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Milieuheffing voor storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van
bodemsaneringsoperaties

Grondwater
Bij bodemsaneringen wordt in vele gevallen verontreinigd grondwater onttrokken, gezuiverd en
geloosd. Er is voor de grondwateronttrekking en voor de lozing van het onttrokken grondwater geen
heffing verschuldigd, als de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd volgens het conformiteitsattest
dat is afgeleverd overeenkomstig het bodemdecreet.
Vaste stoffen
Voor het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen, afkomstig van
bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringswerken-voorzorgsmaatregelen-veiligheidsmaatregelengrondverzet), is steeds milieuheffing verschuldigd. Het bedrag aan milieuheffing is vastgesteld in artikel
46, §1 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen:
― voor het storten van afvalstoffen die reinigbaar zijn of die voor recyclage in aanmerking komen is
het tarief 40 euro per ton aan milieuheffing (artikel 46 §1 5°);
― voor het verbranden of meeverbranden van afvalstoffen in een daartoe vergunde inrichting is het
tarief 7 euro per ton aan milieuheffing (artikel 46 §1 16° en 17°);
― voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van residu's afkomstig van de reiniging van
grond in daartoe vergunde grondreinigingscentra : 2,2 euro per ton (artikel 46 §1 6° a).
Deze bedragen worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex het
indexcijfer van de consumptieprijzen van december 2006, basis 1996. De bedragen worden jaarlijks op
1 januari automatisch geïndexeerd zonder voorafgaande mededeling. De geïndexeerde tarieven voor
2014 bedragen respectievelijk 46,73 euro per ton, 8,18 euro per ton en 2,58 euro/ton.
Wie afvalstoffen, afkomstig van bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringswerkenvoorzorgsmaatregelen-veiligheidsmaatregelen-grondverzet) rechtstreeks wil storten op een daartoe
vergunde stortplaats, verbranden of meeverbranden in een daartoe vergunde inrichting, kan, onder
voorwaarde, aanspraak maken op een verlaagd tarief voor de milieuheffing. Het verlaagd tarief aan
milieuheffing is slechts mogelijk als andere saneringswijzen dan uitgraven en storten/verbranden
onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of onmogelijk zijn. Het verlaagde bedrag aan
milieuheffing voor het storten is vastgesteld in artikel 46, §1 6°b) van het decreet van 23 december
2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen:
― voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van afvalstoffen van
bodemsaneringsoperaties waarbij overeenkomstig het advies van de OVAM andere
saneringswijzen dan uitgraven en storten onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of
onmogelijk zijn is de milieuheffing 2,2 euro per ton. In afwijking hiervan geldt het heffingstarief van
0 euro per ton voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van afvalstoffen afkomstig
van door de OVAM goedgekeurde bodemsaneringswerken, al dan niet in het kader van een
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overeengekomen convenant, waarvoor uiterlijk op 31 december 2012 door de OVAM een
verklaring is afgeleverd dat het nultarief van toepassing is;
Het verlaagde bedrag voor de milieuheffing voor het verbranden/meeverbranden is vastgesteld in
artikel 46, §1 vierde lid van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen:
― In afwijking van de gevallen vermeld in het eerste lid, 16° en 17°, geldt voor het verbranden of
meeverbranden van afvalstoffen van bodemsaneringsoperaties waarbij overeenkomstig het
advies van de OVAM andere saneringswijzen dan uitgraven en verbranden of meeverbranden
onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of onmogelijk zijn, met ingang van het heffingsjaar
2013, een heffingstarief van 2,2 euro/ton. In afwijking hiervan geldt het heffingstarief van 0 euro
per ton voor het verbranden of meeverbranden in een daartoe vergunde inrichting van afvalstoffen
afkomstig van door de OVAM goedgekeurde bodemsaneringswerken, al dan niet in het kader van
een overeengekomen convenant, waarvoor uiterlijk op 31 december 2012 door de OVAM een
verklaring is afgeleverd dat het nultarief van toepassing is.
In afwijking van de gevallen vermeld in het eerste lid, 16° en 17°, geldt voor het verbranden of
meeverbranden van residu's afkomstig van de reiniging van grond in daartoe vergunde
grondreinigingscentra, met ingang van het heffingsjaar 2013, een heffingstarief van 2,2 euro/ton.
Het bedrag van 2,2 euro per ton wordt aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als
basisindex het indexcijfer van de consumptieprijzen van december 2006, basis 1996. Het bedrag wordt
jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd zonder voorafgaande mededeling. Het geïndexeerde
tarief voor 2014 bedraagt 2,55 euro/ton.
Het verlaagde tarief aan milieuheffing voor het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen
afkomstig van bodemsaneringsoperaties wordt enkel toegepast na formele goedkeuring van de OVAM
en nadat de aanvrager heeft aangetoond dat deze afvalstoffen niet reinigbaar of niet recycleerbaar zijn
tegen een redelijke kostprijs. De goedkeuring moet gegeven worden vooraleer de afvalstoffen worden
gestort, verbrand of meeverbrand.
De mogelijkheid tot het bekomen van het verlaagde tarief aan milieuheffing voor het storten,
verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties is in voege
getreden op 1 januari 2013. Tot 31 december 2012 bestond de mogelijk tot het bekomen van het
nultarief aan milieuheffing na formele goedkeuring van de aanvraag door de OVAM. Conform de
overgangsbepaling van artikel 46, §1 6°b) en artikel 46, §1 vierde lid van het decreet van 23 december
2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen blijft het nultarief aan
milieuheffing gelden voor de aanvragen die de OVAM voor 31 december 2012 heeft goedgekeurd.
Aanvraag voor verlaagde tarief
Een aanvraag wordt ingediend bij de OVAM via een aanvraagformulier met bijbehorende
bewijsstukken. Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en alle gevraagde
bijlagen moeten meegestuurd worden. De bijlagen die gevraagd kunnen worden zijn opgesomd onder
rubriek 23 van het aanvraagformulier voor het verlaagde tarieif aan milieuheffing. Bijlagen zijn onder
meer:
― het aanvraagdossier en de verklaring 'niet-reinigbare grond' afgeleverd door de werkgroep OVB–
grondreinigingscentra. Deze verklaring vraagt u op voorhand bij de ondernemersvereniging
bodemsaneerders - kortweg OVB . Voor meer informatie over deze aanvraagformaliteiten en de
procedure kunt u terecht bij OVB Centraal.
― het rapport van de beoordeling van de reinigbaarheid van de grond door middel van het
beslisondersteunend systeem (BOS) dat VITO ontwikkelde in opdracht van OVAM. Het is een
expertsysteem waarmee u snel kan bepalen of partijen uitgegraven bodem al dan niet reinigbaar
zijn. Het beslisondersteunend systeem (BOS) vind je terug op de emis-website onder het adres
http://www.emis.vito.be/bos/.
― de nodige elementen bevatten waaruit duidelijk blijkt dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan.
Een toelating van de OVAM tot het toepassen van het verlaagde tarief voor milieuheffing voor het
storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties
doet geen afbreuk aan de acceptatiecriteria van de desbetreffende stortplaats en/of
verbrandingsinstallatie.

Titel: ovam130206_Memo_verlaagde_heffing
Auteur: Dirk Dedecker

Versie: 1

4 februari 2014
2/3

De goedkeuring van de OVAM voor de toepassing van het verlaagd tarief aan milieuheffing zal een
aantal voorwaarden opleggen zoals tonnage, bestemming en termijn. Om te vermijden dat de in de
goedkeuring opgenomen termijn en/of hoeveelheid afvalstoffen zal overschreden worden, moet u tijdig
een nieuwe aanvraag indienen.
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