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VLAAMS PARLEMENT 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 81 
van 24 oktober 2007 
van JAN VERFAILLIE 
 
 
 
Gemeentelijke rioleringsprojecten   -   Historische dossiers 
 
Heel wat aanvraagdossiers in verband met gemeentelijke rioleringsprojecten die jaren geleden door de 
gemeenten werden ingediend, vielen telkens net uit de boot bij de opmaak van het kwartaalprogramma. De 
meeste van die dossiers zijn vervangingsinvesteringen om het bestaande rioleringsnet te vervangen waar nodig. 
 
Dit heeft onder meer tot gevolg dat de dossiers opgemaakt werden volgens de toen geldende normen, en vandaag 
komen deze dossiers niet meer in aanmerking, gezien de nieuwe criteria van de Vlaamse Milieumaatschappij 
(o.a. aanleg gescheiden stelsel, volledige afkoppeling van het hemelwater op perceelsniveau). 
 
1. Heeft de minister er een idee van wat er zal gebeuren met de “historische dossiers” in verband met de 

aanvraag tot subsidiëring van gemeentelijke rioleringsprojecten? 
 
2. Hoeveel “historische” aanvraagdossiers, opgesplitst per provincie, in verband met gemeentelijke 

rioleringsprojecten moeten nog behandeld worden? 
 
3. Ziet de minister een mogelijkheid om deze historische dossiers een aparte behandeling te geven? 
 
ANTWOORD 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. De vraag stelt zich vooreerst wat onder “historische” dossiers dient verstaan te worden. Na een 

wijziging aan het subsidiebesluit of de prioriteringscriteria, zou men kunnen stellen dat alle 
ingediend dossiers voor de betreffende wijziging als historisch beschouwd zou kunnen worden. 

 
De volgende belangrijke wijzigingen hebben zich in het recente verleden voorgedaan. 
 
Sinds het subsidiebesluit van 1 februari 2002 van kracht is, werden geen jaarsubsidiërings-
programma’s meer opgemaakt. Het besluit voorziet in de opmaak van kwartaalprogramma’s, 
gespreid over het kalenderjaar voorafgaand aan het programmajaar.  
In april 2005 werd dit subsidiebesluit bijgestuurd zodat naast de Vlaamse gemeenten, ook de 
intercommunales en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de mogelijkheid 
worden gesteld subsidiedossiers te initiëren. 

  
 Recent werd, naar aanleiding van de opmaak van de zoneringsplannen, een ontwerp van 

vlaremwijziging geïnitieerd, onder andere in samenwerking met de VVSG, waardoor de 
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afkoppeling op het particuliere domein nauwkeuriger wordt bepaald. De nieuwe wetgeving 
voorziet dat bij open en halfopen bebouwing het hemelwater volledig gescheiden dient 
afgevoerd te worden van het afvalwater en dat voor gesloten bebouwing minstens het 
hemelwater van de dakhelften dient afgekoppeld te worden, waarvoor geen leidingen onder de 
woning dienen aangelegd. 

  
 Deze nieuwe regels zijn op dit moment nog niet verplichtend maar aan de projecten die aan de 

nieuwe regels voldoen werd  vanaf het eerste kwartaalsubsidiëringsprogramma 2008 prioriteit 
gegeven. 

 
 Elk subsidiëringprogramma wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld.  Er wordt 

bijzondere aandacht besteed aan het overleg bij wijziging van het subsidiebesluit of na een 
gewijzigde prioritering. 

  
 Door VMM werd aan alle Vlaamse gemeenten op 11 juni 2007 een schrijven gericht aangaande 

de te wijzigen reglementering. De gemeenten dienen voor hun aanvragen te bevestigen dat zij 
zullen voldoen aan deze nieuwe vereisten om nog met succes aanspraak te kunnen maken op 
subsidie voor de aanleg of renovatie van hun rioleringsstelsel. 

 Door een groot aantal van de gemeente en van de rioleringsinstanties wordt aangegeven dat zij 
deze regels zullen toepassen voor de subsidieprojecten vanaf het subsidiëringsprogramma 2008. 
De projecten voor deze gemeenten blijven geprogrammeerd. De projecten die nog niet 
afgestemd werden op de nieuwe regels scoren laag in de prioritering en worden bijgevolg niet 
meer opgenomen op het betreffend subsidiëringsprogramma. 

 
Alle projecten worden hierbij getoetst aan dezelfde objectieve ecologische criteria. Er wordt 
bovendien steeds zoveel als mogelijk afgestemd op werken van andere instanties, zoals daar 
zijn de NV Aquafin, AWV, VLM enz. 
 
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen renovatie of nieuwbouw. 

 
2. Aangezien een aantal gemeenten momenteel nog geen beslissing heeft genomen inzake het 

toepassen van de nieuwe regels werd een aantal van de projecten voorlopig niet meer in 
aanmerking genomen voor subsidiëring. Van zodra de gemeente of de verantwoordelijke 
rioleringsinstantie aangeeft dat optimale afkoppeling zal worden toegepast, zullen de projecten 
opnieuw worden in beschouwing genomen bij de opmaak van een eerst volgend 
kwartaalprogramma. Daar vele “historische” dossiers werden aangepast aan de gewijzigde 
prioritering is het niet mogelijk om een precieze inventaris op te geven van wat men onder 
historische dossiers kan begrijpen. 

 
3. Het subsidiebesluit voorziet zoals gezegd dat de subsidiëringsprogramma’s worden opgemaakt 

in overleg met de gemeenten. Na bespreking van het voorstel van programma binnen de 
ambtelijke commissie, bevoegd voor de goedkeuring van de voorontwerpdossiers en het 
bepalen van het subsidiebedrag, wordt het voorgelegd aan de minister van Leefmilieu. 
Voorafgaandelijk aan het ter goedkeuring voorleggen van het programma aan de minister van 
Leefmilieu wordt het akkoord van de betrokken gemeenten gevraagd m.b.t. de opname van de 
projecten voor hun gemeente op dit programma. Zoals reeds eerder gesteld kan de gemeente 
door de bevestiging van het toepassen van de nieuwe regels haar aanvragen opnieuw activeren, 
voor zover dat nog niet zou gebeurd zijn. De “historische” dossiers kunnen dan ook 
onmiddellijk aangepast worden aan de nieuw inzichten. 
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Het subsidiebesluit heeft immers tot doel de gemeenten te stimuleren bij de doordachte en 
ecologisch verantwoorde uitbouw van haar rioleringsstelsel. 
 
Ik wil er u ook nog op wijzen dat ik op de begroting 2008 25 miljoen euro extra vrijgemaakt 
heb voor de subsidiëring van rioleringsprojecten en dat daar voor 2009 nog 25 miljoen euro 
bijkomt. Dit betekent dat er bijna 120 miljoen euro recurrent ter beschikking zal staan voor de 
subsidiëring van de gemeentelijke rioleringen, waardoor heel wat meer projecten in aanmerking 
zullen komen voor subsidiëring. 

 


