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Informatiefiche van de maatregel  

0060_02 - In overeenstemming brengen van de woningen in zelfstandige saneringsgebieden 

Onderwerp Financiering en controle van de verplichting om de individuele zuiveringssystemen te 
installeren in prioritaire zones. 
Wijziging de huidige wijze van financiële tegemoetkoming voor de installatie van 
individuele zuiveringssystemen om: 
- de financiering van deze zuiveringssystemen te garanderen en daarmee hun 
installatie te verbeteren in de prioritaire zones die zijn gedefinieerd door de regering 
en de ministeriële besluiten;  
- een beter aangepaste en snellere wijze van financiële tegemoetkoming op te zetten 
voor de personen die woonachtig zijn in deze prioritaire zones. 

Motivatie In zelfstandige saneringszones - prioritaire zones voor het milieu - is het verplicht om 
de bestaande woningen uit te rusten met een individueel zuiveringssysteem. 
Deze verplichting is gekoppeld aan de uitvoering van zoneonderzoeken en de 
opstelling van ministeriële besluiten om deze installaties verplicht te maken binnen 
een periode die door de minister wordt bepaald. 
De financiële middelen van het gewest zijn ontoereikend om te beantwoorden aan de 
bepalingen van de wetgeving en de maatregel die is voorzien in de 1ste beheerplannen 
is dus niet effectief. 
Er moeten nieuwe regels voor de financiële tegemoetkoming (premies) worden 
voorgesteld om de hoeveelheid zuiveringssystemen in deze prioritaire zones te 
verbeteren en daarmee aan de doelstellingen van de KRW te voldoen. 

Uitvoering Na wijziging van de wetgeving, versnelling van de uitrusting met zuiveringsinstallaties 
van de woningen in prioritaire zones door de ondertekening van de ministeriële 
besluiten betreffende de zogenaamde ‘zoneonderzoeken’. 
Financiële steun van de overheid voor de installatie van deze nieuwe individuele 
zuiveringssystemen. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Wijzigingen in de wetgeving voor de oprichting van een 
nieuwe financieringsmethode voor de uitrusting met 
individuele zuiveringssystemen in prioritaire zelfstandige 
saneringszones en hiërarchische indeling van de prioritaire 
gebieden 

2015 

2 Uitvoering van de maatregel volgens een aanvaardbare 
termijn, gezien de mogelijke gevolgen van de maatregel op 
de burger en de reële kostprijs voor de sanering 

2016-2021 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water - 
Deskundigencomité voor de goedkeuring van de individuele zuiveringssystemen 

Verwachte impact Efficiëntere behandeling van huishoudelijk afvalwater in prioritaire zelfstandige 
saneringszones en daarmee de vermindering van de lozing van afvalwater die nog 
altijd plaatsvindt in een greppel, het oppervlaktewater of door doorsijpeling in de 
bodem door verliesputten. 

Betrokken zone(s) Prioritaire zelfstandige saneringszones in Wallonië. 
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Totale kosten 36.000.000 (inclusief de tussenkomst van de overheid en het ‘aandeel’ van de particulieren) 

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

Jaarlijkse kosten (miljoen 
€) 

  

Schelde 0,720 0,120   

Maas 24,480 4,080   

Rijn 10,080 1,680   

Seine 0,720 0,120   

TOTAAL 36,000 6,000   

 

  


