
 

 Aangifte in het kader van de heffing op de 
waterverontreiniging en op de winning van 
grondwater - heffingsjaar 2014 (sector 28) 

 

 

 

 
 VMM Oostende 

Zandvoordestraat 375 - 8400 Oostende 
Tel. 059 56 26 11 – Fax 059 56 26 00 

VMM Leuven 
Diestsepoort 6, bus 73 - 3000 Leuven 
Tel. 016 21 92 20 – Fax 016 20 00 64 

VMM Herentals 
Belgiëlaan 6 - 2200 Herentals 
Tel. 014 28 66 28 – Fax 014 22 57 14 

VMM Mechelen 
Van Benedenlaan 34 - 2800 Mechelen 
Tel. 015 45 14 10 – Fax 015 42 37 07 

VMM Gent  
Raymonde de Larochelaan 1 - 9051 Sint-
Denijs-Westrem 
Tel. 09 221 80 86 – Fax 09 221 99 44 

 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Dit formulier is een toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, en van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. 
Iedereen die in 2013 in Vlaanderen water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet, over een eigen 
waterwinning heeft beschikt of water heeft geloosd, moet een heffing op de waterverontreiniging betalen. Iedereen die in 
2013 in Vlaanderen beschikte over een grondwaterwinning van ten minste 500 m³, moet een heffing op de winning van 
grondwater betalen. 
Als u van plan bent om de exploitatie waarvoor u deze aangifte indient, stop te zetten of over te laten, moet u de afdeling 
Economisch Toezicht daar onmiddellijk van op de hoogte brengen.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Bezorg het originele VMM-aangifteformulier ingevuld en ondertekend vóór 15 maart 2014 aan uw provinciale dienst 
van de Mestbank. Als u nog over andere dieren beschikt dan die, vermeld op de Mestbankaangifte, moet u per diersoort 
een bijlage met het aantal dieren bij uw VMM-aangifte voegen. Gebruik de retourenvelop waarop het adres van de 
Mestbank voorgedrukt staat. Vergeet de datum en uw handtekening niet. 

Waar vindt u meer informatie? 
De bijgevoegde toelichtingsnota gidst u door het aangifteformulier. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de 
afdeling Economisch Toezicht van de VMM uit uw regio. De telefoon- en faxnummers staan bovenaan op dit formulier. 
U kunt ook surfen naar www.heffingen.be of mailen naar info@vmm.be. 

 
 Identificatie van de heffingsplichtige 

 
 Mestbankgegevens van de gekoppelde landbouwers 

 
1 Controleer de gegevens van de landbouwer of landbouwers die aan dit VMM-dossier gekoppeld zijn, 

streep de foutieve gegevens door en verbeter ze in de invulruimte ernaast. 

 naam landbouwer 1:        

 exploitatienummer:        

 naam landbouwer 2:        

 exploitatienummer:        

 
 Exploitatiezetel 

 
2 Controleer het dossiernummer en de gegevens van de exploitatiezetel, streep de foutieve gegevens door 

en verbeter ze in de invulruimte ernaast. 
Vermeld het onderstaande dossiernummer op de bijlagen bij de aangifte en bij elk contact met de afdeling Economisch 
Toezicht van de VMM. 

 dossiernummer VMM:        

 naam exploitatiezetel:        

 adres exploitatiezetel:        

        

 telefoon en fax:       

http://www.heffingen.be/
mailto:info@vmm.be
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 Maatschappelijke zetel 

 
3 Kruis aan of uw bedrijf een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. 

  natuurlijke persoon  rechtspersoon 

 
4 Controleer de gegevens van de maatschappelijke zetel en verbeter ze zo nodig op de stippellijn ernaast. 

Deze gegevens zijn belangrijk omdat het heffingsbiljet naar het adres van de maatschappelijke zetel wordt gestuurd. 
- Voor btw-plichtige natuurlijke personen zijn de identificatiegegevens de naam en het adres waarop het btw-nummer 

werd aangevraagd. 

- Voor zowel btw-plichtige als niet btw-plichtige rechtspersonen is de maatschappelijke zetel de officiële naam en het 
adres die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd bij de oprichting van de vennootschap, of later bij 
naamswijziging of overname. 

 naam maatschappelijke zetel:        

 rechtsvorm:       

 straat, nummer en bus:        

 postnummer en gemeente:        

 btw-nummer:        

 telefoon en fax:        

 contactpersoon:        

 functie:        

 telefoon en e-mail:        

 
 Stopzetting of overname van het bedrijf  

 
5 Kruis aan of uw exploitatie is stopgezet of overgenomen. 

Als u in de loop van 2013 uw exploitatie hebt stopgezet of laten overnemen, moet u voor uw activiteiten of waterverbruik in 
2013 nog een aangifte 2014 invullen. 

Voeg de bewijsstukken waaruit de stopzetting of overname blijkt, als genummerde bijlage bij uw aangifte. 

  De exploitatie is stopgezet. Vul hieronder de datum in waarop uw exploitatie is stopgezet en vermeld het 
nummer van de bijgevoegde bewijsstukken. 

 
 datum stopzetting dag     maand     jaar          

 
 nummer bewijsstukken       

  De exploitatie is overgenomen. Vul hieronder de gegevens in van het bedrijf dat uw exploitatie heeft 
overgenomen en vermeld het nummer van de bijgevoegde bewijsstukken. 

 naam van het bedrijf       

 voor- en achternaam exploitant       

 straat, nummer en bus       

 postnummer en gemeente       

 btw-nummer       

 
 datum overname dag     maand     jaar          

 
 nummer bewijsstukken       

  De exploitatie is niet stopgezet of overgenomen. 

 
 Vrijstelling van de heffingsplicht 

 
6 Kruis aan of uw exploitatie vrijgesteld is van heffingsplicht op de waterverontreiniging of op de winning 

van grondwater. 
U moet deze aangifte ook invullen als u vrijgesteld bent van de heffingsplicht. 

Voeg de bewijsstukken van de vrijstelling als genummerde bijlage bij uw aangifte. 

  vrijstelling heffingsplicht voor waterverontreiniging nummer bewijsstuk       

  vrijstelling heffingsplicht voor de winning van grondwater nummer bewijsstuk       
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 Waterbalans in 2013 

 
 Leidingwater (onder meer drinkwater en grijs water) 

 
7 Geeft u aan de VMM de toestemming om uw gegevens bij de openbare distributiemaatschappij op te 

vragen? 
Alleen de leidingwaterfacturen die de openbare distributiemaatschappij in 2013 heeft opgemaakt, dus met 
facturatiedatum in 2013, zijn bepalend voor de heffing 2014, ongeacht de verbruiksperiode. 

  ja. Ga naar vraag 8 en ga daarna verder vanaf vraag 10. Opgelet! Ook als u aan de VMM de toestemming geeft om 
uw gegevens bij de openbare distributiemaatschappij op te vragen, moet u de factuurgegevens in vraag 8 invullen of 
als bijlage bij uw aangifte voegen. 

  nee, ik geef zelf het leidingwaterverbruik voor het facturatiejaar 2013 op. Ga naar vraag 8 en vervolgens naar vraag 9. 

  Ik heb in 2013 geen facturen van de openbare distributiemaatschappij ontvangen. Ga verder vanaf vraag 10. 

 
8 Vul hieronder de factuurgegevens in van al uw leidingwaterfacturen (geen voorschotfacturen of 

tussentijdse facturen) met facturatiedatum in 2013. 
U kunt ook een kopie van één afrekeningsfactuur van elke drinkwateraansluiting als een genummerde bijlage bij uw 
aangifte voegen. In dat geval vult u alleen het nummer van het bewijsstuk hieronder in. 
De VMM zal op basis van de gegevens die u in deze vraag verstrekt, het correcte leidingwaterverbruik voor het 
facturatiejaar 2013 bij de openbare distributiemaatschappij opvragen en dat verbruik toepassen bij de berekening van de 
heffing. Door het invullen van deze gegevens geeft u aan de VMM de toestemming om het leidingwaterverbruik op te 
vragen en weet u zeker dat het leidingwaterverbruik correct opgegeven is. 

Onder abonneenummer wordt voor de klanten van de onderstaande waterdistributiemaatschappijen verstaan: 

- Antwerpse Waterwerken (AWW/water-link), Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der provincie 
Antwerpen (PIDPA), Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW/water-link), 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW/De Watergroep): abonneenummer = contractnummer 

- Gemeentelijke Waterdienst Hoeilaart: abonneenummer = klantnummer 

- Intercommunale Watermaatschappij (IWM): abonneenummer = abonneenummer/klantnummer 

- Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA), Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist: 
abonneenummer = abonnee(nummer) 

- Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (IWVB): abonneenummer = eerste 7 cijfers van het 
factuurnummer 

- Vivaqua (vroeger BIWM, CIBE): abonneenummer = factuurnummer. 

 nummer bewijsstuk        

 
 naam waterdistributie-

maatschappij 
abonneenummer 
(zie toelichting) 

naam aan wie het leiding-
water werd gefactureerd 

leveringsadres waarop het 
leidingwater werd gefactureerd 

                         

                         

                         

                         

                         

 
9 Vul hieronder uw leidingwatergebruik voor het facturatiejaar 2013 in. 

Als u in de onderstaande tabel een te laag leidingwaterverbruik opgeeft, dat door de VMM achteraf moet worden 
rechtgezet, zal u een heffingsverhoging worden aangerekend. 

  alleen invullen als u het leidingwaterverbruik 
zelf opgeeft 

in te vullen 
door VMM 

 hoeveelheid gefactureerd leidingwater in 2013        
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 Grondwater 

 
10 Vul de identificatiegegevens van uw grondwaterput of -putten in. 

Als u het putnummer en het installatienummer vorig jaar al hebt opgezocht op www.heffingen.be, kunt u die nummers 
opnieuw invullen, voor zover de vergunning niet verlopen of gewijzigd is. Als u nog niet over die gegevens beschikt, kunt u 
ze voor uw bedrijf opzoeken op www.heffingen.be, in de rubriek Aangifte indienen. 

Meer informatie over het putnummer, het installatienummer en de watervoerende laag vindt u ook in de toelichting bij deze 
aangifte. 

Als de invulruimte in de tabel niet voldoende is, voeg dan een genummerde bijlage met de gegevens van de overige 
waterputten bij uw aangifte. 

 nummer bewijsstuk        

 
 put-

nummer 
installatie-
nummer 

putsoort (boorput, 
steenput, vijver …) 

locatie grondwaterput  
(adres of XY-
coördinaten) 

(vergunde) 
diepte 

watervoerende laag 
(hydrogeologische 
hoofdeenheid) 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
11 Vul de gewonnen hoeveelheid grondwater, gemeten door debietmeters, in. 

Als de gewonnen hoeveelheid grondwater werd opgepompt via een mobiele pomp, voeg dan het logboek van de mobiele 
pomp als een genummerde bijlage bij uw aangifte. 

 nummer bewijsstuk        

 Voor de specifieke regeling voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit kunt u 
een formulier downloaden op www.heffingen.be en als een genummerde bijlage bij uw aangifte voegen. 

 nummer bewijsstuk        

 
 put-

nummer 
merk en serienummer 
debietmeter 

begindatum en 
tellerstand  

einddatum en 
tellerstand 

gewonnen hoeveel-
heid (in m³) 

in te vullen 
door VMM 

                                

                                

                                

                                

                                

 
12 Vul de gegevens in van de vergunde grondwaterwinningen zonder debietmeter. 

Als u niet over een debietmeter beschikt, kan de VMM u een boete tot en met 1250 euro per overtreding opleggen. 

 
 installatie-

nummer 
vergunde hoeveelheid 
grondwater (m³/dag) 

aantal werkdagen 
grondwaterwinning 

vergunde hoeveelheid 
grondwater (m³/jaar) 

in te vullen 
door VMM 

                          

                          

                          

 
13 Vul de gegevens in van de niet-vergunde grondwaterwinningen zonder debietmeter. 

Vul ook de gegevens in van de grondwaterwinningen waarvoor de vergunning het grondwaterdebiet niet vermeldt. 
Als u niet over een debietmeter beschikt, kan de VMM u een boete tot en met 1250 euro per overtreding opleggen. 

 
 merk en serienummer pomp nominale pompcapaciteit (m³/u) aantal werkdagen 

grondwaterwinning 

in te vullen 
door VMM 

                    

                    

 

http://www.heffingen.be/
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 Oppervlaktewater 

 
14 Vul de naam in van het oppervlaktewater waaruit het oppervlaktewater wordt opgenomen. 

  in te vullen door VMM 

 naam van het oppervlaktewater        

 
15 Vul de gegevens in van de gewonnen hoeveelheid oppervlaktewater, gemeten door debietmeters. 

 
 put-

nummer 
merk en serienummer 
debietmeter 

begindatum en 
tellerstand  

einddatum en 
tellerstand 

gewonnen hoeveel-
heid (in m³) 

in te vullen 
door VMM 

                                

                                

 
16 Vul voor de oppervlaktewaterwinning zonder debietmeter de gewonnen hoeveelheid oppervlaktewater in. 

Voeg de wijze waarop de hoeveelheid oppervlaktewater bepaald werd, als genummerde bijlage bij uw aangifte. 

 nummer bewijsstuk        in te vullen door VMM 

 
 gewonnen hoeveelheid oppervlaktewater in m³/jaar        

 
 Hemelwater 

 
17 Vul de gegevens in van de gewonnen hoeveelheid hemelwater, gemeten door debietmeters. 

 
 put-

nummer 
merk en serienummer 
debietmeter 

begindatum en 
tellerstand  

einddatum en 
tellerstand 

gewonnen hoeveel-
heid (in m³) 

in te vullen 
door VMM 

                                

                                

 
18 Vul voor de hemelwaterwinning zonder debietmeter de afspoelbare of vervuilde oppervlakte in. 

Voeg een berekening van de afspoelbare of vervuilde oppervlakte als genummerde bijlage bij uw aangifte. 

 nummer bewijsstuk        in te vullen door VMM 

 
 afspoelbare of vervuilde oppervlakte in m²   

 
 Ander water 

 
19 Vul de gewonnen hoeveelheid ander water in. 

Voeg de wijze waarop de hoeveelheid ander water bepaald werd, als genummerde bijlage bij uw aangifte. 

 nummer bewijsstuk        in te vullen door VMM 
 

 oorsprong ander water   

 gewonnen hoeveelheid ander water in m³/jaar   

 
 Koelwater 

 
20 Vul de hoeveelheid koelwater in. 

Voeg de wijze waarop het koelwater bepaald werd, als genummerde bijlage bij uw aangifte. 

 nummer bewijsstuk        in te vullen door VMM 
 

 hoeveelheid koelwater in m³/jaar        
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 Jaarwaterverbruik 

 
21 Deze rubriek wordt ingevuld door de dossierbehandelaar van VMM. in te vullen door VMM 

 totaal leidingwater  

 totaal grondwater  

 totaal oppervlaktewater   

 totaal hemelwater   

 totaal ander water   

 totaal koelwater  

 jaarwaterverbruik   

 

 Gegevens over de activiteit 

 
22 Geeft u aan de VMM de toestemming om het waterverbruik over de verschillende (sub)sectoren te 

verdelen? 
Als u de verdeling aan VMM overlaat, weet u zeker dat de verdeling correct is. Zo voorkomt u dat de VMM uw aangifte 
achteraf recht moet zetten en een heffingsverhoging moet opleggen. 

  ja. Vul in de tabel in vraag 23 alleen de onderstaande gegevens in. 
- Kruis voor sector 28 de subsectoren aan. U hoeft het waterverbruik niet in te vullen. 
- Vul voor sector 56 het aantal personen in dat op 1 januari 2014 op de plaats van waterverbruik gedomicilieerd is. 
- Vul voor sector 59 het aantal werknemers in 2013 in. Als uw exploitatie een gezinslandbouwbedrijf is, hoeft u dat 

gegeven niet in te vullen. 

De VMM voert de verdeling uit op basis van de gegevens die u invult en de diergegevens die ze van de VLM ontvangt. 

  nee. Vul de tabel in vraag 23 volledig in. 

 
23 Vul de onderstaande tabel in. 

Kruis de subsectoren aan die voor de landbouwactiviteiten van toepassing zijn. Meer informatie over de verdeling van het 
waterverbruik over de verschillende subsectoren vindt u in de toelichting bij deze aangifte. 

Voor het huishoudelijk waterverbruik van de gedomicilieerde personen (sector 56) en het sanitair waterverbruik van de 
werknemers (sector 59) wordt 30 m³ per persoon gerekend. 

  hoeveelheid water in m³ in te vullen door VMM 

 sector 28: land- en tuinbouwbedrijven 

  a) pluimveebedrijven        

  b) varkenshouderijen        

  c) rundveebedrijven        

  d) andere veehouderijen dan pluimvee, varkens en 
rundvee (paarden, schapen enzovoort) 

       

  e) overige bedrijven (o.a. tuinbouw, akkerbouw)        

 sector 56: huishoudelijke activiteiten 

  aantal personen       x 30 m³ per persoon =        

 sector 59: sanitair afvalwater 

  aantal werknemers       x 30 m³ per werknemer =        

 andere activiteit dan hierboven vermeld 

 nummer        

 productiegegevens 2013 (soort + hoeveelheid)        

 omschrijving activiteit        
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 Gegevens over de lozingsplaats van afvalwater 

 
24 Waar wordt het afvalwater geloosd? 

Voor een land- en tuinbouwbedrijf kruist u als lozingsplaats andere aan, omdat dit het best overeenstemt met de verschil-
lende lozingsvormen in een bedrijf (bijvoorbeeld sanitair op riolering, bedrijfsafvalwater via mestkelder, besproeiingen van 
teelten). Als u uw afvalwater uitsluitend in een van de andere categorieën loost, kruist u de categorie wel aan. 

Voeg een kopie van de geldende milieu- of lozingsvergunning als genummerde bijlage bij uw aangifte, als u die nog niet bij 
uw aangifte voor vorige heffingsjaren hebt gevoegd. 

 
 lozingsplaats in te vullen 

door VMM 

  andere  

  riolering   

  collector  

 bedrijven met een vergunning met lozingsnormen in de gewone oppervlaktewateren 

  oppervlaktewater (naam):        

  kunstmatige afvoerweg voor regenwater  

  openbare of privaatrechtelijke effluentleiding  

  openbare riolering die niet aangesloten is op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie  

 

 Uitgebreide berekeningsmethode van de heffing op waterverontreiniging 

 
25 Eist u de toepassing van de uitgebreide berekeningsmethode op basis van de meet- en bemonsterings-

resultaten van het geloosde afvalwater? 

  ja. U kunt daarvoor het aangifteformulier sector 55 downloaden van www.heffingen.be. 

  nee 

 

 Bij te voegen bewijsstukken 

 
26 Hoeveel bijlagen voegt u bij deze aangifte? 

       bijlagen 

 

 Verklaring door de aangever 

 
27 Vul de onderstaande verklaring in. 

Vermeld de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de 
heffingsplicht. Die persoon ondertekent dit formulier.  

Als een gevolmachtigde dit formulier ondertekent, voegt u een volmacht als genummerde bijlage bij uw aangifte. 

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

 
 datum dag     maand     jaar          

 
 handtekening       

 natuurlijke persoon       

 functie       

http://www.heffingen.be/
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 Aanvraag of melding van de verbreking van 
de verzegeling van een watermeter 

 

 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier meldt u de verbreking van de verzegeling en/of vraagt u een (her)verzegeling aan. 

Dit formulier is een toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer. Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde watermeter. 

Opgelet! Als u de verbreking van een zegel niet onmiddellijk aan de VMM meldt, zal een boete van 150 euro worden 
aangerekend. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Bezorg een kopie van dit formulier ingevuld en ondertekend aan de VMM uit uw regio.  

  fax  e-mailadres 

VMM Oostende Zandvoordestraat 375 - 8400 Oostende 059 56 26 00  verzegelingOO@vmm.be 

VMM Leuven Diestsepoort 6, bus 73 - 3000 Leuven 016 20 00 64  verzegelingHALE@vmm.be 

VMM Herentals Belgiëlaan 6 - 2200 Herentals 014 22 57 14  verzegelingHE@vmm.be 

VMM Mechelen Van Benedenlaan 34 - 2800 Mechelen 015 42 37 07  verzegelingME@vmm.be 

VMM Gent Raymonde de Larochelaan 1 - 9051 Sint-Denijs-Westrem 09 221 99 44  verzegelingGE@vmm.be 

 

 Persoonlijke gegevens 

 
1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

 dossiernummer VMM       

 voornaam en achternaam       

 telefoon       

 

 Gegevens van de grondwaterwinning en de watermeter 

 
2 Vul hieronder de gegevens van de grondwaterwinning en de watermeter in. 

Als een nieuwe watermeter werd geplaatst, vult u het merk en het serienummer van deze nieuwe meter eveneens in. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 merk en serienummer watermeter       

 
 datum verbreking verzegeling dag     maand     jaar          

 
 meterstand bij verbreking verzegeling       

 reden verbreking verzegeling        

 nieuwe watermeter: merk       serienummer       

 
3 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  foto met meterstand watermeter  ijkingsattest nieuwe watermeter 

  factuur nieuwe watermeter  eenvormigheidsattest nieuwe watermeter 

 

 Ondertekening 

 
4 Vul de onderstaande verklaring in. 

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

 
 datum dag     maand     jaar          

 
 handtekening       

 voornaam en achternaam       
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