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VMM-11-050822 

Melding van de meet- en bemonsteringsgegevens 
van het geloosde afvalwater voor de heffing op de 
waterverontreiniging 

Vlaamse Milieumaatschappij 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 AALST 
T 053 72 62 11 
info@vmm.be 
http://www.vmm.be 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier meldt u de meet- en bemonsteringsgegevens van geloosd afvalwater. 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 dertig dagen na de eerste monsternamedag aan de buitendienst van de Vlaamse 
Milieumaatschappij die uw dossier behandelt. De contactgegevens vindt u hieronder. De eerste twee letters van uw 
dossiernummer zijn de initialen van de regionale kern Heffingen die uw heffingendossier behandelt. 

  
 

 
  

 
 

 
   

   
   
 

  

  
 

 
  

 
 

 
   

GE: Buitendienst Gent HE: Buitendienst Herentals LE en HA: Buitendienst Leuven 
Raymonde de Larochelaan 1 Belgiëlaan 6 VAC Leuven – Diestsepoort 6 bus 73 
9051 Sint-Denijs-Westrem 2200 Herentals 3000 Leuven 
T 09 243 78 85 T 014 28 66 36 T 016 21 92 23 

ME: Buitendienst Mechelen OO: Buitendienst Oostende 
Stationsstraat 110 Zandvoordestraat 375 
2800 Mechelen 8400 Oostende 
T 015 45 14 38 T 059 56 26 22 

 Gegevens van de heffingsplichtige  

1 Vul uw identificatiegegevens in. 

dossiernummer 

naam bedrijf 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

telefoonnummer 

2 Vul de gegevens van de lozingspunten in. 
Als u op verschillende lozingspunten loost, moet u de nummering en omschrijving gebruiken die is opgenomen op de 
berekeningsnota's van de vorige milieuheffing. 

naam    

nummer 

mailto:info@vmm.be
http://www.vmm.be/
http://www.vmm.be
mailto:info@vmm.be


       

   

 

 

 

  
     

 

  

   

 
   

 

  

Gegevens van het laboratorium  

3 Vul de gegevens van het laboratorium in. 

naam 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

Analyseresultaten  

4 Vul de analyseresultaten in. 
Vul in de tweede rij (soort monstername) de letter D in voor een debietsgebonden monstername, en de letter S voor een 
andere monstername. 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

lozing 1 lozing 2 lozing 3 lozing 4 lozing 5 

datum monstername 

soort monstername 

dagdebiet (m³/dag) 

BZV (mg/l) 

CZV (mg/l) 

ZWS (mg/l) 

arseen (mg/l) 

zilver (mg/l) 

chroom (mg/l) 

zink (mg/l) 

koper (mg/l) 

cadmium (mg/l) 

lood (mg/l) 

kwik (mg/l) 

nikkel (mg/l) 

totale stikstof (mg/l) 

totale fosfor (mg/l) 

Ondertekening  

5 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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 Privacywaarborg  

6 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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