
Vanaf 1 januari 2016 ziet uw waterfactuur er anders 
uit. De Vlaamse regering voert vanaf dan één tarief-
structuur in voor heel Vlaanderen. 

Op uw eerste jaarlijkse verbruiksfactuur staan 
nog de twee structuren: de oude tariefstructuur 
voor uw verbruik vóór 1 januari 2016 en de 
nieuwe tariefstructuur voor uw verbruik vanaf  
1 januari 2016.
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Meer info?

Heeft u nog vragen? 
Neem zeker een kijkje op onze website: 
www.dewatergroep.be/mijnfactuur

Voor vragen over uw concrete situatie kan u 
contact opnemen met onze klantendienst via 
mail aan info@dewatergroep.be of via  
tel. 02 238 96 99.

Wil u weten wat de nieuwe tariefstructuur  
be tekent voor uw waterfactuur? 
Dat kan u berekenen op de website van de 
 Vlaamse Milieumaatschappij
www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur
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Meer info vindt u op 

www.dewatergroep.be/mijnfactuur



Afvoer van afvalwater

U heeft geen VMM-dossier.
Voor de afvoer van afvalwater betaalt u een vastrecht 
van 30 euro* per wooneenheid per jaar, met een 
korting van 6 euro* per  gedomicilieerde. Voor niet-
bewoonbare eenheden wordt een vastrecht van 
30 euro* per jaar aangerekend.
De gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van afval-
water kan vlak zijn (één tarief voor het volledige 
verbruik) of in schijven opgedeeld. Uw rioolbeheerder 
kiest welk systeem van toepassing is. Bij keuze voor een 
tarief in schijven worden dezelfde schijven gehanteerd 
als die voor het drinkwater verbruik (zie hiernaast).

U heeft een VMM-dossier.
U betaalt geen vastrecht voor de afvoer van  afvalwater.
De gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van 
 afvalwater wordt berekend op basis van de gegevens 
in het heffingsdossier. Uw rioolbeheerder kan ervoor 
kiezen te werken met het standaardtarief of met een 
individueel tarief op basis van de heffingsgegevens.

Zuivering van afvalwater

U heeft geen VMM-dossier.
Voor de zuivering van afvalwater betaalt u een 
vastrecht van 20 euro* per wooneenheid per jaar. De 
korting bedraagt 4 euro* per gedomicilieerde. Voor 
niet-bewoonbare eenheden wordt een vastrecht van 
20 euro* per jaar aangerekend.
Voor de bovengemeentelijke bijdrage voor de 
zuivering van afvalwater geldt een vlak tarief. 

U heeft een VMM-dossier.
U betaalt geen vastrecht voor de zuivering van 
 afvalwater. 
Voor de bovengemeentelijke bijdrage voor de 
zuivering van afvalwater krijgt u een individueel 
tarief, berekend op basis van de heffingsgegevens.

* Bedragen exclusief 6% BTW

OPGELET:
Het vastrecht, de kortingen en de verbruiksgrenzen 
voor het afbakenen van de schijven zijn bepaald 
op jaarbasis. Uw jaarlijkse verbruiksfactuur gaat 
doorgaans niet over exact één kalenderjaar. Daarom 
worden deze bedragen evenredig herberekend op 
basis van de werkelijke verbruiksperiode die op uw 
factuur vermeld staat.

Eén structuur voor drinkwater  
en afvalwater

Via uw waterfactuur betaalt u voor:
de productie en levering van uw drinkwater,
de afvoer van uw afvalwater,
de zuivering van uw afvalwater.

Productie en levering van drinkwater
Het vastrecht voor drinkwater bedraagt 50 euro* 
per wooneenheid per jaar. U krijgt een korting van 
10 euro* per gedomicilieerde. Voor niet-bewoonbare 
eenheden wordt een vastrecht van 50 euro* per jaar 
aangerekend.
Voor uw drinkwaterverbruik geldt een dalend tarief 
met 3 schijven:

 schijf 1: verbruik van 0 tot 500 m³
 schijf 2: verbruik van 501 tot 6.000 m³
 schijf 3: verbruik boven 6.000 m³.

Voor aftakkingen met een diameter groter dan 
20 mm verdwijnt de vroegere meterhuur. In de plaats 
daarvan komt een capaciteitsvergoeding. Via deze 
vergoeding betaalt u voor de gegarandeerde levering 
van een bepaald debiet, afhankelijk van de diameter 
van uw watermeter. 

Vastrecht met korting
De korting geldt steeds voor maximum 
5  gedomicilieerden per wooneenheid. De 
totale korting kan dus maximum even hoog 
zijn als het aan gerekende vastrecht. De 
gegevens van het Rijksregister op 1  november 
van het vorige jaar vormen de basis om uw 
korting voor dit jaar te berekenen.

Heeft u naast uw niet-huishoudelijk  
ook huishoude lijk verbruik?
Als u gemengd verbruik heeft (dus zowel 
huis houdelijk als niet-huishoudelijk verbruik), 
kan u ervoor kiezen om gebruik te maken van de 
huishoudelijke tariefstructuur. Op basis van de 
historiek van uw drink waterverbruik hebben 
wij u beschouwd als een niet-huishoudelijke 
verbruiker. Indien u als huishoude lijke klant 
wenst te worden geregistreerd, dan kan dit 
in 2016 met terugwerkende kracht. Vanaf 
2017 kan dit enkel proactief en kan hier een 
administratie kost worden voor aangerekend.

Meer info vindt u op 

www.dewatergroep.be/mijnfactuur.  

Op onze website vindt u eveneens de folder  
‘De nieuwe waterfactuur’ voor 
huishoudelijke klanten. 


