
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 465
van GWENNY DE VROE
datum: 10 maart 2017

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Herziening subsidiebesluit riolering  -  Stand van zaken

Onderhoud en aanleg van gemeentelijke rioleringen kost handenvol geld. Daarom 
ondersteunt het Vlaamse Gewest haar gemeenten met subsidies.

Sinds 1996 bestaat er een subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen. 
Het subsidiebesluit regelt de subsidiering van gemeentelijke rioleringsprojecten en 
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties, waaronder ook de individuele 
behandelingsinstallaties voor afvalwater. De middelen voor deze financiële ondersteuning 
komen uit het MINA-fonds.

De aanpassing en vereenvoudiging van het subsidiebesluit voor gemeentelijke 
rioleringen, waarbij de bevindingen van de commissie decentralisatie mee in rekening 
worden genomen, werd in 2015-2016 voorbereid. In de beleidsbrief 2016-2017 kunnen 
we lezen dat de aanpassing van het subsidiebesluit voor gemeentelijke rioleringen wordt 
geïnitieerd.

1. Wat is de stand van zaken van de aanpassing en vereenvoudiging van het 
subsidiebesluit voor gemeentelijke rioleringen? 

2. Op welke manier zal het subsidiebesluit worden aangepast en vereenvoudigd? Wat 
zijn de belangrijkste wijzigingen die de minister beoogt? 

3. Welke bevindingen schoof de commissie decentralisatie naar voren in het kader van 
de aanpassing en vereenvoudiging van het subsidiebesluit voor gemeentelijke 
rioleringen? 

4. Welke tijdslijn wordt er gehanteerd voor de aanpassing en herziening van het 
subsidiebesluit? 

5. Wanneer worden de eerste resultaten verwacht? Welke timing hanteert de minister 
hiervoor? 

6. Is er overleg geweest over de herziening van het subsidiebesluit? Zo ja, met wie? En 
wat is het resultaat van het overleg? 

7. Heeft de aanpassing en vereenvoudiging van het subsidiebesluit voor gemeentelijke 
rioleringen budgettaire implicaties? 



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 465 van 10 maart 2017
van GWENNY DE VROE 

1. Het aangepaste subsidiebesluit werd op 10 maart 2017 principieel goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering en ligt nu voor advies voor bij de Raad van State.

2. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- een optimalisatie van de bestaande procedure met het oog op het sneller en 

efficiënter verloop van de subsidieprojecten;
- één globaal subsidiepercentage van 75%;
- het moment van bepaling en vastlegging van het subsidiebedrag verschuift naar 

een latere fase in de procedure, namelijk op basis van een gunningsdossier;
- de subsidie voor IBA’s wordt gedifferentieerd naargelang de prioriteit van de IBA’s.

3. Door de commissie decentralisatie werd gevraagd de termijn voor indiening van de 
eindafrekening te verlengen en de heronderhandeling over de programmering van de 
projecten en de vastlegging van de projecten te koppelen aan een definitieve 
goedkeuring i.p.v. een principiële goedkeuring.

4. Gelet op de principiële goedkeuring op 10 maart 2017 wordt een inwerkingtreding van 
het besluit op korte termijn verwacht.

5. Het ontwerp van besluit ligt voor advies bij de Raad van State. Na verwerking van dat 
advies kan de Vlaamse Regering het definitief goedkeuren en kan het in werking 
treden. 

6. Het voorontwerp van besluit kwam tot stand in nauw overleg met de sector en alle 
betrokkenen, zodat van in het begin een groot draagvlak gecreëerd werd voor de 
wijzigingen.

7. De budgettaire implicatie ontstaat vanuit de wijziging van het subsidiepercentage 
enerzijds en vanuit de aanpassing van het tijdstip van vastlegging van de subsidie 
anderzijds. Door de aanpassing van het subsidiepercentage van 100, 75 en 50% naar 
75% voor alle projecten zullen binnen dezelfde budgettaire marges meer projecten 
kunnen gesubsidieerd worden. Door de wijziging van het tijdstip van vastlegging van 
de subsidie wordt de kostenbepaling veel accurater aangezien de kostenramingen veel 
dichter bij de werkelijke uitvoeringskosten zullen aanleunen, en zullen er dus in 
mindere mate over- of onderramingen optreden.
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