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Geachte 

 

 

Met de omzendbrief LNE/2010 van 26 maart 2010 heeft de Vlaamse Overheid de toepassing van 

de aanrekening van een vergoeding voor de gemeentelijke sanering van het bedrijfsafvalwater 

afkomstig uit een private waterwinning verduidelijkt. Hierdoor wordt aan eigen waterwinners die 

geen bedrijfsafvalwater lozen in het stelsel van de openbare rioleringen en grachten geen 

gemeentelijke vergoeding voor het bedrijfsafvalwater aangerekend. 

 

In de verklaring op erewoord dient u ‘stelsel van openbare rioleringen’ te begrijpen als het geheel 

van de gemeentelijke riolen en kanalen die gebruikt worden voor het transport van het afvalwater, 

zoals in Vlarem II gedefinieerd. 

 

Om de bepalingen van deze omzendbrief correct te kunnen toepassen, vragen wij u de 

bijgevoegde verklaring op erewoord volledig in te vullen. Het ingevulde en ondertekende  

document mag u per post versturen naar volgend adres: 

 

 

De Watergroep  

Vooruitgangstraat 189 

1030 Brussel 

 

 

Of per e-mail naar: 

info@dewatergroep.be 

Of laad het document op via: 

www.dewatergroep.be/contact
 

 

Hoogachtend 

De Watergroep 
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Omzendbrief LNE/2010 dd. 26 maart 2010 Aanrekenen van een vergoeding voor de 

gemeentelijke sanering van het afvalwater afkomstig uit een private waterwinning. 

Toepassingsgebied (op te maken per vestigingsplaats)  

 

Verklaring op erewoord.  

Naam: ........................................ 

(Rechtsvorm): ........................................  

Adres: ........................................  

 

Vertegenwoordigd door (naam, voornaam): ........................................  

In hoedanigheid van: ........................................  

 

Ondernemingsnummer: .......................................  

Dossiernummer VMM: .......................................  

Klantnummer drinkwatermaatschappij (cf.factuur) : ........................................  

Rekeningnummer: ………………………… 

Contactgegevens (tel./e-mail) ………………………… 

 

Vestigingsplaats van het betrokken bedrijf :   

(postcode, gemeente, straat, huisnummer)  

..........................................................................  

..........................................................................  

..........................................................................  

 

Is de vestigingsplaats, voor het bedrijfsafvalwater, aangesloten op het stelsel van  

openbare rioleringen, collectoren of grachten ?   JA  NEEN
1
  

 

Ondergetekende ................................................................. (naam, voornaam, hoedanigheid) 

verklaart op erewoord dat deze gegevens correct zijn, geeft uitdrukkelijke toestemming tot 

controle (door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk of de rioolbeheerder) op  

de vestigingsplaatsen van deze gegevens en zal wijzigingen in deze gegevens, binnen de  

maand na de gebeurtenis die de wijziging noodzaakt, aan de exploitant van het openbaar  

waterdistributienetwerk doorgeven.  

Handtekening:......................................................... Datum....................................  

                                                   
1
 Schrappen wat niet past. 


