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Gemeentelijke afvalwaterheffingen - Stand van zaken
Steden en gemeenten hebben vanaf eind 2005 decretaal de mogelijkheid om een waterheffing in te
voeren om te voldoen aan de Europese waterrichtlijn om versneld afvalwater te zuiveren en extra
rioleringen aan te leggen.
1. Hoeveel gemeenten, opgesplitst per provincie, in Vlaanderen hebben een waterheffing ingevoerd?
2. Wat is het gemiddeld bedrag van heffing dat de gemeenten heffen?
3. Hoeveel gemeenten hebben geopteerd om de heffing niet in te voeren?
4. Hoeveel gemeenten hebben geopteerd voor het derdebetalerssysteem?

ANTWOORD

Sinds 1 januari 2005 staan de exploitanten van een openbaar drinkwaterdistributienetwerk niet alleen
in voor de drinkwaterlevering, ze zijn ook verantwoordelijk voor de sanering van dit water. Deze
saneringsverplichting geldt zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak.
De rechten en plichten van enerzijds de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk en
anderzijds de gemeente of de door de gemeente aangestelde entiteit worden bij voorkeur in een
contract tussen betrokken partijen vastgelegd. De inmiddels afgesloten contracten hebben er toe geleid
dat de organisatie van het rioolbeheer op gemeentelijk vlak, varieert van gemeente tot gemeente. Ook
de doorrekening van de saneringskosten aan de abonnees en aan de eigen waterwinners die
aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering verschilt.
1.

Via de integrale drinkwaterfactuur kan de exploitant van het openbaar
drinkwaterdistributienetwerk de gemeentelijke saneringskosten doorrekenen aan de abonnees en
aan de eigen waterwinners die gebruik maken van de gemeentelijke riolering. Het aanrekenen
van de gemeentelijke saneringskosten gebeurt onder de vorm van een gemeentelijke bijdrage of
vergoeding. De gemeentelijke bijdrage is geïntegreerd in de drinkwaterprijs. Het eenheidstarief
van de gemeentelijke bijdrage of vergoeding is gelimiteerd ten opzichte van het
bovengemeentelijke tarief. Zo mag het gemeentelijke tarief in 2007 maximaal een factor 1,4
hoger zijn dan het bovengemeentelijke tarief. Het bovengemeentelijke tarief bedraagt voor 2007
0,7580 €/m³.
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In de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen wordt in respectievelijk 53,
54 en 52 gemeenten een gemeentelijke bijdrage aangerekend via de integrale drinkwaterfactuur.
Voor de provincies Vlaams Brabant en Limburg is dit het geval in respectievelijk 60 en 38
gemeenten.
2.

Het gemiddelde tarief van de gemeentelijke bijdrage is moeilijk berekenbaar gezien hierbij
rekening gehouden moet worden met proportionele factoren. Wel kan een overzicht gegeven
worden hoe het gemeentelijke tarief zich verhoudt ten opzichte van het bovengemeentelijke
tarief:
?
in 54 gemeenten is het eenheidstarief van de gemeentelijke bijdrage lager dan het
eenheidstarief van de bovengemeentelijke bijdrage;
?
in 102 gemeenten is het eenheidstarief van de gemeentelijke bijdrage identiek aan het
eenheidstarief van de bovengemeentelijke bijdrage;
?
in 101 gemeenten is het eenheidstarief van de gemeentelijke bijdrage hoger dan het
eenheidstarief van de bovengemeentelijke bijdrage.
Het gemeentelijke bijdragetarief varieert van 0,1500 €/m³ tot het maximaal toegelaten tarief van
1,0612 €/m³.

3+4. De exploitant van het openbaar drinkwaterdistributienetwerk kan enkel de gemeentelijke
saneringskosten die hij zelf moet dragen doorrekenen aan de abonnees en de eigen waterwinners
die gebruik maken van de gemeentelijke riolering. 12 gemeenten hebben op heden nog geen
contract afgesloten met de exploitant van het openbaar drinkwaterdistributienetwerk.
Daarenboven betalen 39 gemeenten de kosten terug aan de exploitant via het zogenaamde
derdebetalerssysteem. Dit maakt dat op heden in 51 gemeenten geen gemeentelijke bijdrage
vervat zit in de drinkwaterfactuur.
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