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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Aanrekenen van de bovengemeentelijke vergoeding in het kader van het contract voor het
verwerken van bedrijfsafvalwater op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
Uitvoerige beschrijving
Bedrijven die gebruik maken van de collectieve bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
hebben de mogelijkheid om een contract af te sluiten met Aquafin voor de zuivering van hun
afvalwater afkomstig van de eigen waterwinning en voor zover dit niet afkomstig is uit
huishoudelijke activiteiten. Hier vallen ook de bronbemalingen in het kader van bouwkundige
werken onder. Aan die bedrijven rekent Aquafin ter vergoeding van de door haar geleverde dienst
een bovengemeentelijke vergoeding aan. Indien bijkomende acties (investerings- of
exploitatiekosten) nodig zijn om het bedrijfsafvalwater te verwerken op de RWZI, dan worden
deze kosten doorgerekend aan de contractant. Indien afvalwater wordt aangeleverd dat een
positieve invloed heeft op de werking van de collectieve zuiveringsinfrastructuur, kunnen
kortingen verleend worden.
Waterdienst:
- Publieke inzameling en zuivering van afvalwater op bovengemeentelijk niveau.
Juridische basis:
Wet van 26 maart 1971 artikel 32 septies 4 ingevoegd bij artikel 67 van 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.
NVT
Indicator
Initiatiefnemers
Rioolbeheerder : Aquafin NV.
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere
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 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

