58

. 

3.3 Gelijke behandeling van de doelgroepen 

 

Een gelijke behandeling van alle doelgroepen die eenzelfde dienstverlening krijgen, houdt in 

dat eenieder zoveel mogelijk betaalt in functie van zijn werkelijk gebruik van de geleverde 

diensten.  De hiervóór vermelde wetenschappelijke heffingformule dient dan ook voor alle 

rioollozers dezelfde te zijn.  Indien vereenvoudigde berekeningswijzen (op basis van 

omzettingscoëfficiënten) kunnen worden gebruikt, moeten deze coëfficiënten zo nauw 

mogelijk aansluiten bij de werkelijke lozingssituatie.  Ook eventuele sociale correcties 

doorkruisen dit beter niet.  Momenteel gebeurt evenwel geen gelijke behandeling van alle 

doelgroepen.  Als gevolg van foutieve omzettingscoëfficiënten en van het gehanteerde 

concept voor een sociale correctie betalen kleinverbruikers, grootverbruikers zonder 

bemonstering en grootverbruikers met bemonstering van het afvalwater momenteel een 

verschillend heffingsbedrag voor een identieke vuilvracht
59

. 

3.4 Besteding van de inkomsten 

 

De inkomsten uit de retributies tenslotte dienen integraal aangewend te worden voor de 

financiering van de uitbouw en exploitatie van de openbare waterzuiveringsinfrastructuur 

                                                           
56

 Er bestaat daarover een omvangrijke hoeveelheid wetenschappelijke literatuur.  Zie bijvoorbeeld  AMERICAN PUBLIC 
WORKS ASSOCIATION, AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS AND WATER POLLUTION CONTROL 
FEDERATION, Financing and Charges for Wastewater Systems, Washington, D.C., 1984, 129 blz.; COMMISSIE 
VERONTREINIGINGSHEFFING.  De waterverontreinigingsheffing.  Den Haag, Unie van Waterschappen, 1980, 108 blz; 
TULKENS, H.  “Traitement au moindre coût des effluents industriels et tarification d’une station d’épuration” in Recherches 
Economiques de Louvain, no. 4-5, 1972; en WORLD HEALTH ORGANISATION.  Financial management of water supply and 
sanitation.  A handbook.  Geneva, WHO, 1994. 
57

 Dit geldt zowel voor het tarief als voor de heffingsbasis.  Zie terzake bijlage 3 van het SERV-rapport over de financiering van 
het Vlaamse milieubeleid. 
58

  In landen waar zowel retributies als regulerende afvalwaterheffingen bestaan, dienen ook de RWZI’s deze laatste heffingen 
te betalen.  Bovendien hoeft bij een dergelijke regeling de heffingsbasis van een retributie niet beperkt te worden tot de 
parameters die effectief worden gezuiverd door de collectieve installaties.  Parameters die deel uitmaken van een regulerende 
heffing maar niet in RWZI’s worden gezuiverd brengen dan immers kosten met zich mee die net zoals andere kosten op de 
verantwoordelijke rioollozers moeten worden verhaald.  
59

  Zie bijlage 2 van het SERV-onderzoek naar de financiering van het Vlaamse milieubeleid en tevens de SERV-adviezen van 
10 november 1993 over de sociale correctie m.b.t. de heffing op de verontreiniging van de oppervlaktewateren, van 14 
december 1994 over de sectorale milieubeleidsplannen en van 8 maart 1995 over het ontwerp van sectoraal milieubeleidsplan 
oppervlaktewater en het ontwerp AWP II Dender en Mark. 
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waarvoor zij als bijdrage worden geïnd.  Aan de inkomsten van een eventuele regulerende 

afvalwaterheffing wordt beter geen bestemming als structurele financieringsbron gegeven
60

.  

Zoniet bestaat het gevaar, zeker wanneer op korte termijn de ruimte voor 

gedragsverandering nog groot is, dat bij een teruglopende heffingsopbrengst ofwel de 

financiering van noodzakelijke delen van het milieubeleid in het gedrang komt, ofwel een 

optimale tariefstelling vanuit reguleringsoogpunt wordt doorkruist door het 

inkomstenmotief
61

.  De huidige praktijk wijkt af van deze beide punten: de inkomsten uit de 

afvalwaterheffing komen terecht in het MINA-Fonds, maar over de uiteindelijke besteding 

kan slechts in grote lijnen uitspraak worden gedaan
62

, terwijl er op de (voor een deel 

regulerend bedoelde) afvalwaterheffing wordt gerekend om op een permanente basis 

voldoende inkomsten voor het milieubeleid te blijven genereren. 

4. Besluit 

 

Samengevat beantwoordt de manier waarop in Vlaanderen de publieke afvalwaterzuivering 

wordt gefinancierd niet aan het principe "de vervuiler betaalt".  Vele problemen zijn te wijten 

aan het feit dat met de heffing op de verontreiniging van de oppervlaktewateren een 

veelheid aan uiteenlopende doelstellingen wordt nagestreefd
63

 - de heffing wordt gebruikt 

om voldoende geld op te brengen voor het MINA-Fonds en daarbij een politiek (en arbitrair) 

vastgelegde verhouding tussen de financiële bijdrage van de industrie resp. de gezinnen te 

realiseren, bedrijven aan te zetten tot een vermindering van hun emissies en gezinnen tot 

waterbesparing, bedrijven tot eigen metingen te stimuleren, gezinnen omwille van sociale 

motieven in zekere mate te ontzien, enz. - en daardoor is de economische basisdoelstelling 

van een milieuheffing, nl. een goede kostentoerekening, juistere relatieve prijzen en een 

correcte vertaling van het principe "de vervuiler betaalt", op de achtergrond geraakt. 

 

Toepassing van het principe "de vervuiler betaalt" vraagt een fundamentele bijsturing van 

het gebruikte financieringsconcept op twee vlakken.  Ten eerste moet de vermenging van 

een regulerende en een financierende afvalwaterheffing worden opgeheven.  Ten tweede 

moeten retributies of contributies in de plaats komen van de bestaande algemene 

financieringsheffing.  In feite moeten dus de conceptuele vernieuwingen die in 1991 werden 

doorgevoerd weer ongedaan worden gemaakt.  Het is daarbij belangrijk te onderkennen dat 

de mislukking van de vroegere bijdrageregeling niets te maken had met de intrinsieke 

kenmerken ervan maar alles met de gebrekkige operationalisering.  De ervaring in andere 

Europese landen toont immers aan dat het in dit artikel voorgestane concept ook wèrkt.  

Meer nog, Vlaanderen blijkt een van de zeldzame regio’s te zijn waar een correcte 

kostentoerekening niét wordt nagestreefd in het milieubeleid
64

. 

                                                           
60

 Er bestaan zelfs goede redenen om de inkomsten van regulerende heffingen in het geheel niet voor de financiering van 
milieu-uitgaven te gebruiken.  Zie het SERV-onderzoek naar de financiering van het Vlaamse milieubeleid en bijvoorbeeld ook 
OATES, W.E.  Pollution Charges as a source of public revenues.  Discussion paper QE92-04.  Washington, DC, Resources for 
the Future, 1992 en WRR. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.  Milieubeleid.  Strategie, instrumenten en 
handhaafbaarheid.  Rapporten aan de Regering nr. 41.  ‘s-Gravenhage, WRR, 1992. 
61

 Dit kan zowel leiden tot te lage tarieven om een versmalling van de heffingsbasis (en dus het regulerende effect) te 
beperken, als tot te hoge tarieven om bij een succesvolle gedragsaanpassing alsnog een financiële taakstelling te halen.  Zie 
OECD.  Taxation and the environment.  Complementary policies.  Parijs, OESO, 1994.  
62

 Het is opvallend dat het beleid ter motivering van de heffingen geregeld naar een dergelijke koppeling tussen inkomsten en 
uitgaven verwijst.  De VMM stelde in haar H2OOP-campagne bijvoorbeeld dat “de heffing natuurlijk dient om de 

rioolwaterzuivering te financieren”, hoewel dit in werkelijkheid niet zo is. 
63

 Terwijl elke afzonderlijke doelstelling in principe zijn eigen specifiek instrument vereist (cf. supra). 
64

 Zie VAN HUMBEECK, P.  “De financiering van de openbare afvalwaterzuivering in enkele Europese landen”.  In Water (te 
verschijnen). 
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Daarmee is de hoofdzaak aangegeven.  Bij de uitwerking moeten nog verschillende andere 

aspecten aan bod komen
65

, zoals onder meer: 

 de prijszettingsmethode (uitgavendekkend, kostendekkend of efficiënt?); 

 de omvang van de te verrekenen kosten (bv. incl. of excl. de financieringskosten van 

Aquafin?); 

 het schaalniveau waarop de kostentoerekening gebeurt (per RWZI of gemiddelde voor 

gans Vlaanderen?); 

 de afleiding van de concrete heffingsformule (welke parameters, welke gewichten, ...?); 

 de rol voor zuiveringscontracten met belangrijke rioollozers; 

 de vormgeving van een eventuele sociale correctie; 

 de herziening van de omzettingscoëfficiënten (voor zowel bedrijven als gezinnen, met 

tevens de mogelijkheid van verfijning en van technische correcties); 

 de financieel-administratieve inkleding (met bv. het nut van een fonds); 

 de organisatorische inkleding (met de rol van VMM, Aquafin, Aminal, ...); 

 de juridische vertaling. 

Dat is echter werk voor later.  Eerst moet de vraag worden beantwoord of er voor de hier 

gepresenteerde economische analyse en oplossingsrichting ook een politiek draagvlak 

bestaat. 
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 Zie terzake onder meer DE CLERCQ, M.  “Milieuheffingen : hoeksteen voor een efficiënt waterkwaliteitsbeheer.”  Water, nr. 
11, 1983 en COMMISSIE VERONTREINIGINGSHEFFING.  De waterverontreinigingsheffing.  Den Haag, Unie van 
Waterschappen, 1980. 
 


