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Informatiefiche van de maatregel  

0070_02 - Ontwikkeling van een opvolgings- en verbeteringsdienst voor zelfstandige 
sanering. 

Onderwerp Verbetering van de duurzaamheid van de individuele zuiveringssystemen door een 
beter toezicht op de installatie, de werking, het onderhoud, de controles en de afvoer 
van het slib van deze systemen. 

Motivatie De huidige wetgeving voorziet dat geïnstalleerde individuele zuiveringssystemen als een 
‘goede huisvader’ moeten worden beheerd door de particuliere persoon. Hij moet 
onderhoud aan zijn systeem uitvoeren en overtollig slib afvoeren. In ruil hiervoor is hij 
vrijgesteld van de betaling van de reële kostprijs voor de sanering. 
Er is geen onderhoudsverplichting (althans voor individuele zuiveringssystemen <20 IE). 
De wetgeving voorziet dat de administratie controles mag uitvoeren om de werking van 
het individuele zuiveringssysteem te controleren, maar deze zijn niet systematisch, 
verre van dat. 
Dankzij de goedkeuring voor de individuele zuiveringssystemen die meer dan 10 jaar 
geleden werd opgesteld, kunnen hoge technische eisen aan de geïnstalleerde systemen 
worden gesteld. 
Testen in het veld tonen echter aan dat er nog vele problemen zijn met de installatie, 
het toezicht, het onderhoud en de afvoer van slib van deze systemen. 
Met name het gebrek aan onderhoudsverplichting en meer algemeen het toezicht op 
de bestaande individuele zuiveringssystemen leidt tot een vrij snel efficiëntieverlies van 
de geïnstalleerde systemen. 

Uitvoering - Wijziging van de wetgeving voor de ontwikkeling van een beter toezicht op de 
bestaande individuele zuiveringssystemen, dit toezicht wordt georganiseerd door de 
overheid. 
- Uitvoering, coördinatie en financiering van dit toezicht door de SPGE met de deelname 
van de privésector voor het onderhoud en de lediging van de individuele 
zuiveringssystemen en van de erkende saneringsinstellingen en van het Waals Gewest 
(DEE) voor de controle van en het toezicht op de geïnstalleerde individuele 
zuiveringssystemen. 

Stappen Voorlopige planning 

1 (Decretale en regelgevende) wijziging van de wetgeving 
voor een systematisch toezicht op de geïnstalleerde 
individuele zuiveringssystemen 

2015 

2 Uitvoering van de maatregel  2016-2021 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Leefmilieu en Water. 
Goedgekeurde saneringsinstelllingen 
Privésector voor het onderhoud en de lediging van de individuele zuiveringssystemen. 

Verwachte impact Efficiënte behandeling van huishoudelijk afvalwater door individuele 
zuiveringssystemen in zelfstandige saneringszones. 
‘Diffuse’ verbetering voor alle waterlichamen. 
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Betrokken zone(s) Zelfstandige saneringszones die zijn vastgelegd in het saneringsplan per onderbekken 
Alle waterlichamen, maar met de grootste impact op lichamen waar de zelfstandige 
sanering overheerst. 

Totale kosten 6 miljoen euro voor de periode 2016-2021 

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

Jaarlijkse kosten 
(miljoen €) 

  

Schelde 1,526 0,254   

Maas 4,206 0,701   

Rijn 0,243 0,040   

Seine 0,025 0,004   

TOTAAL 6,000 1,000   

 

  


