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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Aanrekenen van de gemeentelijke bijdrage/vergoeding in het kader van de gemeentelijke
saneringsverplichting van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk
Uitvoerige beschrijving
De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk zijn verantwoordelijk voor de sanering
van het door hen geleverde water. De kosten die de exploitanten kennen t.g.v. de gemeentelijke
saneringsplicht, kunnen ze deels verhalen op hun abonnees via de gemeentelijke bijdrage op de
integrale waterfactuur. Ook aan wie beschikt over een private waterwinning n gebruik maakt van
de gemeentelijke saneringsinfrastructuur, kunnen gemeentelijke saneringskosten doorgerekend
worden via de gemeentelijke vergoeding. De Vlaamse wetgever heeft decretaal een aantal
bepalingen omtrent het vastleggen van een maximumtarief vastgelegd en bepaald dat de opbrengst
van de gemeentelijke bijdrage en vergoeding uitsluitend mag gebruikt worden voor uitgaven in
het kader van de gemeentelijke sanering. Indien de gemeente (of de door de gemeente aangestelde
rioolbeheerder) naast de collectieve sanering eveneens instaat voor de bouw of exploitatie van
individuele waterzuiveringsinstallaties (IBAs) maakt ook deze individuele sanering een integraal
onderdeel uit van de gemeentelijke saneringsverplichting. Decretaal is vastgelegd dat enkel de
IBAs die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afkomstig van woongelegenheden behandelen onder
de noemer individuele sanering kunnen vallen. In het kader van deze individuele sanering kan een
saneringsbijdrage of vergoeding aangerekend worden. Ook hier wordt decretaal een
maximumtarief vastgelegd.
De afspraken en modaliteiten m.b.t. het aanrekenen van een gemeentelijke bijdrage en
vergoeding, moeten in de gemeentelijke saneringsovereenkomst tussen de exploitant van het
openbaar waterdistributienetwerk en de gemeente (of de instantie door de gemeente aangesteld)
worden vastgelegd. Ook de sociale en ecologische vrijstellingen en compensaties die op
gemeentelijk vlak toegekend worden, maken deel uit van het contract.
Waterdienst:
- Publieke inzameling en zuivering van afvalwater (gemeentelijk niveau)
Juridische basis:
De gemeentelijke saneringsverplichting en de doorrekening van de kosten via de gemeentelijke
saneringsbijdrage/-vergoeding is in het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending ingevoegd via het decreet van 24/12/2004 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2005 (Hfdst. XIII: reorganisatie van de watersector) (BS
31/12/2004), zoals laatst gewijzigd via het decreet van 21/12/2012 houdende de bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2013 (B.S. 31/12/2013).
Kostenaanrekening van de publieke inzameling en zuivering van afvalwater op
gemeentelijk niveau afgestemd op de inzichten inzake de toe te rekenen kosten
Doelstelling
aan de gebruikssectoren; het gaat hierbij over een redelijke bijdrage vanuit de
gebruikssectoren.
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Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
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Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

2 - Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalbeginsel
Kostenaanrekening van de publieke inzameling en zuivering van
afvalwater op gemeentelijk niveau 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

