Afvalwaterzuivering? Een zaak van iedereen…
Gebruikt water moet gezuiverd worden, of het nu drinkwater of eigen water is. Deze sanering gebeurt in
2 stappen:

op gemeentelijk vlak: het afvalwater wordt ingezameld en afgevoerd via de gemeentelijke riolen en
grachten

op bovengemeentelijk vlak: het afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation.
Zowel de inzameling als de zuivering van het afvalwater brengt kosten met zich mee. De Europese regelgeving
hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’: iedereen die water verbruikt, en dus vervuilt, moet betalen om dit
water opnieuw zuiver te maken.

Aangifte
Elke grootverbruiker moet jaarlijks vóór 15 maart een aangifte indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM). In deze aangifte registreert u hoeveel water u heeft gebruikt en waarvoor u dit water heeft gebruikt.
De VMM bepaalt vervolgens de mate van vervuiling van het afvalwater (vuilvrachteenheid) en de heffing op
waterverontreiniging.
Voorlopige afrekening
Op basis van de gegevens van de VMM berekent FARYS:

de gemeentelijke bijdrage/vergoeding voor de inzameling en afvoer van het water

de bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding voor de zuivering van het water
Maakt u gebruik van drinkwater, dan ontvangt u jaarlijks of maandelijks een verbruiksfactuur. Via deze
verbruiksfactuur rekenen wij de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage aan op basis van de laatst
gekende heffingsgegevens.
Maakt u gebruik van eigen water, dan ontvangt u jaarlijks een factuur voor de gemeentelijke en
bovengemeentelijke vergoeding op basis van de laatst gekende heffingsgegevens.
De aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding is slechts voorlopig en wordt
pas definitief nadat de VMM uw aangifte heeft verwerkt en de heffing op waterverontreiniging voor het jaar in
kwestie heeft bepaald. U ontvangt dan een heffingsbiljet van de VMM.

Definitieve afrekening
De factuur of creditnota die u van FARYS ontvangt nadat de VMM uw heffing op waterverontreiniging heeft
bepaald, houdt rekening met de bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding die wij al eerder factureerden:



Is de heffing kleiner dan het bedrag dat wij aanrekenden aan bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding,
dan krijgt u dit verschil terugbetaald.
Is de heffing groter dan het bedrag dat wij aanrekenden aan bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding,
dan moet u het verschil nog bijbetalen. Deze bijkomende aanrekening is fiscaal aftrekbaar.

De gemeentelijke bijdrage/vergoeding wordt op dezelfde manier definitief afgerekend.

Hoe kan u uw factuur of creditnota controleren?
Het ‘verschuldigd bedrag aan bovengemeentelijke bijdrage/vergoeding’ op uw factuur of creditnota moet gelijk zijn
aan de ‘maximale bijdrage’ of ‘maximale vergoeding’ op uw heffingsbiljet.
Komen deze bedragen niet overeen, contacteer ons dan. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van dit
document.
Bent u niet akkoord met de berekende vuilvracht, dan kan u een bezwaar indienen bij de VMM.

Voorbeeld ter verduidelijking
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U ontvangt een factuur voor 1000 m³ drinkwater. De aangerekende bovengemeentelijke bijdrage
bedraagt 1000 euro.

U ontvangt een factuur voor 500 m³ eigen water. De aangerekende bovengemeentelijke vergoeding
bedraagt 500 euro.
Jaar 2019

U dient aangifte in bij de VMM. Het werkelijk verbruik voor eigen water bedraagt geen 500 m³, maar 600
m³.

De VMM bepaalt de heffing op waterverontreiniging op basis van het opgegeven verbruik en de
toewijzing aan de verschillende sectoren:
o De heffing voor drinkwater bedraagt 800 euro.
o De heffing voor eigen water bedraagt 600 euro.

U ontvangt een creditnota van 200 euro voor het te veel betaalde bedrag aan bovengemeentelijke
bijdrage. (800 euro - 1000 euro = -200 euro)

U ontvangt een factuur van 100 euro voor het te weinig betaalde bedrag aan bovengemeentelijke
vergoeding. (600 euro - 500 euro = 100 euro)
Bij het opmaken van de factuur of creditnota wordt het gemeentelijke luik op dezelfde manier definitief
afgerekend.

Vragen?
Neem een kijkje op onze website www.farys.be/grootverbruikers of contacteer ons via het nummer
078 35 35 99. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8 uur tot 20 uur en elke zaterdag van 9 uur tot 13 uur.
Voor meer informatie over uw heffing of de berekening van de vuilvracht, neem een kijkje op de website van
VMM: www.vmm.be/water/waterfactuur/bedrijven/integrale-waterfactuur-voor-bedrijven.
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Het voorbeeld is gebaseerd op fictieve verbruiken en fictieve prijzen.

