
BIJLAGE 2                                                                                                                      OCMW-ATTEST 

VOORBEELDATTEST 
 

Aanvraag tot VRIJSTELLING van de heffing op de waterverontreiniging  
om SOCIALE REDEN 

ATTEST AFGELEVERD DOOR HET OCMW  
 

 
Om de vrijstelling te verkrijgen, moet de aanvrager een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Alfons Van de Maelestraat 96, 9320 EREMBODEGEM. De aanvraag 
dient vergezeld te zijn van een attest afgeleverd door het OCMW en een kopie van het 
heffingsbiljet (of de afscheurstrook). 
 
 
Gegevens aanvrager: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………... 

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

Postnummer + gemeente: ……………………………………………………………………….. 

Nationaal nummer:………………………………………………………………………………… 

 
Hierbij verklaart ondergetekende, …………………………………….…………………………….(functie), 
dat de aanvrager op 1/1/…………...(*) genoot van: 
 
het leefloon volgens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 
toegekend door het OCMW; 
of 
het levensminimum, dwz steun verleend door het OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale 
staat ten laste wordt genomen op grond van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten 
laste nemen van de steun verleend door de OCMW's. 
 

Een attest kan worden uitgereikt door het OCMW aan de personen die op 1 januari van het 
heffingsjaar(*):  
- genieten van het leefloon volgens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, toegekend door het OCMW. 
- genieten van steun verleend door het OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten 

laste wordt genomen op grond van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 
nemen van de steun verleend door de OCMW's. 

(*) het heffingsjaar zoals vermeld op het heffingsbiljet “heffing op de waterverontreiniging” van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 
 
Opgemaakt te ……………………………………………………… (gemeente) op ……….…..… (datum). 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………….……… 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
         STEMPEL VAN HET OCMW 
 
Bij vragen of voor inlichtingen, gelieve u te richten tot:  
OCMW …………………………………………………………………………………(gemeente) 
Straat + nummer : …………………………………………………………………………………. 
Postnummer + gemeente : ……………………………………………………………………….. 
Naam contactpersoon : …………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………. 
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