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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Aanrekenen van de bovengemeentelijke bijdrage in het kader van de bovengemeentelijke
saneringsverplichting van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk
Uitvoerige beschrijving
De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk zijn verantwoordelijk voor de sanering
van het geleverde water en hebben i.h.k.v. hun bovengemeentelijke saneringsplicht gezamenlijk
een contract afgesloten met de NV Aquafin.
Wat de bovengemeentelijke saneringsverplichting betreft, verhalen de watermaatschappijen de
kosten voor de uitbouw en het beheer van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur deels die
niet gedekt worden door de algemene werkingstoelage vanuit het Vlaamse Gewest op hun
abonnees via de bovengemeentelijke bijdrage op de integrale waterfactuur.
Het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage is voor wat de kleinverbruikers betreft dezelfde
voor heel Vlaanderen. Voor grootverbruikers wordt een individueel tarief bepaald o.b.v. de door
hen geloosde vuilvracht.
De regelgeving voorziet vrijstellingen en compensaties met betrekking tot de bovengemeentelijke
bijdrage om ecologische en sociale redenen. Zo worden bijvoorbeeld gezinnen die hun afvalwater
zelf zuiveren en voldoen aan de opgelegde voorwaarden vrijgesteld om ecologische redenen.
Bedrijven die conform hun milieu- of lozingsvergunning zelf zuiveren en in oppervlaktewater
lozen (of gelijkgesteld) betalen geen bovengemeentelijke bijdrage. Deze bedrijven dragen immers
zelf de volledige kost voor het zuiveren van hun afvalwater tot de normen vastgelegd in de
vergunning. Zij betalen wel nog een heffing op waterverontreiniging (zie basismaatregel 2_009).
Waterdienst:
- Publieke inzameling en zuivering van afvalwater op bovengemeentelijk niveau.
Juridische basis: De bovengemeentelijke saneringsverplichting en de doorrekening van de kosten
via de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 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. 31/12/2012).
Kostenaanrekening van de publieke inzameling en zuivering van afvalwater op
bovengemeentelijk niveau afgestemd op de inzichten inzake de toe te rekenen
Doelstelling
kosten aan de gebruikssectoren; het gaat hierbij over een redelijke bijdrage
vanuit de gebruikssectoren.
Indicator
Initiatiefnemers
Andere initiatiefnemer

Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere
Alle drinkwatermaatschappijen
initiatiefnemer:
Hangt samen
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 inzameling en zuivering van
afvalwater op bovengemeentelijk niveau afstemmen op nieuwe,
voortschrijdende inzichten inzake de toe te rekenen kosten aan de
gebruikssectoren
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas 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

