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OVB ijvert voor een optimale aanwending van de milieuheffingen 

 

Uitgangspunt van de overheid 

De milieuheffing inzake afvalstoffen wordt sinds 1 januari 2012 wettelijk geregeld door het decreet van 23 december 
2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, meer concreet in artikelen 44 en 
volgende. 

Het basisprincipe is dat de vervuiler betaalt. De afvalstoffenheffingen zijn dus deels financierend van aard (MINA-
fonds), maar ook en vooral regulerend. Het regulerend effect vloeit voort uit de differentiatie van de 
heffingstarieven in functie van de aard van de verwerking en van de aard van de afvalstof. In Vlaanderen is men 
milieuheffing verschuldigd voor het storten van afvalstoffen, het verbranden van afvalstoffen en sinds 2003 ook voor 
het sorteren en voorbehandelen van afvalstoffen. Daarnaast is ook milieuheffing verschuldigd als Vlaamse 
afvalstoffen buiten het Vlaamse gewest worden gestort, verbrand, gesorteerd of voorbehandeld. 
 (bron: OVAM-website, geraadpleegd op 11/5/2016) 

 

Waarom OVB het belangrijk vindt dat milieuheffingen optimaal worden aangewend: 

OVB is van mening dat de milieuheffingen geen louter financieel middel zijn, maar een instrument dat 

‘sturend’ ingezet kan worden ten gunste van de sector én van het overkoepelend bodembeleid. In elk 

geval moet erover gewaakt worden dat de heffingen geen marktverstorend effect hebben. OVB vraagt om 

bij een bijsturing van de heffingen hiermee rekening te houden.  

 

Hoe OVB wil helpen om dit te realiseren, nl. door: 

1. Mee te werken aan het verzamelen, analyseren en interpreteren van data die relevant zijn om een correcte 

beslissing te nemen inzake bijsturingen van de milieuheffingen.  

 

Op basis van de kennis en gegevens vanuit de ledenachterban wenst OVB de volgende bedenkingen te 

maken: 

Het verhogen van de heffing voor residu’s van grondreiniging heeft tot gevolg dat: 

 grondreiniging ontmoedigd wordt ten voordele van storten. Dit wordt overigens nog versterkt door het 

voorstel om een nulheffing in te voeren voor het storten van niet-reinigbaar materiaal, wat op zich in 

strijd is met de afvalhiërarchie 

 saneringen op zich ontmoedigd worden door een toenemende vraag naar risico-analyses die de kosten 

van de sanering moeten beperken tot het hoogst noodzakelijke 

 grondreiniging in het buitenland goedkoper wordt en er stromen naar daar verhuizen 
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OVB vindt het voorstel om een heffing in te voeren op het storten van reinigbare asbesthoudende grond, puin 

en bouwmaterialen wel positief. 

 

2. Mee te werken aan het concreet verwoorden van voorstellen die volgens OVB haalbaar zijn, niet enkel voor 

de eigen sector, maar voor het overkoepelende bodembeleid. 

 

OVB stelt het volgende voor: 

 

 Geen milieuheffing op het storten van residu’s van grondreiniging en Landfill Mining (0 €/ton i.p.v. de 

huidige 3,90 €/ton). 

• Een hogere heffing voor het storten van niet-reinigbare gronden en te storten afval afkomstig uit 

bodemsaneringsoperaties (15 €/ton i.p.v. de huidige 3,90 €/ton), zodat de totale kost (storten + heffing) 

hoger is dan de kost van het verwerken ervan. Recyclage en materialenhergebruik moeten zo gestimuleerd 

worden t.o.v. storten. 

• Geen uitzondering maken voor het verplaatsen van niet recupereerbare, niet reinigbare materialen 

gerelateerd aan historische of gemengd overwegend historische verontreiniging en dat in het kader van 

goedgekeurd BSP, ook als er een convenant is. Dit dient op dezelfde manier beschouwd te worden als de 

andere niet reinigbare grond, dus geen nultarief. 

• De invoering van een heffing op het storten van reinigbare asbesthoudende grond en puin aan hetzelfde 

heffingstarief als voor het storten van niet-brandbaar afval. Voor het storten van niet-reinigbare 

asbesthoudende grond wordt voorgesteld om hetzelfde heffingstarief te  hanteren als voor andere niet-

reinigbare gronden. 

Er dient op gewezen te worden dat deze voorstellen niet enkel een correcte ‘sturing’ teweegbrengen, maar 

eveneens een budgetneutrale oefening inhouden ten aanzien van de milieuheffingen. 

Cijfers van OVAM 2013 2014 

 

Residu’s grondreiniging   

 

185.968 ton 

 

92.708 ton 

Residu’s bodemsanering  

(incl. niet-reinigbare grond) 

 

95.168 ton 

 

90.100 ton 

Totale heffing aan de huidige tarieven  

(3,90 €/ton) 

 

1.096.430 € 

 

712.951€ 
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Totale heffing aan de voorgestelde tarieven 

(0 en 15 €/ton) 

 

1.427.520 € 

 

1.351.500 € 

 

Uit bovenstaande rekenoefening blijkt, dat zelfs indien de gestorte hoeveelheid aan de niet-reinigbare 

gronden en afval van bodemsaneringsoperaties door deze hogere heffing zou dalen met 30%, het nog voor de 

overheid een budgetneutrale operatie is. 

 
OVB gaat graag met u in dialoog om deze concrete acties samen op te nemen en vorm te geven. 

 

OVB 

De Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders, kortweg OVB, is een sectorvereniging van en voor bedrijven 

die actief zijn in bodem- en grondwatersaneringen en/of bodemreiniging. OVB werd opgericht in 1998 en  

treedt in overleg met overheidsinstanties (o.a. OVAM), met bodembeheersorganisaties en met het  

bedrijfsleven.  

OVB maakt deel uit van UMiO, de Unie van Milieu-Ondernemingen.  

OVB vertegenwoordigt een 20-tal leden en groepeert daarmee  90% van de bodemsaneerders actief in  

Vlaanderen. 

 

Contactpersonen: 

 

Dirk Ponnet, voorzitter 

Nancy Leyman, secretariaat 

Tel. 03 203 44 00  - info@bodemsaneerders.be 
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