
 

 Toelichting bij de aangifte of kennisgeving 
in het kader van de heffing op de 
waterverontreiniging en op de winning van 
grondwater - heffingsjaar 2014 (sector 28) 

 

 
 

 

 Uit welke onderdelen bestaat uw VMM-aangifte? 

 
 Deze toelichting is bedoeld om u wegwijs te maken in het aangifteformulier en u te helpen bij het invullen ervan. We raden 

u aan om deze toelichting te gebruiken bij het invullen van de aangifte. U vindt achteraan in deze toelichting ook een 
voorbeeld ter verduidelijking. 

De aangiftebundel 2014 bevat de volgende documenten: 

- twee exemplaren van het aangifteformulier: een origineel exemplaar dat u moet invullen en aan de VMM bezorgen, en 
een afschrift dat u moet bijhouden 

- deze toelichting, inclusief de nummering van de activiteiten 

- het formulier Overzicht van de gemiddelde veebezetting - heffingsjaar 2014. U vult dat formulier in als u geen 
exploitant- en exploitatienummer hebt omdat u niet aangifteplichtig bent bij de Mestbank, maar toch enkele dieren 
houdt (runderen, varkens, pluimvee of andere dieren) en voegt dat formulier bij uw aangifteformulier. 

De dieren die u op uw landbouwbedrijf houdt en al op uw Mestbankaangifte vermeld hebt, hoeft u niet aan te geven op de 
VMM-aangifte. De Mestbank zal ons die gegevens bezorgen. Om de gegevensuitwisseling mogelijk te maken, vermeldt u 
op uw VMM-aangifte wel uw exploitant- en exploitatienummer of -nummers. Vul die nummers van de inrichting in op de 
VMM-aangifte waarvoor het waterverbruik wordt opgegeven. Vergeet de (sub)sectoren wel niet aan te duiden bij vraag 23. 

 

 Wanneer moet u een heffingsverhoging betalen? 

 
 Als de VMM bepaalde gegevens in uw aangifte moet rechtzetten, wordt daar een heffingsverhoging aan gekoppeld. Die 

heffingsverhoging bedraagt maximaal 50 % van de heffing die verschuldigd is op het niet aangegeven of niet correct 
aangegeven gedeelte. 

Als u de aangifte niet op tijd indient, wordt de heffing ambtshalve gevestigd. Aan die heffing van ambtswege is ook een 
heffingsverhoging verbonden die maximaal 50 % van de heffing bedraagt. 

 

 Wie betaalt een heffing op waterverontreiniging en wie dient de aangifte in? 

 
 Iedereen die in 2013 in Vlaanderen water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet, over een eigen water-

winning heeft beschikt of water heeft geloosd, is heffingsplichtig en moet dus een heffing op de waterverontreiniging 
betalen. Als het in 2013 door de openbare waterdistributiemaatschappij gefactureerde waterverbruik 500 m³ of meer 
bedraagt of als de totale nominale pompcapaciteit van uw eigen waterwinning 5 m³/u of meer bedraagt, moet u eveneens 
een aangifte indienen.  

Het huishoudelijke afvalwater, bij gezinnen zonder drinkwateraansluiting, dat gezuiverd wordt in een private 
waterzuiveringsinstallatie, is vrijgesteld van de heffing tot maximaal 30 m³ per persoon die op 1 januari 2014 op het 
vermelde adres gedomicilieerd is. Voeg bij uw aangifte het attest van uw gemeentebestuur waaruit blijkt dat de 
zuiveringsinstallatie voldoet aan de voorwaarden van Vlarem. Als het gaat om een hinderlijk ingedeelde inrichting volgens 
titel I van het Vlarem, voegt u bij uw aangifte ook een kopie van de melding of de lopende vergunning voor de exploitatie 
van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

 

 Wie betaalt een heffing op de winning van grondwater en wie dient de aangifte in? 

 
 Iedereen die in 2013 in Vlaanderen beschikte over een grondwaterwinning die bestemd was voor de openbare drink-

watervoorziening of die ten minste 500 m
3
 omvatte, is heffingsplichtig en moet dus een heffing op de winning van 

grondwater betalen. Alle heffingsplichtigen moeten een aangifte invullen.  

De onderstaande grondwaterwinningen, bronbemalingen en draineringen zijn echter vrijgesteld van heffing. 

Grondwaterwinningen die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen: 

- Het water wordt uitsluitend met een handpomp, bijvoorbeeld een neuspomp, opgepompt.  

Opgelet! De handpomp kan het best uit de grondwatervergunning worden geschrapt aangezien ze anders van een 
debietmeter moet worden voorzien. 

- Ze dienen voor het uitvoeren van proefpompingen en zijn minder dan drie maanden in gebruik. 

- Ze worden gebruikt voor koude-warmtepompen, op voorwaarde dat het grondwater na doorstroming van de koude-
warmtepomp integraal opnieuw in dezelfde watervoerende laag wordt ingebracht. 

- Ze worden gebruikt voor bodemsaneringswerken waarvoor een conformiteitsattest werd afgeleverd overeenkomstig het 
decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering. 

 



Toelichting bij de aangifte of kennisgeving in het kader van de heffing op de waterverontreiniging 
en op de winning van grondwater - pagina 2 van 8  

Bronbemalingen die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen: 

- Ze zijn technisch nodig voor de verwezenlijking van bouwkundige verwerkingen of voor de aanleg van openbare 
nutsvoorzieningen. 

- Ze zijn noodzakelijk voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen of openbaar vervoer, of voor de 
waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden. 

- Ze zijn noodzakelijk om het gebruik of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden. 
Dat ze noodzakelijk zijn, moet worden gestaafd met een hydrologisch attest, opgesteld door een milieudeskundige in 
de discipline grondwater. 

Draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik of de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken of te houden. 

Als u meent dat u niet aangifteplichtig bent voor beide heffingen, vermeldt u dat in vraag 6. 

 

 Toelichting bij het aangifteformulier 

 
 Verder in deze toelichtingsbijlage worden zo veel mogelijk dezelfde rubrieken gebruikt als in het aangifteformulier. 

 

 Identificatie van de heffingsplichtige 

 
 Exploitatiezetel 

 
 Een exploitatiezetel is de locatie waar de uitbating van het geheel van activiteiten door de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon plaatsvindt.  

 
 Maatschappelijke zetel 

 
 Het heffingsbiljet wordt naar het adres van de maatschappelijke zetel gestuurd. Dat adres is het enige officiële adres.  

Een rechtspersoon is een vennootschap, zoals een nv, bvba, vzw, eenmansvennootschap, coöperatieve vereniging. 

 
 Stopzetting of overname van het bedrijf  

 
 Als het bedrijf in de loop van 2013 stopgezet of overgenomen werd, geeft u dat in vraag 5 aan. Voeg bij uw aangifte de 

nodige bewijsstukken: het attest van stopzetting, het bewijs van btw-nummer, het attest van stopzetting van uw 
vergunning, de overnameakte, het uittreksel uit het Belgisch Staatblad of een kopie ervan enzovoort. Geef elk bewijsstuk 
een apart nummer. 

Dit aangifteformulier heeft betrekking op het kalenderjaar 2013. Als de stopzetting of overname dateert van voor 1 januari 
2014, vult u voor uw activiteiten in 2013 nog een aangifte 2014 in. 

 
 Vrijstelling van de heffingsplicht 

 
 Ook als u vrijgesteld bent van de heffingsplicht, moet u de aangifte invullen. Als uw bedrijf voor een van beide heffingen of 

voor beide heffingen vrijgesteld is, geeft u dat aan in vraag 6. Nummer de bewijsstukken waaruit de vrijstelling blijkt en 
voeg ze bij uw aangifte. 

 

 Waterbalans in 2013 

 
 Leidingwater (onder meer drinkwater en grijs water) 

 
 Kruis in vraag 7 aan of u aan de VMM toestemming geeft om uw gegevens bij de openbare distributiemaatschappij op te 

vragen. Als u die toestemming verleent, vult u in vraag 8 de naam in van de openbare waterdistributiemaatschappij, de 
abonneenummers van uw bedrijf en de factuurgegevens of voegt u bij uw aangifte een kopie van één afrekeningsfactuur 
van elke drinkwateraansluiting met factuurdatum 2013 die u van de openbare waterdistributiemaatschappij ontvangen 
hebt. De VMM zal op basis van de door u aangeleverde gegevens het gefactureerde leidingwaterverbruik in 2013 zelf 
opvragen bij de openbare waterdistributiemaatschappij. U kunt het gefactureerde leidingwaterverbruik in 2013 ook zelf 
invullen in vraag 9. Met de gefactureerde hoeveelheid leidingwater wordt de totale hoeveelheid m³ leidingwater (inclusief 
de gratis geleverde hoeveelheid water) bedoeld die vermeld staat op de facturen die de openbare 
waterdistributiemaatschappij in de loop van 2013 heeft opgemaakt. Om een dubbele aanslag te vermijden geeft u alle 
abonneenummers van de waterdistributiemaatschappij op die betrekking hebben op uw bedrijf. 
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 Grondwater 

 
 Elke grondwaterwinning en/of grondwaterwinningseenheid waarvan de exploitatie aan een heffing onderworpen is, en elke 

vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeter en moet de 
opgepompte hoeveelheid grondwater registeren. Voor heffingsplichtige grondwaterwinningen gaat die verplichting in op 
1 juli 1997; voor de niet-heffingsplichtige grondwaterwinningen met een vergund jaardebiet van 500 m³ of meer gaat de 
verplichting in op 1 juli 2002, en voor de overige niet-heffingsplichtige vergunningsplichtige of meldingsplichtige 
grondwaterwinningen gaat de verplichting in op 1 januari 2010. Die verplichting geldt niet voor draineringen die 
noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken of te houden. 

Vraag 10: identificatiegegevens van grondwaterputten 
Vul in vraag 10 per grondwaterput het putnummer en het bijbehorende installatienummer in zoals opgegeven voor de 
grondwaterstatistiek in het IMJV. Als u het putnummer en het installatienummer vorig jaar al hebt opgezocht op 
www.heffingen.be, kunt u die nummers hier 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 raadplegen op www.heffingen.be bij ‘aangifte indienen’. U 
kunt de locatie aangeven door een adres of een Lambert XY-coördinaat te vermelden. De diepte en de watervoerende 
laag (of hydrogeologische hoofdeenheid) zijn ook raadpleegbaar op de bovenstaande website. Als u nog geen 
grondwaterstatistiek hebt ingevuld, kunt u op die website ook de nodige gegevens vinden. Voeg een kopie van de 
geldende grondwatervergunning bij uw aangifte, als u die nog niet bij uw aangifte voor een vorig heffingsjaar hebt 
gevoegd. 

Vraag 11: hoeveelheid opgenomen grondwater, gemeten via debietmeters 
Vul de tellerstanden in per grondwaterput én per periode waarin met dezelfde debietmeter ononderbroken gemeten werd. 
Geef ook elke wijziging van de debietmeter aan, bijvoorbeeld de vervanging, ijking of herstelling ervan. De som van de 
aangegeven periodes moet het volledige kalenderjaar omvatten. 

Als er op verschillende putten maar één debietmeter staat, geeft u bij het putnummer alle putnummers op die aangesloten 
zijn op die debietmeter. Dat is alleen toegestaan als via die putten grondwater wordt opgepompt uit dezelfde 
watervoerende laag. 

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. 

Voor de specifieke regeling voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit kunt u 
een formulier downloaden van www.heffingen.be. 

Vraag 12: vergunde grondwaterwinningen zonder debietmeter 
Als u in 2013 over een vergunde grondwaterwinning beschikte waarvan het in 2013 opgepompte volume grondwater niet 
via een debietmeter geregistreerd werd, vult u in vraag 12 per installatienummer het vergunde debiet in m³/jaar in. 

Als de vergunning het debiet alleen in m³/dag vermeldt, geeft u alleen die hoeveelheid op in het desbetreffende vak. In 
geval van seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur geeft u eveneens het reële aantal dagen op dat 
de grondwaterwinning in gebruik is geweest. Voeg een bewijs voor de seizoensgebonden activiteiten bij uw aangifte, als u 
die nog niet bij uw aangifte voor een vorig heffingsjaar hebt gevoegd. 

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

Vraag 13: niet-vergunde grondwaterwinningen zonder debietmeter 
Als u in 2013 over een grondwaterwinning beschikte die niet vergund is of als de vergunning het toegestane 
grondwaterdebiet niet in m³/jaar of m³/dag vermeldt én de opgepompte debieten niet via een debietmeter werden 
geregistreerd, vult u in vraag 13 de volgende gegevens in: 

- de nominale pompcapaciteit, uitgedrukt in m³ per uur 

- in geval van andere seizoensgebonden activiteiten dan irrigatie in openlucht voor land- en tuinbouw of activiteiten van 
beperkte duur, het reële aantal dagen dat de grondwaterwinning in gebruik is geweest. 

Voeg een bewijs voor de nominale pompcapaciteit en de seizoensgebonden activiteiten bij de aangifte, als u die nog niet 
bij uw aangifte voor een vorig heffingsjaar hebt gevoegd. 

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

 

http://www.heffingen.be/
http://www.heffingen.be/
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 Oppervlaktewater 

 
 Vraag 15: hoeveelheid opgenomen oppervlaktewater, gemeten via debietmeters 

Vul de tellerstanden in per periode waarin met dezelfde debietmeter ononderbroken gemeten werd. Geef ook elke 
wijziging van de debietmeter aan, bijvoorbeeld de vervanging, ijking of herstelling ervan. De som van de aangegeven 
periodes moet het volledige kalenderjaar omvatten. 

Vraag 16: oppervlaktewaterwinning zonder debietmeter 
Vul de hoeveelheid oppervlaktewater in en voeg de berekening van die hoeveelheid als bewijsstuk bij uw aangifte. 

Als u in 2013 over een oppervlaktewaterwinning beschikte waarvan het in 2013 opgepompte volume oppervlaktewater 
niet via een debietmeter geregistreerd werd, wordt het oppervlaktewaterverbruik overgenomen van de innameheffing als 
de opname van het oppervlaktewater onderhevig is aan de innameheffing. Voeg een kopie van het kwijtschrift dat u 
ontvangen hebt van de administratie waaraan u de innameheffing hebt betaald, als bewijsstuk bij uw aangifte. 

Als de opname van het oppervlaktewater niet onderworpen is aan een innameheffing, wordt het oppervlaktewater-
verbruik bepaald op basis van de nominale pompcapaciteit. In geval van seizoensgebonden activiteiten of activiteiten 
van beperkte duur moet het reële aantal dagen dat de oppervlaktewaterwinning in gebruik is geweest, eveneens 
opgenomen worden in een document dat u als bewijsstuk bij uw aangifte voegt. 

 
 Hemelwater  

 
 Onder heffingsplichtig hemelwater wordt verstaan: 

- het hemelwater dat op een vervuild bedrijfsterrein valt en waarvoor óf een vergunning voor het lozen van vervuild 
hemelwater werd afgeleverd óf een proces-verbaal wegens onvergunde lozing werd opgesteld 

- het hemelwater dat wordt gebruikt in het productieproces 

- als het afvalwater bemonsterd werd, het hemelwater dat samen met het industriële afvalwater geloosd wordt. 

Vraag 17: hoeveelheid ontvangen hemelwater, gemeten door debietmeters 
Vul de tellerstanden in per periode waarin met dezelfde debietmeter ononderbroken gemeten werd. Geef ook elke 
wijziging van de debietmeter aan, bijvoorbeeld de vervanging, ijking of herstelling ervan. De som van de aangegeven 
periodes moet het volledige kalenderjaar omvatten. 

Vraag 18: hoeveelheid ontvangen hemelwater, niet gemeten door debietmeters 
Vul het aantal m² afspoelbare oppervlakte in waarvan het hemelwater wordt opgevangen, of het aantal m² vervuilde 
oppervlakte. Voeg een bewijs voor de afspoelbare of vervuilde oppervlakte bij uw aangifte, als u die nog niet bij uw 
aangifte voor een vorig heffingsjaar hebt gevoegd. Bij gebrek aan nauwkeurige meting mag u ervan uitgaan dat de 
gemiddelde jaarlijkse neerslag 0,8 m³ per m² oppervlakte bedraagt. 

 
 Ander water 

 
 Onder ander water wordt verstaan: alle water dat afkomstig is van andere bronnen dan de bovengenoemde bronnen. 

Voeg de nodige bewijsstukken bij uw aangifte. 

 
 Koelwater 

 
 De rubriek koelwater is alleen van toepassing als u beschikt over een vergunning voor het lozen van koelwater. Niet-

vergund koelwater wordt gelijkgesteld met industrieel afvalwater, waarvoor u een apart aangifteformulier moet invullen. 
Vul in vraag 20 de hoeveelheid koelwater in. Voeg een kopie van de geldende milieu- of lozingsvergunning als 
bewijsstuk bij uw aangifte, tenzij u die vergunning al bij uw aangifte voor een vorig heffingsjaar hebt gevoegd. Uit de 
verplicht bij te voegen bewijsstukken moet eveneens blijken waaruit dat koelwater gewonnen werd en hoeveel koelwater 
gebruikt en geloosd werd:  

- herkomst: leidingwater, grondwater, oppervlaktewater, hemelwater of water van andere oorsprong 

- hoeveelheid: als er verschillen zijn tussen de gebruikte, vergunde en geloosde hoeveelheden, verantwoordt en 
motiveert u dat verschil. 
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 Gegevens over de activiteit 

 
 Als u de verdeling van het waterverbruik aan de VMM wilt overlaten, kruist u bij vraag 22 het antwoord ja aan. U kunt het 

waterverbruik ook zelf verdelen over de verschillende sectoren en subsectoren. Hanteer daarbij de onderstaande 
principes: het totale waterverbruik wordt in eerste instantie toegeschreven aan het huishoudelijke verbruik (sector 56), 
vervolgens aan het sanitaire waterverbruik van de werknemers (sector 59) en ten slotte aan het verbruik voor de 
desbetreffende landbouwactiviteiten (sector 28). 

Huishoudelijke verbruik (sector 56) 

Vul het aantal personen in dat op 1 januari 2014 op de plaats van het waterverbruik (de exploitatiezetel) gedomicilieerd 
was. Voor het huishoudelijke waterverbruik wordt 30 m³ per gedomicilieerd persoon gerekend. 

Werknemers (sector 59) 

Vul voor de niet-gezinslandbouwbedrijven het aantal werknemers in 2013 en hun sanitaire waterverbruik in. Voor het 
sanitaire waterverbruik van de werknemers wordt 30 m³ per werknemer gerekend. 

Landbouwactiviteiten (sector 28) 

Kruis de subsector aan die voor uw inrichting van toepassing is. Per subsector vult u eveneens het waterverbruik in. Het 
totale waterverbruik van de dieren (dat is dus het totale waterverbruik min het huishoudelijke en het sanitaire 
waterverbruik) wordt op basis van de richtwaarden waterverbruik per diersoort proportioneel verdeeld over de 
verschillende diersoorten (zie tabel: Richtwaarden waterverbruik per diersoort op pagina 6 van deze toelichting). Als het 
totale waterverbruik van de dieren volgens de richtwaarden waterverbruik per diersoort over de verschillende diersoorten 
verdeeld wordt, kunt u het teveel aan water geheel of gedeeltelijk aan sector 28e  toeschrijven, op voorwaarde dat u de 
nodige bewijsstukken bij uw aangifte voegt (bijvoorbeeld de subsidietoekenning). Zo niet wordt het waterverbruik 
proportioneel verdeeld over de verschillende diersoorten. 

Als de activiteit van uw inrichting niet tot de land- en tuinbouwsector behoort, vult u bij andere activiteit dan hierboven 
vermeld het nummer in van de hoofdactiviteit die van toepassing is. De nummering die u moet gebruiken, vindt u op 
www.heffingen.be. Voor een aantal sectoren geeft u ook de productieactiviteit op. Het gaat om de sectoren waarvoor de 
grondslag niet in m³ uitgedrukt is. Voor die sectoren vermeldt u de productie in 2013, uitgedrukt in de grondslag. 

 

 Gegevens over de lozingsplaats van afvalwater 

 
 Geef aan waar het afvalwater geloosd wordt. Lozing in mestkelders en diffuse lozingen vult u in bij de lozingsplaats 

‘andere’. 

Voeg een kopie van de geldende milieu- of lozingsvergunning bij uw aangifte, als u die nog niet bij uw aangifte voor een 
vorig heffingsjaar hebt gevoegd. 

 

 Uitgebreide berekeningsmethode van de heffing op waterverontreiniging 

 
 Als u de toepassing van de uitgebreide berekeningsmethode wilt, kunt u daarvoor het aangifteformulier sector 55 

downloaden van www.heffingen.be. De uitgebreide berekeningsmethode kan alleen gevraagd worden door bedrijven die 
in 2013 hun afvalwaterstroom door een erkend laboratorium hebben laten bemonsteren. 

http://www.heffingen.be/
http://www.heffingen.be/
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 Richtwaarden waterverbruik per diersoort 

 
 sector 

VMM 
diersoort richtwaarde 

waterverbruik 
(m³/jaar) 

aantal 
dieren 

waterverbruik per 
diersoort (m³/jaar) 

 28a - pluimveebedrijven 
  legkippen, incl. (groot)ouderdieren  0,069   

  opfokpoeljen van legkippen  0,035   

  slachtkuikens  0,050   

  slachtkuiken ouderdieren  0,050   

  opfokpoeljen van slachtkuiken ouderdieren 0,050   

  struisvogels fokdieren  1,700   

  struisvogels slachtdieren  1,700   

  jonge struisvogels van 0 tot 3 maanden  1,700   

  kalkoenen slachtdieren 0,050   

  kalkoenen ouderdieren 0,050   

  ander pluimvee  0,050   

  totaal pluimvee    

 28b - varkensbedrijven 
  biggen van 7 tot 20 kg  1,700   

  beren  3,800   

  zeugen, inclusief biggen van minder dan 7 kg  3,800   

  andere varkens van minder dan 110 kg, tweefasevoedering 
voedering  

1,700   

  andere varkens van minder dan 110 kg, driefasevoedering  1,700   

  andere varkens van meer dan 110 kg  1,700   

  totaal varkens    

 28c - rundveebedrijven 

  vervangingsvee jonger dan 1 jaar 4,600   

  vervangingsvee van 1 tot 2 jaar 4,600   

  melkkoeien  9,800   

  mestkalveren  4,600   

  runderen jonger dan 1 jaar  4,600   

  runderen van 1 tot 2 jaar  4,600   

  zoogkoeien  9,800   

  andere runderen  9,800   

  totaal runderen    

 28d - veehouderij, niet in a, b of c begrepen 
  paarden van meer dan 600 kg  9,800   

  paarden en pony's van 200 tot 600 kg  9,800   

  paarden en pony’s van minder dan 200 kg  9,800   

  geiten jonger dan 1 jaar  1,700   

  geiten ouder dan 1 jaar  1,700   

  schapen jonger dan 1 jaar  1,700   

  schapen ouder dan 1 jaar  1,700   

  konijnen (gesloten bedrijven per vrouwelijk konijn)  0,050   

  konijnen (vetmesterij per dier) 0,050   

  konijnen (kwekerij per moederdier) 0,050   

  nertsen (gesloten bedrijven per moederdier)  0,050   

  nertsen (vetmesterij per dier) 0,050   

  nertsen (kwekerij per moederdier) 0,050   

  totaal niet a, b, of c    

 andere 
  buffels  9,800   

  reebokken  2,000   

  herten  2,000   

  totaal andere    
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 Bijvoorbeeld: 

Een landbouwer met een varkenshouderij (40 zeugen – 100 mestvarkens) en rundveebedrijf (150 melkkoeien) verbruikt 
zowel leidingwater als grondwater. Zijn gezin telt vier leden. Er werken geen externe personen. Voor gezin en bedrijf 
samen factureerde de openbare waterdistributiemaatschappij 830 m³ leidingwater. Het grondwaterverbruik werd 
gemeten en bedroeg 1320 m³. 

 Het aangifteformulier wordt als volgt ingevuld. Vraag 1 tot en met 6 en vraag 24 tot en met 27 worden hieronder niet 
opgenomen, maar moeten uiteraard ingevuld of gecontroleerd worden. In dit voorbeeld worden alleen de relevante 
vragen 7 tot en met 23 opgenomen.  

 

 Waterbalans in 2013 (voorbeeld) 

 
 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. 

(In deze vraag vermeldt u de factuurgegevens of u voeg een kopie van de facturen bij uw aangifte. Als u het 
leidingwaterverbruik zelf wilt opgeven, met het risico op een foutieve opgave van het leidingwaterverbruik en mogelijk 
een heffingsverhoging, vult u ook vraag 9 in.) 

 
 naam waterdistributie-

maatschappij 
abonneenummer 
(zie toelichting) 

naam aan wie het leiding-
water werd gefactureerd 

leveringsadres waarop het 
leidingwater werd gefactureerd 

 VMW 345678 Jef De Boer Leeuwstraat 8 – 9000 Gent 

 
 Grondwater 

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

 
 put-

nummer 
installatie-
nummer 

putsoort (boorput, 

steenput, vijver …) 
locatie grondwaterput 
(adres of XY-coördinaten) 

(vergunde) 
diepte 

watervoerende laag 
(hydrogeologische 
hoofdeenheid) 

 1 57362 boorput Leeuwstraat 8 - 9000 Gent 21 Ieperiaan Aquifer 

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

 
 put-

nummer 
merk en serienummer 
debietmeter 

begindatum en 
tellerstand  

einddatum en 
tellerstand 

gewonnen hoeveel-
heid (in m³) 

in te vullen 
door VMM 

 1 Arad M-1’’-09-83243 1/1/2013 

2000 

31/12/2013 

3320 

1320  

 
 Het totale waterverbruik bedraagt dus 2150 m³ (830 m³ leidingwater en 1320 m³ grondwater). 
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 Gegevens over de hoofdactiviteit 

 
 Mogelijkheid 1: U geeft de VMM de toestemming om het waterverbruik te verdelen 

 
22 Als u de verdeling van het waterverbruik wilt overlaten aan de VMM, hoeft u alleen bij vraag 22 ja en bij vraag 23 de 

subsectoren aan te kruisen. 

 
 Mogelijkheid 2: U wilt zelf het waterverbruik verdelen 

 
22 Als u zelf de verdeling wilt maken, kruist u bij vraag 22 nee aan en vult u vraag 23 volledig in op basis van de 

berekeningen in het onderstaande voorbeeld. 

 Berekening verdeling 
sector 56: huishoudelijke activiteiten 

4 gezinsleden a rato van 30 m³ = 120 m³ waterverbruik voor de sector 56 
 

sector 28: land- en tuinbouwbedrijven 
tussenberekening 

totaal waterverbruik = 2150 m³ - 120 m³ gezinswaterverbruik geeft 2030 m³ voor de landbouwactiviteiten 
 

waterverbruik van de dieren op basis van het aantal dieren en de richtwaarden waterverbruik per diersoort 
varkenshouderij 

40 zeugen a rato van 3,8 m³ per dier  152 m³ 
100 mestvarkens a rato van 1,7 m³ per dier  170 m³ 
totaal verbruik voor de varkenshouderij  322 m³ 

rundveehouderij 
150 melkkoeien a rato van 9,8 m³ per dier 1470 m³ 
totaal verbruik voor de rundveehouderij  1470 m³ 

 

TOTAAL verbruik dieren     1792 m³ 
 

De bijdrage van de varkenshouderij in dit totaal bedraagt (322 m³/1792 m³) x 100 % = 18 %. 
De bijdrage van de veehouderij in dit totaal bedraagt (1470 m³/1792 m³) x 100 % = 82 %. 

 

Aangifte 
b) varkenshouderijen 

18 % van het waterverbruik voor de landbouwactiviteiten (= 2030 m³) 
365 m³ waterverbruik voor de sector 28b 

c) rundveebedrijven 
82 % van het waterverbruik voor de landbouwactiviteiten (= 2030 m³) 
1665 m³ waterverbruik voor de sector 28c 

 
23 Vul de onderstaande tabel in. 

  hoeveelheid water in m³ in te vullen door VMM 

 sector 28: land- en tuinbouwbedrijven 

  a) pluimveebedrijven   

  b) varkenshouderijen 365  

  c) rundveebedrijven 1665  

  d) veehouderijen niet in sub a, b en c begrepen (paarden- 
en schapenhouderijen enzovoort) 

  

  e) overige bedrijven (onder andere tuinbouw, akkerbouw)   

 sector 56: huishoudelijke activiteiten 

  aantal personen 4 x 30 m³ per persoon = 120  

 sector 59: sanitair afvalwater 

  aantal werknemers  x 30 m³ per werknemer =   

 andere activiteit dan hierboven vermeld 

 nummer   

 productiegegevens 2013 (soort + hoeveelheid)   

 omschrijving activiteit   
 


