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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Aanrekenen van de drinkwaterprijs voor de levering van drinkwater via een openbaar
waterdistributienetwerk
Uitvoerige beschrijving
Aan hun abonnees rekenen de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk de kostprijs
voor de drinkwaterproductie en levering door via de drinkwatercomponent van de integrale
drinkwaterfactuur. De drinkwatercomponent is de vergoeding voor de productie en levering van
het leidingwater. Deze component bestaat uit een jaarlijkse vaste vergoeding (abonnementsgeld)
en een variabele vergoeding (afhankelijk van het waterverbruik). Elke watermaatschappij is
wettelijk verplicht om jaarlijks per gedomicilieerde 15 m gratis water te leveren (0 euro per m
verbruikt water). De tarieven voor drinkwaterproductie en -levering verschillen van
watermaatschappij tot watermaatschappij. Maximumprijzen worden vastgelegd door de federale
minister van Economie op basis van door de watermaatschappijen ingediende
prijsverhogingsaanvragen.
Waterdienst: Publieke (drink-)waterproductie en distributie
Juridische basis: De prijszetting van het drinkwater, met name de aanvraag voor een
tariefverhoging, gebeurt volgens de procedure beschreven in het Ministerieel Besluit van 20 april
1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen. De verplichtingen inzake het aanrekenen
van de drinkwatercomponent zijn opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglementvan 1 juli
2011.
Kostenaanrekening van de publieke drinkwaterproductie en -distributie
afgestemd op de inzichten inzake de toe te rekenen kosten aan de
Doelstelling
gebruikssectoren; het gaat hierbij over een redelijke bijdrage vanuit de
gebruikssectoren.
NVT
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Federale overheid
Andere initiatiefnemer
Andere
Alle drinkwatermaatschappijen
initiatiefnemer:
Hangt samen
2_A_002
met actie nr
Afhankelijk
van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

2 - Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalbeginsel
Kostenaanrekening van de publieke drinkwaterproductie en
-distributie afstemmen op nieuwe, voortschrijdende inzichten inzake
de toe te rekenen kosten aan de gebruikssectoren
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Maas - SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Neen
Neen
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam Vhag

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten
Doelgroep Investering Operationele Budget
Totaal 0.0 €

0.0 €/jaar

Effect
Vlaanderen
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten wetgevingsinstrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

