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VLAAMS PARLEMENT 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
HILDE CREVITS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. 338 
van 31 januari 2008 
van DIRK DE COCK 
 
 
 
Rioleringsprojecten   -   Wachtlijst 
 
Rioleringsprojecten en -initiatieven worden door de gemeenten ingediend bij Aquafin. De wachtlijst is 
lang, heel lang. 
 
Doordat de plannen soms tot tien jaar na indiening worden gefinancierd, zijn er een aantal anomalieën 
opgedoken. Vandaag is overal dubbele riolering verplicht, de droogwaterafvoer gescheiden van de 
hemelwaterafvoer. De gemeenten zullen voor hun rioleringsbeleid moeten accelereren. Sommige 
gemeenten zijn daar al mee bezig. 
 
Het probleem is dat de gemeente een bedrag gefinancierd krijgt door Aquafin gebaseerd op plannen en 
ramingen van bij de indiening en dus zes of meer jaar ouder. De plannen van toen betreffen veelal 
enkelvoudige riolering. De ramingen van toen zijn niet geactualiseerd. Wanneer nu de modaliteiten 
eenzijdig veranderen, wordt het percentage financiële toezegging per project nominatief veel lager. 
 
Het antwoord is dat een dergelijk dossier opnieuw en geactualiseerd mag worden ingediend. Maar dat 
betekent natuurlijk dat het dossier weer achteraan op de lijst belandt. 
 
1. Is de minister op de hoogte van het feit dat de gewijzigde regelgeving toch wel serieuze 

repercussies heeft op het te betalen gemeentelijk aandeel? 
 
2. Waarom werd er op bestaande dossiers die ooit nog zijn opgemaakt en ingediend vóór de 

gewijzigde regelgeving, geen financiële correctie toegepast naar rato van een evenwichtige 
spreiding van de lasten tussen Aquafin en de plaatselijke besturen? 

 
 
 
ANTWOORD  
 
 
1. Door de gemeenten kunnen, in het kader van de subsidiëring van de aanleg van de 

openbare rioleringen, conform de bepalingen van het subsidiebesluit van 1/2/02, 
gewijzigd op 29/4/05 en 10/3/06, aanvragen ingediend worden bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij. Het aantal projectvoorstellen overstijgt de budgettaire middelen en 
tevens ook het marktpotentieel. 
Bij de opmaak van de subsidiëringsprogramma’s wordt door de Vlaamse 
Milieumaatschappij, in overleg met mijzelf als bevoegde minister, een selectie gemaakt 
van de prioritaire categorieën uit de projectvoorstellen. De projecten die de meeste 
milieuwinst opleveren in verhouding tot de geïnvesteerde middelen worden prioritair 
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geprogrammeerd. Dit heeft voor gevolg dat een aantal van de projectvoorstellen geruime 
tijd dient te wachten vooraleer ze in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring. Het is 
evenwel zo dat de subsidies een stimulans zijn voor de gemeenten om de, vanuit 
ecologisch oogpunt, meest rendabele projecten uit te voeren en de gemeenten ook 
zonder subsidies rioleringswerken uitvoeren. Hiervoor kan o.a. de saneringsbijdrage 
worden aangewend. 
Door de gewijzigde wetgeving werden in de loop der jaren als voorwaarde voor de 
subsidiëring, welke sinds 1996 grotendeels volgens dezelfde procedure verloopt, 
bijkomende eisen opgelegd. Door de verplichting tot het aanleggen van een gescheiden 
rioleringstelsel werden de rioleringsprojecten inderdaad duurder. Het is binnen de 
procedure daarom ook voorzien dat het subsidiebedrag wordt vastgelegd op basis van 
een goedgekeurd voorontwerpdossier waarbij het project reeds technisch is ontworpen 
zodat een controle op de aanvaardbaarheid van de raming mogelijk is.  
Het is niet helemaal correct te stellen dat de gemeenten de meerkosten dienen te dragen 
die als gevolg van de gewijzigde reglementering van toepassing worden op hun dossiers. 
Deze meerkosten worden immers ook gesubsidieerd (hoger subsidiepercentage).  
Het is wel zo dat indien de gemeenten hun projecten, na goedkeuring door de ambtelijke 
commissie en vastlegging van het geplaffoneerd subsidiebedrag, niet verder zetten en 
enige jaren wachten met de uitvoering ervan, kunnen gevat zijn door de gewijzigde 
reglementering en dan zelf moeten instaan voor de hogere kostprijzen. Dit kan echter 
niet worden ondervangen en zal zich niet voordoen mochten de gemeenten de 
goedgekeurde projecten binnen een normaal verloop in de tijd uitvoeren. 

 
2. Binnen het subsidiebesluit is voorzien dat een plafondsubsidiebedrag wordt vastgelegd 

op het moment dat het voorontwerpdossier door de ambtelijke commissie technisch 
wordt goedgekeurd. Indien de gemeenten de goedgekeurde projecten binnen een 
normale tijdspanne verder zetten, zijn de gewijzigde reglementeringen niet van invloed. 
Immers na de goedkeuring van het voorontwerp worden, binnen de subsidieprocedure, 
geen gewijzigde eisen opgelegd. Een financiële correctie is dan ook niet aan de orde.  

 
 


