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Zuivering afvalwater
vrijstelling bijdrage

Omschrijving
In de factuur voor uw waterverbruik is een bijdrage voor de zuivering en een bijdrage voor afvoer
van het afvalwater vervat. De bijdrage zuivering
dient om collectoren en waterzuiveringsstations te
bouwen en te onderhouden. De bijdrage afvoer
wordt geïnvesteerd in het gemeentelijk rioleringsnet.
In bepaalde gevallen kunt u hiervoor een vrijstelling bekomen om sociale redenen of omdat of omdat u een private zuiveringsinstallatie gebruikt.

Voorwaarden
1. Vrijstelling om sociale redenen
Op de bijdrage voor zuivering kan u enkel een
vrijstelling bekomen op uw domicilieadres en dit
voor zover één van de gezinsleden op 1 januari
van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:




Personen die het leefloon of het levensminumumontvangen van het OCMW.
Gepensioneerden die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie
voor oudere ontvang.

Personen met een handicap die de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of
de integratietegemoetkoming voor personen
met een handicap en/of de tegemoetkoming
hulp aan bejaarden ontvangen.
De vrijstelling om sociale reden geldt niet:

Als de heffing niet op uw naam of die van
een inwonend gezinslid staat.

Als de heffing ook betrekking heeft op het
waterverbruik van gezin waar u geen deel
van uitmaakt.


In deze gevallen kunt u - als u wel de werkelijke
verbruiker van het water bent - beroep doen op
een compensatieregeling. Deze regeling vergoedt
u voor u deel in de heffing.
2. Vrijstelling om reden van private zuiveringsinstallatie:
Abonnees die hun huishoudelijk afvalwater zelf
zuiveren in een private installatie kunnen,
vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor
zuivering als de bijdrage voor afvoer,
op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie aan
de normen voldoet en gebouwd werd op een
ogenblik dat de woning nog niet kon worden
aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Aanvragen?
Waar?
Vrijstelling: Vlaamse milieumaatschappij
Compensatie: Drinkwatermaatschappij

Hoe?
Wie vrijstellingsgerechtigd was, zal zo veel als,
mogelijk automatisch vrijgesteld worden.
Wie toch niet automatisch vrijgesteld wordt,
kan schriftelijk een vrijstellingsvraag indienen
binnen de 3 maanden na verzending van het
heffingsbiljet. De vrijstellingsaanvraag moet u indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Als de heffing betrekking heeft op het waterverbruik van meerdere gezinnen, moet u compensatie
aanvragen bij uw drinkwatermaatschappij. Enkel
wanneer u een eigen waterwinning gebruikt, moet
u uw aanvraag naar de Vlaamse —
Milieumaatschappij sturen.

Meebrengen

De afscheurstrook met streepjescode van het
heffingsbiljet of een koppie van het heffingsbiljet
het juiste attest dat u aan één van de
voorwaarden voldoet.

Contacteer:
Organisatie:

Vlaamse Milieumaatschappij

Adres:

Alfons van de Maelstraat 96
9320 Erembodegem

Tel:

0800/97.113(gratis nummer)

Fax:

053 71 10 78

Website:

VVM - vrijstelling heffingen

Email:

Info@vmm.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u tot 12u.
en van 14u tot 16u.
Organisatie:

Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening

Adres:

Belliardstraat 73
1040 Brussel
02/238.94.11

Tel:
Fax:

02/.230.97.98

Website:
VMW — contactgegevens
Email:
info@vmw.be
Openingsuren: Elke werkdag van 9u. tot 12u.
En van 14u. tot 16u.

