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De Raad, vergaderd in openbare zitting, 

 

•  Bevoegdheid 

Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 

•  Feiten en context 

Artikel 6bis, § 1 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 

aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het decreet van 24 december 2004 houdende 

bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, legt aan de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening een eigen (decretale) verplichting op om het aan haar abonnees geleverde 

water te saneren. Deze verplichting tot sanering en de kosten hiervan zijn bijgevolg 

onlosmakelijk verbonden aan het door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan 

haar abonnees geleverde water. Deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud 

van de kwaliteit van het geleverde water. 

Volgens artikel 2, 19° van het decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd door artikel 84 van het 

decreet van 24 december 2004, houdt de activiteit van sanering in: “het ondernemen van alle 

acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen, transporteren, collecteren 

en zuiveren van het afvalwater”. 

Volgens artikel 6bis, § 3 van het decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd door artikel 86 van 

voormeld decreet van 24 december 2004, wordt aan de uitvoering van de gemeentelijke 

saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voldaan 

door het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale 

of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na een publieke 

marktbevraging aangestelde entiteit. 

De gemeentelijke saneringsplicht betreft, luidens artikel 2, 20° van voormeld decreet van 24 

mei 2002 “elke verplichting inzake sanering die op de gemeenten rust”. 

De saneringsplicht van de gemeenten heeft heden betrekking op de opvang en transport van 

afvalwater, afkomstig van hemelwater, eigen waterwinning of water geleverd aan de abonnees 

van de watermaatschappij, alsmede de kleinschalige zuivering ervan (KWZI). 

In zitting van 29 maart 2007 keurde de gemeenteraad dergelijke overeenkomst, genaamd 

saneringsovereenkomst, met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening goed in het 

raam van de decretale saneringsverplichting van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening. 

De gemeente Lo-Reninge en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening zijn overeen 

gekomen dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan haar abonnees een bijdrage 

voor het opvangen en transporteren (BOT) van het afvalwater van abonnees naar de in overleg 

met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor 

wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft, …) en het 

desgevallend (kleinschalig) zuiveren, aanrekent conform de bepalingen van artikel 16 bis van 

het decreet van 24 mei 2002. 



Tevens machtigt de gemeente Lo-Reninge, overeenkomstig artikel 16 quinquies §§1 en 3 van 

het decreet van 24 mei 2002 (ingevoerd door artikel 59 van het decreet houdende bepalingen 

tot begeleiding van de begroting 2006 van 23 december 2005), de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening om aan de eigen waterwinners op het grondgebied van de gemeente Lo-

Reninge een vergoeding (VEW) aan te rekenen als bijdrage in de kosten voor het opvangen en 

transporteren naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren 

en/of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor 

wat hemelwater betreft, …), en desgevallend het (kleinschalig) zuiveren van het afvalwater van 

eigen waterwinners. 

De gemeenteraad dient, als bijlage 1 bij de saneringsovereenkomst met de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening, de bijdrage voor opvang en transport (BOT) van het van 

abonnees afkomstige afvalwater en de vergoeding aan te rekenen aan de eigen waterwinners 

(VEW) als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren van huishoudelijk 

afvalwater vast te stellen. 

 

•  Juridische gronden 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. 

Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003. 

 

•  Verwijzingsdocumenten 

- 

 

Besluit 

 

De bijlage 1 bij de saneringsovereenkomst die werd afgesloten met de Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening nopens de vaststelling van de heffing van de gemeentelijke 

saneringsbijdrage, voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 goed te keuren als volgt: 

 

artikel 1 

De bijdrage voor opvang en transport (BOT) van het van abonnees afkomstige afvalwater en 

de vergoeding van de eigen waterwinners (VEW) als bijdrage in de kosten voor het opvangen 

en transporteren van huishoudelijk afvalwater die de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening, de Watergroep, dient aan te rekenen voor de dienstjaren 2020 tot en met 

2025 per m³ vast te stellen op het bedrag van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) 

x het decretaal maximaal toegelaten verhogingscoëfficiënt, ongeacht het verbruik. 

De bijdrage wordt aangerekend aan de klanten van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening, de Watergroep, en de eigen waterwinners. 

De BOT is onderworpen aan het BTW–tarief van 6%. De VEW is onderworpen aan het BTW–

tarief van 21%. 

 

artikel 2 

Abonnees en eigen waterwinners kunnen een vrijstelling bekomen van de BOT respectievelijk 

de VEW om economische, ecologische en sociale redenen op hun domicilieadres, voor zover 

zij voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de lijst van vrijstellingen, die geldt op het 

bovengemeentelijk niveau overeenkomstig artikel 16quinquies juncto 16 ter §3 van het decreet. 

 

artikel 3 

Er zal driemaandelijks een transportfactuur gestuurd worden naar de Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening, de Watergroep, na voorafgaandelijke ruggespraak met de boekhouding 



van de provinciale directie West-Vlaanderen van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening, de Watergroep. De gefactureerde bedragen, min de administratieve kosten, 

zullen zo afgerekend worden. 


