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Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier meldt u de buitengebruikstelling van een grondwaterwinning. 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.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet ingevuld worden door een grootverbruiker. Een grootverbruiker is een heffingsplichtige aan wie de
openbare waterdistributiemaatschappij jaarlijks 500 m³ of meer leidingwaterverbruik factureert en/of die beschikt over
een eigen waterwinning met een totale nominale pompcapaciteit van 5 m³/u of meer.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier binnen twee maanden na de buitengebruikstelling van de grondwaterwinning aan de Vlaamse
Milieumaatschappij op het bovenstaande adres.

Identificatiegegevens
1 Vul de gegevens van de exploitatiezetel in.
bedrijfsnaam
contactpersoon
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
VMM-dossiernummer
2 Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel in.
naam en rechtsvorm
straat en nummer
postnummer en gemeente
btw-nummer

-

Gegevens van de grondwaterwinning
3 Is de grondwaterwinning geregistreerd in de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)?
ja. Wat is het grondwaterlocatienummer?
U vindt het nummer in de DOV-verkenner op https://www.dov.vlaanderen.be

nee. Vul de gegevens van de grondwaterwinning in.
De XY-coördinaten (Lambert 72) kunt u bepalen op https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/
straat en nummer
Postnummer en gemeente
Beschrijving van de locatie
XY-coördinaten
diepte

meter

4 Was de grondwaterwinning vergund?
ja. Is de vergunning ondertussen geschrapt?
ja. Voeg een kopie van de vergunning én een kopie van de schrapping van de vergunning bij uw melding.
nee. OPGELET! Bezorg dit formulier binnen een maand volledig ingevuld en ondertekend aan De VMM. Zolang u
dit formulier niet hebt opgestuurd, blijft u heffingsplichtig en wordt de heffing dus gevestigd.
Voeg een kopie van de vergunning bij uw melding.
nee
5 Kruis hieronder aan voor welke activiteit of activiteiten het grondwater werd gebruikt.
landbouw

industrie

gezin

andere activiteit:

6 Vul in de onderstaande tabel de gegevens van de grondwaterputten in.
Als de vergunde hoeveelheid 500 m³ of meer per jaar bedraagt, bent u sinds 1 juli 1997 wettelijk verplicht een continue
debietregistratie te hebben die de hoeveelheid opgepompt grondwater per watervoerende laag registreert (artikel
28quinquies van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer).
putnummer

(vergunde) diepte

watervoerende laag

merk en serienummer
debietmeter

nominaal
pompvermogen
(m³/u)
(m³/u)
(m³/u)
(m³/u)

Gegevens over de buitengebruikstelling
7 Wanneer is de grondwaterwinning buiten gebruik gesteld?
dag

maand

jaar
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8 Vul de tellerstanden van de grondwaterputten bij de buitengebruikstelling in.
putnummer

merk en serienummer debietmeter

tellerstand

9 Werd de grondwaterwinning tijdelijk of definitief buiten gebruik gesteld?
Zolang een grondwaterwinning niet volgens de voorwaarden, vermeld in VLAREM II, bijlage 5.53.1, hoofdstuk 2, buiten
gebruik is gesteld, wordt de heffing gevestigd.
tijdelijk. Een tijdelijke buitengebruikstelling houdt in dat de winning later opnieuw gebruikt zal worden. De pomp en
alle toebehoren moeten evenwel verwijderd worden en de putbuis moet bovenaan afgedicht worden. Bij een
tijdelijke buitengebruikstelling vervalt de vergunning automatisch na twee jaar.
definitief. Bij een definitieve buitengebruikstelling moeten de pomp en alle toebehoren verwijderd worden, moet de
winning oordeelkundig worden opgevuld en moet voor een afwerking aan het maaiveld worden gezorgd.
10 Kruis hieronder aan om welke reden of redenen de grondwaterwinning buiten gebruik werd gesteld.
stopzetting van het bedrijf. Voeg een bewijs van de stopzetting bij uw melding.
de kwaliteit of kwantiteit van het opgepompte grondwater is niet meer geschikt voor verder gebruik.
overschakeling. Kruis hieronder aan welk water het bedrijf gebruikt.
leidingwater. Voeg een kopie van een factuur of een aansluitingscontract van de openbare waterdistributiemaatschappij bij uw melding.
oppervlaktewater
hemelwater
ander water
andere reden:

Ondertekening
11 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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