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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/35798]
4 JULI 2003. — Ministeriële omzendbrief LNW 2003/01 met een addendum bij de ministeriële omzendbrief

LNM 2001/01 van 21 november 2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing
van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie

Aan alle Provinciegouverneurs.

Ter kennisgeving aan :

de leden van de Bestendige Deputaties,

de diensten en instanties belast met de uitvoering van de in deze omzendbrief opgenomen bepalingen,

de Colleges van Burgemeester en Schepenen,

de NV Aquafin.

In de Ministeriële omzendbrief LNM 2001/01 d.d. 21 november 2002 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
14.12.2001) werden de krachtlijnen inzake de beleidsaanpak van bedrijfsafvalwater vastgesteld :

— voor kleine bedrijven wordt ervan uitgegaan dat het afvalwater qua samenstelling vergelijkbaar is met
huishoudelijk afvalwater en dat het in een RWZI op een normale, ecologisch verantwoorde wijze kan worden
gezuiverd, tenzij er op basis van specifieke sectorgegevens of op basis van afzonderlijke dossiergegevens uitdrukkelijke
aanduidingen van het tegendeel bestaan;

— zelfzuivering is in beginsel verplicht voor de relevante of zogenaamde «P-bedrijven»;
— zuivering van bedrijfsafvalwater in een RWZI is enkel aanvaardbaar indien het vergelijkbaar of complementair

is met huishoudelijk afvalwater, als het transport naar de RWZI geen milieuschade berokkent (b.v. door overstorten in
een oppervlaktewater) en indien er in de RWZI voldoende zuiveringscapaciteit aanwezig is of zal worden uitgebouwd.

De voormelde omzendbrief voorzag naast voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de RWZI ook nog
de mogelijkheid dat onder specifieke omstandigheden valoriseerbare afvalwaterstromen op bepaalde RWZI’s kunnen
verwerkt worden.

Voorzien werd dat de NV Aquafin met bedrijven contracten kan afsluiten om hun afvalwaterprobleem op te lossen
door b.v. zuiveringscapaciteit voor hun bedrijfsafvalwater op de RWZI uit te bouwen, effluent- of toevoerleidingen aan
te leggen en/of specifieke exploitatieovereenkomsten vorm te geven.

Deze contracten moeten kaderen binnen het investeringsbeleid in de zuiveringsinfrastructuur, binnen het
heffingenbeleid en binnen de beheersovereenkomsten van NV Aquafin met het Vlaamse gewest.

Bij de beslissing d.d. 4/07/2003 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan de contractaanpak
binnen de beheersovereenkomst met de NV Aquafin.

Bij de nadere invulling van de in de omzendbrief bepaalde beleidsaanpak is gebleken dat er nood is aan een meer
gerichte aanpak van geconcentreerde bedrijfsafvalwaters met een biologisch zeer goede samenstelling en positieve
invloed op de werking van een RWZI.

Uitgangspunt daarbij is dat de medeverwerking vanuit een win-win-benadering voor én het bedrijf én het Vlaamse
gewest/NV Aquafin dient georganiseerd binnen een geobjectiveerde aanpak.

Om die reden wordt aan de bijlage bij de omzendbrief LNM 2001/01 d.d. 21/11/01 Krachtlijnen inzake de
beoordeling van de verenigbaarheid van het lozen in de openbare riolering met de bedrijfsaanpak inzake
rioolwaterzuiveringsinstallaties’ een hoofdstuk 3.4.4 ingevoegd voor complementaire afvalwaters. Dit hoofdstuk maakt
integraal deel uit van deze en voormelde omzendbrief.

Tegelijk is het nodig te verduidelijken dat in het kader van de omzendbrief het afvalwater van ziekenhuizen,
hospitalen, verzorgingsinstellingen niet als bedrijfsafvalwater dient benaderd te worden, maar binnen de basis-
capaciteit van de RWZI’s moet verwerkt te worden.

Deze verduidelijking betekent uiteraard niet dat deze instellingen hun specifieke bedrijfsafvalwaters
(labo-activiteiten, wasserijen, enz…) samen met het huishoudelijk afvalwater (sanitaire installaties, keukens,
reiniging…) mogen lozen.

De bedrijfsafvalwaters dienen conform de Vlarem-aanpak verplicht apart en/of gecontroleerd geloosd te worden
met naleving van de toepasselijke lozingsvoorwaarden.

In een BBT-nota zal tevens nader omschreven worden welke preventiemaatregelen door ziekenhuizen dienen
nageleefd te worden om de stroom huishoudelijk afvalwater op een milieuverantwoorde wijze te kunnen behandelen
met maximale vrijwaring van gezondheidsrisico’s.

Tenslotte wil ik benadrukken dat er meer aandacht moet gaan naar de afkoppeling van parasitaire debieten van
de openbare riolering.

In eerste instantie zal ADOPA dienen toe te zien op de opname van de hydraulische uitgangspunten van de Code
van goede praktijk inzake aanleg van openbare rioleringen (dd 30.07.96, Belgisch Staatsblad 10.09.96) in de
milieuvergunningen van inrichtingen met relevante verharde oppervlakte (garages, gebouwen, wegenis..) vanuit de
impactbenadering als milieutechnische eenheid.

39371MONITEUR BELGE — 25.07.2003 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



In casu geldt de debietsbeperking voor lozing in oppervlaktewater van 0,25 l/s.ha evengoed voor lozing in de
riolering (met eventuele verstrenging in overstromingsgevoelige gebieden). Deze aanpak dient als uitgangspunt voor
het eventueel opleggen van noodzakelijke buffercapaciteit of de aanleg van aparte afvoerleidingen.

Deze hydraulische beperking dient ook gehanteerd voor de hydraulische aanvaardbaarheidstoets voor de lozing
van verregaand gezuiverde afvalwaters op de openbare riolering.

Ik verzoek u, mevrouw/mijnheer de Gouverneur, deze omzendbrief ter kennis te willen brengen van alle
gemeentebesturen van uw provincie en in het Bestuursmemoriaal van uw provincie bekend te maken.

Bijlage bij deze omzendbrief : ″3.4.4 Geobjectiveerde contractaanpak complementaire afvalwaters″.
Brussel, 4 juli 2003.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,
L. SANNEN

Aanvulling bij de omzendbrief LNM 2001/01 d.d. 21/11/01 Krachtlijnen inzake de beoordeling van de verenigbaarheid
van het lozen in de openbare riolering met de bedrijfsaanpak inzake rioolwaterzuiveringsinstallaties’

3.4.4. Geobjectiveerde contractaanpak complementaire afvalwaters
Door ADOPA werd door samenspraak van VMM – Aquafin — AMINAL een geobjectiveerd beoordelingskader

uitgewerkt voor complementaire afvalwaters waarin de win-win-aanpak zowel voor het bedrijf, als voor Aquafin en
het Vlaams gewest verankerd wordt.

In overeenstemming met de uitgangspunten en krachtlijnen zoals hiervoor beschreven wordt voor geconcen-
treerde bedrijfsafvalwaters met een biologisch zeer goede samenstelling en positieve invloed op de werking van de
RWZI een aanvullende aanpak van toepassing gesteld.

Deze aanpak houdt volgende elementen in :
1. Complementaire afvalwaters dienen aan volgende criteria te voldoen :
— enkel geconcentreerde bedrijfsafvalwater komen in aanmerking : BZV > 500 mg/l.
— geen gevaarlijke stoffen aanwezig in concentraties hoger dan de milieukwaliteitsnorm of in de vergunning vast

te stellen concentraties waarbij een negatief impact op de RWZI-exploitatie of het ontvangende oppervlaktewater wordt
voorkomen;

— zeer gunstige samenstelling : uitgangspunt hierbij is dat gunstig effect op de RWZI-bedrijfsvoering ontstaat door
substitutie van niet via de riolering aangevoerde vuilvracht waardoor de basiscondities inzake evenwichtige
nutriëntenbalans - zoals gehanteerd bij de dimensionering van de RWZI - worden hersteld of versterkt waardoor het
zuiveringsproces optimaler kan verlopen.

De gunstige samenstelling van het bedrijfsafvalwater moet verzekeren dat het afvalwater een goede koolstofbron
vormt zodat de RWZI-nutriëntenverwijdering optimaler kan functioneren.

Ter kwantificering van deze gunstige samenstelling, worden volgende verhoudingen van toepassing gesteld :
BZV/CZV > 0,5
BZV/N > 8
BZV/P > 25 indien biologische fosforverwijdering op de RWZI wordt toegepast
> 40 indien geen biologische fosforverwijdering
2. Verwerkbaar binnen bestaand RWZI-beluchtingsvolume.
Het afvalwater dient verwerkbaar te zijn binnen het bestaand RWZI-beluchtingsvolume, zowel hydraulisch als

qua vuilvracht. Hierbij wordt op basis van de door Aquafin-gehanteerde exploitatiemodellering getoetst of de
bestaande basiszuiveringscapaciteit (te vrijwaren capaciteit voor de verwerking van het stedelijk afvalwater van de
aangesloten en aan te sluiten inwoners) van de RWZI de medeverwerking mogelijk maakt zonder bijkomende of
nieuwe investeringen.

Indien er wel investeringen noodzakelijk zijn kan het bedrijf opteren voor de contractuele uitbouw van de
noodzakelijke zuiveringscapaciteit zoals hiervoor beschreven

3. Ecologisch transport moet verzekerd zijn
Ecologisch transport van het afvalwater moet verzekerd zijn. Dit kan door verplichte aanvoer via een aparte

toevoerleiding en rechtstreekse invoer in het beluchtingsbekken : deze lozing wordt vergunningsmatig en heffings-
matig als een lozing op riolering benaderd. Dit betekent dat de integrale afvalwaterheffing verschuldigd blijft op de
aangevoerde afvalwaters.

4. Win – Winsituatie
Aangezien de aanpak van complementaire afvalwaters moet kaderen binnen het vigerend wettelijk reglementair

kader wordt volgende financiële aanpak toegepast die voor alle partijen zijnde enerzijds het bedrijf en anderzijds het
Vlaamse gewest en de NV Aquafin een win-win-situatie oplevert.

— de heffingsregeling blijft onverminderd van kracht : het bedrijf blijft de integrale afvalwaterheffing betalen op
het afvalwater dat aan de gunstige samenstellingscriteria moet blijven voldoen;

— het Vlaams gewest doet geen nieuwe investeringen om het bedrijfsafvalwater te kunnen verwerken op de
bestaande RWZI;

— de vereiste investeringen om de ecologische aanvoer te verzekeren via de aanleg van een toevoerleiding
(met inbegrip van eventuele randvoorzieningen zoals buffercapaciteit, doseerinstallatie, monsternameapparatuur…)
dienen integraal door het bedrijf geprefinancierd te worden;

— het op basis van de samenstellingscriteria gegarandeerde positief exploitatiesaldo (verschil tussen betaalde
afvalwaterheffing en de integrale zuiveringskost voor de medezuivering van het bedrijfsafvalwater) komt gedeeltelijk
in aanmerking voor uitgestelde terugbetaling van de investeringskost voor de aanvoerleiding als compensatie voor de
gerealiseerde RWZI-optimalisatie (ecologische aanvoer van afvalwater door minimalisatie negatief effect overstorten en
optimalisatie zuiveringsproces RWZI).

5. Regeling vergoeding
Er wordt aan het bedrijf een uitgestelde vergoeding betaald voor de door haar betaalde openbare leiding op

volgende basis :
— enkel de naakte investeringskost (geen financieringskost) voor het gedeelte dat wordt ingelijfd komt in

aanmerking voor terugbetaling (dus niet de investeringen op het terrein van het bedrijf);
— deze terugbetaling wordt gespreid over minimum 7 jaar om het bedrijf de facto aan te zetten gedurende een

aantal jaren geconcentreerd bedrijfsafvalwater te blijven lozen op riolering (met inbegrip van de betaling van de
afvalwaterheffing);
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— het bedrag van de terugbetaling wordt gebaseerd op het positief saldo tussen de betaalde heffing en de reële
integrale verwerkingskost op de RWZI op basis van in de overeenkomst beschreven kostprijselementen;

— maximaal 50 % van dit verwerkingssaldo komt in aanmerking. Het resterende deel wordt beschouwd als
vergoeding voor het gebruik van de door het Vlaams Gewest gefinancierde RWZI-investering;

— de jaarlijkse teruggave mag niet meer dan 1/7 van de in aanmerking komende investeringskost bedragen
ongeacht het voormelde exploitatiesaldo;

— de vergoeding wordt maximaal gedurende 15 jaar betaald. Na 15 jaar vervalt de terugbetalingsregeling,
ongeacht het op dat moment terugbetaalde bedrag;

— indien het afvalwater gedurende één of meerdere jaren niet voldoet aan de minimale samenstelling wordt voor
het betrokken jaar/jaren geen tussenkomst betaald;

— indien het bedrijf in de loop van de overeenkomst of bij beëindiging ervan wenst over te gaan tot zelfzuivering
kan de toevoerleiding omgevormd worden op kosten van het bedrijf tot een effluentleiding;

6. Verankering in de milieuvergunning.
Belangrijk is dat deze aanpak integraal in de milieuvergunning wordt verankerd : het contract wordt in die zin

afgesloten voor de duur van de lopende vergunning. Indien de terugbetalingstermijn de lopende vergunningsduur
overschrijdt moet op basis van de hervergunning een nieuw contract afgesloten worden. Voor bedrijven met een
resterende vergunningstermijn in de basisvergunning van minder dan 7 jaar, kan de in punt 5 voorziene regeling met
betrekking tot de spreiding van de terugbetaling over minimum 7 jaar en de jaarlijkse teruggave van 1/7 aangepast
worden in functie van de termijn van de lopende vergunning. In dit specifieke geval werkt Adopa een aangepaste
regeling in het contract uit.

7. Leiding in eigen beheer
Indien het bedrijf één of meerdere van de voormelde voorwaarden niet aanvaardt, dan kan het bedrijf opteren om

- eventueel in gemeenschap met een of meer andere bedrijven - zonder gebruik te maken van de terugbetaling op eigen
kosten de toevoerleiding aan te leggen en te exploiteren. In dit geval kan dit nog steeds via een investeringsovereen-
komst met Aquafin.

Duidelijkheidshalve dient wel gesteld dat de lozing via deze eigen leiding nog steeds dient te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de concentratie van het afvalwater de verhoudingen BZV/CZV, BZV/N, BZV/P en integrale
verwerkbaarheid binnen de bestaande beluchtingsruimte.

Ten aanzien van Aquafin betekent dit dat voor de medeverwerking van dergelijke vuilvracht uiteraard evenmin
zuiveringscapaciteit dient gereserveerd en/of uitgebouwd en dat dergelijke leiding vanzelfsprekend niet wordt
ingelijfd in het gewestelijk waterzuiveringspatrimonium.

Dergelijke besluitvorming kan aan de orde komen indien twee of meerdere bedrijven een gemeenschappelijke
toevoerleiding wensen te leggen, maar niet alle betrokken bedrijfsafvalwaters voldoen aan de voorwaarden inzake
terugbetaling. In dat geval moet kunnen gemotiveerd worden dat voor de goede afvalwaters geen zuiveringscapaciteit
noodzakelijk is, maar kan anderzijds geen terugbetaling voorzien worden van de ’gemengde’ toevoerleiding.

NOTA
Aanvragen voor de contractaanpak van complementaire afvalwaters dienen door geïnteresseerde bedrijven aan de

Minister voorgelegd die op basis van een gemotiveerd advies van de administratieve opvolgingscommissie afvalwater
binnen de zes maand een beslissing zal nemen.

In de overeenkomst zullen de wederzijdse rechten en plichten uitdrukkelijk worden beschreven.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2003/29355]

Jury de la Communauté française de l’enseignement secondaire. — Troisième section : enseignements secondaires
supérieurs technique, artistique et professionnel. — Jury pour l’obtention du certificat d’enseignement
secondaire supérieur (série A). — Sessions de l’année scolaire 2003-2004. — Appel aux candidats

I. DISPOSITIONS GENERALES.
Le Jury de la Communauté française de l’enseignement secondaire supérieur (enseignements technique, artistique

et professionnel) organise la série d’examens, appelée série A, pour l’obtention du certificat d’enseignement secondaire
supérieur :

— de l’enseignement technique;
— de l’enseignement artistique;
— de l’enseignement professionnel.
Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (enseignements technique et artistique) délivré à partir de

l’année civile 1994 permet l’accès à tous les types d’études des enseignements supérieurs universitaire et non
universitaire.

Le certificat d’enseignement secondaire supérieur (enseignement professionnel) permet l’accès à l’enseignement
supérieur non universitaire de type court.

Deux sessions d’examens sont organisées annuellement. La première session débute le 22 août 2003 et se termine
au plus tard le 15 janvier 2004. Les épreuves débuteront dans le courant du mois de septembre. La seconde session
débute le 16 janvier 2004 et se termine au plus tard le 30 juin 2004. Les épreuves débuteront dans le courant du mois
de février.

Sont admissibles aux examens de la série A :
a) Les élèves qui ont fréquenté les cinquième et sixième années de l’enseignement technique ou artistique ou les

cinquième, sixième et septième années de l’enseignement professionnel;
b) les élèves qui ont suivi l’enseignement à domicile conformément à l’arrêté du 17 mai 1999 du Gouvernement de

la Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dispensant un
enseignement à domicile et qui sont âgés de 17 ans au moins au moment de l’inscription.

c) Tout candidat âgé de 18 ans accomplis au moment de l’inscription à l’examen.
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