Aandachtspunten bij de aangifte
milieuheffingen

!In gebruikname van een loket voor de digitale
aangifte van de milieuheffing en de
rapportering inzake Tarieven en Capaciteiten!
Vanaf het eerste kwartaal van 2020 neemt de OVAM een digitaal loket in
gebruik voor de aangifte van de milieuheffingen. In de loop van maart heeft u
hierover al een mail ontvangen met de vraag om de toegang tot dit loket in
orde te brengen.
Het loket zal ook gebruikt worden voor de rapportering inzake tarieven en
capaciteiten.
U krijgt toegang tot het loket via onderstaande link:

https://services.ovam.be/heffingen/login
De digitale aangifte heeft juridisch dezelfde waarde als de aangifte op papier.
Zie daarvoor het Ministerieel besluit van 27 maart 2020 dat u kan terugvinden
op onze website. Voor kwartaal 2020/1 vragen wij u om, nadat u de aangifte
digitaal hebt ingediend, ons eventueel ook de aangifte op papier terug te
bezorgen. Dat laat ons toe om ,zeker voor de eerste keer, een dubbelcheck uit
te voeren om na te gaan of één en ander correct is verlopen.
De aangifte via het digitaal loket gebeurt met de vermelding van de gegevens
die voorheen via de jaarlijkse rapportering inzake tarieven en capaciteit werd
opgevraagd. Op die wijze komt dan de aparte jaarlijkse gegevens inzameling
vanaf 2020 te vervallen.
Op de homepage van het loket vindt u de nodige instructies voor het gebruik
van het loket. We zijn er ons van bewust dat dit de eerste keer allicht wat extra
tijd zal vragen. We zijn echter ter beschikking voor verder vragen en uitleg en
hulp bij het gebruik van het loket. Daarvoor kan u terecht bij:
Steven De Gieter: tel. 015 284 176 e-mail: steven.de.gieter@ovam.be;
Marleen Vereecken: tel. 015 284 266 e-mail: marleen.vereecken@ovam.be;
Elke Roeffaers: tel. 015 284 563 e-mail: elke.roeffaers@ovam.be.
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Materialendecreet
Vanaf 1 januari 2012 wordt de milieuheffing inzake afvalstoffen wettelijk geregeld door het decreet van
23 december 2011 inzake het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Materialendecreet), meer concreet artikelen 44 en volgende.
Het Vlaams Parlement besliste op 20 december 2019 om vanaf 1 januari 2020 de volgende wijzigingen
inzake de milieuheffingen door te voeren (PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020 gepubliceerd
in het staatsblad van 30 december 2019):
•

•

•

het verruimen van de verlaagde milieuheffing in Art. 46. §1.6°c) voor het storten van nietbrandbare, niet-recycleerbare slibresidu’s afkomstig van PST-installaties zodat nu ook
zandachtige niet-recycleerbare procesresidu’s afkomstig van PST-installaties gestort kunnen
worden aan de betreffende verlaagde heffing;
het verlengen van de termijn t.e.m. 2022 in Art. 46. §1.11° voor het toepassen van de
betreffende verlaagde heffing voor het storten van niet-recycleerbare residu’s van selectief
ingezameld gipsafval, afkomstig van bedrijven die selectief ingezameld gipsafval verwerken tot
grondstof voor de productie van nieuwe gipsproducten;
enkele verduidelijkingen inzake het creëren van een gelijk speelveld inzake de verwerking van
papier- en kartonafval waardoor buiten het Vlaamse Gewest ingezameld en in het Vlaamse
Gewest gesorteerde papier- en kartonafval dat wordt overgebracht naar een vergunde
inrichting buiten het Vlaamse Gewest volledig wordt vrijgesteld van Vlaamse heffingen.

De tarieven die gelden voor 2020 werden u reeds eerder bezorgd en kan u terugvinden op onze
website.
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Voor de heffingsplichtigen, exploitanten van een inrichting voor het
storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen

2.1

Digitaal loket
Het digitaal loket zal zowel gebruikt worden voor de aangifte inzake milieuheffingen als voor de
rapportering inzake tarieven en capaciteiten. Om alle nodige informatie te bekomen voor tarieven en
capaciteiten zal de hoeveelheid die aangegeven wordt voor de milieuheffingen moeten opgesplitst
worden. Per stroom moet u de volgende stappen doorlopen:
1. Tarief
Kies het juiste tarief op basis van het artikel en de omschrijving. Enkel de tarieven die
toegekend zijn aan uw dossier zijn zichtbaar. Mocht u vaststellen dat er een tariefcode zou
ontbreken, kan u best een mail sturen naar milieuheffingen@ovam.be of contact
opnemen met één van de contactpersonen.
2. Eenheidsprijs/ton
Na de keuze van het tarief verschijnt automatisch de eenheidsprijs.
3. Tonnage
Vul de juiste hoeveelheid in.
4. Type installatie
Maak een keuze uit de 12 mogelijkheden.
5. Type afval
Maak een keuze uit de 21 mogelijkheden.
6. Herkomst
Maak een keuze uit de 7 mogelijkheden.
7. Verwerking en moet er aangegeven worden dat het over intern of extern afval gaat.
Maak een keuze uit de 2 mogelijkheden.
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2.2

Afvalstoffen waarvoor een nultarief geldt
Zoals in de afgelopen jaren wordt ook nu gevraagd om voor de afvalstoffen waarvoor een nultarief
geldt de hoeveelheden mee op te nemen in de aangifte voor ieder kwartaal.
Voor de activiteiten die niet aan een milieuheffing zijn onderworpen (zoals bepaald in artikel 46, § 4),
geldt deze verplichting niet. Enkel de hoeveelheid hout die verbrand wordt, zal in functie van de
tarieven en capaciteiten opgevraagd worden. Deze hoeveelheid wordt ook aan een nultarief
aangegeven.

2.3

Algemene opmerkingen.
―
―

Gelieve eventuele wijzigingen inzake naam of adres te mailen naar milieuheffingen@ovam.be.
De gecoördineerde wetgeving 2020 en een lijst met een antwoord op veel gestelde vragen is terug
te vinden op de OVAM-website op de webpagina Milieuheffingen 2020.
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Voor de heffingsplichtigen, overbrengers van afvalstoffen
(artikel 46, § 1, 19° van het decreet)

3.1

Digitaal loket
Ook voor de uitvoer wordt het digitaal loket zowel gebruikt voor de aangifte inzake milieuheffingen als
voor de rapportering inzake tarieven en capaciteiten. Om alle nodige informatie te bekomen voor
tarieven en capaciteiten zal de hoeveelheid die aangegeven wordt voor de milieuheffingen opgesplitst
worden. Per stroom moet u de volgende stappen doorlopen:
1. Tarief
Kies het juiste tarief op basis van het artikel en de omschrijving. Enkel de tarieven die
toegekend zijn aan uw dossier zijn zichtbaar. Mocht u vaststellen dat er een tariefcode zou
ontbreken, kan u best een mail sturen naar milieuheffingen@ovam.be of contact
opnemen met één van contactpersonen.
2. Eenheidsprijs/ton
Na de keuze van het tarief verschijnt automatisch de eenheidsprijs.
3. Tonnage
Vul de juiste hoeveelheid in.
4. Type installatie
Maak een keuze uit de 12 mogelijkheden.
5. Type afval
Maak een keuze uit de 21 mogelijkheden.
6. Herkomst
Maak een keuze uit de 7 mogelijkheden.
7. Verwerking en moet er aangegeven worden dat het over intern of extern afval gaat.
Maak een keuze uit de 2 mogelijkheden.
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3.2

Voornaamste tarieven andere gewesten
Inzake de afvoer van afvalstoffen naar het Waalse Gewest
1. Verbranden
In het Waalse Gewest is er een milieuheffing van 12,19 euro/ ton voor het verbranden van niet
gevaarlijke afvalstoffen. Voor Vlaamse afvalstoffen die verbrand worden in het Waalse Gewest
moet er nog 1,12 euro per ton aangegeven worden aan de OVAM.
2. Meeverbranden cement
1. Gevaarlijk afvalstof
Voor de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen naar de cementindustrie in Waalse Gewest moet er
nog een verschil betaald worden van 2,92 euro/ton. (13,31 euro/ton – 10,39 euro/ton)
Bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen afvoeren naar Geocyle in Seneffe moeten nog een
verschil betalen van 2,90 euro/ton.
2. Niet gevaarlijk afval
In Wallonië bestaat er geen milieuheffing voor het meeverbranden van niet gevaarlijke
afvalstoffen. Voor niet gevaarlijke Vlaamse afvalstoffen die meeverbrand worden in het Waalse
Gewest moet er een heffing betaald worden van 13,31 euro/ton aan de OVAM.
Inzake de afvoer van afvalstoffen naar de verbrandingsoven in het Brusselse Gewest (Nederover-Heembeek)
Vanaf 2013 is in het Brussels Gewest een belasting voor afvalverbranding van kracht (artikel 40 van de
ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, B.S. 27.06.2012). Voor 2020 geldt een tarief van
6,53 euro/ton (zie bericht in Belgisch staatsblad van 15 januari 2020).
De in het Vlaamse Gewest te betalen heffing voor 2020 bedraagt:
13,31 euro/ton – 6,53 euro/ton = 6,78 euro/ton.
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Inzake het meeverbranden van afvalstoffen
Vanaf het eerste kwartaal 2012 geldt voor het inzetten van vervangingsgrondstoffen in
meeverbrandingsinstallaties de regeling zoals bepaald in artikel 46, § 3, 5° van het Materialendecreet.
Voor het inzetten van afvalstoffen in een meeverbrandingsinstallatie geldt een tarief van 0 euro/ton
indien tegelijk voldaan is aan elk van de volgende voorwaarden:
― de afvalstoffen zijn niet gevaarlijk;
― de onderste verbrandingswaarde, berekend op de droogrest, is kleiner dan 8 MJ/kg;
― de minerale fractie, inclusief carbonaten, uitgedrukt als gewichtspercent, is groter dan 50%;
― de afvalstoffen worden ingezet omwille van hun minerale fractie, met uitzondering van afvalstoffen
die ingezet worden als afvalwater.
De hoeveelheden die als vervangingsgrondstof worden ingezet, moeten in de aangifte worden
opgenomen onder de tariefcode MO6.
Het inzetten van afvalstoffen in een meeverbrandingsinstallatie die niet aan deze vier voorwaarden
voldoen, valt onder de heffing voor het meeverbranden van afvalstoffen zoals bepaald in
artikel 46, § 1, 17°. Twijfelgevallen kunnen aan de OVAM worden voorgelegd.
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