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In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Iedere heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater van zijn woongelegenheid zuivert in een IBA die aan de
voorwaarden voldoet, kan een vrijstelling krijgen van de heffing op de waterverontreiniging. Voor grootverbruikers
wordt alleen vrijstelling verleend voor het huishoudelijk afvalwater (ressorterend onder sector 56), met een maximum
van 30 m³ per persoon.
Dit formulier is een toepassing van de wet van 26 maart 1971 (wet op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging) en de wijzigingen ervan. Een actuele versie van de wetgeving kunt u raadplegen op
www.vmm.be.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier wordt ingevuld door de burgemeester van de woonplaats van de aanvrager. Als de IBA door de exploitant
van een watermaatschappij beheerd wordt, laat de burgemeester vraag 11 en 12 van dit formulier invullen door die
exploitant.
De burgemeester bezorgt dit formulier aan de aanvrager van de vrijstelling. Voeg bij dit formulier een kopie van het
certificaat als de woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA.
Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Informatie voor de aanvrager vindt u achteraan in dit formulier.
Vragen kunt u mailen naar info@vmm.be. U kunt ook bellen naar 0800 97 113 of faxen naar 053 71 10 78.

In te vullen door de burgemeester
Gegevens van de aanvrager van een vrijstelling
1 Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in.
De aanvrager is de persoon die de vrijstelling van de heffing aanvraagt.
voor- en achternaam
rijksregisternummer

Gegevens van de contactpersoon bij de gemeente
2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon bij de gemeente.
De contactpersoon is de persoon met wie de Vlaamse Milieumaatschappij contact kan opnemen voor meer inlichtingen.
voor- en achternaam Carl Couckuyt
telefoonnummer 051/460355
e-mailadres milieudienst@pittem.be

Gegevens van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)
3 Vul hieronder de locatie van de IBA in.
straat en nummer
postnummer en gemeente 8740 Pittem
4 Wanneer is de IBA aangelegd?
dag

maand

jaar

5 Was de woning op de datum waarop de IBA werd aangelegd, aansluitbaar op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI)?
Een woning is aansluitbaar op een RWZI als ze langs een openbare weg ligt die voorzien is van een openbare riolering
die via het stelsel van riolering en collectoren op een operationele RWZI is aangesloten, of als de woning binnen het
centraal gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied ligt. Een uitzondering daarop vormen woningen die in
het individueel te optimaliseren buitengebied liggen.
Een woning is niet aansluitbaar op een RWZI als er een uitzondering op de aansluitplicht op riolering wordt ingeroepen
(conform Vlarem II) in de onderstaande twee gevallen:
- De afstand tussen de woongelegenheid of het lozingspunt en de openbare riolering bedraagt meer dan 250 meter.
- De aansluiting moet worden uitgevoerd via een of meer percelen van derden.
ja. De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.
nee
6 Is de woning aansluitbaar op de riolering?
Een woning is aansluitbaar op de riolering zodra de straat waarin de woning ligt, gerioleerd is. Een uitzondering daarop
vormen woningen die in het individueel te optimaliseren buitengebied liggen.
Een woning is niet aansluitbaar op de riolering als er een uitzondering op de aansluitplicht op riolering wordt
ingeroepen (conform Vlarem II) in de onderstaande twee gevallen:
- De afstand tussen de woongelegenheid of het lozingspunt en de openbare riolering bedraagt meer dan 250 meter.
- De aansluiting moet worden uitgevoerd via een of meer percelen van derden.
De vrijstelling geldt voor maximaal vijf jaar, vanaf het moment dat de woning aansluitbaar werd op de riolering.
ja. Sinds wanneer is de woning aansluitbaar op de riolering?
dag

maand

jaar

nee
7 Kruis hieronder aan wat op de IBA van toepassing is.
De woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA.
Voeg bij dit formulier een kopie van het certificaat (BENOR, VLAMINOR).
De IBA wordt beheerd door de gemeente, het gemeentebedrijf, een intercommunale, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit.
Vul hieronder in sinds wanneer de woning regelmatig is aangesloten op de IBA.
dag

maand

jaar

De IBA wordt beheerd door de exploitant van een watermaatschappij.
Laat vraag 11 en 12 invullen door die exploitant.
De IBA in particulier beheer voldoet aan de Code van goede praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, in overeenstemming met de voorschriften van titel II van het VLAREM, en wordt ook in die
geest beheerd. Meer uitleg hierover vindt u op www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijkrioleringssystemen/Deel8_Zuiveringsinstallaties_07_2013.pdf/view.
Geen van de bovenstaande gevallen is van toepassing.
De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.
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Verklaring door de burgemeester
8 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Druk in het vak hiernaast uw stempel af.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam Ivan Delaere, burgemeester

Aan wie bezorgt u dit formulier?
9 Bezorg dit formulier aan de aanvrager van de vrijstelling. Voeg bij dit formulier een kopie van het certificaat als de
woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA.
Als de IBA wordt beheerd door de exploitant van een watermaatschappij, moet u vraag 11 en 12 eerst laten invullen
door die exploitant voordat u dit formulier aan de aanvrager van de vrijstelling bezorgt.

In te vullen door de exploitant van de watermaatschappij
10 De exploitant van de watermaatschappij hoeft deze rubriek alleen in te vullen als de IBA door een exploitant van een
watermaatschappij beheerd wordt.

Datum waarop de woning regelmatig is aangesloten op de IBA
11 Sinds wanneer is de woning regelmatig aangesloten op de IBA in beheer van de watermaatschappij?
dag

maand

jaar

Verklaring door de exploitant van de watermaatschappij
12 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Druk in het vak hiernaast uw stempel af.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
13 Bezorg dit formulier aan de aanvrager van de vrijstelling.
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Informatie voor de aanvrager
Aan wie bezorgt u dit formulier?
14 Als u een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging wilt krijgen, bezorgt u deze verklaring van de
burgemeester samen met een kopie van het heffingsbiljet of de afscheurstrook, en een kopie van het certificaat als de
woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA, binnen drie maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet
aan de Vlaamse Milieumaatschappij, op het adres dat bovenaan op dit formulier staat. Grootverbruikers kunnen dit
formulier ook bij hun aangifte voegen.
Als u niet op tijd over deze verklaring van de burgemeester beschikt, moet u toch binnen de termijn van drie maanden
een aanvraag tot vrijstelling bij de Vlaamse Milieumaatschappij indienen. U kunt deze verklaring van de burgermeester
dan later bij de Vlaamse Milieumaatschappij indienen.
Als u een bovengemeentelijke of gemeentelijke saneringsbijdrage betaalt via de waterfactuur en vrijstelling van die
bijdrage wilt krijgen, bezorgt u deze verklaring van de burgemeester aan uw watermaatschappij. Meer informatie vindt
u op www.aquaflanders.be.

Hoe lang is deze verklaring van de burgemeester geldig?
15 Deze verklaring heeft een maximale geldigheidstermijn van vijf jaar. U hoeft ze dus maar één keer om de vijf jaar in te
dienen. De Vlaamse Milieumaatschappij kan de volgende vier jaar dan automatisch vrijstelling verlenen.

Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag?
16 De Vlaamse Milieumaatschappij beoordeelt uw vrijstellingsaanvraag en deelt haar beslissing schriftelijk aan u mee.
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