
– 1 persoon : BIS-cursus Nederlands voor an-
derstaligen (4 uur per week begeleid door
sociale begeleider).

(T&O : Training & Opleiding ; BIS : Begeleid In-
dividueel Studeren  –  red.).

Naast de externe opleidingen die aan de kandi-
daten worden geboden, worden ze intern te-
werkgesteld in T-Interim-kantoren gedurende
de periodes dat ze niet tewerkgesteld worden
bij een gebruiker. Tijdens deze periodes worden
interne trainingen aangeboden inzake arbeids-
attitude, sociale vaardigheden en sollicitatie.
Elke invoeguitzendkracht krijgt dus bijkomen-
de vorming en opleiding.

Vraag nr. 28
van 14 december 2001
van de heer JOHAN SAUWENS

Vlaamse CAO's  –  Decretaal kader

Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat "een
Vlaams decretaal kader zal worden uitgewerkt dat
het mogelijk maakt om afspraken tussen de sociale
partners algemeen bindend te verklaren zodat voor
de Vlaamse bevoegdheden Vlaamse sociale ak-
koorden kunnen worden afgesloten".

In de recente Beleidsbrief Werkgelegenheid, Be-
leidsprioriteiten 2001-2002, is hierover niets meer
terug te vinden (Stuk 904 (2001-2002)  –  Nr. 1  –
red.).

Hoever staat men met de realisatie van die intentie
uit het Vlaams regeerakkoord ?

Antwoord

De Vlaamse regering heeft op 16 februari 2001
haar principiële goedkeuring gehecht aan het voor-
ontwerp van decreet houdende de algemeenver-
bindendverklaring van akkoorden tussen werkge-
vers- en werknemersorganisaties betreffende ge-
west- en gemeenschapsaangelegenheden.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
verleende op 21 maart 2001 een verdeeld advies
omtrent dit voorontwerp. Het advies van de Raad
van State werd op 4 april 2001 gevraagd. Deze ad-
viesaanvraag werd op 5 april 2001 ingeschreven op
de rol van de afdeling Wetgeving.

Tot op heden is er door de Raad van State nog
geen advies uitgebracht. Volgens inlichtingen inge-
wonnen bij deze Raad zou het advies de Vlaamse
regering uiterlijk einde januari 2002 bereiken.

Vraag nr. 52
van 6 november 2001
van de heer JOHAN DE ROO

Zonevreemde woningen  –  Individuele waterzuive-
ring

De aanleg van rioleringen in het buitengebied kost
heel wat geld. Volgens de ramingen van Aquafin in
het ergste geval tot 1 miljoen frank per woonst.

30 % van de woningen in Vlaanderen ligt echter in
buitengebied. Als er geen mogelijkheid bestaat om
aan te sluiten op de riolering, dan heb je een indivi-
duele installatie nodig.

Is er voor de inwoners van het buitengebied die te-
vens zonevreemd wonen, uitstel van plaatsing van
een individuele waterzuiveringsinstallatie tot de
ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn gerealiseerd ?

Antwoord

Vlarem II en de code van goede praktijk maken
voor de lozing van huishoudelijk afvalwater in de
zuiveringszone C en in oppervlaktewater een on-
derscheid tussen bestaande lozingen en nieuwe lo-
zingen.

Voor de bestaande lozingen (lozingen van vóór
1/8/1995) wordt gesteld dat deze voldoen aan de
normen indien het afvalwater geloosd wordt door
middel van een septische put of een gelijkwaardige
voorbehandelingsinstallatie. Nieuwe lozingen moe-
ten onmiddellijk aan de voorwaarden voor lozing
in oppervlaktewater voldoen. Dit kan via een indi-
viduele behandelingsinstallatie van afvalwater
(IBA). In ieder geval wordt er voor nieuwe lozin-
gen niet a priori van uitgegaan dat het afvalwater
voldoet aan de normen indien het geloosd wordt
via een septische put.

Bij bovenvermelde regeling dient wel een kantte-
kening gemaakt te worden. Vlarem bepaalt dat wie
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huishoudelijk afvalwater rechtstreeks loost in op-
pervlaktewater, dat eerst dient te melden via de
"meldingsprocedure" bij het gemeentebestuur.
Voor lozingen op de riolering dient dit niet te ge-
beuren, ook al mondt deze riolering uit in opper-
vlaktewater. De overgangstermijn die Vlarem be-
paalde, liep tot 1 september 1999. Deze bepaling is
in de praktijk nooit opgevolgd. Aangezien zo goed
als niemand voor die datum een lozing in opper-
vlaktewater gemeld heeft, betekent dit dat juri-
disch gezien praktisch iedereen de facto be-
schouwd wordt als een nieuwe lozing. Dit impli-
ceert dat iedereen die huishoudelijk afvalwater op
oppervlaktewater loost, in principe over een IBA
moet beschikken.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat, gezien de
complexiteit van de problematiek alsook de gevol-
gen van de geldende wetgeving, een aanpassing
nodig is.

Voor zonevreemde woningen waarvoor een indivi-
duele zuiveringsinstallatie verplicht is, geldt er geen
uitstel van plaatsing. Er is als dusdanig ook niet in
uitstel voorzien in de wetgeving, dus ook niet voor
de zonevreemde woningen. Vlarem maakt immers
abstractie van de ligging op basis van het gewest-
plan, maar houdt enkel rekening met impact van
de lozing.

De regeling betreffende de indeling van de zuive-
ringsgebieden is momenteel dan ook het voorwerp
van een herziening. Hierbij wordt getracht om tot
een meer consistente en ecologisch indeling van de
zuiveringsgebieden te komen. Het is de bedoeling
dat op basis van de masterplanning van Aquafin en
met een fijnafstemming door de gemeenten, geko-
men wordt tot een eenduidige afbakening van de
zuiveringszones. Samenhangend hiermee zal de ge-
meente moeten aangeven welke woningen indivi-
dueel dienen te zuiveren en welke op een centrale
zuivering  –  in de vorm van een RWZI dan wel een
KWZI  –  zullen worden aangesloten (RWZI : ri-
oolwaterzuiveringsinstallatie ; KWZI : kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie  –  red.). Via deze werk-
wijze wordt intrinsiek beoogd dat de gemeente re-
kening houdt met de door haar op te maken ruim-
telijke uitvoeringsplannen.

Vraag nr. 55
van 6 november 2001
van de heer CARL DECALUWE

Gescheiden rioleringsstelsels  –  Stand van zaken

De zuivering van het afvalwater in het Vlaamse ge-
west laat nog steeds te wensen over. Het is een
complexe problematiek, waarvoor een mix van
maatregelen noodzakelijk is om een verbetering te
realiseren.

Veel wordt verwacht van het afkoppelingsbeleid,
zowel door particulieren als door bedrijven. Het
vermengen van regenwater en huishoudelijk afval-
water enerzijds, en van bedrijfsafvalwater en huis-
houdelijk afvalwater anderzijds leidt tot disfuncties
bij de waterzuiveringsinstallaties.

De afkoppeling van regenwater voor particuliere
nieuwbouwwoningen is verplicht en wordt gesubsi-
dieerd in het kader van het milieuconvenant. Het
afkoppelingsbeleid bij de bedrijven blijft voor hevi-
ge discussies zorgen. Vanuit milieuoogpunt is een
afkoppeling van riolering en het bouwen van een
eigen bedrijfswaterzuiveringsinstallatie misschien
te verdedigen, maar vanuit financieel oogpunt is dit
dikwijls zeer moeilijk haalbaar.

1. In welke mate wordt het principe van geschei-
den rioleringsstelsels in het Vlaamse gewest toe-
gepast ? Kan de minister een overzicht geven
per gemeente ?

2. Welke gemeenten namen reeds maatregelen
(subsidies, ...) om de uitbouw van gescheiden
rioleringsstelsels aan te moedigen ?

3. Bestaat er een lijst van bedrijven die hun afval-
water moeten afkoppelen van de rioleringen ?
Zo ja, over welke bedrijven gaat het precies ?

Antwoord

1. Uit de evaluatie van de subsidiëringsprogram-
ma's 1996 tot en met 2000 blijkt dat de aanleg
van gescheiden riolering meer de regel dan de
uitzondering wordt. In 1996 werd nog 30% van
de dossiers als gemengd stelsel aanvaard. In
2000 is dit gedaald tot 5 % van de momenteel
reeds goedgekeurde dossiers.

Het is echter wel zo dat deze cijfers enkel be-
trekking hebben op de dossiers waarvoor ge-
westbijdrage wordt aangevraagd. Deze dossiers
worden volgens de procedure van het subsidie-
besluit van 30 maart 1996, gewijzigd op 23 maart
1999, beoordeeld door de ambtelijke commissie,
die erop toeziet dat de krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid worden gerespec-
teerd.

-979- Vlaams Parlement  –  Vragen en Antwoorden  –  Nr. 10  –  29 maart 2002


