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winning gebruikt voor het berekenen van de 
heffing.

 Het is van belang dat de heffingsplichtige 
voldoende stavende stukken (hoeveelheid 
opgepompt water volgens debietmeter, boven-
vermelde oppervlaktes van vijver en erin afwa-
terende serres) bij het heffingsformulier voegt.

Vraag nr. 245
van 26 januari 2005
van mevrouw HILDE CREVITS

(Boven)gemeentelijke waterzuivering   –   Afbake-
ning

De drinkwatermaatschappijen voldoen aan hun 
saneringsplicht door contracten af  te sluiten, met 
de verantwoordelijke instanties of  de entiteit die 
uitvoering geeft aan deze bevoegdheid, over de 
afbakening van de bovengemeentelijke en gemeen-
telijke waterzuivering.

De bovengemeentelijke saneringsplicht wordt vast-
gelegd in een overeenkomst tussen de exploitant en 
de instantie die door de Vlaamse Regering belast 
is met de afvalwatersanering, namelijk de NV 
Aquafin.

De uitvoering van de gemeentelijke saneringsver-
plichting wordt vastgelegd in een overeenkomst die 
de waterdistributiemaatschappijen afsluiten met 
de gemeente, gemeentebedrijf, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, intercommunale of  – na 
marktbevraging – een door de gemeente aange-
stelde entiteit.

De afbakening van de verschillende zuiveringszo-
nes, met name de definiëring van het overname-
punt waar de gemeentelijke saneringsverplichting 
overgaat in een bovengemeentelijke saneringsver-
plichting of omgekeerd, is tot op heden nog steeds 
niet gebeurd.

1. Wie definieert het overnamepunt voor de afba-
kening van de verschillende zuiveringszones ?

2. Heeft de minister reeds zicht op de criteria die 
voor de afbakening in acht worden genomen ? 
Zo ja, welke zijn die criteria ?

 Zo neen, op welke termijn worden ze vastgelegd?

3. Wordt er hierover een overleg georganiseerd 
met de gemeenten ?

Antwoord

1. Indien we spreken over de afbakening van de 
verantwoordelijkheden moeten we steeds ver-
trekken van het driesporenbeleid waarbij zowel 
de burger, de gemeenten als het gewest verant-
woordelijkheden krijgen toebedeeld op het vlak 
van de sanering van afvalwater. De sanerings-
plicht van de burger is beperkt tot de bouw 
van een individuele waterzuiveringsinstallatie 
in die gebieden waar geen riolering aanwezig is 
of  geen verdere sanering gepland is op korte 
termijn. In de huidige milieuwetgeving wordt 
het grondgebied daarom opgedeeld in zuive-
ringszones A, B en C en de zone oppervlak-
tewater. Aangezien deze zone-indeling, wegens 
het afhankelijk zijn van de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke investeringsprogramma’s, 
een dynamisch karakter vertoont, werd in 
het verleden reeds beslist tot de opmaak 
van nieuwe zoneringsplannen. De opmaak 
van zoneringsplannen gebeurt op basis van 
een door de NV Aquafin ontwikkelde metho-
diek die gebaseerd is op een economische ver-
gelijking van de verschillende saneringswijzen. 
Deze zoneringsplannen zullen het grondgebied 
opdelen in een aantal zuiveringszones die weer-
geven waar een collectieve zuivering aanwezig 
is of  wordt gepland en waar het noodzakelijk 
is om in een individuele zuivering te voorzien. 
De zoneringsplannen leggen op deze wijze 
duidelijk vast waar de burger verantwoorde-
lijk is. Voor de collectieve zuivering wordt nog 
geen uitspraak gedaan over de wijze waarop 
deze zuivering tot stand zal komen, aanslui-
ting op een grootschalige of  een kleinschalige 
waterzuiveringsinstallatie, of  over wie deze 
moet uitvoeren, de gemeente of  het gewest. 
Om te bepalen wie in het buitengebied, zijnde 
het gebied dat nog niet is aangesloten op een 
waterzuiveringsinstallatie, verantwoordelijk 
is voor de uitbouw van de collectieve zuive-
ring werd door VMM, in samenspraak met 
WSG en Aminal, afdeling Water, het omslag-
punt tussen gewest en gemeente vastgelegd 
(VMM: Vlaamse Milieumaatschappij; VVSG: 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten; 
Aminal:Administratie Milieu-, Natuur-, Land- 
en Waterbeheer – red.) .
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2. Voor de bepaling van het omslagpunt in het 
buitengebied werd uitgegaan van de volgende 
principes :

– de functie van de leiding is bepalend 
voor haar  statuut .  Inzamelen is  een 
gemeentelijke opdracht, transporteren is een 
gewestelijke opdracht;

– het overnamepunt geeft aan waar inza-
meling begint en transport eindigt. Het 
overnamepunt is het punt waar de trans-
portleiding effectief  begint terwijl het 
omslagpunt het punt is waar een minimum 
aan in te zamelen vuilvracht is bereikt;

– een evenwichtige aanpak afhankelijk van 
het inwonersaantal, het aandeel verspreide 
bebouwing en met respect voor de reeds 
gedane investeringen;

– het omslagpunt is gelijk in geval van verder 
transport dan wel lokale zuivering;

– een aaneengesloten bovengemeentelijk net-
werk wordt gerealiseerd.

 Op bas is  van deze  pr inc ipes  werd per 
gemeente een omslagpunt gedefinieerd. Dit

 omslagpunt varieert tussen 100 IE en 2.000 IE 
(inwonersequivalent – red.). Als basis voor het 
bepalen van het overnamepunt wordt vertrok-
ken van de zoneringsplannen waarop reeds de 
grens tussen collectieve en individuele zuivering 
is vastgelegd.

 Voor de bepaling van het omslagpunt in het 
gebied waar momenteel reeds riolering aan-
wezig is en de vuilvracht wordt gesaneerd, 
zijn momenteel nog geen criteria vastgelegd. 
De principes die aan de basis hiervan zullen 
liggen, worden in de eerste helft van dit jaar 
vastgelegd. In deze gebieden betreft het een 
overdracht van reeds aangelegde infrastruc-
tuur.

3. De zoneringsplannen waarin de grens tussen 
collectieve en individuele zuivering wordt vast-
gelegd, worden in de loop van 2005 voor alle 
gemeenten opgemaakt. Op deze kaarten zal, 
in het kader van het overleg bij de voorstel-
ling ervan, eveneens het ovemamepunt in het 

buitengebied worden voorgesteld. Op deze 
manier is de gemeente geïnformeerd over de 
financiële impact van de door haar te maken 
keuzes omtrent het zoneringsplan. 

 Ook over een eventuele overdracht van infra-
structuur zal een overleg met de gemeenten 
georganiseerd worden. Dit overleg kan, van-
wege de afhankelijkheid van het goedgekeurde 
zoneringsplan, maar plaatsvinden nadat de 
zoneringsplannen en de daarbijhorende schei-
dingslijn werden goedgekeurd.

Vraag nr. 246
van 26 januari 2005
van mevrouw HILDE CREVITS

Hydronautstudies   –   Subsidiëring

In de begroting worden budgetten vrijgemaakt om 
gemeenten toe te laten hun kennis betreffende hun 
gemeentelijk rioleringsstelsel uit te bouwen via de 
opmaak van hydronautstudies.

Deze extra middelen komen er wegens de te 
beperkte kennis bij de meeste gemeenten van de 
bestaande rioleringsstelsels. Effectieve en efficiënte 
investeringen vereisen immers deze kennis.

1. Worden deze subsidies aan alle gemeenten toe-
gekend ? Indien niet, aan welke categorieën dan 
wel ?

 Welke zijn de modaliteiten voor de toekenning 
van subsidies aan gemeenten voor de opmaak 
van hydronautstudies ?

2. Wordt bij het bepalen van de modaliteiten reke-
ning gehouden met de landelijke gemeenten die 
financieel minder sterk staan en over minder 
middelen beschikken ?

3. Plant de minister een vervolg van dit project 
mocht het succesvol zijn ?

Antwoord

1. Op vrijdag 17 september 2004 heeft de Vlaamse 
Regering zich akkoord verklaard met een plan 
van aanpak om de watersector ingrijpend 
te  hervormen. Hierin wordt uitvoering 


