
Vraag nr. 92
van 24 januari 2003
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Rioleringsnet  –  Cross border lease

Naar aanleiding van de overstromingen werd re-
centelijk aangekondigd dat de uitbouw van een
ontdubbeld rioleringsnet aangemoedigd zal wor-
den.

Zoals de minister weet, doen steeds meer gemeen-
ten een beroep op de zogenaamde cross border
lease, waarbij het rioleringsnet aan Amerikaanse
bedrijven verkocht wordt.

Vormt dit een beletsel voor de verdere uit- of om-
bouw van het rioleringsnet ?

Antwoord

Steeds meer gemeenten onderzoeken de mogelijk-
heid via een cross border lease operatie hun riole-
ringsnet door te verkopen aan een Amerikaans in-
vesteerder. Alhoewel het rioleringsbeleid als on-
derdeel van het afvalwaterbeleid tot mijn bevoegd-
heid behoort, valt de gehele financiële en juridi-
sche operatie onder de bevoegdheid van collega
Van Grembergen.

Als minister bevoegd voor het waterbeleid (in casu
het afvalwaterbeleid), ben ik wel bezorgd in de
vrijwaring van de gemeentelijke beleidsbevoegd-
heid  –  als onderdeel van de gewestelijke  –  inzake
het aanleggen, renoveren en beheren van riole-
ringsstelsels. Ik heb terzake steeds het standpunt
ingenomen dat dergelijke constructies maar kun-
nen voorzover de lokale overheid de volledige in-
houdelijke zeggingschap behoudt over het riole-
ringsstelsel en voorzover ook de gewestelijke be-
leidsstandpunten bijvoorbeeld inzake scheiding
van afvalwaterstromen blijvend kunnen omgezet
en toegepast worden op gemeentelijk niveau.

Deze handelingsvrijheid voor de gemeente dient
dan ook omwille van de rechtszekerheid ingeschre-
ven te worden in de overeenkomst. Indien echter
zou blijken dat dit niet mogelijk is, dan kan ik na-
tuurlijk niet akkoord gaan met dergelijke construc-
ties.

Aangezien het systeem van cross border lease
enkel een herfinanciering van het rioleringsstelsel
inhoudt, waarbij de gemeenten verder blijven in-
staan voor onderhoud, verbetering en uitbreiding
van het rioleringsnet, doet dit systeem geen af-
breuk aan de mogelijkheid om conform het subsi-

diebesluit van de Vlaamse regering van 01/02/02 in
aanmerking te komen voor het verkrijgen van sub-
sidies.

Mocht evenwel blijken dat  er toch een invloed is
op de beleidsvrijheid inzake het aanleggen van rio-
leringen, dan zal ik het huidige subsidiebesluit her-
bekijken. Ik kan immers enkel maar subsidie geven
aan gemeenten die over voldoende beleidsvrijheid
beschikken om de beleidsprincipes bijvoorbeeld in-
zake scheiding van hemelwater en afvalwater toe
te passen.

Vraag nr. 93
van 24 januari 2003
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Vlaamse administratie  –  Allochtonen en gehandi-
capten

Zie :
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
Vraag nr. 56
van 24 januari 2003
van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen
Blz.1800

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minis-
ter van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd en Ambtenarenzaken.

Vraag nr. 94
van 24 januari 2003
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Kunstwerken in openbare gebouwen  – Stand van
zaken

Zie :
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
Vraag nr. 57
van 24 januari 2003
van mevrouw Riet Van Cleuvenbergen
Blz.1807

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minis-
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