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Dossiernummer: PW-5XXXXXXX 

Naam Voornaam 

Straat Huisnummer Busnummer 

Postcode Woonplaats 

HEFFING OP DE WATERVERONTREINIGING 
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 

Heffingsbiljet - heffingsjaar 2022 
zoals bedoeld in art. 4.2.4.5 van het decreet van 18 juli 2003 

Heffing 2022 heeft betrekking op water verbruikt (eigen waterwinning) of gefactureerd 
(Brabant-Water) in 2021. 

Basisgegevens van de heffing EIGEN WATERWINNING 
Adres waterverbruik: Straat Huisnummer Busnummer Postcode Woonplaats 
Waterverbruik: AANTAL GEZINSLEDEN: 3 X 30 m3 = 90 m3 

Facturatieadres (Brabant Water): 

Berekening van de heffing 
Heffing= 0,025 *waterverbruik* eenheidstarief zone OW 
Heffing= 0,025 * 90 * 37,61 = 84,62 EUR ... 

Waterverontreiniging 

Berekende heffing 84,62 EUR 

Percentage vrijstelling 0,00% 

 TE BETALEN 84,62 EUR 1 1

Belangrijke informatie op de achterzijde van dit heffingsbiljet. 

BETALINGSINFORMATIE 
Breng deze betaling tijdig in orde. Zo vermijd je eventuele extra kosten. 

Bedrag: 84,62 EUR 

Te betalen vóór: 10/12/2022 

Op het rekeningnummer: BE07 37511110 2566 
BBRUBEBB 

Op naam van: VMM 
Dokter De Moorstraat 24-26 
9300 Aalst 

Met gestructureerde mededeling: +++285/XXXX/XXXXX+++ 
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www.vmm.be/water/heffingen


Heffing van het Vlaams Gewest ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging 
(decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018) 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die op enig ogenblik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar op het grondgebied van het Vlaams Gewest water heeft afgenomen 
van een openbaar waterdistributienet of over een eigen waterwinning heeft beschikt of water heeft geloosd ongeacht de herkomst van het water, is heffingsplichtig 
(art. 4.2.1.1.1). 

BEREKENING VAN DE HEFFING (art. 4.2.2.1.1 en art. 4.2.2.2.1) 
De Vlaamse Milieumaatschappij vestigt een heffing op het waterverbru ik uit een eigen waterwinning. 

H =0,025 * Q * T met: H = bedrag van de heffing (euro). 
0,025 = een maat voor de vervuiling. 
Q =waterverbruik (m3

), de bepaling ervan vindt u hieronder verder uitgelegd. 
T = het geïndexeerd eenheidstarief geldig voor heffingsjaar 2022. 

» Voor heffingsplichtigen die enkel water uit een eigen waterwinning gebruiken (waterverbruik< 500 m3 per jaar) is Q 
=30 m• * aantal personen dat op 1/1/2022 deel uitmaakt van éénzelfde gezin of woongemeenschap. 

» Voor heffingsplichtigen die water uit een eigen waterwinning én kraanwater gebruiken (totale waterverbruik< 500 m3 per jaar) is Q 
= 10 m• • aantal personen dat op 1/1/2022 deel uitmaakt van éénzelfde gezin of woongemeenschap. 

Het waterbedrijf kan tevens een gemeentelijke vergoeding aanrekenen aan eigen waterwinners voor het gebruik van het gemeentelijk stelsel. 

Voor de gebruikers van kraanwater is de heffing op het gefactureerde waterverbruik vervangen door een bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Het waterbedrijf 
rekent een bovengemeentelijke bijdrage (bijdrage zuivering) én een gemeentelijke bijdrage (bijdrage afvoer) aan via de waterfactuur. Enkel voor abonnees van Brabant 
Water wordt op het gefactureerde waterverbru ik nog een heffing aangerekend. 

» Voor heffingsplichtigen die kraanwater gebruiken van Brabant Water is Q 
= het in 2021 via de waterfactuur gefactureerde waterverbruik in m3

• 

M!l!:JN.Af.M~J~!.N~W~!'H:J.G.~!.'tW.~J:~-~W!N!l!!N~ {art. 4.2.4.2) 
Zowel de Ingebruikname als de stopzetting van een eigen waterwinning moet binnen 2 maanden schriftelijk gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. 
Gebruik hiervoor het gewone meldingsformulier voor kleinverbruikers (gezinnen). 
Ook de overstap van een zuivere eigen waterwinning naar een gemengde eigen waterwinning (eigen waterwinning én kraanwater) moet je binnen 2 maanden 
schriftelijk melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij met het hiervoor beschikbare formulier. 
Download de formulieren op www.vmm.be/water/hefflngen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden. 

BETALINGEN 
De betalingsinformatie wordt op het heffingsbiljet vermeld (zie voorkant) . Vermeld steeds de gestructureerde mededeling bij de betaling. 
Laattijdige betalingen geven aanleiding tot verwijlintresten a rato van minimaal 4% - maximaal 10% op jaarbasis. 

SOCIAAL TARIEF, VRIJSTELLING_BIJ GEBRUIK VAN EEN_IBA EN BEZWAAR {art. 4.2.2.1. .5, art.4.2.2.1..6, art.4.2.2.1..7en art. 4.2.4.6) 
Meestal is de Vlaamse Milieumaatschappij al op de hoogte van je recht op sociaal tarief of de ingebruikname van een individuele behandelingsinstallatie voor 
afvalwater (IBA). Dan kent de Vlaamse Milieumaatschappij het sociaal tarief of de gedeeltelijke vrijstelling automatisch toe op het heffingsbiljet via een "Percentage 
vrijstelling" (zie voorkant heffingsbiljet). In dat geval moet je geen schriftelijke aanvraag tot vrijstelling of sociaal tarief meer indienen. 

Is er geen percentage vrijstelling toegekend op het heffingsbiljet en heb je wel recht op een sociaal tarief of op een (gedeeltelijke) vrijstelling wegens het gebruik 
van een IBA? Ben je niet akkoord met de heffing? Dien dan tijdig en schriftelijk je aanvraag of bezwaar in bij de Vlaamse MIiieumaatschappij: 

binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum die op het heffingsbiljet vermeld staat; 
met vermelding van het dossiernummer (PW of DW gevolgd door 8 cijfers) of een kopie van het heffingsbiljet en met de nodige attesten en/of bewijsstukken; 
met de post naar de Vlaamse Milieumaatschappij t.a.v. de leidend ambtenaar, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via mail naar reactleskv@vmm.be. 

De aanvraag of verlenging van een !BA-attest dien je binnen dezelfde termijn in bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de installatie 
gelegen is. 

Op www.vmm.be/water/heffingen is een toelichting beschikbaar met meer informatie over de aanvraag tot vrijstelling of sociaal tarief: 
'Heb je recht op een sociaal tarief of een vrijstell ing van de heffing op de waterverontreiniging 2022?' 

INLICHTINGEN EN_BRIEFWISSELING 
Meer informatie en bijhorende formulieren zijn beschikbaar op www.vmm.be/water/heffingen. 
Bijkomende inlichtingen zijn mogelijk: 

- telefonisch via het gratis nummer 0800 97 113 (elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u). 
- of via mail naar reactieskv@vmm.be met vermelding van het dossiernummer (PW of DW gevolgd door 8 cijfers) . 

Briefwisselingsadres voor aan- en afmelding eigen waterwinning, bezwaar of aanvraag tot sociaal tarief of vrijstelling: 
Vlaamse Milieumaatschappij t.a.v. de leidend ambtenaar, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of reactieskv@vmm.be. 
Voor de aanvraag of verlenging van een !BA-attest: contacteer de gemeente waar de installatie gelegen is. 
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