
FOD SOCIALE ZEKERHEID
Directie−generaal 

Personen met een handicap 
tel.: 0800 98 799 

( elke werkdag van 8.30 u tot 13.00 u ) 
fax: 02 509 81 85
 

e−mail: via het contactformulier
 
op www.handicap.fgov.be
 

 Brussel, postdatum

Afzender: 
Directie−generaal Personen met een handicap 
Finance Tower − Kruidtuinlaan 50−B150   1000 BRUSSEL

Mijnheer Naam Voornaam 

Nieuwstraat 1 
1000 BRUSSEL 

Betreft : Uw recht op vrijstelling van de heffing en de saneringsbijdrage/vergoeding van het afvalwater 2015. 

Mijnheer, 

U geniet op 1 januari 2015 van onze dienst een tegemoetkoming als persoon met een handicap. Dit 
betekent dat u in 2015 voor het waterverbruik op uw wettelijke domicilie in het Vlaams Gewest in 
aanmerking komt voor: 

−	 vrijstelling of compensatie van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage aangerekend via de
 
watermaatschappij met betrekking tot uw waterverbruik in 2015 ;
 

−	 vrijstelling of compensatie van de gemeentelijke saneringsbijdrage en −vergoeding aangerekend via 
de watermaatschappij met betrekking tot uw waterverbruik in 2015 (indien van toepassing in uw 
gemeente) ; 

−	 vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging aangerekend via de Vlaamse Milieumaatschappij 
met betrekking tot waterverbruik via private waterwinning in 2014. 

Dit voordeel wordt in regel automatisch toegekend, maar in uw dossier is de elektronische 
gegevensuitwisseling echter niet gelukt. Hierdoor dient u zelf de vrijstellingsaanvraag in orde te brengen. 

Om deze vrijstelling aan te vragen, kunt u contact opnemen met uw waterleverancier door een kopie van 
deze brief aan hem te bezorgen. U hoeft hiervoor dus geen papieren attest voor te leggen. De kopie van 
deze brief dient uiterlijk op 31 december 2015 in het bezit te zijn van uw watermaatschappij. Deze zal 
dan de nodige stappen ondernemen om u dit voordeel toe te kennen. 
U kan de contactgegevens van uw watermaatschappij terugvinden via www.aquaflanders.be . 

Beschikt u over een private waterwinning én heeft u een heffingsbiljet ontvangen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij, dan kunt u contact opnemen met de Vlaamse Milieumaatschappij op het gratis 
nummer 0800/97 113 van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (enkel voor eigen waterwinners). 

Met vriendelijke groeten 

Guy Van De Velde 

Finance Tower − Kruidtuinlaan 50−B150 
B − 1000 BRUSSEL 

http://www.socialezekerheid.be 
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