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1.  Samenvatt ing 

De watersector in Vlaanderen staat voor belangrijke uitdagingen. Er werden de laatste jaren 
heel wat inspanningen geleverd en hervormingen doorgevoerd, maar er blijven nog belangrijke 
kansen en uitdagingen. Daarom wil de SERV met deze aanbeveling de vanuit een sociaaleco-
nomisch oogpunt belangrijkste vragen en uitdagingen voor de Vlaamse watersector explicite-
ren.  
Die uitdagingen kunnen worden gelinkt aan de waterprijs en aan de verplichting van de Euro-
pese Kaderrichtlijn Water om tegen 2010 alle watergebruikers een redelijke bijdrage te laten 
leveren in de kosten van waterdiensten. 
De toepassing van dat kostenterugwinningsbeginsel staat geenszins gelijk met het louter op-
trekken van de tarieven van de bestaande bijdragen en heffingen. Om dit beginsel op een 
verantwoorde manier te operationaliseren moeten een reeks randvoorwaarden vervuld zijn. 
Die randvoorwaarden worden in deze aanbeveling besproken aan de hand van een aantal 
kernvragen: wat doorrekenen (welke waterdiensten, welke maatregelen, welke kosten), hoe-
veel doorrekenen en hoe doorrekenen? 
 
Welke waterdiensten? 
Een eerste stap bij de toepassing van het principe van kostenterugwinning van waterdiensten 
is overeenstemming over wat waterdiensten zijn. De afbakening van waterdiensten in Vlaande-
ren lijkt volgens de SERV logisch en volledig. Toch is nadere concretisering wenselijk. Boven-
dien loopt een klacht tegen België en enkele andere lidstaten omwille van een te enge inter-
pretatie van het begrip waterdiensten. Zonder zich uit te spreken over de interpretatie – te eng 
of niet – merkt de SERV op dat de beslissing van het Europees Hof een grote impact kan heb-
ben. Afhankelijk van de invulling van het begrip waterdiensten zullen bijvoorbeeld de (hoge) 
kosten van de maatregelen zoals bescherming tegen overstromingen al dan niet in aanmer-
king komen voor kostenterugwinning. 
 
Welke maatregelen? 
Eens waterdiensten zijn afgebakend, rijst de vraag in welke mate deze diensten moeten wor-
den voorzien: in welke mate moet er een collectieve zuiveringsinfrastructuur worden opge-
bouwd of moet integendeel zelfzuivering door bedrijven, kleinschalige zuivering door particulie-
ren of ingrijpen aan de bron (bv. productbeleid) worden gestimuleerd? Aan welke normen moet 
het oppervlaktewater voldoen om een ‘goede watertoestand’ te bereiken tegen 2015?  
Om op dit soort vragen een onderbouwd antwoord te vinden, verplicht de Kaderrichtlijn de 
lidstaten om een economische analyse te maken op niveau van de stroomgebieden en die 
regelmatig te actualiseren. Daarmee wil de Kaderrichtlijn de kosteneffectiviteit van maatrege-
len(programma’s) garanderen. Op die manier wordt ook vermeden dat overmatige kosten van 
waterdiensten te wijten aan inefficiënt overheidsbeleid zouden worden doorgerekend. 
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De SERV stelt vast dat Vlaanderen vandaag nog vrijwel nergens staat op dit vlak. De SERV 
dringt erop aan dat de Vlaamse regering spoedig werk maakt van de vereiste economische 
analyses (kosteneffectiviteitanalyses en kosten-batenanalyses) en hiervoor op korte termijn de 
nodige middelen en mensen voorziet. 
 
Welke kosten ? 
Wanneer waterdiensten zijn afgebakend en de maatregelen die de overheid oplegt econo-
misch verantwoord zijn (cf. KEA, KBA), is de volgende vraag welke kosten verbonden aan de 
waterdiensten/maatregelen mogen of kunnen worden doorgerekend.  De Kaderrichtlijn Water 
bevat hierover weinig specificaties.  
Volgens de SERV is het logisch dat alle redelijke en verantwoorde kosten die te maken heb-
ben met het leveren van waterdiensten kunnen worden doorgerekend. Hierbij vallen evenwel 
twee belangrijke kanttekeningen te maken.  

• Ten eerste moeten de kosten die worden doorgerekend in directe relatie staan met de 
levering van waterdiensten. Volgens de SERV is dat vandaag niet gegarandeerd. Dat risi-
co moet worden uitgesloten door meer transparantie. Voor de drinkwaterbedrijven die 
sinds de reorganisatie omgevormd zijn tot waterketenbedrijven en ook diensten aanbieden 
op het vlak van rioolbeheer, impliceert dit dat de kosten duidelijk worden opgesplitst per 
waterdienst. Voor Aquafin moet er een duidelijke opsplitsing gebeuren van kosten die te 
maken hebben met de decretale opdracht (de publieke waterzuivering - RWZI’s en collec-
toren) en de commerciële activiteiten (bv. concessies of deeltaken in het kader van riool-
beheer). Ook is een uitsplitsing wenselijk van kosten die te maken hebben met de ver-
snelde terugbetalingen aan Aquafin (op 15 jaar in plaats van over de normale 
afschrijvingstermijn). Bij de waterdiensten voor riolering moet de link tussen de hoogte van 
de gemeentelijke saneringsbijdrage en de kosten die een gemeente heeft transparant 
worden gemaakt. 

• Een tweede voorwaarde is dat de kosten die worden doorgerekend in principe beperkt zijn 
tot de laagst mogelijke kosten om de waterdiensten in kwestie op een kwalitatieve manier 
aan te bieden. Volgens de SERV zijn er echter indicaties dat de kosten van waterdiensten 
nog kunnen worden gedrukt zonder dat de dienstverlening aan de klant of de milieupresta-
ties daaronder lijden. De SERV verwelkomt in die optiek alvast het initiatief van de drink-
watermaatschappijen in Vlaanderen om opnieuw een vrijwillige benchmarking door te voe-
ren en de resultaten daarvan ruimer bekend te maken. Maar dit is niet voldoende. Ook 
voor de andere waterdiensten (afvalwaterzuivering en rioleringen) zijn er initiatieven no-
dig.  

 
Hoeveel terugwinnen ? 
Een volgende stap in de toepassing van het kostenterugwinningsbeginsel is de vraag hoeveel 
van de kosten moeten worden aangerekend aan de vervuilers/gebruikers. De Kaderrichtlijn 
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spreekt zich niet uit over het percentage van doorrekening. Ze spreekt enkel over een redelijke 
terugwinning van kosten van waterdiensten. 
In Vlaanderen bedraagt het niveau van kostenterugwinning voor drinkwaterproductie en –
distributie op dit moment 100%. Voor afvalwaterzuivering ligt het rond 50%. Voor riolering is er 
te weinig informatie om het dekkingspercentage in te schatten. 
Volgens de SERV is een volledige doorrekening van de kosten inzake inzameling en zuivering 
van afvalwater tegen 2010 of zelfs tegen 2015 echter niet haalbaar. Dat zou immers een zeer 
grote toename van de integrale waterprijs met zich meebrengen. De belangrijkste reden is de 
grote achterstand die Vlaanderen nog heeft op het vlak van de zuiveringsinfrastructuur. De 
SERV meent dat ook hier de economische analyse in de context van de Kaderrichtlijn water 
moet toelaten om naar Europa toe te onderbouwen waarom een volledige kostenterugwinning 
momenteel niet mogelijk is. Intussen pleit de SERV voor een planmatige, doordachte en 
transparante fasering van eventuele tariefverhogingen (anders dan via jaarlijkse ad hoc 
aanpassingen in programmadecreten), met bijzondere aandacht voor de sociale en 
economische implicaties ervan. 
 
Hoe terugwinnen ? 
De laatste stap in de toepassing van het kostenterugwinningsbeginsel betreft de vormgeving 
van de manier waarop de kosten worden teruggewonnen op de vervuilers/gebruikers. Hier 
staan in de Kaderrichtlijn drie principes centraal: het vermijden van kruissubsidies tussen 
doelgroepen, het voorzien van adequate prikkels in het waterprijsbeleid om de watervoorraden 
efficiënt te benutten en de mogelijkheid van uitzonderingen en afwijkingen op de 
kostenterugwinning.  
De hervorming van de watersector eind 2005 heeft een aantal belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd, maar de huidige regeling strookt duidelijk nog niet helemaal met een correcte 
kostenallocatie in overeenstemming met het principe ‘de vervuiler betaalt’ en met de principes 
van de Kaderrichtlijn Water. Immers, door de hervorming werd enkel de financieringsstructuur 
gewijzigd, niet de kostenallocatie zelf.  
De SERV herhaalt dan ook dat de doorgevoerde hervorming maar een eerste stap kan zijn in 
de geplande bijsturing van de financiële stromen in de watersector. Er is dringend een duide-
lijke planning noodzakelijk om in breed overleg de wijze van kostentoerekening in de water-
sector (drinkwater, afvalwaterzuivering, riolering) en de sociale, economische en ecologische 
correcties te evalueren en verder vorm te geven.  
 
Actieplan 
Met deze aanbeveling beoogde de SERV de aandacht te vestigen op een aantal sociaaleco-
nomische knelpunten en uitdagingen in het waterbeleid. De discussie is daarmee niet afgeslo-
ten. Er is integendeel een actieplan noodzakelijk om de komende jaren verdere invulling te 
geven aan de suggesties van de SERV.  De raad dringt erop aan dat dit op transparante, 
planmatige en participatieve wijze zou gebeuren. Hij rekent erop dat hij intensief bij het verde-
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re beleidsproces wordt betrokken en is bereid om in overleg met de bevoegde minister voor 
bepaalde aspecten zelf een aanzet te doen. 
 
 

2.  In le iding 

De watersector in Vlaanderen staat voor belangrijke uitdagingen. Dat blijkt duidelijk uit het 
informatiedossier dat de SERV recent publiceerde over de Vlaamse watersector1 en uit van de 
workshop die de SERV hierover organiseerde2.  
 
In uitvoering van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater moeten nog heel wat inspanningen 
gebeuren om de zuiveringsgraad in Vlaanderen op relatief korte termijn sterk te verhogen. In 
het Milieubeleidsplan 2003-2007 werd tegen 2007 een zuiveringsgraad van 80 % vooropge-
steld terwijl eind 2006 de zuiveringsgraad nog maar 65 % bedroeg. Ook de vooropgestelde 
doelstelling om in het kader van de zoneringsplannen tegen 2012 alle lozingen van huishoude-
lijk afvalwater te saneren lijkt moeilijk haalbaar. De investeringen, nodig om de zoneringsplan-
nen te realiseren kunnen volgens schattingen van de Vlaamse Vereniging van Steden en Ge-
meenten oplopen tot € 7 miljard. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt daarenboven dat tegen eind 2010 alle watergebrui-
kers een redelijke bijdrage leveren in de kosten in verhouding tot de door hen gebruikte water-
diensten. Vandaag worden in Vlaanderen de kosten voor de productie en distributie van drink-
water volledig aangerekend aan de gebruikers, althans op macroniveau per 
drinkwatermaatschappij maar niet noodzakelijk voor huishoudens, industrie en landbouw af-
zonderlijk. De kosten voor afvalwaterinzameling en zuivering worden vandaag nog voor een 
groot deel door de overheid en niet door de gebruikers gedragen. Volgens de OESO zou de 
opbrengst van de afvalwaterheffing (nu bovengemeentelijke saneringsbijdrage) in Vlaanderen 
globaal genomen moeten verdubbelen ten opzichte van het niveau van 20023 om 100% kos-
tendekking te bereiken. 
 
Er kan dus worden verwacht dat de globale waterprijs in de toekomst in belangrijke mate zal 
toenemen 
 

                                                           
1 SERV, 09.02.2007, Informatiedossier over de Vlaamse watersector, Brussel : SERV. Een beknopte versie van dit 

dossier werd als hoofdstuk opgenomen in SERA 2007 (zie SERV, Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 
2007. De Vlaamse watersector : analyse en uitdagingen, Gent : Academiapress p. 443-509).  

2 Workshop van 19 maart 2007. Heel wat vertegenwoordigers uit de sector kregen daar de kans om beleidssug-
gesties te formuleren. Deze suggesties vormden mee de insteek voor deze aanbeveling. Zie 
http://www.serv.be/dispatcher.aspx?page_ID=01-00-02-ix-004   

3 OECD (2006)   
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De SERV stelt vast dat de Vlaamse regering haar belofte uit de waterbeleidsnota (nog) niet is 
nagekomen.  
 
Uitreksel uit de waterbeleidsnota zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 april 2005 
De Vlaamse regering wenst te komen tot een maatschappelijk gedragen invulling van het kostenterug-
winningsbeginsel zoals gedefinieerd in de Kaderrichtlijn Water. Daarom zal er ten laatste begin 2006 
gestart worden met een overlegoefening met alle belanghebbenden over de financiering en de principes 
van kostentoerekening. Ter voorbereiding van deze discussie zal een inschatting gemaakt worden van 
de directe en de indirecte kosten en baten (zowel voor de overheid als voor de doelgroepen) voor de 
uitvoering van de initiatieven voorgesteld in deze nota – voor zover mogelijk.  
 
Daarom wil de SERV met deze aanbeveling zelf een aanzet geven tot de discussie over de 
invulling van het kostenterugwinningsbeginsel. Dit is immers vanuit sociaaleconomisch oog-
punt zeer belangrijk.  
 
De structuur van deze aanbeveling is als volgt. Eerst wordt in een inleidend deel het kostente-
rugwinningsbeginsel toegelicht. Met name wordt de vraag beantwoord waarom dit beginsel 
een centrale plaats heeft in de Kaderrichtlijn Water en waarom m.a.w. de watergebruikers een 
redelijke bijdrage moeten leveren in de kosten in verhouding tot de door hen gebruikte water-
diensten (waarom doorrekenen? zie deel 3). 
 
De toepassing van het kostenterugwinningsbeginsel staat geenszins gelijk met het louter op-
trekken van de tarieven van de bestaande heffingen en bijdragen. Om dit beginsel op een 
verantwoorde manier te operationaliseren moet een reeks randvoorwaarden vervuld zijn. Die 
randvoorwaarden worden in deze aanbeveling besproken aan de hand van een aantal kern-
vragen: 

1. Wat doorrekenen? 
1.1 Welke waterdiensten? (zie deel 4)  
1.2 Welke maatregelen? (zie  deel  5) 
1.3 Welke kosten? (zie deel 6)  

2. Hoeveel kosten terugwinnen ? (zie deel 7) 
3. Hoe kosten terugwinnen? (zie deel 8) 

 
De SERV hoopt hiermee een aanzet te geven tot concrete invulling van het kostenterugwin-
ningsbeginsel uit de Europese Kaderrichtlijn Water.   
 
Zoals zal blijken uit de navolgende analyse, is met deze aanbeveling de discussie echter niet 
afgesloten. Er is integendeel een actieplan noodzakelijk om de komende jaren verdere invul-
ling te geven aan de suggesties van de SERV. De raad wenst daar uiteraard intensief bij be-
trokken te worden. 
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3.  Waarom kosten van waterdiensten terugwin-
nen? 

3 . 1 .  S i t u e r i n g  

Het kostenterugwinningsbeginsel is een centraal gegeven in de Kaderrichtlijn Water. De dead-
line voor de toepassing ervan (2010) komt stilaan dichterbij. Vlaanderen staat voor de uitda-
ging om de kostenterugwinning van waterdiensten, die nu al op verschillende manieren ge-
beurt, te evalueren en indien nodig conform de Europese richtlijn te maken.  
 
Hierna wordt het kostenterugwinningsbeginsel kort toegelicht. Er wordt ook stilgestaan bij de 
toepassing van het principe “de vervuiler/gebruiker betaalt” in de watersector omdat het princi-
pe van kostenterugwinning daarop gebaseerd is. 
 

3 . 2 .  H e t  p r i n c i p e  v a n  k o s t e n t e ru g w i n n i n g  

Artikel 9 van de Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten ertoe het beginsel van kostenterug-
winning voor waterdiensten toe te passen (zie kaderstuk volgende bladzijde).  
Concreet moeten de lidstaten tegen 2010 ervoor zorgen dat :  

(1) hun waterprijsbeleid adequate prikkels bevat opdat watergebruikers de watervoorra-
den efficiënt zouden gebruiken en op die manier bijdragen tot de doelstellingen van 
de richtlijn   

(2) diverse gebruikssectoren, tenminste onderverdeeld in huishoudens, industrie en land-
bouw een “redelijke” bijdrage leveren aan de terugwinning van de kosten voor water-
diensten.  

Lidstaten kunnen daarbij sociale, economische en milieueffecten alsook geografische en kli-
matologische omstandigheden in rekening brengen. 
 
Om het kostenterugwinningsbeginsel te implementeren, verplicht de Kaderrichtlijn de lidstaten 
ertoe om tegen eind 2004 een economische analyse te maken op niveau van de stroomgebie-
den.  
 
In het kader van de Common Implementation Strategy stelde een groep watereconomen 
(WATECO) richtlijnen op voor de gemeenschappelijke toepassing van de economische ele-
menten uit de Kaderrichtlijn Water, waaronder ook de economische analyse en de kostente-
rugwinning van waterdiensten4. 

                                                           
4 Economics and the Environment. The implementation challenge of the Water Framework Directive. Accompany-
ing documents to the guidance. Zie bv. http://www.Kaderrichtlijnwater.nl/publicaties/europese-guidances/; Eco-
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Kostenterugwinning voor waterdiensten in de Europese Kaderrichtlijn Water 

 
Artikel 9 - Kostenterugwinning voor waterdiensten 

 
§ 1. De lidstaten houden rekening met het beginsel van terugwinning van de kosten van waterdiensten, 
inclusief milieukosten en kosten van de hulpbronnen, met inachtneming van de economische analyse 
volgens bijlage III en overeenkomstig met name het beginsel dat de vervuiler betaalt. 
De lidstaten zorgen er tegen het jaar 2010 voor: 
1. dat het waterprijsbeleid adequate prikkels bevat voor de gebruikers om de watervoorraden efficiënt 

te benutten, en daardoor een bijdrage te leveren aan de milieudoelstellingen van deze richtlijn; 
2. dat de diverse watergebruikssectoren, ten minste onderverdeeld in huishoudens, bedrijven en land-

bouw, een redelijke bijdrage leveren aan de terugwinning van kosten van waterdiensten, die ge-
baseerd is op de economische analyse uitgevoerd volgens bijlage III en rekening houdt met het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. 

De lidstaten kunnen daarbij de sociale effecten, de milieueffecten en de economische effecten van de 
terugwinning alsmede de geografische en klimatologische omstandigheden van de betrokken gebieden 
in acht nemen. 
 
§ 2. De lidstaten rapporteren in de stroomgebiedbeheerplannen over de voorgenomen stappen voor de 
uitvoering van lid 1 die ertoe bijdragen dat de milieudoelstellingen van deze richtlijn bereikt worden, en 
over het aandeel dat de verschillende vormen van watergebruik leveren aan de terugwinning van de 
kosten van waterdiensten. 
 
§ 3. Geen enkele bepaling van dit artikel belet de financiering van bepaalde preventieve of herstelmaat-
regelen om de doelstellingen van deze richtlijn te bereiken. 
 
§ 4. De lidstaten maken geen inbreuk op deze richtlijn wanneer zij in overeenstemming met gevestigde 
gebruiken beslissen de bepalingen van lid 1, tweede alinea, en ook de desbetreffende bepalingen van 
lid 2, voor een bepaalde vorm van watergebruik niet toe te passen, indien dit het doel van deze richtlijn 
en het bereiken daarvan niet in het gedrang brengt. De lidstaten motiveren in de stroomgebiedbeheer-
plannen waarom zij lid 1, tweede alinea, niet onverkort toepassen. 
 

Bijlage III - Economische Analyse 
De economische analyse omvat voldoende informatie die voldoende gedetailleerd moet zijn (rekening 
houdend met de kosten voor het verzamelen van de relevante gegevens) voor: 
a) de relevante berekeningen die nodig zijn om overeenkomstig artikel 9 rekening te houden met het 
beginsel van de terugwinning van de kosten voor waterdiensten, gelet op langetermijnvoorspellingen 
van aanbod en vraag naar water in het stroomgebiedsdistrict en, waar nodig: 
• ramingen van volume, prijzen en kosten voor waterdiensten en 
• ramingen van relevante investeringen, inclusief voorspellingen voor dergelijke investeringen; 
b) een oordeel over de meest kosteneffectieve combinatie van maatregelen op het gebied van waterge-
bruik die moeten worden opgenomen in het programma van maatregelen overeenkomstig artikel 11, 
gebaseerd op ramingen van de potentiële kosten van dergelijke maatregelen. 
 
De Kaderrichtlijn Water stelt verder dat de lidstaten in de stroomgebiedbeheerplannen moeten 
rapporteren over (1) de voorgenomen stappen voor de uitvoering van het kostenterugwin-
ningsbeginsel en (2) het aandeel dat de verschillende vormen van watergebruik leveren aan 

                                                                                                                                                               
nomics and the Environment. The implementation challenge of the Water Framework Directive. A guidance docu-
ment. Zie bv. http://www.Kaderrichtlijnwater.nl/download-document.php?id=357  
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de terugwinning van de kosten van waterdiensten. Deze stroomgebiedbeheerplannen moeten 
uiterlijk tegen 22 december 2009 vastgesteld worden door de Vlaamse Regering. 
 
Artikel 59 van het Decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de Vlaamse regering tegen 2010 
gepaste voorstellen van maatregelen moet doen om het kostenterugwinningsbeginsel toe te 
passen. De Vlaamse Regering is bevoegd voor de concrete invulling hiervan.  
 

3 . 3 .  H e t  p r i n c i p e  ‘ d e  v e r v u i l e r / g e b r u i k e r  b e t a a l t ’  t o e g e p a s t  
o p  d e  w a t e r s e c t o r  

De idee van kostenterugwinning van waterdiensten is gebaseerd op het principe “de vervui-
ler/gebruiker betaalt”. Dat principe moet worden gezien als de beleidsmatig-politieke vertaling 
van het economisch principe van internalisering van milieukosten. Het doel is ervoor te zorgen 
dat milieuoverwegingen een normaal onderdeel worden van de door consumenten en produ-
centen gemaakte keuzes. Door doorberekening van de milieukosten ontvangen ook de eind-
verbruikers het juiste prijssignaal en worden de milieukosten bij alle goederen- en diensten-
transacties geïnternaliseerd.  
 
In principe gebeurt de bestrijding van de milieuvervuiling het best aan de bron, door de indivi-
duele veroorzakers of vervuilers. Dit belet niet dat het in een aantal gevallen aangewezen kan 
zijn om collectief milieumaatregelen te nemen. In dat geval houdt het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ in dat de kosten van die collectieve maatregelen in principe moeten worden verhaald 
op de gebruikers van die collectieve diensten (‘de gebruiker betaalt’).  
 
Vertaald naar de watersector, kan het principe “de vervuiler/verbruiker betaalt” zowel direct als 
indirect worden gerealiseerd . 
Een directe toepassing impliceert dat de individuele vervuilers de kosten dragen van de maat-
regelen die zij zelf nemen om de vervuiling te voorkomen of te verminderen. De overheid kan 
daartoe instrumenten inzetten van fysieke, financiële of sociale regulering. Vertaald naar de 
watersector toe betekent dit ingeval van fysieke regulering dat vervuilers verplicht worden om 
zelf hun afvalwater te zuiveren en bepaalde lozingsnormen te respecteren. De vervuilers ‘in-
ternaliseren’ hierbij de kosten verbonden aan waterzuivering en kunnen deze doorrekenen aan 
hun klanten. De overheid kan ook financieel reguleren. Zo kunnen oppervlaktewaterlozers 
worden verplicht om een regulerende heffing te betalen op het effluent van hun zuiveringsin-
stallaties.  
 
Bij een indirecte toepassing voert de overheid de maatregelen zelf uit en verhaalt zij de kosten 
ervan op de gebruikers van de diensten. Deze indirecte toepassing kan gebeuren door bijdra-
gen als vergoeding voor een door de overheid geleverde aanwijsbare tegenprestatie. Kenmer-
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kend aan deze bijdragen is dat (1) er een directe toewijsbare overheidsprestatie wordt gele-
verd; (2) de prestatieverlener zijn werkelijke kosten aanrekent; (3) alle gebruikers van een 
eenzelfde dienst gelijk worden behandeld en (4) de inkomsten integraal worden aangewend 
voor de bekostiging van de exploitatie en investeringen waarvoor zij worden geïnd.  
 
Anders geformuleerd bestaan in de watersector de te dragen lasten voor de doelgroepen con-
form het principe ‘de vervuiler/gebruiker betaalt’ uit de volledige kosten van eigen maatregelen 
(bv. een eigen waterwinning, een eigen waterzuiveringsinstallatie…), het aandeel in de kosten 
van collectieve installaties en diensten indien daarvan gebruik wordt gemaakt (bv. levering van 
drinkwater, lozing van afvalwater op een RWZI…), en de “milieukosten” (milieuschade van 
grondwaterwinning, milieuschade van effluentlozingen…). De te dragen lasten voor de ge-
meenschap bestaan uit de kosten die niet op basis van het veroorzakersbeginsel aan specifie-
ke individuen of doelgroepen kunnen worden toegewezen.  
Kosten verbonden aan de versnelde uitbouw van de saneringsinfrastructuur zouden volgens 
de SERV – hoewel toewijsbaar aan gebruiker/verbruiker - door de gemeenschap moeten ge-
dragen worden. Het is immers niet verantwoord om gelet op de lange levensduur van de inves-
teringen de kosten ervan af te wentelen op één generatie.   
 
De SERV heeft zich steeds achter het principe "de vervuiler betaalt" geschaard, maar heeft 
tevens steeds aandacht gevraagd voor de sociaaleconomische gevolgen van de toepassing 
ervan5. 
 

3 . 4 .  K o s t e n t e r u g w i n n in g  v a n  wa t e r d i e n s t e n  a l s  a n a l y s e k a d e r  

De onderstaande figuur geeft de toepassing van de kostenterugwinning van waterdiensten in 
Vlaanderen schematisch weer. Daaruit blijkt dat in Vlaanderen vandaag al verschillende in-
strumenten worden ingezet om de kosten van waterdiensten terug te winnen (in de bijlage 
wordt een overzicht gegeven). Maar tegelijk zijn er een reeks vragen die moeten worden be-
antwoord om kosten van waterdiensten op een correcte, redelijke en verantwoorde manier 
terug te winnen.  
Die vragen zijn: 

Wat doorrekenen? 
Welke waterdiensten? 
Welke maatregelen? 
Welke kosten? 

Hoeveel doorrekenen? 
Hoe doorrekenen? 

 

                                                           
5 Zie bv. SERV (1992), SERV (1995) en SERV (1997). 
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Hierna behandelt de SERV deze vragen. Zij laten immers toe om de vanuit een sociaalecono-
misch oogpunt belangrijkste uitdagingen in de watersector te behandelen. Per vraag wordt 
telkens eerst een situering en toestandsbeschrijving in Vlaanderen gegeven, waarna een reeks 
bemerkingen en aanbevelingen wordt geformuleerd.  
 

 
 

milieu (waterlichamen) (bron)

waterproductie & distributie

watergebruik

inzameling afvalwater

zuivering afvalwater

lozing afvalwater

watermaatschappijen

gemeenten

voor- en zelfzuivering
Aquafin

* grondwaterheffing

* drinkwaterprijs

* gemeentelijke

gezinnen, industrie
landbouw 
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* contracten met
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sanerings-
bijdrage/

vergoeding
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kostenterugwinning van waterdiensten

“waterdiensten” “terugwinning” “kosten”

WAT doorrekenen?

welke waterdiensten?
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bijdrage/
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* rioolbelastingen

Aquafin
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4.  Welke waterdiensten ? 

4 . 1 .  S i t u e r i n g  e n  t o e s t a n d  i n  V l a a n d e re n  

Een eerste stap bij de toepassing van het principe van kostenterugwinning van waterdiensten 
is overeenstemming over wat waterdiensten zijn in de context van de Kaderrichtlijn Water. 
 
Volgens de Kaderrichtlijn Water zijn waterdiensten “alle diensten die ten behoeve van de huis-
houdens, openbare instellingen en andere economische actoren voorzien in (a) onttrekking, 
opstuwing, opslag, behandeling en distributie van oppervlakte- of grondwater en (b) installaties 
voor de verzameling en behandeling van afvalwater, die daarna in oppervlaktewater lozen.” 
 
Het Europese WATECO-richtsnoer verduidelijkt dat een waterdienst een tussenschakel verte-
genwoordigt tussen de natuurlijke omgeving en het watergebruik zelf. Het hoofddoel van een 
waterdienst is er voor te zorgen dat (1) de belangrijkste eigenschappen van natuurlijke wate-
ren worden veranderd zodat het water voldoet aan de vereisten van welomschreven gebrui-
kers (bv. drinkwatervoorziening) en (2) de belangrijkste eigenschappen van water dat verbrui-
kers lozen worden veranderd zodat het water teruggaat naar de natuurlijke omgeving zonder 
er schade aan toe te brengen. 
 
De Vlaamse Coördinatiecommissie voor Integraal Waterbeleid (CIW) besliste om in Vlaande-
ren volgende waterdiensten in aanmerking te nemen voor de toepassing van het kostenterug-
winningsbeginsel6 :  

• levering van water bestemd voor menselijke consumptie door waterleverancier met name 
de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk; 

• levering van water bestemd voor menselijke consumptie door waterleverancier exclusief 
de  exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk (m.a.w. eigen waterwinningen); 

• publieke inzameling en zuivering van afvalwater zowel op gewestelijk als op gemeentelijk 
niveau; 

• zelfvoorzieningen inzake zuivering van afvalwater (m.a.w. zelfzuivering van afvalwater). 
 
4 . 2 .  B e m e r k i n g e n  e n  aa n b e ve l i n g en  

De afbakening van waterdiensten door Vlaanderen lijkt op het eerste zicht logisch en volledig. 
Toch kunnen enkele vragen en problemen worden gesignaleerd. 
 
Ten eerste stelt zich de vraag naar de concrete invulling van de door Vlaanderen afgebakende 
waterdiensten. Zit sensibilisering van de watergebruikers bijvoorbeeld vervat in de waterdien-

                                                           
6 Zie Artikel 60 rapport (artikel 5 Kaderrichtlijn Water) SGD Schelde – december 2004 (VMM).  

Zie : http://www.ciwvlaanderen.be/uploads/b304.pdf 
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sten drinkwaterproductie en distributie en afvalwaterinzameling en –zuivering, en moeten de 
kosten hiervoor teruggewonnen worden op de gebruikers of daarentegen gefinancierd worden 
uit algemene middelen?  
De SERV meent dat een nadere concretisering wenselijk is van de invulling van het begrip 
‘waterdienst’. 
 
Ten tweede kan worden vastgesteld dat de invulling van het begrip waterdiensten in de ver-
schillende EU-lidstaten niet op eenduidige wijze gebeurt7. In Vlaanderen worden waterkerin-
gen en andere infrastructuurvoorzieningen voor waterkracht, scheepvaart en bescherming 
tegen overstromingen bijvoorbeeld niet als waterdienst aangeduid. In sommige andere landen 
gebeurde dit wel8. Het European Environmental Bureau en het World Wildlife Fund9 hebben 
een klacht ingediend10 tegen een aantal Europese lidstaten waaronder België omwille van een 
te enge interpretatie van het begrip waterdiensten. Zonder zich uit te spreken over de interpre-
tatie – te eng of niet – merkt de SERV op dat de beslissing van het Europees Hof een grote 
impact kan hebben. Met name kan bijvoorbeeld worden gedacht aan maatregelen voor de 
bescherming tegen overstromingen. Afhankelijk van de invulling van het begrip waterdiensten 
zullen de (grote) kosten van deze maatregelen al dan niet in aanmerking komen voor terug-
winning via de waterprijs. 
 
 

5.  Welke maatregelen ? 

5 . 1 .  S i t u e r i n g  e n  t o e s t a n d  i n  V l a a n d e re n  

Eens waterdiensten zijn afgebakend, rijst de vraag in welke mate deze diensten moeten wor-
den voorzien en hoe dat moet gebeuren. Concreet gaat het om vragen zoals: in welke mate 
moet het drinkwater meer worden onthard dan wettelijk vereist? In welke mate moet er een 
collectieve zuiveringsinfrastructuur worden opgebouwd of moet integendeel zelfzuivering door 
bedrijven, kleinschalige zuivering door particulieren of ingrijpen aan de bron (bv. productbe-
leid) worden gestimuleerd? In hoeverre zijn de meerkosten van een gescheiden rioleringsstel-

                                                           
7 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (COM (2007) 128 final) ‘Towards Sustainable Water Manage-

ment in the European Union. First stage in the implementation of de WFD’.  
8 Waterkeringen : Frankrijk (Seine-Normandie, Rhône), Litouwen, Portugal, Roemenië ; scheepvaartinfrastructuur : 

Frankrijk (Seine-Normandie)   
9 EEB en WWF (2006) EU Water policy: making economics work for the environment. Survey of the economic 

elements of the article 5 report of the EU Water Framework Directive. 
 Complaint to the European Commission concerning failure of Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, 

Germany, Hungary, Ireland, Poland, Sweden and the Netherlands to comply with the provisions of the EU Wa-
ter Framework Directive 2000/60/EC article 5§1. 

10 Deze klacht heeft enerzijds betrekking op de invulling van het begrip waterdiensten en anderzijds op de econo-
mische analyse, die een aantal tekortkomingen zou bevatten.   
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sel altijd verantwoord? Aan welke normen moet het oppervlaktewater voldoen om een ‘goede 
watertoestand’ te bereiken tegen 2015? Welk niveau van verontreiniging is toelaatbaar?... 
 
Om op dit soort vragen een onderbouwd antwoord te vinden verplicht de Kaderrichtlijn de lid-
staten ertoe om tegen eind 2004 een economische analyse te maken op niveau van de 
stroomgebieden en die regelmatig te actualiseren. Deze economische analyse moet “voldoen-
de informatie bevatten die voldoende gedetailleerd moet zijn voor (1) de toepassing van de 
kostenterugwinning en (2) de beoordeling van de kosteneffectiviteit van maatregelen”. Daar-
mee wil de Kaderrichtlijn de kosteneffectiviteit van maatregelen(programma’s) garanderen. Op 
die manier wordt ook vermeden dat overmatige kosten van waterdiensten te wijten aan ineffi-
ciënt overheidsbeleid zouden worden doorgerekend.  
 
Cruciaal in de Kaderrichtlijn Water11 is immers dat maatregelenprogramma’s moeten vastge-
legd worden op basis van een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA). Het is de bedoeling om de 
doelstellingen van de Kaderrichtlijn te realiseren tegen de laagste kosten. De Kaderrichtlijn 
hanteert verder ook het begrip disproportionele kosten. Als blijkt dat de kosten van maatrege-
len om de doelstellingen te halen disproportioneel hoog zijn en de baten van het bereiken van 
de doelstelling overtreffen, voorziet de Kaderrichtlijn de mogelijkheid tot het bekomen van 
uitzonderingen. Dit kan door een aanpassing van de doelstellingen of door het bekomen van 
uitstel voor het behalen van de doelstellingen12. Het is momenteel echter nog onduidelijk op 
welke manier disproportionele kosten zullen worden vastgelegd. Het WATECO richtsnoer 
spreekt van maatschappelijke kosten baten analyses (KBA), maar slechts drie landen (met 
name Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) zijn op dit moment bezig met de op-
maak van KBA’s13. Een andere piste om disproportionele kosten aan te tonen is de vergelijking 
tussen de huidige budgetten en de budgetten die nodig zijn om de doelstellingen van de Ka-
derrichtlijn Water te halen. Als de toename van die budgetten zeer groot is, kan sprake zijn 
van disproportionele kosten en kunnen afwijkingen bekomen worden. Er bestaan daarover 
echter nog geen concrete richtlijnen. De VMM heeft momenteel een ontwerprichtlijnennota 
klaar. 
 
De Kaderrichtlijn verplicht de lidstaten om per stroomgebied tegen eind 2004 te rapporteren 
over hun economische analyse. Het rapport van Vlaanderen bevat echter zeer onvolledige 
gegevens. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan cijfermateriaal. Sindsdien zijn er nog niet 
veel stappen ondernomen om hieraan te verhelpen.  Zeer recent werd de CIW-werkgroep 
Economische Analyse opnieuw opgestart en wordt een actualisatie van de economische ana-
lyse voorbereid. Via de ontwikkeling van een milieukostenmodel Water heeft Vlaanderen wel al 
een eerste stap gezet in de richting van een KEA. De resultaten ervan zijn echter nog niet 

                                                           
11 Artikel 11 en bijlage III van de KRLW, alsook artikel 60 § 3b van het decreet integraal waterbeleid. 
12 Artikel 4 § 4 en § 5 alsook artikels 53 en 54 van het DIWB. 
13 De Nocker L. e.a. (2007) 
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toepasbaar voor heel Vlaanderen of op niveau van de stroomgebieden. Bovendien is het mo-
del beperkt omdat het enkel maatregelen betreft ter bestrijding van de vervuiling door drie 
polluenten (stikstof, fosfor en CZV). Gegevens omtrent de baten van maatregelen ontbreken 
nog volledig in Vlaanderen 
 
In het kader van het Scaldit-project werden de resultaten van de verschillende economische 
analyses gebundeld voor heel het stroomgebied van de Schelde. Hieruit bleek dat er heel wat 
verschillen bestaan in rapportering tussen Nederland, Frankrijk, Vlaanderen, Wallonië en het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest. Zo heeft elke regio niet alleen een eigen lijst van waterdien-
sten opgesteld, maar hanteren ze ook verschillende types van kosten en kostenposten, bere-
kend op verschillende termijnen14. In het Scaldit rapport wordt niet alleen gewezen op een 
tekort aan gegevens, maar ook op een tekort aan menselijke middelen. Elke regio beschikt 
slechts over één of twee economen voor de uitvoering van het economische luik en voor de 
coördinatie op het niveau van de internationale stroomgebiedsdistricten. 
 

5 . 2 .  B e m e r k i n g e n  e n  aa n b e ve l i n g en   

De economische analyse in de context van de Kaderrichtlijn Water is volgens de SERV bijzon-
der belangrijk voor het debat over kostentoerekening van waterdiensten. De economische 
analyse moet immers vermijden dat overmatige kosten van waterdiensten te wijten aan ineffi-
ciënt overheidsbeleid moeten worden doorgerekend. De economische analyse is dus geen 
doel op zich, maar een noodzakelijk hulpmiddel om kosteneffectieve maatregelen af te bake-
nen. Bovendien moet de economische analyse ook gegevens aanreiken om in de stroomge-
biedbeheerplannen eventuele uitzonderingen voor het behalen van de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water te motiveren.  
 
Vlaanderen staat vandaag nog vrijwel nergens op dit vlak.  De SERV dringt erop aan dat de 
Vlaamse regering spoedig werk maakt van de vereiste economische analyses (KEA en KBA’s) 
en hiervoor op korte termijn de nodige middelen en mensen voorziet. 
 
 

                                                           
14 Scaldit Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van 

de Schelde: pilootproject voor het testen van de Europese richtsnoeren.  
Zie : http://www.scaldit.org/uploads/146Scalditrapport_NL_DEF_beveiligd.pdf 
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6.  Welke kosten ? 

6 . 1 .  S i t u e r i n g  e n  t o e s t a n d  i n  V l a a n d e re n  

Wanneer waterdiensten zijn afgebakend en de maatregelen die de overheid oplegt econo-
misch verantwoord zijn (cf. KEA, KBA), is de volgende vraag welke kosten verbonden aan de 
waterdiensten/maatregelen mogen of kunnen worden doorgerekend.  De Kaderrichtlijn Water 
bevat hierover weinig specificaties. 
 
In een Europees document dat opgemaakt werd in het kader van een gemeenschappelijke 
toepassing van de terugwinning van de kosten voor waterdiensten15 wordt aan de lidstaten 
aanbevolen om volgende kostencomponenten in rekening te brengen: 

• werkings- en onderhoudskosten : kosten verbonden aan het leveren van een dienst. Dit 
zijn zowel personeelskosten, energiekosten, als kosten voor derden.  

• investerings- en kapitaalskosten : deze kosten zijn afhankelijk van ondermeer de gehan-
teerde afschrijvingstermijnen, die sterk kunnen verschillen per waterdienst en per infra-
structuuronderdeel.  

• administratieve kosten : dit zijn de kosten verbonden aan de regulering van de waterdien-
sten.  

• belastingen en subsidies: hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene belastingen 
en milieugerelateerde belastingen. Algemene belastingen en subsidies dienen eerder be-
schouwd als financiële kosten of inkomsten, terwijl milieubelastingen als milieukosten of 
hulpbronkosten kunnen gecatalogeerd worden. Milieubelastingen of heffingen kunnen zo-
wel financierend zijn als regulerend16.  

 
De VMM rapporteerde hierover eind 2004 in het kader van de economische analyse voor de 
Kaderrichtlijn Water. Voor de kosten voor de productie en distributie van water gebruikte de 
VMM de bedrijfskosten en de financiële kosten zoals vermeld in de jaarrekeningen van de 
drinkwatermaatschappijen. Volgens de VMM zijn die financiële gegevens van de drinkwater-
maatschappijen echter niet geschikt voor de economische analyse die moet gebeuren in uit-
voering van de Kaderrichtlijn Water. Een belangrijk knelpunt is het ontbreken van gegevens 
uitgesplitst voor de verschillende watergebruikers (huishoudens, industrie en landbouw). Voor 
de waterdienst “afvalwaterinzameling en –zuivering” beperkt het rapport zich tot een methodo-
logie. Er werden nog geen cijfers verzameld. De methodologie stelt voor om volgende kosten-
groepen te weerhouden om financiële kosten te bepalen: (1) operationele kosten; (2) onder-
houdskosten; (3) kapitaalskosten en investeringen en (4) administratieve kosten. De groep 
administratieve kosten zou bestaan uit de administratieve kosten gemaakt door Aquafin en de 

                                                           
15 Information Sheet on Assessment of the Recovery of Costs for Water Services for the 2004 River Basin Charac-

terisation Report – 5 may 2004. 
16 De bovengemeentelijke saneringsbijdrage heeft een financierend karakter : het is een vergoeding voor een 

geleverde dienst. De afvalwaterheffing voor oppervlaktewaterlozers daarentegen heeft een regulerend karak-
ter. Zie bijlage § 4. 



Aanbeveling watersector 

18 

 

administratieve kosten van de gewestelijke overheid in het kader van de inzameling en de 
zuivering van afvalwater. 
 
Over de factoren die de kostprijs van de productie van drinkwater bepalen zijn er dus weinig 
gegevens beschikbaar bij de overheid, tenzij op federaal niveau bij de prijzencommissie17. In 
een resolutie vroeg het Vlaams Parlement in 2001 een transparante kostenstructuur die moet 
toelaten om toe te zien op eventuele  kosteninefficiënties in de drinkwatersector18.  
Het drinkwaterdecreet van 24 mei 2002 probeerde hieraan tegemoet te komen via de oprich-
ting van een reguleringsinstantie, met als opdrachten het inventariseren, evalueren, adviseren 
en rapporteren over alle aangelegenheden met betrekking tot drinkwater, meer bepaald over 
de transparantie van de sector, de dienstverplichtingen, de investeringen, het waterverkoopre-
glement, de kostenstructuur en de boekhouding met daaraan gekoppelde maatstafconcurren-
tie. Deze reguleringsinstantie werd echter niet opgericht, hoewel sommige taken wel worden 
voorbereid (bv. de opmaak van een waterverkoopreglement).  
Ondertussen is de watersector grondig gereorganiseerd en werd wel een toezichthouder (geen 
regulator) aangesteld voor afvalwater. De VMM oefent sinds 2005 zowel economisch als eco-
logisch toezicht uit inzake afvalwater. Het economisch toezicht op de drinkwatermaatschappij-
en beperkt zich tot het controleren van de doorrekeningen van de gemeentelijke en de boven-
gemeentelijke saneringsbijdragen aan de drinkwaterklanten. Tegelijk oefent de VMM ook 
toezicht uit op de facturen die Aquafin aanrekent aan de drinkwatermaatschappijen, evenals 
op de contracten die bedrijven afsluiten met Aquafin19. Verder werd de beheersovereenkomst 
tussen het Vlaams gewest en Aquafin aangepast en werd een aanzet gegeven tot een resul-
taatsverbintenis, waarbij de zuiveringsresultaten per zuiveringszone in rekening worden ge-
bracht.  
 

6 . 2 .  B e m e r k i n g e n  e n  aa n b e ve l i n g en  

Volgens de SERV is het logisch dat watergebruikers een redelijke bijdrage leveren in de kos-
ten die te maken hebben met het leveren van waterdiensten. 
Hierbij vallen evenwel twee belangrijke kanttekeningen te maken. Ten eerste moeten de kos-
ten die worden doorgerekend in directe relatie staan met de levering van waterdiensten. Ten 
tweede moeten de kosten in principe beperkt zijn tot de laagst mogelijke kosten om de water-

                                                           
17 De drinkwatermaatschappijen moeten bij prijsverhogingen immers een aanvraag indienen bij de afdeling Prijzen 

en Mededinging van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de Federale over-
heidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. De afdeling Water van de VMM is vertegenwoordigd in 
deze prijzencommissie en ontvangt hiervan dus steeds een kopie. 

18  Resolutie betreffende de drinkwatervoorziening in Vlaanderen Vlaams Parlement 6 juni 2001. 
19  VMM kijkt ook na of geen onredelijke kosten worden doorgerekend worden, dit zijn vb. kosten verbonden aan 

het heraanleggen van wegeninfrastructuur die om praktische redenen gekoppeld wordt aan werken uitgevoerd 
in het kader van het aanleggen van waterzuiveringsinfrastructuur.    
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diensten in kwestie op een kwalitatieve manier aan te bieden. Op beide voorwaarden gaat de 
SERV hierna dieper in. 
 
Zoals eerder al door onder andere de VMM en het Vlaams Parlement werd aangekaart, is er 
momenteel een gebrek aan transparantie in de kosten van waterdiensten. Hierdoor is er een 
risico dat ook kosten die niet direct in relatie staan met de levering van waterdiensten worden 
aangerekend of dat kosten dubbel worden aangerekend. De SERV meent dat dit risico moet 
worden uitgesloten door meer transparantie. Zo moet transparantie bijvoorbeeld verzekeren 
dat alleen kosten die te maken hebben met de zuiveringsinfrastructuur worden doorgerekend 
en geen andere kosten bv. verbonden aan de herwaardering van weginfrastructuur. Voor de 
drinkwaterbedrijven die sinds de reorganisatie omgevormd zijn tot waterketenbedrijven en ook 
diensten aanbieden op het vlak van rioolbeheer, impliceert dit dat de kosten duidelijk worden 
opgesplitst per waterdienst. Voor Aquafin moet er een duidelijke opsplitsing gebeuren van 
kosten die te maken hebben met de decretale opdracht (de publieke waterzuivering - RWZI’s 
en collectoren) en de commerciële activiteiten (bv. concessies of deeltaken in het kader van 
rioolbeheer). Ook een uitsplitsing van kosten die te maken hebben met de versnelde 
terugbetalingen aan Aquafin (op 15 jaar in plaats van over de normale afschrijvingstermijn) is 
wenselijk20. Bij de waterdiensten voor inzameling van afvalwater (gemeentelijke riolering) is de 
link tussen de hoogte van de gemeentelijke saneringsbijdrage en de kosten die een gemeente 
heeft vandaag niet duidelijk. Veel gemeenten hanteren immers eenzelfde tarief terwijl de 
kosten wellicht sterk uiteenlopen.  
 
Volgens de SERV zijn er daarnaast indicaties dat de kosten van waterdiensten nog kunnen 
worden gedrukt zonder dat de dienstverlening aan de klant of de milieuprestaties daaronder 
lijden. Zo zijn wellicht kostenbesparingen mogelijk door verschillende waterbedrijven te laten 
samenwerken op bepaalde terreinen zoals bijvoorbeeld één labo, gezamenlijke aankopen van 
materialen, technologisch onderzoek, sensibilisering en milieueducatie rond de waterketen, 
enz. Dat dergelijke opportuniteiten vandaag wellicht nog onvoldoende worden benut, heeft 
structurele oorzaken die samenhangen met de kenmerken van de markt van waterdiensten. 
Door quasi monopoliesituaties21 is er geen concurrentie en door gebrek aan transparantie is er 
weinig openbare informatie die toelaat om de kosten en prestaties van de bedrijven te vergelij-

                                                           
20 Er zijn immers argumenten om de financieringskosten van Aquafin niet te verhalen op de gebruikers. Zie SERV 

(1995). 
21 Feitelijke monopolies zijn er in Vlaanderen voor drinkwaterdistributie (één watermaatschappij per werkingsge-
bied) en voor publieke waterzuivering (één bedrijf voor heel Vlaanderen, namelijk Aquafin). In randgebieden is wel 
concurrentie mogelijk in die zin dat gemeenten kunnen beslissen om van de ene drinkwaterleverancier over te 
stappen naar een andere. Wat de inzameling van afvalwater betreft is wel concurrentie mogelijk. Gemeenten 
kunnen sinds de reorganisatie van de watersector het rioolbeheer overdragen aan een intergemeentelijk samen-
werkingsverband, een intercommunale of aan derden. In dat laatste geval is marktbevraging wettelijk verplicht. 
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ken. De ervaring in andere sectoren leert dat er daardoor dikwijls weinig externe stimulansen 
zijn om de kosten te drukken en de efficiëntie te verbeteren22.   
Vandaag zijn er geen schattingen beschikbaar van de omvang van de kostenbesparingen die 
in Vlaanderen mogelijk zouden zijn door een efficiëntere bedrijfsvoering. In Nederland heeft 
een benchmarking van de drinkwatersector op periodieke basis in elk geval geleid tot een 
betekenisvolle efficiëntieverhoging. De SERV verwelkomt in die optiek alvast het initiatief van 
de drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen om opnieuw een vrijwillige benchmarking door te 
voeren en de resultaten daarvan ruimer bekend te maken23.  
 
Maar dit is niet voldoende. Ook voor de andere waterdiensten zijn er initiatieven nodig. Wat de 
afvalwaterzuivering betreft, is de omvorming van de beheersovereenkomst in een resultaats-
verbintenis al een eerste stap. Maar de invalshoek is beperkt tot de ecologische impact (per 
RWZI moeten vijf voorop gestelde normen gerespecteerd worden, zoniet heeft dit implicaties 
op de financiering). De SERV meent dat er ook gekeken moet worden naar de kosten om de 
vooropgestelde rendementen te halen. Benchmarking met andere publieke waterzuiveringsbe-
drijven of met grote installaties voor de private sector lijkt nuttig, al moet er onderzocht worden 
in hoeverre dit haalbaar is24. Wat riolering betreft, zijn eveneens initiatieven nodig25. Vermits 
alle grote watermaatschappijen sinds de reorganisatie ook diensten aanbieden op het vlak van 
riolering, moet ook dit segment worden meegenomen in de geplande benchmarking. Uiteraard 
moeten ook de andere bedrijven actief op de markt van het rioolbeheer hieraan deelnemen. 
De SERV pleit in dit verband voor het uitwerken van eenvormige prestatie-indicatoren aan de 
hand waarvan de verschillende waterdiensten kunnen worden vergeleken.   
 
 

7.  Hoeveel  terugwinnen ? 

7 . 1 .  S i t u e r i n g  e n  t o e s t a n d  i n  V l a a n d e re n  

Wanneer waterdiensten zijn afgebakend, de maatregelen die de overheid oplegt economisch 
verantwoord zijn (cf. KEA, KBA) en de kostensoorten die kùnnen worden doorgerekend in 
directe relatie staan met de (efficiënte) levering van waterdiensten, is de volgende stap in de 

                                                           
22 Zie terzake bv. de presentatie van Elbert Dijkgraaf tijdens de SERV-workshop over de watersector op 
http://www.serv.be/dispatcher.aspx?page_ID=01-00-02-ix-004.  
23 In 2000 werd op initiatief van de Samenwerking Vlaams Water reeds een vrijwillige benchmarking uitgevoerd, 
naar Nederlands voorbeeld. Er werd een globaal rapport opgemaakt en overgemaakt aan de bevoegde Minister. 
Elk deelnemend bedrijf kreeg een gedetailleerd document met de individuele prestaties.  

24 Een vergelijking met het Waals gewest zou reeds eenvoudig te maken zijn vermits daar ook het Vlaams milieu-
kostenmodel werd toegepast. 

25 In Nederland worden in opdracht van de stichting RIONED op regelmatige basis benchmarkings rioleringszorg 
uitgevoerd.  Zie RIONED (2005) Benchmarking Rioleringszorg 2005. Samenvattend Rapport.  
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toepassing van het kostenterugwinningsbeginsel de vraag hoeveel van die kosten moeten 
worden aangerekend aan de vervuilers/gebruikers. 
De Kaderrichtlijn Water spreekt zich niet uit over het percentage van doorrekening. Ze spreekt 
enkel over een redelijke terugwinning van kosten van waterdiensten. Over het niveau van 
doorrekening bestaan geen regels. In hun rapportages eind 2004 over de uitgevoerde econo-
mische analyses, dienden de lidstaten wel informatie op te nemen over het huidige niveau van 
kostentoerekening. Het WATECO- richtsnoer bevat daartoe een stappenplan26.  
 
Het rapport van Vlaanderen bevat echter zeer onvolledige gegevens. Daaruit blijkt dat het 
niveau van kostenterugwinning voor drinkwaterproductie en –distributie 100% bedraagt. Voor  
afvalwaterzuivering bevat het rapport geen cijfers.  
 

Kostenterugwinning van waterdiensten in Vlaanderen: enkele cijfers 
 

Voor drinkwaterproductie en -distributie bedraagt de huidige kostenterugwinning – uitgedrukt als 
verhouding tussen financiële en bedrijfopbrengsten enerzijds en financiële en bedrijfskosten anderzijds 
– 100 %27. 
 
Voor  afvalwaterinzameling en zuivering is het kostenterugwinningspercentage veel lager dan 100%.  
Enige indicatie hiervoor is te vinden in de begrotingscijfers. In 2004 - het jaar vóór de reorganisatie – 
bedroegen de globale opbrengsten van de afvalwaterheffing 240 miljoen euro. Indien de opbrengsten 
van de regulerende heffing voor oppervlaktewaterlozers hiervan in mindering worden gebracht bedraagt 
de heffingsopbrengst 204 miljoen euro. Dit terwijl de werkingskosten en de investeringsuitgaven van 
Aquafin samen 369 miljoen euro bedroegen. Globaal is dit een kostenterugwinningspercentage van 
55%.  
 
Bij gebrek aan voldoende informatie is het dekkingspercentage voor riolering vandaag onmogelijk in te 
schatten. In elk geval rekenen veel gemeenten de kosten voor rioolbeheer slechts in beperkte mate 
door. De uitvoering van de zoneringsplannen verplichten de gemeenten ertoe om in de toekomst zware 
budgettaire inspanningen te doen om hun bestaand rioolnet aan te passen of om nieuwe riolen aan te 
leggen. Met name worden de benodigde investeringen geschat op € 6,5 à 7 miljard. De jaarlijkse 
onderhouds- en renovatiekost wordt geraamd op ongeveer € 500 miljoen  per jaar28. 
 

7 . 2 .  B e m e r k i n g e n  e n  aa n b e ve l i n g en   

Volgens de SERV is een volledige doorrekening van de kosten inzake inzameling en zuivering 
van afvalwater tegen 2010 of zelfs tegen 2015 onhaalbaar. Het zou immers een zeer grote 
toename van de integrale waterprijs met zich meebrengen. De belangrijkste reden is de grote 
achterstand die Vlaanderen nog heeft op het vlak van de zuiveringsinfrastructuur. Daardoor 
                                                           
26 De voorgestelde stappen zijn: bepalen van een lijst van waterdiensten; aanduiden van de aanbieders, de ge-

bruikers en de vervuilers; berekenen van de financiële kosten van de waterdiensten; identificeren en ramen 
van de milieu- en hulpbronkosten van de waterdiensten; identificeren van kostentoerekeningsmechanisme; 
bepalen van de huidige omvang van de kostentoerekening.  

27 Dit cijfer zegt niets over de kostentoerekening voor de doelgroepen huishoudens, industrie en landbouw afzon-
derlijk. Het zou best kunnen dat er in de praktijk kruissubsidies optreden tussen deze doelgroepen. 

28 Cijfers afkomstig van VVSG. Zie SERV, 19.03.2007 Workshop over de watersector. Presentaties en verslag zie 
http://www.serv.be/dispatcher.aspx?page_ID=01-00-02-ix-004   
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blijft de zuiveringsgraad ondanks de inspanningen van de voorbije jaren nog ver beneden het 
peil van de ons omliggende landen en te laag om de doelstelling van de Richtlijn Stedelijk 
Afvalwater te halen29. In dit verband kan ook verwezen worden naar (meer)kosten te wijten 
aan o. a. kwaliteitsgebrek van rioleringen en collectoren, het gemengde rioleringsstelsel en 
kosten verbonden aan overstorten.  
 
De SERV meent dat ook hier de economische analyse in de context van de Kaderrichtlijn 
water moet toelaten om naar Europa toe te onderbouwen waarom een volledige 
kostenterugwinning momenteel niet mogelijk is30.  
 
Om op langere termijn te kunnen komen tot een volledige kostenterugwinning, herhaalt de 
SERV dat het in elk geval noodzakelijk is om de efficiëntie van de maatregelen te verzekeren 
via KEA’s en KBA’s (zie deel 5) en de door te rekenen kosten te beperken tot de 
kostensoorten die in directe relatie staan met de (efficiënte) levering van waterdiensten (zie 
deel 6).  
 
Intussen pleit de SERV voor een planmatige, doordachte en transparante fasering van 
eventuele tariefverhogingen (m.a.w. anders dan via jaarlijkse ad hoc aanpassingen in 
programmadecreten), met bijzondere aandacht voor de rechtszekerheid (vermijden van 
onvoorspelbare wijzigingen) en voor de sociale en economische implicaties ervan (vermijden 
van schokken, aandacht voor doeltreffende economische en sociale correcties waar nodig…). 
 
 

8.  Hoe kosten terugwinnen ? 

8 . 1 .  S i t u e r i n g  e n  t o e s t a n d  i n  V l a a n d e re n  

De laatste stap in de toepassing van het kostenterugwinningsbeginsel betreft de vormgeving 
van de manier waarop de kosten worden teruggewonnen op de vervuilers/gebruikers. 
 
Hier staan in grote lijnen drie principes centraal in de Kaderrichtlijn Water.  
• Ten eerste vraagt de richtlijn dat het waterprijsbeleid adequate prikkels bevat voor de 

gebruikers om de watervoorraden efficiënt te benutten. 

                                                           
29 De zuiveringsgraad is het aandeel van de bevolking waarvan het afvalwater ook effectief wordt gezuiverd in een 
RWZI. De zuiveringsgraad bedraagt momenteel om en bij de 65 % in Vlaanderen. In andere landen ligt de zuive-
ringsgraad een pak hoger (vb. Nederland 99%, Luxemburg 95%, Engeland en Wales 98%). Het streefdoel van 
Vlaanderen zoals vastgelegd in het meest recente milieubeleidsplan was om tegen 2007 een zuiveringsgraad van 
80 % te bereiken. 
30 Zie art. 9, lid 4 van de Kaderrichtlijn Water. 
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• Ten tweede moet de redelijke bijdrage aan de terugwinning van kosten van waterdiensten 
gebeuren bij de verantwoordelijke vervuilers/gebruikers, ten minste onderverdeeld in 
huishoudens, bedrijven en landbouw en rekening houdende met het principe “de vervuiler 
betaalt”.  

• Ten derde laat de richtlijn ruimte voor uitzonderingen en afwijkingen op de 
kostenterugwinning. De lidstaten kunnen met name de sociale effecten, de milieueffecten 
en de economische effecten van de terugwinning alsmede de geografische en 
klimatologische omstandigheden van de betrokken gebieden in acht nemen, alsook 
gemotiveerd beslissen om de kostenterugwinning voor een bepaalde vorm van 
watergebruik niet toe te passen als dat het doel van de richtlijn en het bereiken daarvan 
niet in het gedrang brengt. 

 
In Vlaanderen worden diverse instrumenten ingezet om kosten van waterdiensten terug te 
winnen, met name de drinkwaterprijzen, de grondwaterheffing, de heffing op watervang, de 
bijdragen voor de inzameling van afvalwater, de bijdragen voor de zuivering van afvalwater, de 
afvalwaterheffing en de heffing voor de oppervlaktewaterlozers. De belangrijkste kanalen van 
kostenterugwinning worden in bijlage toegelicht. 
 

8 . 2 .  B e m e r k i n g e n  e n  aa n b e ve l i n g en  

In Vlaanderen worden al heel wat verschillende instrumenten ingezet om de kosten van 
waterdiensten terug te winnen. 
Met betrekking tot het efficiënt beheer van de watervoorraden kan vastgesteld worden dat het 
waterprijsbeleid uiteenlopende prikkels bevat. Voor de grondwaterheffing is dit bijvoorbeeld 
wel het geval en werd het tarief gedifferentieerd volgens de graad van bedreiging van de 
grondwaterlaag waaruit water wordt opgepompt. Voor de captatie van oppervlaktewater geldt 
een regressief tarief. In beide gevallen is er een heffingsvrijstelling voor kleinverbruikers 
(minder dan 500 m³). Wat betreft de drinkwatertarieven bestaan er een grote verschillen 
tussen de drinkwatermaatschappijen. Ondanks de veelal lineaire tarieven voor huishoudelijk 
gebruik dient vastgesteld dat door de toekenning van 15 m3 gratis er de facto een degressief 
effect ontstaat. Dit degressief effect is des te groter naarmate het aandeel van de vaste kost 
groter is in de totale drinkwaterprijs31.   
 
Zoals eerder door de SERV aangetoond, zat de financiering van het afvalwaterbeleid in 
Vlaanderen lange tijd structureel fout in vergelijking met het principe de vervuiler betaalt32. Kort 

                                                           
31 Zie SERV Informatiedossier over de watersector 
32 Zie SERV (1995) en ook Van Humbeeck, Peter (1995).  De financiering van de openbare afvalwaterzuivering in 

Vlaanderen: nood aan een nieuw concept.  Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht.  Jg. 50, 
nr. 3; Van Humbeeck, Peter (1996).  De financiering van de openbare afvalwaterzuivering in Vlaanderen: een 
beoordeling op basis van het principe "de vervuiler betaalt".  Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Pu-
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samengevat komt het erop neer dat de kostentoerekening niet strookte met de 
basiskenmerken van een correcte tarifering33: (1) rioollozers (gebruikers) en 
oppervlaktewaterlozers (niet gebruikers) betaalden dezelfde heffing34, (2) de heffing was geen 
weerspiegeling van de werkelijke kosten die een vervuiler veroorzaakt aan de collectieve 
installaties, maar een algemene financieringsheffing die tot doel had voldoende middelen voor 
het MINA-Fonds te genereren, (3) de inkomsten uit de bijdragen van de rioollozers 
(gebruikers) werden niet gebruikt voor de bekostiging van de exploitatie en de investeringen 
van RWZI’s, maar voor de dekking van de uitgaven van het MINA-Fonds in het algemeen. 
 
Door de hervorming van de watersector eind 2005 werden al enkele belangrijke 
tekortkomingen opgelost35. Zo werd de vroegere afvalwaterheffing voor de rioollozers 
omgevormd tot een bijdrageregeling, kan Aquafin contracten afsluiten met bedrijven-
rioollozers, worden de inkomsten uit de saneringsbijdrage, geïnd door de 
drinkwatermaatschappijen geaffecteerd voor de financiering van de kosten van de 
waterzuivering en geldt voor oppervlaktewaterlozers voortaan een afzonderlijke regeling.  
Tegelijk bleven andere belangrijke tekortkomingen bestaan36. Immers, enkel de 
financieringsstructuur is gewijzigd. Zowel de tarifering van de bijdrageregeling als de 
regulerende afvalwaterheffing zijn nog gebaseerd op dezelfde oude heffingsformule en –
berekeningswijze en vormt dus geen correcte weerspiegeling van de werkelijke 
zuiveringskosten (voor rioollozers, waardoor kruissubsidiëring gebeurt) of van de milieuschade 
van het effluent (voor oppervlaktewaterlozers). De huidige “restheffing”, een laatste restant van 
de vroegere algemene financieringsheffing, wordt in een correct systeem van 
kostenterugwinning overbodig. De restheffing dient immers om ervoor te zorgen dat er na de 
reorganisatie evenveel heffingen (bijdragen + contractvergoedingen + restheffing) worden 
betaald als voor de reorganisatie (heffing)37.  
Ook het probleem van de voorspelbaarheid van de milieuheffingen is niet opgelost. 
Tariefaanpassingen gebeuren nog steeds weinig onderbouwd en jaar na jaar in het 
programmadecreet. 
 
Sinds de reorganisatie van de sector in 2005 werd aan de gemeenten de mogelijkheid 
geboden om via de eengemaakte waterfactuur kosten door te rekenen voor de gemeentelijke 
taken inzake waterzuivering: rioleringen en kleinschalige waterzuivering. De verschillen tussen 
de gemeenten onderling zijn zeer groot. Zij variëren van 0 euro en 1,12 euro per m3. 

                                                                                                                                                               
bliek Recht, 51e jg., nr. 3, 1996, blz. 134-141 en Van Humbeeck, Peter (1996). De organisatie en financiering 
van de openbare afvalwaterzuivering in enkele Europese landen.  In Water, jg. 15, nr. 86, p. 25-31. 

33 Vergelijk met paragraaf 3.3 van deze aanbeveling. 
34 Op de a-factor in de heffingsformule na. 
35 De hervorming beoogde primair de bestaande heffing voor de drinkwaterabonnees om te vormen tot een kos-

tenvergoeding die fiscaal aftrekbaar is voor ondernemingen en de BTW op de Aquafinfactuur aftrekbaar te 
maken in hoofde van de drinkwatermaatschappijen, maar had tevens andere gunstige gevolgen. 

36 Zie SERV – advies van 1 december 2004 over de reorganisatie van de watersector. 
37 Uitgezonderd grootverbruikers met een eigen waterwinning die geen contract afsloten met Aquafin. 
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Bovendien is de relatie tussen het bedrag dat aangerekend wordt en de werkelijke kosten van 
een gemeente voor het leveren van een dienst (inzameling afvalwater) zeer onduidelijk. De 
SERV vraagt zich dan ook af of het debiet (het aantal kubieke meters) wel de juiste grondslag 
van de gemeentelijke saneringsbijdrage vormt. De kosten voor de aanleg en beheer van 
rioleringen lijken eerder te maken te hebben met het aantal aansluitingspunten, de lengte van 
het net en in mindere mate met het debiet van het getransporteerde water.  
De SERV vraagt zich verder ook af of het niet aangewezen is dat gemeenten de kosten voor 
de plaatsing van IBA’s zouden financieren en collectief doorrekenen aan alle burgers? 
 
In ieder geval beschouwt de SERV de doorgevoerde hervorming slechts als een 
overgangsregeling in afwachting van de totstandkoming van een meer definitieve regeling, die 
bovendien ook het kostenterugwinningsbeginsel toepast conform de Europese Kaderrichtlijn 
Water.   
 
Volgens de SERV is er dus dringend nood aan een duidelijke planning om in breed overleg de 
wijze van kostentoerekening in de afvalwatersector te evalueren en verder vorm te geven.  
Daarbij moeten onder andere de volgende aspecten aan bod komen: 

• de prijszettingsmethode (uitgavendekkend, kostendekkend of marginale prijszetting?); 
• het schaalniveau waarop de kostentoerekening gebeurt (per zuiveringszone, per bek-

ken, per gemeente of een gemiddelde voor Vlaanderen?) 
• de grondslag van de bijdragen; 
• de vormgeving van sociale, economische en ecologische correcties; 
• … 

 
Een soortgelijke analyse is volgens de SERV wenselijk voor de wijze waarop de kosten van 
drinkwaterproductie- en distributie, de milieukosten en kosten van hulpbronnen worden 
doorberekend. Wat de drinkwatertarieven betreft moet volgens de SERV onderzocht worden 
hoe een  uniforme tariefstructuur kan uitgewerkt worden38. De prijs voor de productie en 
levering van drinkwater kan uiteraard verschillen, maar de prijsverschillen moeten gebaseerd 
zijn op een aantal objectieve criteria, zoals vastgelegd bij benchmarking.   
 
In overeenstemming met een ander basisprincipe van de Kaderrichtlijn water en zoals overi-
gens aangekondigd in de waterbeleidsnota, dringt de raad erop aan dat dit op transparante, 
planmatige en participatieve wijze zou gebeuren. De SERV rekent er dan ook op dat hij inten-
sief bij het verdere beleidsproces wordt betrokken en is bereid om in overleg met de bevoegde 
minister voor bepaalde aspecten zelf een aanzet te doen. 

                                                           
38 In het Waals gewest wordt dergelijke tariefzetting toegepast op basis van een CVD (coût-vérité à la distribution). 
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Bijlage : huidige instrumenten van kosten-
terugwinning van waterdiensten in Vlaan-
deren 

1. Winning en levering van water 
 

1.1. Winning van grondwater : grondwaterheffing 
 
Voor grondwaterwinningen van meer dan 500 m3 per jaar moet grondwaterheffing betaald 
worden.  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen waterwinningen voor drinkwaterproductie en voor 
andere toepassingen. 
• voor  de productie van drinkwater geldt een uniform tarief van 0,0813975 euro per m3 
• voor andere toepassingen worden drie categorieën onderscheiden :  

(1) < 500 m3 vrijstelling 
(2) ≥ 500 m3 en < 30 000  m3  : 0,054265 euro per m3  
(3) ≥ 30 000 m3 : lineair tarief te vermenigvuldigen met λ (= het product van een laag- en 

een gebiedsfactor)39.  
 
1.2. Captatie van oppervlaktewater : heffing op watervang 
 
Voor het capteren van oppervlaktewater boven de 500 m3 per jaar moet heffing op watervang 
betaald worden.  

Vanaf 500 m3 geldt volgend tarief :   
• < 1.000.000 : 0,043381 euro per m3 
• ≥ 1.000.000 m3 en < 10.000.000 m3  : 0,025161 euro per m3  
• ≥ 10.000.000 m3 en < 100.000.000 m3  : 0,012959 euro per m3  
• ≥ 100.000.000 m3  : 0,002499 euro per m3  
 

1.3. Levering drinkwater via openbaar waterdistributienetwerk : drinkwaterprijs40 
 
De prijs van drinkwater varieert sterk tussen de verschillende drinkwaterbedrijven en dit geldt 
zowel voor kleinverbruikers als voor grootverbruikers.   
De drinkwaterprijs voor kleinverbruikers bestaat steeds uit een vaste en een variabele com-
ponent. De prijsverschillen tussen de drinkwatermaatschappijen onderling hebben zowel be-

                                                           
39 Deze formule wordt ook toegepast voor grondwaterwinningen van minder dan 30 000 m3 indien wordt opge-

pompt uit een afgesloten watervoerende laag. De laag- en de gebiedsfactor zijn opgesteld op basis van het 
Vlaams grondwatermodel.  De laagfactor bedraagt momenteel in heel het Vlaams gewest 1. De gebiedsfactor 
varieert tussen 1 en 2 in functie van de kwetsbaarheid van de watervoerende laag.  

40 Een volledig overzicht is opgenomen in het Informatiedossier over de Vlaamse watersector (SERV 2007).  
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trekking op de vaste component als op het variabel gedeelte. Het aandeel van de vaste com-
ponent in de totale drinkwaterprijs bedroeg in 2006 minimum 6 % en maximum 45 %. De ge-
middelde prijs per kubieke meter bedroeg voor een typegezin minimum 1,05 euro en maximum 
1,72 euro per m3 exclusief 6 % btw. Slechts 3 van de 14 drinkwatermaatschappijen passen 
voor kleinverbruik (onder de 500 of 1 000 m3) een progressief tarief toe op de variabele com-
ponent. Alle anderen hebben een lineair tarief. De facto wordt dit een degressief tarief wan-
neer ook rekening gehouden wordt met de vaste component. Slechts twee drinkwaterbedrijven 
passen een sociaal tarief toe voor abonnees met een laag inkomen.  
Ook voor de grootverbruikers wordt steeds gewerkt met een vaste en een variabele compo-
nent. Vaak wordt eenzelfde tariefschaal toegepast als bij de kleinverbruikers met dien ver-
stande dat de prijs per m3 afneemt naarmate er meer verbruikt wordt. Slechts één maatschap-
pij hanteert ook voor grootverbruikers een progressief tarief. Voor de zeer grote industriële 
verbruikers zijn geen prijzen bekend. Zij sluiten individuele contracten af met de drinkwater-
maatschappijen.  
 
 
2. Inzameling van afvalwater 
 
2.1. Gemeentelijke rioolbelastingen 
 
Gemeenten kunnen belastingen heffen om hun taken in het kader van rioolbeheer te financie-
ren. Er kunnen vier verschillende vormen van gemeentelijke rioolbelastingen onderscheiden 
worden:  
• belasting op het leggen van riolen 
• belasting op het aansluiten van riolen 
• belasting op de op het rioolnet aangesloten gebouwen 
• belasting op het onderhoud van het rioolnet 
 
In 2004, het jaar voor de reorganisatie van de watersector, pasten ongeveer een derde van de 
gemeenten één of meerdere van deze belastingen toe. Globaal genomen leverde dit 15 mil-
joen euro op.  

 
2.2. Gemeentelijke saneringsbijdrage op drinkwater geleverd door drinkwaterproducent 
 
Sinds de reorganisatie van de watersector kunnen gemeenten via de integrale waterfactuur 
een kostprijs doorrekenen voor de gemeentelijke sanering van afvalwater.  Gemeenten bepa-
len autonoom hoeveel ze aan hun inwoners doorrekenen voor het uitvoeren van hun gemeen-
telijke saneringsopdracht. De Vlaamse wetgever heeft evenwel decretaal een maximumbedrag 
vastgelegd en bepaald dat de opbrengst ervan uitsluitend mag gebruikt worden voor uitgaven 
in het kader van het rioolbeheer. De gemeentelijke saneringsbijdrage mag in 2007 maximaal 
1,0823 euro per m3 bedragen. Hierbij komt nog 6 % btw. 
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Het merendeel van de gemeenten hanteert een tarief dat hetzij gelijk is aan de bovengemeen-
telijke saneringsbijdrage hetzij het bedrag ervan benadert. Slechts enkele gemeenten rekenen 
het maximumbedrag door, althans in 2006. 
Een aantal gemeenten besliste om tot dusver geen kosten door te rekenen, hoewel er een 
bedrag inzake gemeentelijke saneringsbijdrage werd vastgelegd bij overeenkomst met de 
drinkwatermaatschappij. Het is de gemeente die het bedrag als derde betaler op zich neemt. 
Gegevens van de drinkwatermaatschappijen tonen aan dat het aantal gemeenten die deze 
derdebetalersregeling toepast afneemt. Met het oog op de financiering van de zoneringsplan-
nen heeft de VVSG de gemeenten overigens opgeroepen om het maximumbedrag door te 
rekenen via de integrale waterfactuur.  
De tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdragen zijn gelijk voor grootverbruikers en 
kleinverbruikers. Sommige gemeenten passen wel een degressief tarief toe voor grootverbrui-
kers.  
Sommige gemeenten passen dezelfde correcties toe als op de bovengemeentelijke bijdragen, 
anderen doen dit niet. Er is dan ook een grote verscheidenheid aan correcties die van toepas-
sing zijn op de gemeentelijke saneringsbijdrage. 
 
2.3. Gemeentelijke saneringsvergoeding op water uit eigen waterwinning 
 
Sinds 2006 hebben de drinkwatermaatschappijen de mogelijkheid om een vergoeding aan te 
rekenen voor de sanering van afvalwater afkomstig van eigen waterwinningen en dus niet 
aangeleverd door een drinkwatermaatschappij. Het betreft hier een vergoeding en geen bij-
drage. Hierop wordt 21 % en geen 6 % btw toegepast.  
 
 
3. Zuivering van afvalwater 
 
Bedrijven en particulieren die hun afvalwater lozen in de riolering moeten voor de zuivering 
door Aquafin een bovengemeentelijke saneringsbijdrage betalen aan hun leverancier van 
drinkwater. Deze bijdrage geldt alleen voor het afvalwater afkomstig van drinkwater geleverd 
door een drinkwatermaatschappij. Voor water afkomstig uit een eigen waterwinning kunnen de 
bedrijven rechtstreeks met Aquafin contracten afsluiten. Kleinverbruikers betalen in dat geval 
een heffing aan de VMM. Qua tarief is er geen verschil voor de zuivering van afvalwater af-
komstig uit een eigen waterwinning en van een drinkwatermaatschappij. Grootverbruikers 
blijven heffingsplichtig, maar de bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt in mindering 
gebracht van de heffing. Hetzelfde geldt voor de Aquafincontracten.  
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3.1. Bovengemeentelijke saneringsbijdrage 
 
Voor kleinverbruikers werd de afvalwaterheffing sinds de reorganisatie van de watersector 
afgeschaft en vervangen door de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Eén van de uit-
gangspunten van de reorganisatie van de watersector was dat de bovengemeentelijke sane-
ringsbijdrage niet hoger mocht zijn dan de afvalwaterheffing. Om dit te realiseren werd het 
eenheidstarief van de heffing aangepast, in die zin dat het tarief  van de saneringsbijdrage 
inclusief 6 % btw gelijk is aan het vroegere heffingstarief. De bovengemeentelijke sanerings-
bijdrage wordt door de drinkwaterbedrijven geïnd via de  integrale waterfactuur. Ze is van 
toepassing op het door de drinkwaterbedrijven geleverde water en niet op het water afkomstig 
uit een eigenwaterwinning. In 2006 bedroeg het tarief per m3 geleverd drinkwater 0,6798 euro 
exclusief btw of 0,7205 inclusief 6 % btw41: 
Vanaf 2007 werd het eenheidstarief verhoogd. De prijs per m3  bedraagt nu 0,7580 euro exclu-
sief en 0,8035 inclusief btw.  
De vrijstellingen - geldig voor de afvalwaterheffing - blijven volledig van toepassing op de bo-
vengemeentelijke saneringsbijdrage. Het betreft vrijstellingen om sociale en om ecologische 
redenen.  
Grootverbruikers betalen eveneens een bovengemeentelijke saneringsbijdrage aan de drink-
watermaatschappijen, maar zij blijven daarnaast ook heffing betalen aan de VMM. De door de 
drinkwatermaatschappijen aangerekende bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt in min-
dering gebracht van het heffingsbedrag.  
 
3.2. Contracten met Aquafin voor zuivering bedrijfsafvalwater  
 
Met de reorganisatie van de watersector werd de mogelijkheid gecreëerd voor bedrijven om 
contracten af te sluiten met Aquafin voor de zuivering van bedrijfsafvalwater in een RWZI. 
Deze contractaanpak is voorbehouden voor rioollozers en dit voor het gedeelte eigen water-
winning. Bedrijven die volgens hun milieuvergunning verplicht zijn zelf hun afvalwater te zuive-
ren kunnen dus geen contract afsluiten met Aquafin voor zuivering van hun bedrijfsafvalwater. 
Zij kunnen met Aquafin wel een contract afsluiten voor de aanleg en exploitatie van een af-
voerleiding.  
De hoogte van de vergoeding te betalen aan Aquafin wordt op basis van volgende elementen 
bepaald: 
• het tarief van de heffing als rioollozer (van het jaar volgend op de lozing) 
• de vuilvracht van het deel eigen waterwinning analoog berekend zoals in de heffingsregeling 
• desgevallend wordt het bedrag verhoogd met specifieke exploitatie- of investeringskosten 
• desgevallend wordt een korting toegekend voor complementaire afvalwaters 
 

                                                           
41 Bijdrage = P * N, waarbij P gelijk is aan de prijs per vervuilingseenheid (voor 2006 gelijk aan 27,19). De ver-

vuiling voor huishoudelijk afvalwater is gelijk aan 0,025 * het verbruik. 
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3.3. Afvalwaterheffing als sluitpost voor grootverbruikers 
 
De heffing wordt voor grootverbruikers dus als “sluitpost” gebruikt. Men spreekt hier ook van 
een “restheffing”.  
De heffing is gelijk aan het eenheidstarief42 maal het aantal vervuilingseenheden (VE) dat 
geloosd wordt. De vaststelling van het aantal VE’s gebeurt ofwel forfaitair via sectorale omzet-
tingscoëfficiënten ofwel op basis van meetgegevens43.  
De VMM brengt steeds de reeds aan de drinkwatermaatschappij betaalde saneringsbijdrage 
en/of de reeds aan Aquafin betaalde vergoeding in mindering van de heffing. Is de heffing 
kleiner dan de betaalde saneringsbijdrage dan moeten de drinkwatermaatschappijen het ver-
schil tussen de bijdrage en de heffing terugbetalen.  
 
 
4. Lozing afvalwater in oppervlaktewater : regulerende heffing 
 
Bedrijven en particulieren die zelf hun afvalwater zuiveren betalen de kosten voor deze zuive-
ring zelf. Particulieren die zelf moeten zuiveren, kunnen aanspraak maken op een subsidie 
van het Vlaams gewest en van hun gemeente. Deze particulieren zijn vrijgesteld van boven-
gemeentelijke saneringsbijdrage. Bedrijven die zelf zuiveren worden hiervoor niet gesubsidi-
eerd en moeten op het gezuiverde afvalwater dat zij lozen in oppervlaktewater ook een – regu-
lerende – heffing betalen.  
Voor de oppervlaktewaterlozers verandert er in feite niets. Zij blijven hun volledige heffing 
betalen aan de VMM. 
Sinds 2006 is er een differentiatie ingevoerd in het eenheidstarief van de heffing voor opper-
vlaktewaterlozers enerzijds en voor rioollozers anderzijds. Het is de bedoeling dat de heffing 
voor oppervlaktewaterlozers evolueert naar een regulerende heffing, terwijl de heffing voor 
rioollozers een financierende heffing wordt die de publieke waterzuivering financiert. Hoewel 
het eenheidstarief in beperkte mate verschilt is de berekeningswijze nog volledig dezelfde als 
bij de heffing die rioollozers moeten betalen.  

                                                           
42 Dit bedraagt in 2007 29 euro.   
43 De textiel- en de wasserijsector genieten een korting van 15 % op hun heffing. 
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