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Informatiefiche van de maatregel  

0020_12 - Verbetering van de inzameling van afvalwater 

Onderwerp Renovatie, uitbreiding, herstel, wederopbouw van de rioolstelsels om de overdracht 
van het afvalwater van de woningen naar de zuiveringsinstallaties te verbeteren 

Motivatie De SPGE heeft een systeem op punt gesteld voor de financiering van de gemeentelijke 
rioleringswerken in collectieve saneringszones door middel van een rioleringscontract 
tussen de gemeente, de OAA (erkende saneringsinstelling), de SPGE en het Waals 
Gewest.   
In deze context prefinancieert de SPGE al het werk en vergoedt ze de aanverwante 
kosten zoals honoraria, geotechnische proeven, gezondheids- en veiligheidscoördinatie 
... wat neerkomt op +- 20% van de kostprijs van de werken. 
De gemeente is vastbesloten om bij te dragen aan de investeringen door 
winstbewijzen zonder stemrecht uit te geven in het kapitaal van de OAA.  Deze 
bijdrage is vastgesteld op 42% (basistarief).  Er kan een modulatie (van 42 tot maximaal 
80%) worden toegepast op basis van de bestaande bewoningsdichtheid langs het 
rioleringsgedeelte. 
De erkende saneringsinstelling treedt op als bouwheer voor het ontwerp en de 
uitvoering van de werken. 
De gemeente blijft verantwoordelijk voor het beheer en het lopende onderhoud 
(beheer van de individuele aansluitingen, het schoonmaken, het spoelen of het 
leegmaken van buffers ...) van de geïnstalleerde riolen. 
Op enkele uitzonderingen na blijven de rioleringswerken gemeentelijke initiatieven, op 
basis van prioriteiten die zijn vastgesteld door de SPGE, in het kader van gemeentelijke 
investeringsprogramma's (GIP) die bestaan uit diverse gemeentelijke werken die 
worden gesubsidieerd door het Waals Gewest. 

Uitvoering De SPGE moet de maximumbedragen die ze kan financieren voor de rioleringswerken 
zodanig vaststellen dat ze aan haar financieel plan voldoet en de stijging van de reële 
kostprijs die eraan is gekoppeld beperken.  
Net zoals bij de saneringswerken zal prioriteit worden gegeven aan de werken in 
waterlichamen die als prioritair zijn gedefinieerd in het kader van de doelstellingen van 
de KRW. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Gemeentelijk investeringsprogramma (GIP) 2013-2016 werken tot in 2018 

2 GIP 2017-2018 werken tot in 2020 

3 GIP 2019-2022 werken tot in 2024 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

- Gemeenten die initiatief nemen voor de werken op het gebied van collectoren en 
‘medefinancierder’. 
- Erkende saneringsinstellingen aan wie de SPGE het projectbeheer delegeert. 
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Verwachte impact - De verzameling van huishoudelijk afvalwater in de collectieve saneringszones 
efficiënter maken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de waterlichamen waar de 
verzameling van afvalwater is geïdentificeerd als bron voor het niet-bereiken van de 
goede toestand. 
 
- Vermindering van de lozing van afvalwater, die nog altijd direct in een greppel, het 
oppervlaktewater of door doorsijpeling in de bodem plaatsvindt. 
 
- ‘Diffuse’ verbetering van de waterlichamen. 

Betrokken zone(s) Alle collectieve saneringszones in het saneringsplan per onderbekken (PASH) 

Totale kosten 259 miljoen € excl. BTW (studies, werken en andere kosten) 

Financieringsbron - Alle partijen die bijdragen aan de reële kostprijs voor watersanering - CVA 
- De gemeenten ten belope van +/- 87 miljoen excl. btw via deelnemingsverwerving 

 

  


