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V oor rioolbeheer is er veel geld nodig, 
zowel voor het bestaande stelsel (on-

derzoek, herstel, renovatie, vervanging en 
optimalisatie) als voor de uitbreiding er-
van (aanleg ontbrekende riolen en IBA’s). 
De rioolbeheerders willen de komende ja-
ren de omschakeling maken van curatief 
onderhoud (als er problemen aan het licht 
komen) naar preventief onderhoud op ba-
sis van een onderhoudsplan. De inventa-
risatie van het rioolstelsel is volop bezig 
en zal hiervoor de basis vormen. 
De voorzieningen voor vervangingsinves-
teringen in de financiële planning van de 
rioolbeheerders schommelen tussen 1 en 
2% van de vervangwaarde van het rioolnet. 
Dit staat voor een vervangtermijn van het 
rioolstelsel tussen vijftig en honderd jaar.

Voor een schatting van de uitbreidingsin-
vesteringen zijn er de zoneringsplannen 
en werkt men aan de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen (GUP’s). De zone-
ringsplannen voor uw gemeente vindt 
u op geoloket.vmm.be/zonering. In de 
GUP’s wil de Vlaamse overheid in over-
leg met de gemeenten en rioolbeheerders 
meer gedetailleerd vastleggen wat de pri-
oritaire doelstellingen zijn en binnen wel-
ke timing die gehaald moeten worden. 

Financiële planning
De rioolbeheerders proberen korte- en 
langetermijnplanning op elkaar af te 
stemmen. De kortetermijnplanning be-
schrijft in detail welke projecten ze de 
eerstkomende jaren kunnen uitvoeren. 

Riolering,�dat�is�wellicht�het�grootste�gemeentelijke�bouwkundige�patrimonium.�Er�zijn�

nog�veel�missing�links�in�het�stelsel�en�de�bestaande�riolen�behoeven�onderhoud,�tijdige�

vervanging�en�optimalisatie.�Hoe�beginnen�we�daaraan,�welke�financiering�zetten�we�

hiervoor�opzij?�Lokaal�vroeg�de�mening�van�verschillende�rioolbeheerders:�Aquafin,�het�

gemeentelijke�waterbedrijf�Knokke-Heist,�Infrax,�IWVA,�Pidpa,�Riobra,�TMVW,�Vivaqua�

en�VMW.���cHriSTOPHE	cLAEYS	
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Deze zijn dikwijls gekoppeld aan inves-
teringswensen van de gemeenten (aan-
leg van straten of dorpskernvernieuwing) 
en aan bovengemeentelijke initiatieven 
(gewestwegen, Aquafin). De planning op 
lange termijn moet leiden tot het behalen 
van de algemene doelstellingen. De riool-
beheerders definiëren deze voorlopig zelf 
of wachten op de verdere uitwerking van 
de GUP’s. 
Vivaqua en Pidpa wachten met de opmaak 
van een planning op lange termijn tot de 
doelstellingen duidelijker geformuleerd 
zijn in de GUP’s. Nu gaan ze vooral mee 
met de investeringswensen van de ge-
meenten. Het waterbedrijf Knokke-Heist 
gaat ervan uit dat drukrioleringsprojec-
ten en IBA’s minder prioritair zijn, maar 
wacht ook voor de rest af met de opmaak 
van een langetermijnplanning. IWVA 
stelt dat de rioolsubsidies sterk sturend 
zijn. Met het vooruitzicht van subsidies en 
de aanvulling van de saneringsopbreng-
sten van de drinkwaterfactuur zijn de 
gemeenten bereid zelf een extra budget-
taire inspanning te leveren. Infrax streeft 
maximale synergie met gemeentelijke in-
vesteringen na (laagst mogelijke maat-
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schappelijke kost). Voor de investeringen 
wordt deels een beroep gedaan op exter-
ne financiering. Voor alle subsidieerbare 
projecten is dit de gewestelijke rioolsub-
sidie of een gelijkwaardige inbreng uit de 
gemeentelijke begroting. Pidpa past dit 
principe ook toe.
TMVW stelt, op basis van de huidige fi-
nancieringsmogelijkheden en in afwach-
ting van de GUP’s, een collectieve doel-
stelling voor haar werkingsgebied voorop 
en een minimale doelstelling op indivi-
dueel gemeentelijk niveau. Verschillende 
gemeenten zullen nog moeten bijpassen 

uit hun algemene middelen als ze deze 
doelstelling willen halen. TMVW stelt 
ook vast dat verschillende gemeenten in 
haar werkingsgebied het moeilijk krijgen 
om de rioolprojecten te volgen voor het 
aandeel opwaardering van de weg. VMW 
en Aquafin bekijken in hun financiële 
plannen voor de individuele gemeenten 
welke doelstelling ze kunnen realiseren 
met de huidige saneringsinkomsten uit 
de drinkwaterfactuur en met ondersteu-
ning door de middelen van de Vlaamse 
overheid. Riobra neemt in haar financiële 
planning aan dat vervangingsinvesterin-
gen en de oplossing van hydraulische pro-
blemen volledig gedragen worden door de 
saneringsbijdrage (niet gesubsidieerd). 
Voor projecten met een ecologische doel-
stelling (zoals het aantal op de riolering 
aangesloten inwoners verhogen of ver-
harde oppervlaktes afkoppelen) rekenen 
ze op subsidies van het Vlaamse Gewest 
of van de gemeenten. 

Uit de schattingen van de verschillende 
rioolbeheerders blijkt dat met de huidige 
middelen (saneringsbijdrage en sane-
ringsvergoeding, subsidies en extra bij-
dragen dank zij het Lokaal Pact) al f link 
geïnvesteerd kan worden. Maar een hon-
derd procent zuiveringsgraad tegen 2027 
zal globaal genomen niet haalbaar zijn, 
rekening houdend met de kosten voor een 
degelijke exploitatie van het bestaande ri-
oolnet en zonder nog te spreken van grote 

optimalisaties in dat bestaande rioolnet. 
De resultaten zijn afhankelijk van aan-
names die verschillen van rioolbeheerder 
tot rioolbeheerder. We denken daarbij aan 
de schatting van de exploitatiekosten, de 
middelen voor vervangingsinvesteringen 
of het percentage van de rioolprojecten 
die subsidies zullen krijgen. Behalve deze 
schattingen heeft ook de toestand van de 
riolering, de concentratie van bebouwing 
en de financiële draagkracht van de ge-
meenten een impact. 

Een belangrijke stap voor iedereen is de 
efficiëntere aanwending van de midde-
len die er nu al zijn. De doorlooptijd van 
de projecten moet omlaag en we moeten 

ervoor zorgen dat de gemeenten het in-
vesteringsritme kunnen blijven volgen. 
De doorlooptijd is onder andere afhanke-
lijk van allerhande procedures die samen-
gaan met investeringsprojecten. Zie ook 
de verschillende nota’s en debatten over 
het versnellen van maatschappelijke in-
vesteringsprojecten. Ook de afstemming 
en optimalisatie van subsidieprocedures 
is nodig. 
Sommige rioolbeheerders waarschuwen 
bij een forse verhoging van het investe-
ringsritme voor een oververhitting van 
de markt en een verzadiging door te veel 
hinder: ‘Laten we eerst en vooral de mid-
delen die er nu al zijn efficiënt aanwen-
den.’ Andere beheerders stellen: ‘Als er 
een duidelijk en continu engagement is 
voor een verhoging van de investeringen, 
dan zal de markt zich geleidelijk aan wel 
aanpassen.’

De Vlaamse overheid financiert ongeveer 
veertig procent van de kosten voor het bo-
vengemeentelijke afvalwaternetwerk uit 
eigen middelen en wil dat de gemeenten 
ook nog een deel uit hun algemene mid-
delen financieren voor de gemeentelijke 
riolen. Verschillende gemeenten besteden 
een aanzienlijk deel van hun algemene 
middelen aan rioolprojecten. Anderzijds 
zien de rioolbeheerders dat gemeenten 
moeilijk over te halen zijn om algemene 
middelen aan te wenden. De financiële 
draagkracht van sommige gemeenten is 
ook erg klein. Verschillende rioolbeheer-
ders streven ernaar om autofinancierend 
te worden.
Kan de saneringsbijdrage op de drink-
waterfactuur nog stijgen? Een verhoging 
van de drinkwaterfactuur zorgt voor een 
daling van het verbruik. Ook sociaaleco-
nomisch gezien zijn er grenzen aan de 
drinkwaterprijs. Anderzijds doorstaat 
de huidige drinkwaterprijs nog de toets 
met onze buurlanden. 
Het staat voor alle beheerders buiten kijf 
dat regenwater een groot aandeel van de 
kosten van het rioolbeheer uitmaakt. Als 
men hiervoor een financieringssysteem 
wil uitwerken, dan zal men de uitgaven 
voor opvolging en inning moeten afwe-
gen tegen de inkomsten. 
Tot slot wordt ook het gebruik van een 
vast tarief zoals op de drinkwaterfactuur 
vermeld. Een groot deel van de kosten 
voor de aanleg van de infrastructuur zijn 
immers vaste kosten.

Rioolsubsidies moeilijk in te plannen
De rioolsubsidies van het Vlaamse Ge-
west werden van een basisbudget van 
66 miljoen euro per jaar sinds 2000 op-
getrokken tot 116 miljoen euro in 2009. 
Voor het begrotingsjaar 2010 daalde het 
budget tot 110 miljoen euro. Daarnaast 
is er nog voor 700 miljoen euro aan ge-
meentelijke rioleringsprojecten die in het 

Een�belangrijke�stap�voor�iedereen�is�het�verlagen��

van�de�doorlooptijd�van�projecten.

Verschillende	gemeenten	besteden	een	aanzienlijk	
deel	van	hun	algemene	middelen	aan	rioolprojecten.

De gemeentelijke rioolbeheerders in dit artikel
Aquafin = Vlaamse waterzuiveraar
Infrax = netbedrijf voor aardgas, elektriciteit, kabeltv en riolering
IWVA = Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht
Pidpa = Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen
Riobra = Intercommunale voor riolering Vlaams-Brabant
TMVW = Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterzuivering
Vivaqua = bedrijf voor waterproductie en -distributie, en voor sanering van rioolwater
VMW = Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
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kader van het Lokaal Pact aan Aquafin 
worden opgedragen. Zowel voor het Lo-
kaal Pact als voor het rioolsubsidiebesluit 
melden praktisch alle rioolbeheerders 
dat de grote onzekerheid over het ver-
krijgen van de middelen de planning erg 
bemoeilijkt. Door de vele aanvragen zijn 
de vastleggingskredieten voor 2010 nu al 
opgebruikt en worden de projecten door-
geschoven naar de kwartaalprogramma’s 
van 2011. De Vlaamse overheid ziet de  
rioolsubsidies als een gunst, niet als een 
zekerheid. Toch wachten gemeenten en 
rioolbeheerders op subsidies, waardoor 
het systeem remmend werkt op investe-
ringsprojecten. Het huidige subsidiesys-
teem bevat ook geen incentives om zo 
goedkoop mogelijk te werken. Een ze-
kerder verdeelsleutel gekoppeld aan een 
resultaatsverbintenis op hoofdlijnen zou 
soelaas kunnen bieden. 

Gescheiden stelsel
Het subsidiesysteem bevoordeelt ook in 
sterke mate de aanleg van volledig ge-
scheiden stelsels, zelfs meer dan de aan-
leg van optimaal gescheiden stelsels. Is 
de aanleg van gescheiden stelsels in alle 
omstandigheden aangewezen? Bekijken 
we de doelstellingen hieromtrent niet 
beter gebiedsgericht? De rioolbeheerders 

kijken reikhalzend uit naar de vertaling 
van de studies die de VMM hierover liet 
opmaken en naar de regeling die hierover 
in het kader van de GUP’s verder uitge-
werkt zal worden. 

Duidelijke doelstellingen en dito financiering
De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt 
een goede toestand van de waterlichamen 
tegen 2015 met mogelijk uitstel van twee 
keer zes jaar tot 2027. De maatregelen om 
deze goede toestand te realiseren worden 
opgesomd in het maatregelenprogram-
ma van de stroomgebiedbeheersplannen. 
Daarin staat een uitgebreide reeks maat-
regelen voor landbouw, industrie, water-
bodems en de hydromorfologie van de 
waterlopen. De aanleg en optimalisatie 
van gemeentelijke riolen is een van de vele 
maatregelen. Projecten die geprogram-
meerd staan op de gemeentelijke subsi-
dieprogramma’s tot en met 2008 moeten 
tegen 2015 uitgevoerd worden. Zij zijn im-
mers opgenomen als basismaatregel of 
aanvullende maatregel in de stroomge-
biedbeheersplannen. De volledige reali-
satie van alle projecten uit de GUP’s en de 
verdere ontwikkeling van de saneringsin-
frastructuur in het buitengebied door de 
aanleg van IBA’s zijn opgenomen in een 
lijst van aanvullende maatregelen waar-

van verwacht wordt dat ze nodig zullen 
zijn om de goede toestand van de waterli-
chamen te halen. Ze zijn niet opgenomen 
in de eerste stroomgebiedbeheersplannen 
omdat men onder meer de prioritering en 
het effect van deze maatregelen verder wil 
onderzoeken. Naast bovenstaande bepa-
lingen in het maatregelenprogramma 
staat in Vlarem II dat de sanering van het 
collectief te optimaliseren buitengebied 
gebeurt door middel van een gescheiden 
stelsel en binnen de timing zoals die in 
het uitvoeringsplan (GUP) is bepaald. Bij 
aanleg en heraanleg van een openbare 
riolering, ongeacht het gebied, is een ge-
scheiden stelsel verplicht, tenzij anders 
bepaald is in het uitvoeringsplan.

Duidelijke globale doelstellingen en keu-
zes in die doelstellingen moet de Vlaamse 
overheid nog verder uitwerken. Ook een 
globale langetermijnvisie op de financie-
ring van het rioolbeheer is hoogst nood-
zakelijk. Die moet rekening houden met 
de doelstellingen, maar ook met de re-
delijke bijdrage vanuit alle sectoren. De 
VMM afdeling economisch toezicht wil 
hierover dit najaar een overleg beginnen.

Christophe Claeys is VVSG-stafmedewerker 
waterbeleid

Prognoses van de Vlaamse 
Milieumaatschappij

In haar rapport Financiering noodzakelijke sane-
ringsinfrastructuur op gemeentelijk vlak van 2010 
bekijkt de VMM enkele financiële scenario’s 
voor de verdere ontwikkeling en het beheer 
van het gemeentelijke rioolstelsel. Een van 
de scenario’s gaat uit van de veronderstelling 
dat het volledige rioolstelsel en de IBA’s wor-
den aangelegd tegen 2027, dat de gemiddelde 
levensduur van rioleringen 75 jaar bedraagt 
en dat de exploitatiekosten 0,7% van de ver-
vangingswaarde van het rioolstelsel belopen. 
Als daar de inkomsten uit een maximaal inge-
stelde gemeentelijke saneringsbijdrage op de 
drinkwaterfactuur (1,2222 euro/m³ in 2009), 
uit de gewestelijke rioolsubsidies (117 miljoen 
euro/jaar) en uit het Lokaal Pact (7 x 100 mil-
joen euro) tegenover worden gesteld, kan ge-
concludeerd worden dat er belangrijke finan-
ciële tekorten zullen optreden. Elke gemeente 
ontving van de VMM een rekeninstrument om 
de kosten voor rioolbeheer te begroten. 
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