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Afvalwater  -  Saneringsbijdrage

De watermaatschappijen staan niet enkel in voor de productie en de levering van 
drinkwater, maar zijn ook verantwoordelijk voor de opvang, het transport en de zuivering 
van het afvalwater afkomstig van hun klanten. Dit laatste is de zogenaamde 
saneringsplicht die op de watermaatschappijen rust. Om deze plicht te vervullen, kunnen 
de watermaatschappijen een contract afsluiten met Aquafin en met de lokale besturen. 

In het Vlaamse gewest hebben alle watermaatschappijen een contract met Aquafin 
gesloten met het oog op het gebruik van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. 
Aquafin factureert op haar beurt de kosten aan de watermaatschappijen. Om te voldoen 
aan de saneringsplicht van het afvalwater dat via de openbare riolen en grachten en 
wordt ingezameld, kan de watermaatschappij een contract sluiten met de gemeente.

Aan gezinnen en bedrijven wordt een saneringsbijdrage aangerekend voor de afvoer van 
afval- en regenwater enerzijds, de zogenaamde gemeentelijke saneringsbijdrage, en voor 
de zuivering van afvalwater anderzijds, de bovengemeentelijke bijdrage. Beide delen van 
de saneringsbijdrage worden gefactureerd en geïnd door de drinkwatermaatschappijen.

1. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) brengt als economisch toezichthouder de 
organisatie, de financiering en de kostenefficiëntie van het rioolbeheer en de 
waterzuivering in kaart en houdt er toezicht op. Concreet wordt onder meer 
economisch toezicht gehouden op de gemeentelijke en bovengemeentelijk sanering, 
met inbegrip van de correcte kostentoerekening. Zo staat te lezen op de website van 
de VMM. 

a) Welke houding neemt de minister aan ten aanzien van de idee dat de VMM als 
economisch toezichthouder er tevens op toeziet dat de saneringsbijdrage ook 
effectief besteed wordt aan de zuivering van het afvalwater? 

b) Acht de minister het opportuun om de saneringsbijdrage, die in haar naam al het 
doel weerspiegelt, te koppelen aan een concrete uitgave of met andere woorden 
te oormerken, d.w.z. dat de opbrengsten ingezet worden voor een bepaald 
milieudoeleind, in dit geval de sanering van het afvalwater?  

2. Gemeenten of intergemeentelijke entiteiten die optreden als rioolbeheerder zijn 
verplicht om te rapporteren over gemeentelijke sanering. Sinds 2012 is deze online 
rapportering verplicht.

a) Hoeveel gemeenten of intergemeentelijke entiteiten dienden hun rapportering 
tijdig in? Graag een overzicht uitgedrukt in absoluut aantal, alsook in aandeel 



van het totaalaantal rapporteringsplichtigen en dit voor 2012, 2013, 2014 en 
2015. 

b) Welk gevolg of welke sanctie kan de gemeente/intergemeentelijke entiteit 
verwachten bij het niet tijdig rapporteren? 

c) Hoeveel gemeenten of intergemeentelijke entiteiten voldeden niet aan hun 
saneringsplicht? Graag een overzicht uitgedrukt in absoluut aantal als in aandeel 
van het totaal aantal saneringsplichtige gemeenten/intergemeentelijke entiteiten 
en dit voor 2012, 2013, 2014 en 2015. 

d) Welk gevolg of welke sanctie kan de gemeente/intergemeentelijke entiteit 
verwachten bij niet afdoende sanering van het afvalwater? 



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 230 van 16 december 2015
van MARTINE TAELMAN

1. a) Via de omzendbrief betreffende de aanwending van de gemeentelijke 
saneringsbijdrage en –vergoeding van 20 december 2013 is verduidelijkt welke 
investerings- en onderhoudsuitgaven mogen gefinancierd worden met de inkomsten 
uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding. Daarin werd aan de 
economisch toezichthouder opdracht gegeven om de toewijzing van de uitgaven 
zoals beschreven in de omzendbrief op te volgen. De VMM vult deze taak adequaat 
in. 

b) Het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending (Drinkwaterdecreet) bepaalt dat de gemeentelijke saneringsbijdrage en 
–vergoeding bestemd zijn voor de financiering van respectievelijk de gemeentelijke 
en bovengemeentelijke saneringsverplichting. Dit werd in de recente aanpassing 
van het Drinkwaterdecreet van 11 december 2015 bevestigd voor de gemeentelijke 
sanering en daarnaast werd deze bepaling expliciet opgenomen voor de 
bovengemeentelijke sanering.

2. a) In de onderstaande tabel vindt u het gevraagde overzicht. Voor 2015 moet nog 
geen rapportering ingediend zijn.

2011 2012 2013 2014

Aantal in te dienen rapporteringen 215 211 211 209

Aantal ingediende rapporteringen 196 187 209 203

Aandeel ingediende t.o.v. in te 
dienen rapporteringen 91% 89% 99% 97%

b) Tot nu toe werden er geen sanctionerende maatregelen voorzien ten overstaan van 
de rioolbeheerders die niet rapporteren.

c) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal toetredings- of 
saneringscontracten dat de VMM ontvangen heeft. Voor 3 gemeenten heeft de VMM 
geen volledig en ondertekend contract ontvangen.

2012 2013 2014 2015
Aantal toetredings- of 

saneringscontracten 305 305 305 305

Aandeel toetredings- of 
sanerings-contracten t.o.v. 
308 gemeenten

99% 99% 99% 99%

d) Tot nu toe werden er geen sanctionerende maatregelen voorzien ten overstaan van 
de watermaatschappijen die geen toetredings- of saneringscontract voor alle 
gemeenten binnen hun werkingsgebied voorlegden.
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