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VMM-14-221006 

Aanvraag van het sociaal tarief voor de heffing op 
de waterverontreiniging – verklaring van het OCMW 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Vlaamse Milieumaatschappij 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 AALST 
T 0800 97 113 
reactieskv@vmm.be – www.vmm.be 

Waarvoor dient dit formulier? 
Dit attest wordt uitgereikt aan personen die op 1 januari van het heffingsjaar, dat is het jaar dat vermeld wordt op het 
heffingsbiljet ‘heffing op de waterverontreiniging’, een leefloon ontvangen overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie, of die van het OCMW steun ontvangen die de federale staat 
volledig of gedeeltelijk ten laste neemt op grond van artikel 5 van de wet van 2 april 1965. 

Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier wordt ingevuld door een verantwoordelijke van het OCMW. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Stuur het formulier naar de Vlaamse Milieumaatschappij op het bovenstaande adres. Voeg bij de aanvraag ook een 
kopie van het heffingsbiljet. 

Gegevens van de aanvrager van het sociaal tarief  

1 Vul de gegevens van de aanvrager in. 
De aanvrager is de persoon die het sociaal tarief voor de heffing aanvraagt. 

voor- en achternaam 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

rijksregisternummer 

Gegevens van de contactpersoon bij het OCMW  

2 Vul de gegevens van de contactpersoon bij het OCMW in. 
De contactpersoon is de persoon met wie de Vlaamse Milieumaatschappij contact kan opnemen voor meer inlichtingen. 

voor- en achternaam 

telefoonnummer 

e-mailadres 

functie 

Verklaring van het sociaal tarief  

3 Duid aan waarom de aanvrager recht heeft op een sociaal tarief. 

De aanvrager ontvangt van het OCMW een leefloon overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie. 

De aanvrager krijgt van het OCMW het levensminimum, dat de federale staat volledig of gedeeltelijk ten laste 
neemt op grond van artikel 5 van de wet van 2 april 1965. 
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Heffingsjaar waarop het sociaal tarief  van toepassing is  

4 Het sociaal tarief start altijd op 1 januari van het heffingsjaar. U vindt het heffingsjaar op het heffingsbiljet. De 
aanvrager moet op die datum voldoen aan de voorwaarde die u in de rubriek ‘Verklaring van het sociaal tarief’ hebt 
aangekruist. 

01  01 20
dag  maand  jaar  

 

Bij te voegen stuk  

5 De aanvrager van het sociaal tarief moet bij de aanvraag het dossiernummer (PW of DW gevolgd door 8 cijfers) 
vermelden of een kopie van het heffingsbiljet toevoegen. 

Ondertekening door de verantwoordelijke van het OCMW  

6 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

datum 
dag maand jaar 

handtekening 

voor- en achternaam 

Informatie over de procedure voor de aanvrager  

7 Als deze aanvraag betrekking heeft op het sociaal tarief voor de heffing op waterverontreiniging, stuur het formulier 
dan naar de Vlaamse Milieumaatschappij op het bovenstaande adres of naar reactieskv@vmm.be. Vermeld bij de 
aanvraag het dossiernummer (PW of DW gevolgd door 8 cijfers) of voeg een kopie van het heffingsbiljet toe. 

Als de aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de bovengemeentelijke of gemeentelijke bijdrage, handelt het 
waterbedrijf de aanvraag af. Stuur het formulier dan naar uw waterbedrijf. U vindt de contactgegevens van uw 
waterbedrijf op uw waterfactuur of via www.aquaflanders.be.

Privacywaarborg  

8 De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat verband. Op 
www.vmm.be/privacy staat het beleid van de VMM op het vlak van gegevensverwerking. U vindt er ook een 
omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens 
verwerken, kunt u mailen naar informatieveiligheid@vmm.be. 
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