
Aanvraag éénmalige tarieven 
 

De Waterregulator stelt vast dat er soms onduidelijkheid bestaat over de aanvraag van éénmalige 

tarieven door de watermaatschappij en bundelt daarom de eerder gecommuniceerde richtlijnen en 

standpunten in deze tekst. Onderstaande richtlijnen voor de aanvraag van éénmalige tarieven gelden 

binnen de huidige tariefreguleringsmethode totdat een specifieke regulering voor eenmalige 

tarieven van toepassing wordt. 

De verhoging van of nieuwe éénmalige tarieven kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden 

via mail aan waterregulator@vmm.be vergezeld van de onderbouwing. De aanvraag gebeurt uiterlijk 

tijdens de indexering in de maand december. De watermaatschappij dient er rekening mee te 

houden dat een aanvraag laat in het jaar (november/december) mogelijk onvoldoende tijd laat om 

de aanvraag te beoordelen en goed te keuren voor het jaareinde, waardoor het tarief niet kan 

toegepast worden in het nieuwe jaar. 

De éénmalige tarieven dienen in de aanvraag onderbouwd te worden op alle volgende  punten: 

1. noodzakelijkheid : Waarom is een apart tarief nodig ? Waarom niet solidariseren en de kost 
voor die dienstverlening meenemen in de drinkwatercomponent ? Welke zijn de criteria die 
gehanteerd worden om al dan niet te solidariseren ?  
We stellen immers vast dat slechts voor een zeer beperkt aantal diensten door alle 
watermaatschappijen een éénmalig tarief toegepast wordt. Het al dan niet solidariseren van 
de kost van deze dienstverlening verschilt dus van watermaatschappij tot 
watermaatschappij. 

2. onderbouwing van de methode van het tarief : Uit welke kostendrijvers en componenten is 
het tarief opgebouwd? Hoe worden deze toegepast voor de bepaling van het tarief?  
Idealiter wordt voor de onderbouwingsmethode per tarief geharmoniseerd over de sector; 
zeker voor de meest voorkomende van die tarieven. De kosten voor de verstrekte dienst aan 
de abonnee vormen hierbij de basis, maar er is bijvoorbeeld ook ruimte voor een component  
met ontradende werking. 

3. onderbouwing van het bedrag van het tarief : Wat zijn de werkelijke kosten voor deze 
dienst? Hoe frequent wordt de dienst verleend en wat is de prognose van de omzet uit het 
voorgestelde tarief?  
Een harmonisering van tarieven over de sector vereist extra verantwoording; omdat het 
kostenverschil tussen de watermaatschappijen wellicht niet tot één geharmoniseerd tarief 
over Vlaanderen voor een dienst zal leiden.  

 

Het doel van bovenstaande methode is duidelijkheid creëren over de diensten waarvoor een 

éénmalig tarief toegepast wordt (of kan worden) en harmonisering van de onderbouwing van deze 

tarieven. 

De Waterregulator beoordeelt de aanvraag en geeft diens goedkeuring of bezorgt feedback aan de 

watermaatschappij over de aanvraag indien deze niet voldoet. Desgevallend kan de 

watermaatschappij de aanvraag aanvullen of aanpassen in overleg met de Waterregulator. 

Contacteer ons gerust bij opmerkingen of onduidelijkheden via waterregulator@vmm.be.  
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