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Informatiefiche van de maatregel  

0040_02 - Verbetering van de aansluiting op de riolering 

Onderwerp Het verbeteren van de effectieve aansluiting van de woningen op de rioleringen en 
daarmee de overheveling van het afvalwater van de woningen naar de 
zuiveringsinstallaties en terwijl het verminderen van de verspreiding van het 
afvalwater in de bodem, het oppervlaktewater of in een greppel. 

Motivatie Het is niet bekend hoeveel woningen er effectief op de riolering zijn aangesloten, maar 
iedereen is het erover eens dat de bestaande aansluitverplichting die is voorzien in het 
Waterwetboek niet volledig is nageleefd. 
Met het oog op een groter aantal aansluitingen op de riolering moeten deze 
aansluiting en de afvoerwijze(n) van het water van de woningen kunnen worden 
gecontroleerd. 
Deze controle moet vooral worden uitgevoerd tijdens de bouw van de woning, bij de 
aanleg van een nieuwe riolering in een straat en bij de verkoop van de woning. 
Er zijn al maatregelen genomen bij de aanleg van een nieuw riool met verplicht 
toezicht op de aansluitingen in het kader van het rioleringscontract, verplicht verplicht 
door de gemeente en de erkende saneringsinstelling. 
Het doel van de maatregel is dan ook om maatregelen te nemen om de aan- of 
afwezigheid van een rioolaansluiting vast te stellen en in geval van niet-naleving van de 
wetgeving deze aansluiting te verplichten en te controleren.  

Uitvoering Het wijzigingen van de wetgeving om een beter toezicht mogelijk te maken op de 
aansluitingen voor nieuwe woningen en bij de verkoop van een woning. 
De voorgestelde wetswijzigingen omvatten nog andere elementen dan enkel de 
rioolaansluiting. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Analyse en voorstel tot wijziging van de wetgeving 2015-2016 

2 Uitvoering van de maatregel in de loop van 2016 

Operators AQUAWAL-SPGE 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water 

Verwachte impact - Efficiëntere verzameling van huishoudelijk afvalwater in collectieve saneringszones. 
- 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) 
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Totale kosten 6, 5 miljoen € excl. BTW (kosten voor toezicht/controle van de aansluitingen) 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten over de 
periode 2016/2021 
(miljoen €) 

  

Schelde 2,385 0,397   

Maas 4,058 0,676   

Rijn 0,055 0,009   

Seine 0,002 0,000   

TOTAAL 6,500 1,083   

 

  


