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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 106
van JAN PEUMANS
datum: 23 oktober 2014

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Rioleringsnetwerk  -  Kwaliteit

Op 1 april 2014 kondigde VLARIO, het overlegplatform voor riolen en 
afvalwaterzuivering, aan dat maar liefst 20 % procent van ons rioleringsnetwerk lekken 
vertoont. In absolute cijfers wil dit zeggen dat er 6000 km rioleringsnetwerk onderhevig 
is aan mankementen.

Men stelt vooral breuken, obstakels of soms volledige instortingen vast. Heel wat 
rioleringen kunnen bijgevolg een grote toevloed van water niet meer aan? en dit met de 
nodige overstromingen of bodemvervuiling tot gevolg.

Als reactie op VLARIO kondigde de minister aan dat het budget voor riolen de voorbije 
jaren al met een kwart is verhoogd, tot 130 miljoen euro.

De oorzaken van het probleem zijn enerzijds te zoeken in een gebrekkig onderhoud en 
anderzijds in het steeds meer gebruiken van minderwaardig materiaal om rioleringen 
aan te leggen.

1. Op welke manier zal de minister in de toekomst pro-actief op zoek gaan naar 
oplossingen wat betreft de gebrekkige kwaliteit van de Vlaamse rioleringen?

2. Kan de minister een overzicht geven van de aantallen vastgestelde schade bij 
rioleringen in de periode 2009-2014? Graag uitgesplitst per provincie en per soort 
schade.

3. Wat is de verhouding tussen de gevallen dat een gebrek/schadegeval via reparatie 
wordt opgelost, en die gevallen waarin geopteerd wordt om het netwerk volledig te 
vernieuwen? Hoe verhoudt dit zich over de jaren voor de periode 2009-2014?

4. Kan de minister een overzicht geven van de kosten van de reparaties, per provincie 
voor de periode 2009-2014?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 106 van 23 oktober 2014
van JAN PEUMANS

1. Inzake de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur zet ik reeds jaren in 
op de responsabilisering van de (boven)gemeentelijke rioolbeheerder. Om de 
rioolbeheerders hierbij te ondersteunen werd in de code van goede praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen een model beschreven 
dat de kwaliteit van het rioleringssysteem in kaart brengt. Op basis van deze 
gegevens kan de rioolbeheerder dan een actieplan opstellen om de kwaliteit van het 
stelsel te behouden en te verbeteren.
In overleg met de sector wordt binnen de structuur van de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid de code continu geactualiseerd en bijgesteld in functie van 
nieuwe inzichten. Ik zal deze werkwijze ook in de toekomst blijven verder zetten.

2-4.De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor zijn infrastructuur. Er is geen rapportering 
voorzien inzake vastgestelde schadegevallen, de wijze van herstelling en de daaraan 
gekoppelde kosten ten aanzien van de ecologische en de economische 
toezichthouder. De gevraagde overzichten zijn dan ook niet ter beschikking.
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