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 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier meldt u de ingebruikneming of buitengebruikstelling van een eigen waterwinning. dit formulier is een 
toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. De 
Vlaamse Milieumaatschappij gebruikt de gegevens die u verstrekt, om de heffing te vestigen. 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Bezorg dit formulier binnen twee maanden na de ingebruikneming of buitengebruikstelling van de eigen waterwinning 
aan de Vlaamse Milieumaatschappij op het bovenstaande adres. 

 

 Gegevens van de aanvrager 
 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 

 Gegevens van de eigen waterwinning 
 2 Waar ligt de eigen waterwinning? 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 3 Wat is de aard van het gewonnen water? 

  grondwater  hemelwater  oppervlaktewater 

 4 Heeft de eigen waterwinning een handbediende pomp? 

  ja. Ga naar vraag 6. 

  nee. Ga naar vraag 5. 

 5 Hoeveel bedraagt het nominale pompvermogen? 

       m³/u 

 6 Voor welke activiteiten werd of wordt het water gebruikt? 
U kunt een of meer hokjes aankruisen. 

  landbouw  industrie  gezin  andere activiteit:       
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  7 Kruis aan wat van toepassing is. 

  De eigen waterwinning is in gebruik genomen. Wanneer is de eigen waterwinning in gebruik genomen? 

 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

  De eigen waterwinning is buiten gebruik gesteld. Wanneer is de eigen waterwinning buiten gebruik gesteld? 

 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 

 Gegevens over de aansluiting op het openbare distributienetwerk 
 8 Bent u aangesloten op het openbare waterdistributienet? 

  ja. Vul de gegevens van uw aansluiting in. 

 waterdistributiemaatschappij       

 abonneenummer       

 aansluitingsdatum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

  nee 

 

 Ondertekening 
 9 Vul de onderstaande verklaring in. 

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

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 voor- en achternaam       
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