
luidsdempende maatregelen, zoals geluidsdem-
pende en geluidsarme schroeven. De haalbaar-
heid van deze maatregelen wordt door de afde-
ling Personenvervoer en Luchthavens nader on-
derzocht in overleg met het Bestuur der Lucht-
vaart.

Met betrekking tot de geluidsimmissie  –  het
geluid gemeten aan de grond in de omgeving  –
moet de luchthaven voldoen aan Vlarem titel II,
Hoofdstuk 5.57 Vliegvelden, en aan de bijzon-
dere voorwaarden opgenomen in de milieuver-
gunning. De bepalingen in Vlarem leggen als-
nog geen normen op voor de geluidsimmissies
van individuele vliegbewegingen. Ook in de bij-
zondere voorwaarden van de milieuvergunning
zijn voor Deurne geen specifieke limietwaarden
voor de geluidsimmissie opgenomen.

De normen voor uitstoot van schadelijke stoffen

Het vastleggen van normen voor de uitstoot van
schadelijke stoffen in de lucht betreft een aan-
gelegenheid van productnormering die tot de
bevoegdheid behoort van de federale overheid.

Binnen de bevoegdheden van de gewesten be-
staat in het Vlaamse gewest wel een milieuver-
gunningplicht voor de exploitatie van luchtha-
vens en gelden terzake de milieuvoorwaarden
vastgesteld door titel II van Vlarem. Met toe-
passing van de Vlarem-reglementering kunnen
in de milieuvergunning voor een luchthaven bij-
komend bijzondere vergunningsvoorwaarden
worden opgelegd, steeds met betrekking tot de
exploitatie van de luchthaven.

Volgens de beheerder van de luchthaven zijn er,
in tegenstelling tot de luchthaven van Oostende,
tot dusver in Deurne geen klachten over de mo-
gelijke schadelijke uitstoot van sportvliegtuigen,
gelet op het beperkte motorvermogen van de
toestellen.

2. De resultaten van de eerste proefmetingen in
Deurne zijn nog niet bekend.

Volgens gegevens van de afdeling Personenver-
voer en Luchthavens wordt momenteel rond de
luchthaven van Deurne het permanent geluids-
meetnet geïnstalleerd, zoals voorgeschreven
door de milieuvergunning. Het systeem zal naar
verwachting in september 2002 operationeel
zijn. De ingebruikname vraagt een inloopfase
waarbij configuratieparameters nader moeten
worden ingesteld en geëvalueerd. Tegen einde

2002 worden de eerste effectieve meetresultaten
in rapportvorm verwacht.

Over proefmetingen uitgevoerd door de KU
Leuven is noch bij de afdeling Personenvervoer,
noch bij het Laboratorium Akoestiek en Ther-
mische Fysica (ATF) van de KU Leuven iets
bekend. Dit labo is alleen voor advies betrok-
ken geweest bij de voorafgaande keuze van de
locatie van de meetstations van het te installe-
ren meetnet. Hierbij zijn geen proefmetingen in
de omgeving van de luchthaven uitgevoerd.

3. De schadelijke uitstoot van stoffen wordt door
de KU Leuven niet getest.

In de toekomst voorziet de beheerder van de
luchthaven, de afdeling Personenvervoer en
Luchthavens, niet in specifieke metingen van de
uitstoot van schadelijke stoffen door de Vlaam-
se Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO) of een ander gecertificeerd laboratori-
um, om de in 1 aangehaalde redenen.

Vraag nr. 293
van 28 augustus 2002
van mevrouw ISABEL VERTRIEST

Afvalwaterheffing  –  Vrijstelling

Mensen die hun afvalwater zelf zuiveren, kunnen
vrijstelling krijgen van (afval)waterheffingen.
Reeds enkele jaren geleden werd de regelgeving
vereenvoudigd en sindsdien kan de vrijstelling ge-
geven worden voor vijf jaar, terwijl die vroeger
jaarlijks aangevraagd moest worden.

Toch ontvang ik nog klachten van zelfzuiveraars
die niet de vijfjaarregeling kunnen genieten, maar
aan wie de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
nog jaarlijks een aanmaning stuurt om te betalen.
Dit betekent een jaarlijks terugkerende papierwin-
kel in plaats van administratieve vereenvoudiging.

1. Is de vijfjaarregeling voor vrijstelling reeds ope-
rationeel ?

2. Hoeveel mensen hebben reeds ingetekend op
de vijfjaarregeling voor vrijstelling ?

3. Hoeveel mensen zitten nog in een regeling van
jaarlijkse aanmaningen ?

4. Op welke manier wordt de administratie terza-
ke door de VMM vereenvoudigd ?
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Antwoord

1. De vrijstellingsregeling die verleend wordt aan
particulieren die zelf instaan voor de zuivering
van hun afvalwater, werd decretaal ingevoerd
vanaf het heffingsjaar 2001 (waterverbruik
2000) en is ondertussen dus reeds van toepas-
sing.

2. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft op basis
van de aanvragen voor de vorige heffingsjaren
aan 216 heffingsplichtigen automatisch vrijstel-
ling verleend.

Aan 166 heffingsplichtigen werd vrijstelling ver-
leend op basis van een nieuwe schriftelijke aan-
vraag voor het heffingsjaar 2001.

3 en 4. Voor deze 166 heffingsplichtigen onder-
zoekt de VMM momenteel hoe er een koppe-
ling kan gebeuren aan de databanken, zodat een
automatische vrijstelling verleend wordt.

Dat deze niet automatisch gekoppeld konden
worden, ligt meestal aan verschillen in de
schrijfwijze van de naam tussen bijvoorbeeld de
databank van de drinkwatermaatschappijen en
deze van het Rijksregister. Zodra de juiste be-
trokkene teruggevonden werd in de databestan-
den brengt de Vlaamse Milieumaatschappij de
koppeling manueel tot stand.

De heffingsplichtigen die op basis van de gege-
vens van vorige heffingsjaren niet teruggevon-
den kunnen worden bij het volgende heffings-
jaar en zij die voor het eerst een goedgekeurde
eigen waterzuiveringsinstallatie in gebruik
namen, zijn aangewezen op een schriftelijke
aanvraag voor het verkrijgen van bedoelde vrij-
stelling. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft
de intentie haar werkwijze verder te optimalise-
ren (bv. door het creëren van unieke nummers),
zodat op termijn zo weinig mogelijk aanvragen
voor het verkrijgen van bedoelde vrijstelling
manueel moeten gebeuren.

Een aantal installaties voldoen echter niet aan
alle wettelijk vereiste voorwaarden, zoals bij-
voorbeeld een controle door de afdeling Milieu-
inspectie of een attest van de burgemeester,
waardoor ze niet in aanmerking kunnen komen
voor automatische vrijstelling, ook al werd deze
aangevraagd. In dat geval wijst de Vlaamse Mi-
lieumaatschappij de heffingsplichtigen op het
knelpunt dat verholpen dient te worden.

Vraag nr. 294
van 28 augustus 2002
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Afvalinzameling  –  Personen met mobiliteitsproble-
men

Het inzamelen van gescheiden huishoudelijk afval
is een probleem voor mensen die met lichamelijke
problemen te maken hebben of geen eigen vervoer
hebben. Fundamenteel rijst dit probleem in ge-
meenten waar de verschillende afvalstoffen nog
niet allemaal huis-aan-huis worden opgehaald.

In verschillende gemeenten wordt dit nu opgelost
via sociale projecten, vaak in het kader van het So-
ciaal Impulsfonds (SIF). Al te vaak gebeurt dit zon-
der bepaalde normen te hanteren. Zo kan een
wagen die dient voor het ophalen van huisvuilzak-
ken bij oudere personen, op andere ogenblikken te
worden gebruikt voor gemeenschappelijk person-
envervoer door vrijwilligers, zonder specifieke kle-
dij, ...

1. Welke gemeenten halen niet alle te scheiden
afval afzonderlijk huis-aan-huis op ? Om welk
soort afval gaat het ?

2. Hoe garandeert de minister dat de thuis gese-
lecteerde afvalstoffen van personen zonder
eigen vervoer of met lichamelijke problemen,
worden opgehaald/gebracht ?

3. Worden voor personen en wagens die spora-
disch maar wel volgens een eigen reglement
huisvuil ophalen bij personen met mobiliteits-
problemen, bepaalde normen gehanteerd ?
Welke ?

Antwoord

1. Artikel 15 van het decreet van 2 juli 1981 be-
treffende de voorkoming en het beheer van af-
valstoffen (afvalstoffendecreet) bepaalt dat de
gemeenten verplicht zijn om de huishoudelijke
afvalstoffen in de gemeenten op regelmatige
tijdstipppen op te halen of op een andere wijze
in te zamelen. Via uitvoeringsbesluiten, meer
bepaald het besluit van 17 december 1997 tot
vaststelling van het Vlaams Reglement inzake
Afvalvoorkoming en -beheer (Vlarea) en het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
1997-2001 (verlengd tot eind 2002), heeft de
Vlaamse regering minimale inzamelvoorwaar-
den voor verschillende afvalstoffen opgelegd.
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