
AANVRAAG TOT TEGEMOETKOMING OM SOCIALE REDENEN 

ATTEST AFGELEVERD DOOR HET OCMW 

 

Wie heeft recht op sociaal tarief? Personen die een specifieke overheidstoelage krijgen, hebben recht op sociaal tarief. 
Sociaal tarief = 80 % korting op alle onderdelen van de waterfactuur. 

Hoe wordt het sociaal tarief verwerkt? Sociaal tarief wordt verwerkt via de drinkwaterfactuur of via een compensatie. Dit is 
afhankelijk van de officiële woon- en gezinssituatie op 1 januari van dit jaar en wordt bepaald door de Vlaamse overheid. 

Via de drinkwaterfactuur: Enkel als alle drie onderstaande voorwaarden zijn vervuld, kan het sociaal tarief verrekend worden 
via een korting op de drinkwaterfactuur. 

Als de vrijgestelde in een eengezinswoning of appartement woont met een individuele watermeter van    water-link. Als deze 
individuele watermeter enkel het officieel gezin (zoals geregistreerd in het rijksregister) van de vrijgestelde bevoorraadt.Als het 
leveringscontract op 1 januari van dit jaar op naam van een officieel gezinslid van de vrijgestelde stond. 

Via een compensatie: In alle andere gevallen kan het sociaal tarief niet verrekend worden via de drinkwaterfactuur, maar 
wordt er een compensatiebedrag overgeschreven naar de bankrekening van de vrijgestelde. Hiervoor wordt een 
compensatiebrief verzonden naar de vrijgestelde. 

Enkel in te vullen door het OCMW: 

Gegevens aanvrager: (de aanvrager is de persoon die het sociaal tarief aanvraagt) 

Voor- en familienaam:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat + nummer:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode+ gemeente:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rijksregisternummer:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rekeningnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens van de contactpersoon bij het OCMW: 

Hierbij verklaart ondergetekende: 

Voor- en familienaam:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
Functie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verklaring van de vrijstelling, dat de aanvrager sinds 01/01/……….(datum) genoot van: 

o Het leefloon volgens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie, toegekend door het OCMW 

o Steun verleend door het OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt 

genomen op grond van artikel5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen 

van de steun door OCMW’s. 
 

Opgemaakt te ………………………………………………………………(gemeente) op …./…../…….. (datum) 

Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening + stempel van het OCMW 

https://www.water-link.be/sociale-vrijstelling
https://www.water-link.be/sociale-vrijstelling



