Rioolbeheer in Vlaanderen
Beslissingsbevoegdheid
Beschikt de gemeente over de beslissingsbevoegdheid m.b.t. tarieven van de saneringsbijdrage,vergoeding en de rioolaansluiting (incl. verminderingen, vrijstellingen, etc.) en zo ja hoe?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Beslissingen met betrekking tot de tarieven worden in overleg met de gemeente genomen.
De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente.

Aquafin (RioTotaal)

Aquafin werkt hier volgens het consultancy-principe. Alle bevoegdheden, rechten en
plichten blijven bij de gemeente behouden.

Aquario (TMVW)

Beslissingen m.b.t. de gemeentelijke saneringsbijdrage en de gemeentelijke
saneringsvergoeding worden genomen in samenspraak met de gemeente: er wordt
jaarlijks door de Raad van Bestuur een intercommunaal vastgelegde saneringsbijdrage en 
vergoeding voorgesteld maar hier kan van worden afgeweken. Alle gemeenten volgen de
intercommunaal voorgestelde correcties (grootverbruikers) en vrijstellingen
(sociaal/ecologisch).

HidrIBA (PIDPA)

De gemeente heeft de eindbeslissing, de gemeenten baseren zich hierbij op operationele
inzichten.

HidroGem (PIDPA)

De gemeente heeft de eindbeslissing, de gemeenten baseren zich hierbij op operationele
inzichten.

HidroRio (PIDPA)

HidroRio beslist, maar wel steeds in overleg met de gemeenten: deze beschikken over
beslissingsmacht in de Pidpa-advies- en beleidsorganen (adviescomité B, Raad van
Bestuur). Heel wat aspecten (o.m. tarieven) worden besproken en bediscussieerd in het
adviescomité B waarin 2 vertegenwoordigers van elke HidroRio gemeente afgevaardigd
zijn.

HidroSan (PIDPA)

De gemeente heeft de eindbeslissing, de gemeenten baseren zich hierbij op operationele
inzichten.

Infrax West

Ja, via haar vertegenwoordiging in de bestuursorganen. Het bedrag van de
saneringsbijdrage is een gezamenlijke beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax
West en is hetzelfde voor alle inwoners van de gemeente vennoten. Er zijn kortingen
voorzien voor grootverbruikers alsook zijn er vrijstellingen (sociaal, ecologisch). De
gemeente kan beslissen een deel van de saneringsbijdrage ten laste te nemen.

InterAqua

Ja, via haar vertegenwoordiging in de bestuursorganen. Het bedrag van de
saneringsbijdrage is een gezamenlijke beslissing van de Raad van Bestuur van Inter-Aqua
en is hetzelfde voor alle inwoners van de gemeente-vennoten. Er zijn kortingen voorzien
voor grootverbruikers alsook zijn er vrijstellingen (sociaal, ecologisch). De gemeente kan
beslissen een deel van de saneringsbijdrage ten laste te nemen.

Iveg

De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeente (geen solidarisering). De gemeente zal
haar beslissing nemen op basis van het door Infrax voorgestelde financieel plan.

IWVA

De gemeente en de IWVA bepalen in onderling overleg de hoegrootheid van de aan de
abonnees aan te rekenen saneringsbijdrage, saneringsvergoeding, de bijdrage voor de
individuele sanering en de kosten voor rioolaansluitingen en IBA's in collectief beheer.
Zowel de hoegrootheid van deze 5 componenten als de vrijstellingen en de sociale,
economische en ecologische correcties worden opgenomen in een jaarlijks op te maken
addendum aan deze overeenkomst. Deze kunnen jaarlijks worden aangepast.

Rio-Act (De
Watergroep)

De beslissingsbevoegdheid over alle componenten ligt bij de gemeente.

Riobra

De Raad van Bestuur, waarin iedere gemeente vertegenwoordigd is, beslist. De gemeente
kan extra vrijstellingen aanvragen. In dat geval moet dit toegepast worden in alle
gemeenten of de betreffende gemeente dient de gederfde inkomsten te compenseren op
vraag van de Raad van Bestuur.
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Rio-link (AWW)

De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen AWW en de gemeente toe. In deze
overeenkomsten worden eveneens de afspraken mbt tarieven vastgelegd; oa. Hoogte,
duur en wie deze goedkeurt. Zo kan bijvoorbeeld de prijs voor een rioolaansluiting
verschillen naargelang de gemeente.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Tot een volledige uitbouw van het rioleringsstelsel wordt bereikt om te voldoen aan de
vereisten van de Kaderrichtlijn Water adviseert RioP het toepassen van de maximaal
toelaatbare BOT/VEW als financieringsbron voor de uitbouw en het beheer van het
rioleringsstelsel. De gemeente wordt geïnformeerd over de mogelijke financieringstekorten
bij het niet toepassen van de maximaal toelaatbare BOT/VEW en de daaruit eventueel
voortvloeiende noden aan bijkomende inbreng van financiële middelen vanuit de eigen
gemeentelijke begroting. Op basis van deze gegevens behoudt de gemeente de
autonomie van de beslissing van de tarieven van de saneringsbijdrage en –vergoeding.
Voor de rioolaansluitingen blijft de gemeente bevoegd om via gemeentelijk reglement de
tarieven en tariefstructuur vast te leggen.

VIVAQUA

Beslissingen met betrekking tot de saneringsbijdrage, de saneringsvergoeding , de
bijdrage voor individuele sanering en de kosten voor rioolaansluiting worden in overleg met
de gemeente genomen.
- De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente. Alles wat de gemeente wil aanrekenen
wordt door de gemeente gevraagd.
- De gemeente blijft ook vrij om te kiezen of ze alles aan de burger doorrekent via de
saneringsbijdrage, of dat ze een deel zelf ten laste neemt
- De saneringsbijdrage wordt bepaald aan de hand van het vijfjarenplan en het financiële
plan (in evenwicht)
- De gemeente beslist zelf over de eventuele vrijstellingen en verminderingen.
Dit geldt voor de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. Voor de 4 andere
gemeenten is het Vivaqua die eigenaar is van het rioolnet en de hoogte van de
saneringsbijdrage bepaalt. Vivaqua bekijkt eveneens welke investeringen er kunnen
gebeuren

Beschikt de gemeente over een controlerecht t.a.v. de geïnde bijdragen en vergoedingen en zo ja
hoe?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Niet van toepassing. Is te situeren in de relatie gemeente-concessiegever en de
drinkwatermaatschappij.

Aquafin (RioTotaal)

Aquafin werkt hier volgens het consultancy-principe. Alle bevoegdheden, rechten en
plichten blijven bij de gemeente behouden.

Aquario (TMVW)

Op de directiecomités worden periodiek de analytische rekeningen besproken met o.a. de
gefactureerde saneringsbijdragen en saneringsvergoedingen per vennoot. Per kwartaal
wordt er eveneens gerapporteerd omtrent de besteding van de exploitatie- en
investeringsbudgetten. De bepaling van de vergoeding voor een rioolaansluiting is tevens
een autonome beslissing van de individuele zuiveringsvennoot.

HidrIBA (PIDPA)

De gemeenten ontvangen periodiek een individueel overzicht van de kosten en
opbrengsten van de afgelopen periode. Er wordt een afzonderlijke analytische
boekhouding gevoerd per gemeente.

HidroGem (PIDPA)

De gemeenten ontvangen periodiek een individueel overzicht van de kosten en
opbrengsten van de afgelopen periode. Er wordt een afzonderlijke analytische
boekhouding gevoerd per gemeente.

HidroRio (PIDPA)

De begroting en rapportering worden opgemaakt voor de groep HidroRio gemeenten. De
gemeente heeft steeds het recht om geïnde bedragen en vergoedingen op te vragen en te
bekijken. In die mate is er sprake van een extern controlerecht.

HidroSan (PIDPA)

De gemeenten ontvangen periodiek een individueel overzicht van de kosten en
opbrengsten van de afgelopen periode. Er wordt een afzonderlijke analytische
boekhouding gevoerd per gemeente.

Infrax West

Ja, via haar vertegenwoordiging in de bestuursorganen. De gemeente kan steeds een
overzicht vragen van de inkomsten uit de saneringsbijdragen en de uitgaven. Dit is minder
relevant aangezien de saneringsbijdragen deel uitmaken van de globale inkomsten die de
globale uitgaven binnen het werkingsgebied moeten helpen dekken. Er worden geen
rekeningen per gemeente bijgehouden.
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InterAqua

Ja, via haar vertegenwoordiging in de bestuursorganen. De gemeente kan steeds een
overzicht vragen van de inkomsten uit de saneringsbijdragen en de uitgaven.

Iveg

Ja, er wordt gewerkt met aparte rekeningen per gemeente.

IWVA

De gemeente heeft het recht om jaarlijks de rekeningen van de IWVA te controleren of te
laten controleren teneinde de geldstromen en hun aanwending na te gaan, en de
correctheid van de gebruiksvergoeding en het batig saldo te controleren.

Rio-Act (De
Watergroep)

Ja, externe controle is mogelijk. Dit wordt geregeld in de saneringsovereenkomst.

Riobra

Volgens de klassieke controlemechanismen voor IGS. De gemeenteraadsleden en de
gemeente kunnen te allen tijde het klassieke toezicht uitoefenen op de boeken van Riobra
en de documenten van de Raad van Bestuur.

Rio-link (AWW)

Doordat de gemeente aandeelhouder is kan zijn via de Raad van Bestuur de noodzakelijke
vragen stellen en kan ze via een operationele audit een onafhankelijk beeld krijgen van de
wijze waarop de rioolbeheerder haar taken uitvoert.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Voor elke RioP vennoot wordt een individuele rekening opgemaakt waarin het overzicht
van de geïnde bijdragen en vergoedingen duidelijk zichtbaar is, en die voorgelegd wordt
aan de beslissingsorganen en aan de betrokken gemeentelijke vertegenwoordigers.

VIVAQUA

Per gemeente is er een exploitatierekening die een overzicht geeft van de kosten en
inkomsten. Een externe controle door de gemeente is mogelijk.
Dit geldt voor de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. Voor de 4 andere
gemeenten is het Vivaqua die eigenaar is van het rioolnet en de hoogte van de
saneringsbijdrage bepaalt. Vivaqua bekijkt eveneens welke investeringen er kunnen
gebeuren

Beschikt de gemeente over de beslissingsbevoegdheid m.b.t. nieuwe investeringen en zo ja hoe?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Beleid: de gemeente heeft volledige autonomie inzake nieuwe investeringen. Procedure:
Investeringsbeslissingen worden in overleg met de gemeente genomen op basis van een
concreet financieel plan (jaarlijks door Aquafin voorgesteld). (binnen het budget). Budget:
vastgelegd op basis van de overeengekomen saneringsbijdrage en de algemene middelen
die de gemeente ter beschikking stelt en jaarlijks op basis van een concreet financieel
plan. Financiering is eventueel ook mogelijk. Timing: bepaald in overleg met de
gemeenten. Op alle domeinen ligt de uiteindelijke beslissing bij de gemeente.

Aquafin (RioTotaal)

Aquafin werkt hier volgens het consultancy-principe. Alle bevoegdheden, rechten en
plichten blijven bij de gemeente behouden.

Aquario (TMVW)

In samenspraak met de gemeente wordt er een meerjarenplan opgesteld dat nadien
goedgekeurd moet worden door het directiecomité. Beslissingen m.b.t. investeringen
worden in overleg met de gemeente genomen en liggen uiteindelijk bij de gemeente indien
zij kaderen binnen het budget. Indien een gemeente meer wil investeren dan het budget
haar toelaat, kan dit mits een extra werkingstoelage door deze gemeente binnen de
zogenaamde Riofin-budgetten.

HidrIBA (PIDPA)

De investeringsplanning wordt jaarlijks in samenspraak opgesteld. De gemeente bepaalt
de timing en de prioriteitstelling voor uitvoering van de IBA projecten.

HidroGem (PIDPA)

De investeringsplanning wordt jaarlijks in samenspraak opgesteld. De gemeente bepaalt
de timing en de prioritisering voor uitvoering van de rioleringsprojecten.

HidroRio (PIDPA)

De investeringsplanning voor elke HidroRio gemeente wordt jaarlijks in samenspraak
opgesteld. De gemeente heeft m.a.w. een belangrijke inbreng (i.f.v. oa het gemeentelijk
werkenprogramma). Dossiers waarvoor Pidpa subsidies kan bekomen zullen volledig ten
laste van Pidpa worden uitgevoerd. De dossiers die subsidieerbaar zijn maar waarvoor
geen subsidie kan worden bekomen, zullen op vraag van de gemeente, eveneens door
Pidpa worden uitgevoerd. In dat geval wordt gevraagd aan de gemeenten om het normaal
gesubsidieerd gedeelte bij te passen. Er wordt tevens regelmatig overleg gepland met de
individuele gemeenten om de uitvoering van de investeringsplanning te bespreken en op
te volgen. Om de samenwerking zo direct mogelijk te maken krijgt elke gemeente een
gebiedsingenieur toegewezen, die alle afspraken met de gemeente concretiseert en
opvolgt.
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HidroSan (PIDPA)

De investeringsplanning wordt jaarlijks in samenspraak opgesteld. De gemeente bepaalt
de timing en de prioritisering voor uitvoering van de rioleringsprojecten.

Infrax West

Het investeringsprogramma wordt door het IGS opgesteld in samenspraak met de
gemeente, daarbij wordt maximale synergie en afstemming met andere projecten
gekoppeld aan een maximaal rendement. In de Raad van Bestuur worden
investeringsregels vastgelegd. De gemeentelijke autonomie wordt gerespecteerd. Het
meerjarenplan dat ontstaat na overleg op niveau van het College van Deskundigen en de
Raad van Bestuur wordt ook door de gemeente goedgekeurd. Het plan wordt als
dynamisch instrument gebruikt voor het uitbreidings- en vervangingsinvesteringsbeleid. De
aanleg van de infrastructuur voor het beheersen van afvalwater en hemelwater wordt ter
goedkeuring aan de betrokken gemeenten voorgelegd. Uitsluitend na positief advies van
de gemeente zal het betrokken project worden uitgevoerd. infrastructuurwerken die niet
voorzien zijn in het werkprogramma maar die op initiatief van de gemeenten worden
voorgesteld ten gevolge van geplande wegeniswerken, worden in het werkprogramma
opgenomen.

InterAqua

Het investeringsprogramma wordt door het IGS opgesteld in samenspraak met de
gemeente, daarbij wordt maximale synergie en afstemming met andere projecten beoog.
In de Raad van Bestuur worden investeringsregels vastgelegd: door Infrax worden nieuwe
netten/uitbreidingen aangelegd waar riolering voorzien is door VMM of voor projecten met
subsidie (Rio-subsidies of andere). De gemeentelijke autonomie wordt gerespecteerd. Het
meerjarenplan dat ontstaat na overleg op niveau van het College van Deskundigen en de
Raad van Bestuur wordt ook door de gemeente goedgekeurd. Het plan wordt als
dynamisch instrument gebruikt voor het uitbreidings- en vervangingsinvesteringsbeleid. De
aanleg van de infrastructuur voor het beheersen van afvalwater en hemelwater wordt ter
goedkeuring aan de betrokken gemeenten voorgelegd. Uitsluitend na positief advies van
de gemeente zal het betrokken project worden uitgevoerd. Infrastructuurwerken die niet
voorzien zijn in het werkprogramma maar die op initiatief van de gemeenten worden
voorgesteld ten gevolge van geplande wegeniswerken, worden in het werkprogramma
opgenomen.

Iveg

Ja, de beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeente. Het investeringsprogramma wordt
jaarlijks door het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS) opgesteld in
samenspraak met de gemeente op basis van het financieel plan, daarbij wordt maximale
synergie en afstemming met andere projecten gekoppeld aan een maximaal rendement.
De timing wordt bepaald in overleg met de gemeente.

IWVA

Met betrekking tot deze materie treedt het samenwerkingsverband in nauw overleg met de
gemeente. Het schepencollege en de Raad van Bestuur van de IWVA beslissen elk
afzonderlijk over de zaken die hen aanbelangen met dien verstande dat de IWVA de wil
van de gemeente respecteert.

Rio-Act (De
Watergroep)

Investeringsbevoegdheid blijft bij de gemeente.

Riobra

De aanleg van infrastructuur gebeurt na overleg met de betrokken gemeenten.
Infrastructuurwerken niet opgenomen in het investeringsplan maar op initiatief van een
individuele gemeente voorgesteld worden door Riobra opgenomen in het investeringsplan
en de financiering ervan komt op rekening van Riobra voor zover er gesubsidieerd wordt.
Hiervan kan middels een gemotiveerd besluit van de Raad van Bestuur afgeweken
worden. Via de statutenwijziging werd een investeringsfonds opgericht, waaruit gemeenten
middelen kunnen putten voor rioleringsgerelateerde investeringen. De middelen in dit
investeringsfonds zijn geïndividualiseerd op naam van de individuele gemeenten en vallen
buiten de solidariteit.

Rio-link (AWW)

Rioleringsprojecten zijn vooraf afgestemd met de steden, districten en gemeenten van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband. Hiervoor hanteert Rio-link een investerings
meerjarenplan, dat onderdeel is van het financieel plan, als werkinstrument.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

I�n directe samenspraak met de gemeente actualiseert de RioP dienst jaarlijks een rollend
investeringsprogramma waarin de prioriteit van de uitbreidings- en
vervangingsinvesteringen opgemaakt zijn, rekening houdend met ook andere
investeringsprojecten van de gemeente (wegenis- en andere). Dit investeringsprogramma
wordt verwerkt in een financieel plan bilateraal met de gemeente besproken, en daarna ter
beslissing voorgelegd aan de RioP beslissingsorganen waarin de gemeentelijke
vertegenwoordigers zetelen.
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VIVAQUA

Beleid: In samenspraak worden er 5-jarenplannen opgesteld die elk jaar geactualiseerd
worden. Procedure: Beslissingen met betrekking tot investeringen worden in overleg met
de gemeente genomen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente. (binnen het
budget) Budget: vastgelegd op basis van de overeengekomen saneringsbijdrage en de
algemene middelen die de gemeente eventueel zelf wenst bij te dragen. VIVAQUA
verbindt er zich toe alle investeringswerken waarmee ze wordt belast in het kader van
deze overeenkomst te financieren. Timing en coördinatie: bepaald in overleg met de
gemeenten.
Dit geldt voor de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. Voor de 4 andere
gemeenten is het Vivaqua die eigenaar is van het rioolnet en de hoogte van de
saneringsbijdrage bepaalt. Vivaqua bekijkt eveneens welke investeringen er kunnen
gebeuren

Beschikt de gemeente over de beslissingsbevoegdheid m.b.t. onderhoud en zo ja hoe?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Gemeente heeft volledige autonomie. Zowel op gebied van beleid, keuze onderhoud,
budget als timing heeft gemeente het laatste woord. �
In concreto : beslissingen worden
obv financieel plan (jaarlijks door Aquafin voorgesteld) genomen in overleg met gemeente.
Het budget wordt bepaald in overleg op basis van een jaarlijks financieel plan.

Aquafin (RioTotaal)

Aquafin werkt hier volgens het consultancy-principe. Alle bevoegdheden, rechten en
plichten blijven bij de gemeente behouden.

Aquario (TMVW)

Beslissingen m.b.t. onderhoudswerken worden in overleg met de gemeente genomen en
liggen uiteindelijk bij de gemeente.

HidrIBA (PIDPA)

De gemeente bepaalt de frequentie en timing van de onderhoudswerkzaamheden.

HidroGem (PIDPA)

De gemeente bepaalt de frequentie en timing van de onderhoudswerkzaamheden.

HidroRio (PIDPA)

HidroRio bepaalt de planning voor preventief onderhoud. Op vraag van de gemeente zal
extra (curatief) onderhoud uitgevoerd worden (bv verstoppingen riool, onderhoud
grachten,..)

HidroSan (PIDPA)

De gemeente bepaalt de frequentie en timing van de onderhoudswerkzaamheden.

Infrax West

Ja, door inventarisatie is er zicht op kritische punten/hydraulische risico’s. Op basis
daarvan wordt met de gemeente een onderhoudsprogramma met oog voor de budgettaire
mogelijkheden opgesteld. Dit komt eveneens in het College van Deskundigen en de Raad
van Bestuur.

InterAqua

Ja, door inventarisatie is er zicht op kritische punten/hydraulische risico’s. Op basis
daarvan wordt met de gemeente een onderhoudsprogramma met oog voor de budgettaire
mogelijkheden opgesteld. Dit komt eveneens in het College van Deskundigen en de Raad
van Bestuur.

Iveg

Ja, de beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeente. Door inventarisatie is er zicht op
kritische punten/hydraulische risico’s. Op basis daarvan wordt in overleg met de gemeente
een onderhoudsprogramma met oog voor de budgettaire mogelijkheden opgesteld.

IWVA

Met betrekking tot deze materie treedt het samenwerkingsverband in nauw overleg met de
gemeente. Het schepencollege en de Raad van Bestuur van de IWVA beslissen elk
afzonderlijk over de zaken die hen aanbelangen met dien verstande dat de IWVA de wil
van de gemeente respecteert.

Rio-Act (De
Watergroep)

De gemeente beslist welke diensten wel/niet door eigen personeel zullen worden
uitgevoerd.

Riobra

Onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Riobra. Werken met impact worden
voorafgaand besproken met gemeenten.

Rio-link (AWW)

De overeenkomst tussen gemeente en AWW geeft aan welke diensten de rioolbeheerder
op zich neemt en de mate waarin de gemeente eventueel participeert.
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Rio-P-dienst (De
Watergroep)

In directe samenspraak met de gemeente en in functie van zowel de beschikbare
financiële middelen alsook de gekende noden beslist de RioP dienst jaarlijks welke
onderhoudswerken op het gemeentelijk �
rioleringsnet worden uitgevoerd (via de opgerichte
overleg- en beslissingsorganen).

VIVAQUA

Procedure: Beslissingen met betrekking tot onderhoudswerken op kosten van VIVAQUA
worden in overleg met de gemeente genomen. De uiteindelijke beslissing tot het uitvoeren
van onderhoudswerken ligt bij de gemeente behoudens voor werken waarvan het bedrag
niet hoger ligt dan € 5000. Bij een eventueel geschil is de rechtbank van Brussel bevoegd.
Budget: bepaald in overleg met de gemeente. Timing en coördinatie: bepaald in overleg
met de gemeente.
Dit geldt voor de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. Voor de 4 andere
gemeenten is het Vivaqua die eigenaar is van het rioolnet en de hoogte van de
saneringsbijdrage bepaalt. Vivaqua bekijkt eveneens welke investeringen er kunnen
gebeuren

Beschikt de gemeente over de beslissingsbevoegdheid m.b.t. vervangingsinvesteringen en zo ja
hoe?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Gemeente heeft volledige autonomie. Zowel op gebied van beleid, keuze investeringen,
budget als timing heeft gemeente het laatste woord. �
In concreto : beslissingen worden
obv financieel plan (jaarlijks op voordracht van Aquafin) genomen in overleg met
gemeente. Het budget wordt vastgelegd obv de overeengekomen saneringsbijdrage en de
algemene middelen die de gemeente zelf wenst bij te dragen en jaarlijks op basis van een
concreet financieel plan. Financiering is eventueel ook mogelijk.

Aquafin (RioTotaal)

Aquafin werkt hier volgens het consultancy-principe. Alle bevoegdheden, rechten en
plichten blijven bij de gemeente behouden.

Aquario (TMVW)

De beslissingsbevoegdheid verloopt conform de nieuwe investeringen. In samenspraak
met de gemeente wordt een meerjarenplan opgesteld dat goedgekeurd moet worden door
het directiecomité.

HidrIBA (PIDPA)

De investeringsplanning wordt jaarlijks in samenspraak opgesteld. De gemeente bepaalt
de timing en de prioriteitstelling voor uitvoering van de IBA projecten.

HidroGem (PIDPA)

De investeringsplanning wordt jaarlijks in samenspraak opgesteld. De gemeente bepaalt
de timing en de prioritisering voor uitvoering van de rioleringsprojecten.

HidroRio (PIDPA)

De investeringsplanning voor elke HidroRio gemeente wordt jaarlijks in samenspraak
opgesteld. De gemeente heeft m.a.w. een belangrijke inbreng (i.f.v. oa het gemeentelijk
werkenprogramma).
Er wordt tevens regelmatig overleg gepland met de individuele gemeenten om de
uitvoering van de investeringsplanning te bespreken en op te volgen. Om de
samenwerking zo direct mogelijk te maken, krijgt elke gemeente een gebiedsingenieur
toegewezen, die alle afspraken met de gemeente concretiseert en opvolgt.

HidroSan (PIDPA)

De investeringsplanning wordt jaarlijks in samenspraak opgesteld. De gemeente bepaalt
de timing en de prioritisering voor uitvoering van de rioleringsprojecten.

Infrax West

Het investeringsprogramma wordt door het IGS opgesteld in samenspraak met de
gemeente, daarbij wordt maximale synergie en afstemming met andere projecten
gekoppeld aan een maximaal rendement. In de Raad van Bestuur worden
investeringsregels vastgelegd. De gemeentelijke autonomie wordt gerespecteerd. Het
meerjarenplan dat ontstaat na overleg op niveau van het College van Deskundigen en de
Raad van Bestuur wordt ook door de gemeente goedgekeurd. Het plan wordt als
dynamisch instrument gebruikt voor het uitbreidings- en vervangingsinvesteringsbeleid. De
aanleg van de infrastructuur voor het beheersen van afvalwater en hemelwater wordt ter
goedkeuring aan de betrokken gemeenten voorgelegd. Uitsluitend na positief advies van
de gemeente zal het betrokken project worden uitgevoerd. infrastructuurwerken die niet
voorzien zijn in het werkprogramma maar die op initiatief van de gemeenten worden
voorgesteld ten gevolge van geplande wegeniswerken, worden in het werkprogramma
opgenomen.
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InterAqua

Het investeringsprogramma wordt door het IGS opgesteld in samenspraak met de
gemeente, daarbij wordt maximale synergie en afstemming met andere projecten beoog.
In de Raad van Bestuur worden investeringsregels vastgelegd: door Infrax worden nieuwe
netten/uitbreidingen aangelegd waar riolering voorzien is door VMM of voor projecten met
subsidie (Rio-subsidies of andere). De gemeentelijke autonomie wordt gerespecteerd. Het
meerjarenplan dat ontstaat na overleg op niveau van het College van Deskundigen en de
Raad van Bestuur wordt ook door de gemeente goedgekeurd. Het plan wordt als
dynamisch instrument gebruikt voor het uitbreidings- en vervangingsinvesteringsbeleid. De
aanleg van de infrastructuur voor het beheersen van afvalwater en hemelwater wordt ter
goedkeuring aan de betrokken gemeenten voorgelegd. Uitsluitend na positief advies van
de gemeente zal het betrokken project worden uitgevoerd. Infrastructuurwerken die niet
voorzien zijn in het werkprogramma maar die op initiatief van de gemeenten worden
voorgesteld ten gevolge van geplande wegeniswerken, worden in het werkprogramma
opgenomen.

Iveg

Ja, de beslissingsbevoegdheid ligt bij de gemeente. Het investeringsprogramma wordt
jaarlijks door het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS) opgesteld in
samenspraak met de gemeente op basis van het financieel plan, daarbij wordt maximale
synergie en afstemming met andere projecten gekoppeld aan een maximaal rendement.
De timing wordt bepaald in overleg met de gemeente.

IWVA

Met betrekking tot deze materie treedt het samenwerkingsverband in nauw overleg met de
gemeente. Het schepencollege en de Raad van Bestuur van de IWVA beslissen elk
afzonderlijk over de zaken die hen aanbelangen met dien verstande dat de IWVA de wil
van de gemeente respecteert.

Rio-Act (De
Watergroep)

De bevoegdheid blijft bij de gemeente.

Riobra

Valt onder verantwoordelijkheid van Riobra. Omwille van synergie met de bovenbouw
worden dergelijke investeringen vaak in een gecombineerd dossier, met de gemeente als
wegbeheerder, uitgevoerd.

Rio-link (AWW)

Rioleringsprojecten die bestaan uit de vervanging van de bestaande riolen worden
eveneens op het meerjareninvesteringsplan opgenomen en zijn vooraf afgestemd met de
steden, districten en gemeenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

I�n directe samenspraak met de gemeente actualiseert de RioP dienst jaarlijks een rollend
investeringsprogramma waarin de prioriteit van de uitbreidings- en
vervangingsinvesteringen opgemaakt zijn, rekening houdend met ook andere
investeringsprojecten van de gemeente (wegenis- en andere). Dit investeringsprogramma
wordt verwerkt in een financieel plan bilateraal met de gemeente besproken, en daarna ter
beslissing voorgelegd aan de RioP beslissingsorganen waarin de gemeentelijke
vertegenwoordigers zetelen.

VIVAQUA

Beleid: In samenspraak worden er 5-jarenplannen opgesteld die elk jaar geactualiseerd
worden. Procedure: Beslissingen met betrekking tot investeringen worden in overleg met
de gemeente genomen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente. (binnen het
budget) Budget: vastgelegd op basis van de overeengekomen saneringsbijdrage en de
algemene middelen die de gemeente eventueel zelf wenst bij te dragen. VIVAQUA
verbindt er zich toe alle investeringswerken waarmee ze wordt belast in het kader van
deze overeenkomst te financieren. Timing en coördinatie: bepaald in overleg met de
gemeenten.
Dit geldt voor de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. Voor de 4 andere
gemeenten is het Vivaqua die eigenaar is van het rioolnet en de hoogte van de
saneringsbijdrage bepaalt. Vivaqua bekijkt eveneens welke investeringen er kunnen
gebeuren

Beschikt de gemeente over een beslissingsrecht m.b.t. de selectie van onderaannemers, derden,…?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Beslissingen met betrekking tot de selectie van onderaannemers worden genomen in
samenspraak met de gemeente via een procedure conform de wetgeving
overheidsopdrachten. bestaande contracten tussen gemeente en onderaannemers
kunnen overgenomen worden. Indien gewenst kan de gemeente ook bepaalde
aanbestedingsprocedures zelf blijven uitvoeren.

Aquafin (RioTotaal)

Aquafin werkt hier volgens het consultancy-principe. Alle bevoegdheden, rechten en
plichten blijven bij de gemeente behouden.
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Aquario (TMVW)

Het beslissingsrecht van de gemeente is geregeld d.m.v. een bestek opgesteld in
samenwerking met de gemeente waarna de offerte en het gunningsverslag wordt
goedgekeurd via het directiecomité. Bestaande contracten tussen de gemeente en
onderaannemers kunnen overgenomen worden.

HidrIBA (PIDPA)

Conform de beheersoverdracht neemt Pidpa de beslissingen. Er is wel steeds een
afstemming met de gemeente (bv. m.b.t. door de gemeente negatief beoordeelde
aannemers of bij afstemming inzake wegeniswerken). Pidpa volgt de procedures van de
overheidsopdrachtenwetgeving.

HidroGem (PIDPA)

Conform de beheersoverdracht neemt Pidpa de beslissingen. Er is wel steeds een
afstemming met de gemeente (bv. m.b.t. door de gemeente negatief beoordeelde
aannemers of bij afstemming inzake wegeniswerken). Pidpa volgt de procedures van de
overheidsopdrachtenwetgeving. In vele gevallen omvatten de werken echter een
gemeentelijk aandeel (wegeniswerken) en een Pidpa-aandeel (rioleringswerken). De
bouwheer is in regel de partij met het grootst aandeel (Pidpa of de gemeente).

HidroRio (PIDPA)

Conform de beheersoverdracht neemt Pidpa de beslissingen. Er is wel steeds een
afstemming met de gemeente (bv. m.b.t. door de gemeente negatief beoordeelde
aannemers of bij afstemming inzake wegeniswerken). Pidpa volgt de procedures van de
overheidsopdrachtenwetgeving.In vele gevallen omvatten de werken echter een
gemeentelijk aandeel (wegeniswerken) en een Pidpa-aandeel (rioleringswerken). De
bouwheer is in regel de partij met het grootst aandeel (Pidpa of de gemeente).

HidroSan (PIDPA)

Conform de beheersoverdracht neemt Pidpa de beslissingen. Er is wel steeds een
afstemming met de gemeente (bv. m.b.t. door de gemeente negatief beoordeelde
aannemers of bij afstemming inzake wegeniswerken). Pidpa volgt de procedures van de
overheidsopdrachtenwetgeving. In vele gevallen omvatten de werken echter een
gemeentelijk aandeel (wegeniswerken) en een Pidpa-aandeel (rioleringswerken). De
bouwheer is in regel de partij met het grootst aandeel (Pidpa of de gemeente).

Infrax West

De aankoopdienst van Infrax organiseert de aanbesteding. De selectie van
onderaannemers gebeurt overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Elke
toewijzing wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De gemeente volgt de beslissing
van de Raad van Bestuur. Ingeval van gemengde projecten waarin de gemeente ook partij
is, kunnen in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Infrax West de
taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld en vastgelegd. In dergelijk geval worden
bij de toewijzing de beslissingstrajecten van de gemeente en Infrax West gerespecteerd
en dit voor hun respectievelijk aandeel.

InterAqua

De aankoopdienst van Infrax organiseert de aanbesteding. De selectie van
onderaannemers gebeurt overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Elke
toewijzing wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De gemeente volgt de beslissing
van de Raad van Bestuur. Ingeval van gemengde projecten waarin de gemeente ook partij
is, kunnen in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Inter-Aqua de
taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld en vastgelegd.

Iveg

De aankoopdienst van Infrax organiseert de aanbesteding. De selectie van
onderaannemers gebeurt overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Elke
toewijzing wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De gemeente volgt de beslissing
van de Raad van Bestuur. Ingeval van gemengde projecten waarin de gemeente ook partij
is, kunnen in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en IVEG de taken en
verantwoordelijkheden worden verdeeld en vastgelegd.

IWVA

Met betrekking tot deze materie treedt het samenwerkingsverband in nauw overleg met de
gemeente. Er wordt ook gewerkt volgens het principe van de gezamenlijke
overheidsopdrachten (art.19 W24/12/1993).

Rio-Act (De
Watergroep)

De gemeente beslist of ze zelf nog voor (onder)aanneming wil instaan of niet. Zo kunnen
gemeenten de infrastructuur waarover ze beschikken nog blijven inschakelen.

Riobra

In geval van gecombineerde dossiers beslissen Riobra en de gemeente samen. M.b.t. de
projecten die alleen Riobra aanbelangen beslist in principe de Raad van Bestuur van
Riobra. Steeds wordt de wetgeving overheidsopdrachten toegepast.

Rio-link (AWW)

Neen, niet voor activiteiten die uitsluitend door de rioolbeheerder uitgevoerd worden. Riolink past de betreffende wetgeving (wetgeving overheidsopdrachten) toe. Voor
investeringsprojecten met een aandeel van de gemeente, wordt het gunningsvoorstel ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.
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Rio-P-dienst (De
Watergroep)

�e selectie gebeurt via openbare aanbestedingsprocedures door RioP georganiseerd, en
D
voorgelegd aan de RioP beslissingsorganen waarin de gemeentelijke vertegenwoordigers
zetelen.

VIVAQUA

Beslissingen met betrekking tot de selectie van onderaannemers worden genomen via een
openbare aanbestedingsopdracht uitgeschreven door VIVAQUA. De gemeente krijgt
hieromtrent alle informatie en heeft het recht technische eisen voorop te stellen bij de
opmaak van het bestek.
Dit geldt voor de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. Voor de 4 andere
gemeenten is het Vivaqua die eigenaar is van het rioolnet en de hoogte van de
saneringsbijdrage bepaalt. Vivaqua bekijkt eveneens welke investeringen er kunnen
gebeuren
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Besteding middelen
Op welke wijze en binnen welke tijdsspanne probeert de samenwerkingsvorm de Europese
doelstellingen te bereiken?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Aquafin zal de nodige beleidsdocumenten opmaken die de gemeente voldoende
informeren omtrent het investeringsritme dat aangehouden dient te worden om de
Europese doelstellingen te behalen. De gemeente beslist zelf of ze de door Aquafin
opgestelde beleidsdocumenten volgt of niet. De bedoeling is de doelstellingen tegen 2027
te bereiken. Bepaalde gemeenten zullen voldoen aan de doelstellingen in 2015, anderen
pas later.

Aquafin (RioTotaal)

Het betreffen opdrachten volgens het consultancy-principe. Via onder andere de module
RioInvestering wordt de Gemeente ondersteund om te zien welk investeringsritme er dient
aangehouden te worden om de Europese doelstellingen te halen. De uitvoering van dit
plan blijft een beslissing van de Gemeente.

Aquario (TMVW)

Het doel is dat de vennoten tegen 2015 een intercommunale zuiveringsgraad van 80%
halen.

HidrIBA (PIDPA)

Het project HidrIBA opteert voor het zo snel mogelijk bereiken van de Europese
doelstellingen binnen een realistische timing. Het bekomen van de gewestelijke subsidies
vormt daarin een bepalende factor. Omdat de gemeente het beleid bepaalt (mbt tarief,
investeringsritme, …) is er een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente voor het
bereiken van de Europese doelstellingen.

HidroGem (PIDPA)

HidroGem opteert voor het zo snel als mogelijk bereiken van de Europese doelstellingen
binnen een realistische timing. Het bekomen van de gewestelijke subsidies vormt daarin
een bepalende factor. Omdat de HidroGem-gemeente het beleid bepaalt (mbt tarief
saneringsbijdrage en –vergoeding, investeringsritme,…) is er een gedeelde
verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bereiken van de Europese doelstellingen.

HidroRio (PIDPA)

Via een lange termijn aanpak in solidariteit

HidroSan (PIDPA)

Het project HidroSan opteert voor het zo snel mogelijk bereiken van de Europese
doelstellingen binnen een realistische timing. Het bekomen van de gewestelijke subsidies
vormt daarin een bepalende factor. Omdat de HidroSan gemeente het beleid bepaalt (mbt
tarief saneringsbijdrage en vergoeding, investeringsritme, …) is er een gedeelde
verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bereiken van de Europese doelstellingen.

Infrax West

Infrax West streeft ernaar de Europese doelstellingen binnen de gestelde termijnen (tegen
2015) te behalen. Daartoe wordt door het IGS het investeringsprogramma opgesteld in
samenspraak met de gemeente, daarbij wordt maximale synergie en afstemming met
andere projecten gekoppeld aan een maximaal rendement. De investeringsregels
vastgelegd door de RVB worden daarbij gerespecteerd. Door Infrax worden nieuwe
netten/uitbreidingen aangelegd in de zones waar dat voorzien is door VMM; Daarnaast
besliste de RVB eveneens om het beheer van de IBA’s voor zijn rekening te nemen. Het
knelpunt voor het bereiken van de Europese doelstellingen is echter de financiering van de
te leveren inspanningen. Er wordt maximaal beroep gedaan op de subsidies van de
overheid. Daarnaast wordt de gemeentelijke saneringsbijdrage gebruikt en wordt gebruik
gemaakt van leningen (achteruitstelling). Er zijn geen investeringslasten meer voor de
gemeente tenzij ze daar expliciet voor opteert. Dit laatste doet zich voor wanneer een
gemeente een project wenst op te starten en het bekomen van de subsidies niet wenst af
te wachten. In dergelijk geval worden de investeringslasten gedragen door de betrokken
gemeente (zie 5D). Infrax staat ook in voor de premies inzake rationeel watergebruik
(hemelwater, IBA, gescheiden afvoer, groendak, inbuizing).
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InterAqua

Inter-Aqua streeft ernaar de Europese doelstellingen binnen de gestelde termijnen (tegen
2015) te behalen. Daarnaast besliste de RVB eveneens om het beheer van de IBA’s voor
zijn rekening te nemen. Het knelpunt voor het bereiken van de Europese doelstellingen is
echter de financiering van de te leveren inspanningen. Er wordt maximaal beroep gedaan
op de subsidies van de overheid. Daarnaast wordt de gemeentelijke saneringsbijdrage
gebruikt en wordt gebruik gemaakt van leningen (achteruitstelling). Er zijn geen
investeringslasten meer voor de gemeente tenzij ze daar expliciet voor opteert. Dit laatste
doet zich voor wanneer een gemeente een project wenst op te starten en het bekomen
van de subsidies niet wenst af te wachten. In dergelijk geval worden de investeringslasten
gedragen door de betrokken gemeente. Infrax staat ook in voor de premies inzake
rationeel watergebruik (hemelwater, IBA, gescheiden afvoer, groendak, inbuizing).

Iveg

IVEG streeft ernaar de Europese doelstellingen binnen de gestelde termijnen (tegen 2015)
te behalen. Daartoe wordt door het IGS het investeringsprogramma opgesteld in
samenspraak met de gemeente en rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden
op basis van het financieel plan. Daarbij wordt maximale synergie en afstemming met
andere projecten gekoppeld aan een maximaal rendement. Door Infrax worden nieuwe
netten/uitbreidingen aangelegd in de zones waar dat voorzien is door VMM. Het knelpunt
voor het bereiken van de Europese doelstellingen is echter de financiering van de te
leveren inspanningen. Er wordt maximaal beroep gedaan op de subsidies van de overheid.
Daarnaast wordt de gemeentelijke saneringsbijdrage gebruikt en wordt gebruik gemaakt
van leningen (achteruitstelling).

IWVA

Voor zover de problematiek zich nog voor de toegetreden gemeenten worden de
investeringen verhoogd. De tijdspanne (2015 of 2027) wordt gepland volgens goedkeuring
van de subsidies. Heel wat investeringen zijn vervangingsinvesteringen.

Rio-Act (De
Watergroep)

Er wordt per gemeente een meerjarenplan opgemaakt voor zover de gemeente opteert
voor de betreffende module. In dit geval wordt in functie van de huidige rioleringsgraad en
de financiële ruimte voor die gemeente een investeringsritme bepaald.

Riobra

Binnen de marges van de saneringsbijdragen wordt gestreefd naar een maximalisatie van
investeringen, rekening houdend met de vervangingsinvesteringen en onderhoud. Er wordt
ook beroep gedaan op externe financiering op lange termijn.

Rio-link (AWW)

Rio-link tracht de uitdaging om te voldoen aan de Europese doelstelling per gemeente
aan te geven. Deze uitdaging plaatst zij in het investeringsplan. Zoals hiervoor uitgelegd
zal de prioriteitstelling en de tariefvorming met de gemeente afgestemd worden.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

RioP heeft een model opgesteld waarmee de totale investeringslasten voor de riolering en
de maximaal totaal te verwachten inkomsten aan elkaar worden getoetst. Zo kan RioP
voor elke individuele gemeente berekenen hoe snel zij de Europese doelstellingen kan
bereiken. De gemeente dient, indien nodig, bij te financieren om de vooropgestelde
Europese termijnen te realiseren.

VIVAQUA

Middels de 5 jarenplanning binnen de door Europa voorgestelde termijn.

Werd vorig jaar overgegaan tot een uitkering van een 'batig saldo' of werd dit gereserveerd?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Niet van toepassing

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Dit werd gereserveerd.

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Het batig saldo werd gereserveerd, dit is een individuele beslissing van de
HidroGemgemeenten.

HidroRio (PIDPA)

Het batig saldo werd deels gereserveerd en deels uitgekeerd aan de delelnemende
gemeenten.

HidroSan (PIDPA)

Niet van toepassing
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Infrax West

Een eventueel saldo (wat normaliter niet voorkomt) wordt uitgekeerd aan de gemeente
door middel van een divididend (principe van solidarisering, dus saldo wordt evenredig
verdeeld over alle deelnemers).

InterAqua

Ja, er werd een batig saldo uitgekeerd na inhouding van de wettelijke reserve.

Iveg

Een eventueel saldo wordt per individuele gemeente bekeken en aan deze gemeente
uitgekeerd (individuele rekening per gemeente).

IWVA

In lijn met art. 52 van de statuten is er een overdracht via de overlopende rekeningen van
het passief.

Rio-Act (De
Watergroep)

Het financieel beheer blijft onder de bevoegdheid van de gemeente en dus niet van
toepassing binnen RioAct.

Riobra

Deels uitgekeerd, deels gereserveerd.

Rio-link (AWW)

� saldo van de rioleringsactiviteit wordt per gemeente bepaald. Bij een tekort zal een
Het
gemeentelijke tussenkomst van de �
gemeente gevraagd worden en bij een overschot
wordt dit gereserveerd.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Eventuele batige saldi worden gereserveerd voor verdere aanwending totdat de Europese
doelstellingen bereikt zijn.

VIVAQUA

Saldo wordt gereserveerd en overgedragen naar het volgende boekjaar.

Vallen de kosten voor wegeniswerken (boven de sleuf) n.a.v. investeringen & beheer rioleringen ten
laste van het samenwerkingsverband of de gemeente?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Afhankelijk van de modaliteiten vallen de investeringskosten binnen de
concessieovereenkomst. Indien dit het geval is dan maken de wegeniswerken integraal
deel uit van het dossier. Opwaarderingswerken maakten tot op heden nog geen deel uit
van een overeenkomst.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Kosten van wegeniswerken n.a.v. een investering en beheer van rioleringen zijn ten laste
van AquaRio. De kosten van opwaardering van de weg zijn ten laste van de gemeente.

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Pidpa staat in voor het wegherstel boven de sleuf van de rioleringswerken. Bijkomende
wegeniswerken zijn ten laste van de gemeente.

HidroRio (PIDPA)

Indien HidroRio investeert in rioleringen in een straat waar de gemeente heraanleg van
wegenis voorziet, staat HidroRio in voor de herstellingswerken van alle wegenis boven de
theoretische sleuf + 2 x 0,5 m in gelijke materialen. Indien de gemeente voorkeur geeft
aan andere materialen worden omrekeningscoëfficiënten toegepast zodat de financiële
last voor Hidro¬Rio gelijk blijft. De resterende wegeniswerken buiten de theoretische sleuf
+ 2 x 0,5 m en de eventuele meerkost aan wegeniswerken door wijziging in materialen,
vallen ten laste van de gemeente. De opvolging van het wegenis¬ontwerp en de uitvoering
kunnen in dit geval door de gemeentediensten gebeuren, parallel met de rioleringswerken
opgevolgd door Hidro¬Rio.
Indien de gemeente niet onmiddellijk verbeteringen van de bestaande wegenis wenst uit te
voeren maar Hidro¬Rio en de gemeente prioritair de riolering wenst aan te leggen, dan zal
Hidro¬Rio na aanleg van de riolering de bestaande wegenis in zijn oorspronkelijke staat
herstellen.

HidroSan (PIDPA)

Pidpa staat in voor het wegherstel boven de sleuf van de rioleringswerken. Bijkomende
wegeniswerken zijn ten laste van de gemeente.

Infrax West

Infrax West draagt de kosten van het wegherstel voor het gedeelte noodzakelijk voor de
rioleringswerken i.e. riolering, sleuf en wegherstel in oorspronkelijke staat boven de sleuf.
Voor het overige bvb. Wegherstel, wegverfraaiing, niet boven de sleuf mogen de kosten
niet ten laste genomen worden van de saneringsbijdrage en bijgevolg zijn deze kosten ten
laste van de gemeente.
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InterAqua

Inter-Aqua draagt de kosten van het wegherstel voor het gedeelte noodzakelijk voor de
rioleringswerken i.e. riolering, sleuf en wegherstel in oorspronkelijke staat boven de sleuf.
Voor het overige (wegverfraaiing, werken niet boven de sleuf) mogen de kosten niet ten
laste genomen worden van de saneringsbijdrage en bijgevolg zijn deze kosten ten laste
van de gemeente.

Iveg

IVEG draagt de kosten boven de sleuf van het wegherstel in oorspronkelijke staat. Voor
het overige (wegverfraaiing, niet boven de sleuf) mogen de kosten niet ten laste genomen
worden van de saneringsbijdrage en bijgevolg zijn deze kosten ten laste van de gemeente.

IWVA

Wegeniswerken in lijn met standaardbestek 250 ten laste van de IWVA. Overige kosten
(heraanleg en opwaardering) ten laste van de gemeente.

Rio-Act (De
Watergroep)

Alle kosten vallen ten laste van de gemeente. Eventuele (project)kosten gemaakt door
RioAct in het kader van het samenwerkingsverband worden aan de gemeente
doorgerekend.

Riobra

Kosten van wegeniswerken vallen ten laste van Riobra voor investeringen geïnitieerd door
Riobra.

Rio-link (AWW)

Rio-link staat in voor het wegherstel boven de sleuf van de rioleringswerken. Bijkomende
wegverfraaiing zijn ten laste van de gemeente.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

De kosten voor het aandeel herstel van de wegenis vallen ten laste van het
samenwerkingsverband. De overige kosten voor wegenisverfraaiing zijn ten laste van de
gemeente.

VIVAQUA

Deze kosten vallen ten laste van het samenwerkingsverband.

Hoe plant de samenwerkingsvorm de financiering per project? Wat indien er uiteindelijk minder rio
subsidies worden toegekend dan gepland?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Projecten worden door de gemeente betaald mbv de geïnde saneringsbijdragen (via
DWM) en/of eigen middelen voorzien in het budget van de gemeente. De gemeente
bepaalt of Aquafin moet financieren. Zo ja wordt Aquafin eigenaar van de infrastructuur die
met de financiering gerealiseerd wordt. Na betaling van de aflossingen (op periode 15 jaar)
gaat de infrastructuur kosteloos over naar de gemeente. Deze financiering belast niet de
balans van de gemeente.

Aquafin (RioTotaal)

Projecten worden door de gemeente betaald mbv de geïnde saneringsbijdragen (via
DWM) en/of eigen middelen voorzien in het budget van de gemeente. Indien gewenst kan
de gemeente via de module Riofinanciering beroep doen op financieringsmogelijkheden
via Aquafin. In dat geval wordt Aquafin eigenaar van de infrastructuur die met de
financiering gerealiseerd wordt. Na de betaling van de aflossingen gaat de infrastructuur
kosteloos over naar de gemeente. Deze financiering belast de balans van de gemeente
niet.

Aquario (TMVW)

De financiering is zonder waarborg van de gemeenten en is ESR neutraal.

HidrIBA (PIDPA)

Het HidrIBA project gaat principieel uit van een individuele gemeentelijke prefinanciering
van de activiteiten door de gemeente. De jaarlijkse afrekening wordt bij aanvang van het
volgende kalenderjaar overgemaakt. Eventuele tussentijdse tekorten/overschotten zullen
via een interne rente afrekening worden verrekend. Indien de inkomsten uit BIS/VIS
(bijdrage/vergoeding individuele sanering) en subsidie niet zouden volstaan om de
uitgaven te dekken, zal HidroIBA een gemeentelijke tussenkomst vragen.

HidroGem (PIDPA)

Er wordt jaarlijks een investeringsplanning opgemaakt individueel per gemeente.
Financiering van de projecten gebeurt middels de gemeentelijke saneringsbijdragen en
vergoedingen, aangevuld met subsidies. Indien de inkomsten uit saneringsbijdragen en 
vergoedingen en subsidie niet volstaan om de projecten te financieren, heeft HidroGem de
mogelijkheid een additionele gemeentelijke tussenkomst te vragen.
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HidroRio (PIDPA)

De financiering gebeurt door een lange termijn aanpak in solidariteit.
Er wordt jaarlijks een investerings-planning opgemaakt per gemeente. Financiering
gebeurt middels de gemeentelijke saneringsbijdragen en -vergoedingen, aangevuld met
subsidies. Voor de investeringsprojecten wordt principieel uitgegaan van een subsidie.
Wanneer deze subsidie om bepaalde reden niet of later wordt toegekend dan
vooropgesteld, wordt in eerste instantie voorgesteld het investeringsproject uit te stellen.
Het investeringsproject kan alsnog volgens de vooropgestelde timing worden verder gezet
op voorwaarde dat de betrokken gemeente het normaal gesubsidieerd gedeelte aan Pidpa
ter beschikking stelt.

HidroSan (PIDPA)

Het HidroSan project gaat principieel uit van een individuele gemeentelijke prefinanciering
van de activiteiten door de gemeente. De jaarlijkse afrekening wordt bij aanvang van het
volgende kalenderjaar overgemaakt. Eventuele tussentijdse tekorten/overschotten zullen
via een interne rente afrekening worden verrekend. Indien de inkomsten uit de
saneringsbijdragen en -vergoedingen en subsidie niet zouden volstaan om de uitgaven te
dekken, zal HidroSan een gemeentelijke tussenkomst vragen.

Infrax West

Niet van toepassing, de financiering maakt deel uit van een gezamenlijke
investeringspolitiek en is niet projectgebonden,. Er wordt gekeken welke de inkomsten
(saneringsbijdrage, rio-subsidies,...) zijn binnen het financieel plan. De uiteindelijke
financiering gebeurt niet per project maar volgens het geheel van de kosten. In het geval
dat een gemeente wil starten met een project vooraleer de rio-subsidies zijn toegekend
moet de gemeente deze kosten dragen (ofwel via de algemene middelen ofwel via een
financiering via Infrax West).

InterAqua

Niet van toepassing, de financiering maakt deel uit van een gezamenlijke
investeringspolitiek en is niet projectgebonden. Er wordt gekeken welke de inkomsten zijn
binnen het financieel plan. De uiteindelijke financiering gebeurt niet per project maar
volgens het geheel van de kosten. In het geval dat een gemeente wil starten met een
project vooraleer de rio-subsidies zijn toegekend moet de gemeente deze kosten dragen
(ofwel via de algemene middelen ofwel via een financiering via Inter-Aqua).

Iveg

Niet van toepassing, de financiering maakt deel uit van een gezamenlijke
investeringspolitiek en is niet projectgebonden. Er wordt gekeken welke de inkomsten zijn
binnen het financieel plan. De uiteindelijke financiering gebeurt niet per project maar
volgens het geheel van de kosten. In het geval dat een gemeente wil starten met een
project vooraleer de rio-subsidies zijn toegekend moet de gemeente deze kosten dragen
(ofwel via de algemene middelen ofwel via een financiering via IVEG).

IWVA

In dergelijke gevallen wordt een lening aangegaan.

Rio-Act (De
Watergroep)

De financiering wordt gepland rekening houdend met de ontvangen saneringsbijdragen,
vergoedingen en rio-subsidies in een financieel plan. Op basis daarvan wordt een jaarlijks
investerings- en onderhoudsbudget vastgelegd. Gemeenten die meer projecten wensen uit
te voeren kunnen dit middels krediet via Rio-Act.

Riobra

Financiering gebeurt obv het financieel plan. Budgetwijzigingen of bijkomende onvoorziene
investeringen kunnen opgevangen worden binnen het pakket dat in het financieel plan
voorzien is voor investeringen, zonder impact op de lopende dossiers.

Rio-link (AWW)

�fhankelijk van de beschikbare financiële ruimte in het financieel plan en in overleg met de
A
gemeente kan rio-link eventueel een financiering voorzien. Voor die �
projecten wordt dan
een DBFM-constructie opgezet.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

RioP werkt voor elke deelnemende gemeente met een 'rollend investeringsplan' waarvan
de financiering is opgenomen in een financieel plan, rekening houdend met de verwachtte
subsidies. Indien minder subsidies worden toegekend dan gepland, dan wordt in
samenspraak met de gemeente besloten om ofwel door te gaan met het project waarbij de
gemeente zelf extra middelen inbrengt, ofwel wordt besloten om de prioriteiten in het
rollend investeringsplan aan te passen.

VIVAQUA

Geen invloed op project zelf maar eventueel vertragingen op andere projecten en
aanpassing van de 5 jarenplanning.
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Boekhoudkundige verwerking
Aanmoedigingspremies: Verduidelijking bij eventuele aanmoedigingspremies.
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

Soms wordt een premie/korting toegekend. Dit wordt dan van de individurel rekening van
de gemeente afgehouden.

HidrIBA (PIDPA)

Geen info

HidroGem (PIDPA)

De HidroGem-gemeente bepaalt zelf de hoogte van de premie, de premies worden
rechtstreeks uitbetaald aan de particulier na uitvoering van de werken.

HidroRio (PIDPA)

De premies worden rechtstreeks uitbetaald aan de particulier na uitvoering van de werken.

HidroSan (PIDPA)

De HidroSan-gemeente bepaalt zelf de hoogte van de premie. De premies worden
rechtstreeks uitbetaald aan de particulier na uitvoering van de werken.

Infrax West

Geen info

InterAqua

Geen info

Iveg

Geen info

IWVA

Premies blijven ten laste van de gemeenten, dus niet gedekt door gemeentelijke
saneringsbijdrage en -vergoeding.

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Geen info

Rio-link (AWW)

De aanmoedigingspremies worden rechtstreeks van de factuur aan de aanvrager
afgetrokken.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Geen info

VIVAQUA

Tot op heden zijn er nog geen subsidies voor afkoppelingswerken op privé domein
uitgekeerd.

Aansluitingskosten: Hoe worden de aansluitingskosten geboekt?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

Twee systemen mogelijk:
a.�Forfaitair systeem: het deel van de kost dat niet gedekt is door de aangerekende
vergoeding (restkost) wordt afgeschreven over 20 jaar.
b.�Systeem van kostende prijs: de reële kost van aansluitingen wordt direct in rekening
gebracht.

HidrIBA (PIDPA)

De HidrIBA-gemeente bepaalt het tarief van een huisaansluiting. Zowel de opbrengst als
de kost van een aansluiting wordt direct in rekening gebracht.
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HidroGem (PIDPA)

De HidroGem-gemeente bepaalt het tarief van huisaansluitingen. De netto boekwaarde
(hetgeen niet gedekt is door de betaalde vergoeding) wordt afgeschreven op 50 jaar voor
rioleringsaansluitingen en op 15 jaar voor IBA-aansluitingen.

HidroRio (PIDPA)

Forfaitair systeem: De aanvrager betaalt een vast bedrag, ongeacht de kost die HidroRio
gemaakt heeft. De netto boekwaarde (hetgeen niet gedekt is door de betaalde vergoeding)
wordt afgeschreven op 50 jaar voor rioleringsaansluitingen en op 15 jaar voor IBA
aansluitingen.

HidroSan (PIDPA)

De HidroSan-gemeente bepaalt het tarief van een huisaansluiting. Zowel de opbrengst als
de kost van een aansluiting wordt direct in rekening gebracht.

Infrax West

Forfaitair systeem: De aanvrager betaalt een vast bedrag, ongeacht de kost die Infrax
gemaakt heeft. De netto boekwaarde (hetgeen niet gedekt is door de betaalde vergoeding)
wordt afgeschreven over 50 jaar.

InterAqua

Forfaitair systeem: De aanvrager betaalt een vast bedrag, ongeacht de kost die Infrax
gemaakt heeft. De netto boekwaarde (hetgeen niet gedekt is door de betaalde vergoeding)
wordt afgeschreven over 50 jaar.

Iveg

Forfaitair systeem: De aanvrager betaalt een vast bedrag, ongeacht de kost die Infrax
gemaakt heeft. De netto boekwaarde (hetgeen niet gedekt is door de betaalde vergoeding)
wordt afgeschreven over 50 jaar.

IWVA

De aanvrager betaalt het volledige bedrag. Zowel aansluitingsopbrengst als -kost wordt
direct in rekening gebracht.

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Forfaitair systeem: Vast bedrag voor de aanvrager, ongeacht de gemaakte kost. De netto
boekwaarde (restkost) wordt afgeschreven (m.a.w. enkel kosten worden gerapporteerd).

Rio-link (AWW)

De aanvrager betaalt het volledige bedrag. Zowel aansluitingsopbrengst als -kost wordt
direct in rekening gebracht.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Geen info

VIVAQUA

Geen info

Afschrijvingstermijnen: Welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd binnen de
samenwerkingsvorm?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

a. Nieuwe infrastructuur: 50 jaar
b. Ingebrachte infrastructuur: 50 jaar
c. Electromechanica/IBA/KWZI: 20 jaar

HidrIBA (PIDPA)

Geen info

HidroGem (PIDPA)

a.�Nieuwe infrastructuur: 50 jaar
b.�Ingebrachte infrastructuur: 50 jaar
c.�Electromechanica/IBA/KWZI: 50 jaar
d.�Inventarisatie/modelering: 5 jaar
e.�Revisies: 15 jaar

HidroRio (PIDPA)

a. Nieuwe infrastructuur: 50 jaar
b. Ingebrachte infrastructuur: 50 jaar
c. Electromechanica/IBA/KWZI: 50 jaar
d. Inventarisatie/modelering: 5 jaar
e. Revisies: 15 jaar
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HidroSan (PIDPA)

De investeringskosten worden direct voor 100% in rekening gebracht (afgeschreven).
M.a.w. de investeringswaarde moet kunnen afgezet worden tegen de reeds ontvangen
inkomsten (bijdrage, vergoeding, subsidie). Cfr principe van “cash in, cash out”, de
rioolbeheerder prefinanciert niet. Idem voor subsidies (afschrijvingstermijnen
subsidieopbrengst).

Infrax West

a. Nieuwe infrastructuur (incl. aansluitingen): 50 jaar
b. Ingebrachte infrastructuur: 50 jaar
c. Electromechanica/IBA/KWZI: 15 j�
aar
d. Inventarisatie/modellering: 10 j�
aar
e. Vanaf voorlopige definitieve oplevering
De afschrijvingen starten vanaf de voorlopige definitieve oplevering.
Bij elke investering wordt er een toeslag van 7,5% van het investeringsbedrag aan
overhead mee geactiveerd en afgeschreven. Deze toeslag wordt in de rapportering in
mindering gebracht van de overheadkosten (onttrekking aan de overheadkosten).
Wanneer er veel geïnvesteerd wordt kan dit resulteren in een negatieve overheadkost.

InterAqua

a. Nieuwe infrastructuur (incl. aansluitingen): 50 jaar
b. Ingebrachte infrastructuur: 50 jaar
c. Electromechanica/IBA/KWZI: 15 j�
aar
d. Inventarisatie/modellering: 10 j�
aar
e. Vanaf voorlopige definitieve oplevering
De afschrijvingen starten vanaf de voorlopige definitieve oplevering.
Bij elke investering wordt er een toeslag van 7,5% van het investeringsbedrag aan
overhead mee geactiveerd en afgeschreven. Deze toeslag wordt in de rapportering in
mindering gebracht van de overheadkosten (onttrekking aan de overheadkosten).
Wanneer er veel geïnvesteerd wordt kan dit resulteren in een negatieve overheadkost.

Iveg

a. Nieuwe infrastructuur (incl. aansluitingen): 50 jaar
b. Ingebrachte infrastructuur: 50 jaar
c. Electromechanica/IBA/KWZI: 15 j�
aar
d. Inventarisatie/modellering: 10 j�
aar
e. Vanaf voorlopige definitieve oplevering
De afschrijvingen starten vanaf de voorlopige definitieve oplevering.
Bij elke investering wordt er een toeslag van 7,5% van het investeringsbedrag aan
overhead mee geactiveerd en afgeschreven. Deze toeslag wordt in de rapportering in
mindering gebracht van de overheadkosten (onttrekking aan de overheadkosten).
Wanneer er veel geïnvesteerd wordt kan dit resulteren in een negatieve overheadkost.

IWVA

a. Nieuwe infrastructuur: 50 jaar
b. Ingebrachte infrastructuur: 50 jaar
c. Electromechanica/IBA/KWZI: 50jaar
d. Inventarisatie/modelering: 15 jaar
Afschrijvingen van investeringen zijn momenteel nog laag omwille van het feit dat er geen
overname (en dus activatie in de boekhouding) is van bestaande riolering op datum van
toetreding. Enkel de investeringen uitgevoerd door IWVA na toetreding worden
afgeschreven.

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

a. Nieuwe infrastructuur (incl.aansluitingen): 50 jaar
b. Ingebrachte infrastructuur: 33 jaar
c. Electromechanica/IBA/KWZI: 15 jaar
d. Inventarisatie/modellering: 5 jaar
e. Vanaf ingebruikname
Idem voor subsidies (afschrijvingstermijnen subsidieopbrengst).

Rio-link (AWW)

Rio-link werkt met een kasboekhouding. D.w.z. dat het merendeel van de investeringen
(behalve deze waarvoor een DBFM-constructie worden opgezet) tijdens de uitvoering van
de werken worden geactiveerd. Deze worden bij voorlopige oplevering direct voor 100% in
rekening gebracht (afgeschreven).

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Overgenomen riolering wordt voor 45 jaar afgeschreven. Bouwkundige elementen van een
nieuw aangelegde rioolinfrastructuur worden op 75 jaar afgeschreven, de
elektromechanische uitrustingen worden over 15 jaar afgeschreven.
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VIVAQUA

Vivaqua houdt de verschillende soorten afschrijvingskosten (op nieuwe infrastructuur, op
overgenomen infrastructuur, oprichting, aansluitingen, etc..) (nog) niet apart bij. Op termijn
zou het haalbaar moeten zijn om de afschrijvingen weer te geven volgens een bepaalde
kostenoorsprong. De afschrijvingstermijnen bedragen 30 jaar.

Andere financiële opbrengsten: Verduidelijking bij andere financiële opbrengsten.
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

/

Aquafin (RioTotaal)

/

Aquario (TMVW)

Onder de financiële opbrengsten bevinden zich voornamelijk in resultaat genomen
kapitaalsubsidies.

HidrIBA (PIDPA)

/

HidroGem (PIDPA)

/

HidroRio (PIDPA)

/

HidroSan (PIDPA)

Geen info

Infrax West

Geen info

InterAqua

Geen info

Iveg

Geen info

IWVA

Geen info

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Deze omvatten o.a. de intresten op geldbeleggingen, recuperatie van btw, verkoop van
gegevens aan derden.

Rio-link (AWW)

Geen info

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Geen info

VIVAQUA

Geen info

Beschikbare middelen uit gsb & gsv: Verduidelijking bij beschikbaar bedrag uit gemeentelijke
bijdrage en vergoeding.
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

De opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding is een raming voor
een periode gaande van 1 januari tot en met 31 december.

HidrIBA (PIDPA)

Geen info

HidroGem (PIDPA)

Bij het afsluiten van het boekjaar zijn de facturatiegegevens van het laatste kwartaal nog
niet allemaal gekend waardoor bij jaareinde de ‘toe te rekenen opbrengsten’ van het
betreffende jaar opgenomen worden in de omzet.
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HidroRio (PIDPA)

Bij het afsluiten van het boekjaar zijn de facturatiegegevens van het laatste kwartaal nog
niet allemaal gekend waardoor bij jaareinde de ‘toe te rekenen opbrengsten’ van het
betreffende jaar opgenomen in de omzet.

HidroSan (PIDPA)

Geen info

Infrax West

Voor de gemaakte saneringskosten maakt Infrax (werkingsmaatschappij) een factuur op
(transportfactuur genaamd) t.a.v. de watermaatschappij, die saneringsplichtig is. De
watermaatschappij betaalt deze facturen met de aangerekende bijdragen en
vergoedingen, na aftrek van een inningspercentage (vergoeding voor administratieve kost
en voor het debiteurenrisico).

InterAqua

Voor de gemaakte saneringskosten maakt Infrax (werkingsmaatschappij) een factuur op
(transportfactuur genaamd) t.a.v. de watermaatschappij, die saneringsplichtig is. De
watermaatschappij betaalt deze facturen met de aangerekende bijdragen en
vergoedingen, na aftrek van een inningspercentage (vergoeding voor administratieve kost
en voor het debiteurenrisico).

Iveg

Voor de gemaakte saneringskosten maakt Infrax (werkingsmaatschappij) een factuur op
(transportfactuur genaamd) t.a.v. de watermaatschappij, die saneringsplichtig is. De
watermaatschappij betaalt deze facturen met de aangerekende bijdragen en
vergoedingen, na aftrek van een inningspercentage (vergoeding voor administratieve kost
en voor het debiteurenrisico).

IWVA

Geen info

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Geen info

Rio-link (AWW)

Geen info

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Geen info

VIVAQUA

Geen info

Eigendoms-/gebruiksrecht: Is er inbreng/overdracht/toekenning van gebruiksrecht of eigendom op
infrastructuur?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

Er is minimaal een inbreng van het gebruiksrecht met eventuele uitbreiding naar het
eigendomsrecht.

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Inbreng van het eigendomsrecht. 25% van de waarde van het net wordt contant vergoed,
75% wordt ingeschreven als achtergestelde lening. De vennoten krijgen ook
dividendgerechtigde aandelen.

HidroRio (PIDPA)

Inbreng van het eigendomsrecht. 25% van de waarde van het net wordt contant vergoed,
75% wordt ingeschreven als achtergestelde lening. De vennoten krijgen ook
dividendgerechtigde aandelen.

HidroSan (PIDPA)

Gebruiksrecht (zonder vergoeding).

Infrax West

Inbreng van eigendomsrechten. 25% van de waarde van het ingebrachte net wordt contant
vergoed (betaald in 2 fasen). De resterende 75% worden vergoed onder de vorm van
dividendgerechtigde aandelen.
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InterAqua

Inbreng van eigendomsrechten. 20% van de waarde van het ingebrachte net wordt contant
vergoed (betaald in 2 fasen). De resterende 80% worden vergoed onder de vorm van
dividendgerechtigde aandelen.

Iveg

Inbreng van eigendomsrechten. 25% van de waarde van het ingebrachte net wordt contant
vergoed (betaald in 2 fasen). De resterende 75% worden vergoed onder de vorm van
dividendgerechtigde aandelen.

IWVA

Inbreng van gebruiksrecht. De bestaande rioleringsinfrastructuur bij toetreding blijft
eigendom van de toetredende gemeente. Daarvoor betaalt IWVA een vergoeding aan de
gemeenten (ofwel 9% van de gefactureerde gemeentelijke bijdrage en vergoeding, ofwel
verschil tussen de saneringsopbrengsten en -kosten).

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Eigendomsrecht.

Rio-link (AWW)

Inbreng van gebruiksrecht zonder vergoeding, met uitzondering van de overeenkomst met
de Stad Antwerpen, waarin een vergoeding opgenomen is voor het gebruiksrecht van de
bestaande infrastructuur en het gebruik van de openbare wegen.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Inbreng van eigendomsrecht. 75% van de waarde van het rioleringsnet wordt vergoed in
aandelen, 15% wordt contant vergoed. Afhankelijk van de rioleringsgraad en de
gemiddelde leeftijd van de riolering, is er een bijkomende variabele contante vergoeding
die tussen 0% en 10% ligt van de waarde van het rioleringsnet. Het saldo wordt vergoed
met bijkomende aandelen.

VIVAQUA

Inbreng van eigendomsrecht, dewelke voor 100% contant wordt vergoed.

Exploitatiekosten: Verduidelijking bij exploitatiekosten.
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

�e exploitatiekosten (per gemeente) worden weergegeven met een onderverdeling per
D
exploitatiepost waarop alle ingrepen zijn vermeld.

HidrIBA (PIDPA)

Geen info

HidroGem (PIDPA)

Geen info

HidroRio (PIDPA)

Geen info

HidroSan (PIDPA)

Geen info

Infrax West

Geen info

InterAqua

Geen info

Iveg

Geen info

IWVA

Geen info

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Geen info

Rio-link (AWW)

Geen info
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Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Geen info

VIVAQUA

Geen info

Grachten: Zit aanleg en/of onderhoud van grachten in het rioolbeheer? Zo ja, welk type/percentage
van de grachten (veld 3.14g uit de gemeentelijke rapportering)?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

Grachten (aanleg en onderhoud) zitten inderdaad onder rioolbeheer. Aanleg van grachten
gebeurt meestal in het kader van rioleringsprojecten(bijvoorbeeld voor de remediëring van
of uitbreiding van het RWA stelsel) en zijn in de globale projectkost opgenomen. Het is
bijgevolg niet mogelijk om hierop apart te rapporteren, met uitzondering van de projecten
die het projecttype ‘grachten’ hebben gekregen.

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Onderhoud van de grachten is een optie die de HidroGem-gemeente al/niet aan Pidpa kan
toevertrouwen. Als de gemeente deze optie kiest, wordt in overleg tussen de gemeente en
Pidpa een grachtenplan opgemaakt waarin vastgelegd wordt welke grachten door Pidpa
en welke grachten door de gemeente worden beheerd.

HidroRio (PIDPA)

Onderhoud van de grachten maakt deel uit van het rioolbeheer van HidroRio. In overleg
tussen de gemeente en Pidpa wordt een grachtenplan opgemaakt waarin vastgelegd
wordt welke grachten door Pidpa en welke grachten door de gemeente worden beheerd.

HidroSan (PIDPA)

Onderhoud van de grachten is een optie die de HidroSan-gemeente al/niet aan Pidpa kan
toevertrouwen. Als de gemeente deze optie kiest, wordt in overleg tussen de gemeente en
Pidpa een grachtenplan opgemaakt waarin vastgelegd wordt welke grachten door Pidpa
en welke grachten door de gemeente worden beheerd.

Infrax West

Inventarisatie is gebeurd over laatste 3 jaar en onderhoud wordt voorzien voor een
bepaald % grachten op openbaar domein. Maar tot aan waterloop, dus niet beperkt tot
binnenin groene cluster.

InterAqua

Inventarisatie is gebeurd over laatste 3 jaar en onderhoud wordt voorzien voor een
bepaald % grachten op openbaar domein. Maar tot aan waterloop, dus niet beperkt tot
binnenin groene cluster.

Iveg

Inventarisatie is gebeurd over laatste 3 jaar en onderhoud wordt voorzien voor een
bepaald % grachten op openbaar domein. Maar tot aan waterloop, dus niet beperkt tot
binnenin groene cluster.

IWVA

Alle waterlopen die niet onder het beheer vallen van een hogere overheid, worden door
IWVA onderhouden.

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Inventarisatie van grachten is gebeurd (heeft 2 à 3 jaar geduurd) : beperkt% (+/- 10%) van
grachten (= meer bepaald baangrachten in groene cluster en op openbaar domein) wordt
voor rekening van Riobra genomen – rest van de grachten blijft voor de gemeente/polder &
watering/particulier. 2011: 'grachtenbeheer een zaak voor de gemeente, en hebben ze
bijgevolg geen kosten voor grachten'.

Rio-link (AWW)

�et onderhoud van de baangrachten kan door rio-link uitgevoerd worden (volgens de
H
specifieke afspraak met de gemeente).

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Aanleg van nieuwe grachten wordt uitgevoerd als deel van een uit te voeren
rioleringsproject. Het onderhoud van de grachten wordt door de gemeente uitgevoerd.

VIVAQUA

Ja, voor Sint-Pieters-Leeuw en Wezembeek-Oppem.
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Intrestlasten: Verduidelijking bij geboekte intrestlasten.
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

Rentelasten worden op algemeen niveau gerapporteerd.

HidrIBA (PIDPA)

Geen info

HidroGem (PIDPA)

Alle rentelasten op leningen inclusief de achtergestelde leningen.

HidroRio (PIDPA)

Alle rentelasten op leningen inclusief de achtergestelde leningen.

HidroSan (PIDPA)

Geen info

Infrax West

Geen info

InterAqua

Geen info

Iveg

Geen info

IWVA

Geen info

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Geen info

Rio-link (AWW)

De beschikbare middelen worden direct afgeboekt. De uitgaven moet kunnen afgezet
worden tegen de reeds ontvangen inkomsten (bijdrage, vergoeding, subsidie). Rio-link
prefinanciert m.a.w. niet en heeft daarom geen leninglasten.
Uitzondering: voor de periode 2013-2014 is er met de stad Antwerpen een
financieringsovereenkomst afgesloten. Intrestlasten hiervan komen ten laste van stad
Antwerpen.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Geen info

VIVAQUA

Inclusief de rente van de (eventuele) leningen die overgenomen zijn van de toetredende
vennoten.

Inventarisatie: Wat is de stand van zake betreffende de inventarisaties?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

De inventarisaties zijn lopende.

HidrIBA (PIDPA)

Geen info

HidroGem (PIDPA)

In één gemeente is de inventarisatie lopende, in een andere gemeente zal de
inventarisatie nog opgestart worden;

HidroRio (PIDPA)

De inventarisatie van de laatst toegetreden gemeenten wordt in de loop van 2013 afgerond.
�

HidroSan (PIDPA)

De HidroSan-gemeente beslist zelf wanneer/of de inventarisatie wordt uitgevoerd. Dus de
stand van zaken is verschillend van gemeente tot gemeente (uitgevoerd, lopend, nog op te
starten).
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Infrax West

100%

InterAqua

100%

Iveg

100%

IWVA

Geen info

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

100%

Rio-link (AWW)

Geen info

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

� inventarisatie van het rioleringsstelsel is volledig afgewerkt voor alle huidige RioP
De
gemeenten-vennoten.

VIVAQUA

De kaarten van de rioleringsnetten zijn beschikbaar, de inspectie van de netten is voor
ongeveer 10% gebeurd.

Personeelskosten: Hoe worden (indirecte) personeelskosten, overhead en/of andere kosten
geboekt?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

Er wordt getracht om zoveel mogelijk algemene kosten toe te wijzen aan de
kostenplaatsen (=gemeenten). Zo worden de kosten van accountmanagers via een
tijdsregistratiesysteem verdeeld . Wat niet kan versleuteld worden, wordt op algemeen
niveau gerapporteerd met onder meer de administratieve kosten en de kosten van
debiteurenrisico.

HidrIBA (PIDPA)

Er wordt gewerkt met urenterugmelding, waarbij de uren grotendeels direct worden
toegewezen aan exploitatietaken en investeringsprojecten. Deze direct toegewezen uren
worden gerapporteerd bij de exploitatie- en investeringskosten. De toegewezen uren op
investeringen worden mee geactiveerd.

HidroGem (PIDPA)

Er wordt gewerkt met urenterugmelding, waarbij de uren grotendeels direct worden
toegewezen aan exploitatietaken en investeringsprojecten. Deze direct toegewezen uren
worden gerapporteerd bij de exploitatie- en investeringskosten. De toegewezen uren op
investeringen worden mee geactiveerd.

De exploitatiekosten omvatten m.a.w. geen interne uren (enkel facturen van aannemers).
HidroRio (PIDPA)

Er wordt gewerkt met urenterugmelding, waarbij de uren grotendeels direct worden
toegewezen aan exploitatietaken en investeringsprojecten. Deze direct toegewezen uren
worden gerapporteerd bij de exploitatie- en investeringskosten. De toegewezen uren op
investeringen worden mee geactiveerd.

HidroSan (PIDPA)

Personeelskosten (gepresteerde uren) worden rechtstreeks en in detail teruggemeld (en
geboekt) op de betreffende exploitatietaken en investeringen. Tarieven worden vastgelegd
obv standaarduurtarieven van Pidpa per functie.

Infrax West

Het overgrote deel van de werken wordt uitbesteed aan onderaannemers, m.a.w. de
personeelskost van de uitbestede werken zit in de facturen van de onderaannemers
vervat. Bij inzet eigen technisch personeel worden deze kosten gerapporteerd onder
indirecte personeelskosten of onder exploitatiekosten indien deze aan een bepaalde
exploitatierubriek kunnen toegewezen worden.
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InterAqua

Het overgrote deel van de werken wordt uitbesteed aan onderaannemers, m.a.w. de
personeelskost van de uitbestede werken zit in de facturen van de onderaannemers
vervat. Bij inzet eigen technisch personeel worden deze kosten gerapporteerd onder
indirecte personeelskosten of onder exploitatiekosten indien deze aan een bepaalde
exploitatierubriek kunnen toegewezen worden.

Iveg

Het overgrote deel van de werken wordt uitbesteed aan onderaannemers, m.a.w. de
personeelskost van de uitbestede werken zit in de facturen van de onderaannemers
vervat. Bij inzet eigen technisch personeel worden deze kosten gerapporteerd onder
indirecte personeelskosten of onder exploitatiekosten indien deze aan een bepaalde
exploitatierubriek kunnen toegewezen worden.

IWVA

Kosten van indirecte bedienden, directie en overhead worden indien toewijsbaar aan de
sanering in zijn geheel versleuteld over de gemeentevennoten. Indien toewijsbaar aan een
specifieke gemeente dan is er een integrale toewijzing aan die gemeente. In de andere
gevallen (kantoorkosten, niet toewijsbare indirecte personeelskosten) wordt deze kosten
op conto van de drinkwaterdivisie geschreven, zolang het geen meerkost betekent voor de
drinkwaterdivisie. De overhead omvat ook de kosten van het gebruiksrecht en het
inningspercentage (vergoeding voor administratieve kost en voor het debiteurenrisico). De
andere bedrijfskosten bestaat uit compensaties aan niet-abonnees
vrijstellingsgerechtigden en 'heffing GRB'.

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Het overgrote deel van de werken wordt uitbesteed aan onderaannemers, m.a.w. de
personeelskost van de uitbestede werken zit in de facturen van de onderaannemers
vervat. Alle personeelskosten Riobra (incl inzet eigen technisch personeel) staan onder
veld 3.17 'indirecte personeelskosten'.

Rio-link (AWW)

Niet toewijsbare personeelskosten en andere overheadkosten worden versleuteld naar de
individuele rekeningen van de gemeentevennoten o.b.v. Activity Based Costing.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Het overgrote deel van de werken wordt uitbesteed aan onderaannemers. Als indirecte
personeelskosten werden alle personeelskosten opgenomen die toegerekend worden aan
de RioP-activiteiten. Als overhead omvatten alle algemene kosten van huur, onderhoud en
herstellingen, elektriciteit, verbruiksmateriaal, erelonen en afvalverwerkingskosten die
rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de RioP-gemeenten, alsook de bedrijfskosten die aan de
hand van een verdeelsleutel worden toegerekend aan RioP. In de exploitatiekosten zitten
bijgevolg enkel de kosten van de onderaannemers.

VIVAQUA

De berekening van de overheadkosten en de indirecte personeelskosten gebeurt aan de
hand van een forfait van 8€/woongelegenheid (wordt geïndexeerd sinds 2006). Dit bedrag
wordt jaarlijks geïndexeerd.

Solidarisering: Vindt er binnen de samenwerkingsvorm een solidarisering van de kosten plaats?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

Enkel de algemene kosten die niet kunnen versleuteld worden en de rentelasten worden
gesolidariseerd. Elke toegetreden gemeente wordt beschouwd als een kostenplaats.

HidrIBA (PIDPA)

Geen solidarisering van opbrengsten en kosten. Er is een individuele rekening per
gemeente.

HidroGem (PIDPA)

Er is geen solidarisering van de opbrengsten en de kosten. Elke toegetreden gemeente
beschikt over een individuele rekening.

HidroRio (PIDPA)

Er is solidarisering van opbrengsten en kosten tussen de HidroRio-gemeenten.
�

HidroSan (PIDPA)

Geen solidarisering van opbrengsten en kosten. Er is een individuele rekening per
gemeente.

Infrax West

Alle opbrengsten en kosten worden gesolidariseerd op één rekening.
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InterAqua

Alle opbrengsten en kosten worden gesolidariseerd op één rekening.

Iveg

De opbrengsten en kosten worden niet gesolidariseerd; Er is een aparte rekening per
gemeente.

IWVA

De opbrengsten en de kosten worden niet gesolidariseerd, maar worden per gemeente
apart geregistreerd. Het batig resultaat wordt, indien niet uitgekeerd als vergoeding voor
het gebruiksrecht tot nu toe altijd overgedragen naar het volgend boekjaar. Ondanks de
voorziening in de statuten zijn nog geen winstbewijzen toegekend.

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Aparte rekeningen per gemeente mogelijk maar nu toch via 1 bestand.

Rio-link (AWW)

Neen, opbrengsten en kosten worden niet gesolidariseerd.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Er vindt geen solidarisering plaats van de opbrengsten en de kosten. Elke gemeente heeft
een rekening.

VIVAQUA

Tot op heden nog niet.

Tekorten/overschotten: Wat gebeurt er met eventuele overschotten of tekorten?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen info

Aquafin (RioTotaal)

Geen info

Aquario (TMVW)

De benodigde budgetten werden per gemeente bepaald. Indien blijkt dat het geraamde
budget onvoldoende is in functie van de te realiseren projecten, kunnen de gemeente een
beroep doen op Riofin-budgetten die ze via vaste annuïteiten terugbetalen.
De overschotten worden in principe toegevoegd aan de reserves van de globale divisie.
Tot op heden is er nog niet overgegaan tot het uitkeren van dividenden aan de
aandeelhouders.

HidrIBA (PIDPA)

Elke gemeente beschikt over een eigen rekening . Hier is het principe van ‘cash in cash
out’ van toepassing en per gemeente wordt er jaarlijks een eindafrekening gemaakt. Een
positief kassaldo wordt overgedragen naar het volgende jaar, een negatief kassaldo dient
bij afsluiting van het boekjaar door de gemeente bijgepast te worden.

HidroGem (PIDPA)

Overschotten blijven als reserves op de individuele rekening van de gemeente staan, en
worden geboekt op het passief. Ze kunnen in de toekomst aangewend worden ter
financiering van investeringen.

HidroRio (PIDPA)

Het grootste deel van het positief resultaat werd toegevoegd aan de( wettelijke en de
beschikbar)e reserves. Een klein bedrag werd uitbetaald als dividend. De reserves worden
geboekt op het passief en kunnen in de toekomst aangewend worden ter financiering van
investeringen.

HidroSan (PIDPA)

HidroSan solidariseert niet, waardoor elke gemeente over een eigen rekening beschikt.
Hier is het principe van cash in cash out van toepassing en per gemeente wordt er jaarlijks
een eindafrekening gemaakt. Een positief kassaldo wordt overgedragen naar het volgende
jaar, een negatief kassaldo dient bij afsluiting van het boekjaar door de gemeente
bijgepast te worden. �
Het kassaldo van de voorgaande jaren is niet ingegeven bij de
opbrengsten omdat het opbrengsten van een vorig jaar betreffen. Dit kan weliswaar nog
aangepast worden in rapportering op vraag van VMM.

Infrax West

Een positief resultaat wordt deels toegevoegd aan de wettelijke en beschikbare reserves.
De rest wordt uitgekeerd als dividend.

InterAqua

Een positief resultaat wordt deels toegevoegd aan de wettelijke en beschikbare reserves.
De rest wordt uitgekeerd als dividend.

Iveg

Een positief resultaat wordt deels toegevoegd aan de wettelijke en beschikbare reserves.
De rest wordt uitgekeerd als dividend.
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IWVA

IWVA betaalt in principe een vergoeding gelijk aan 9% van de gefactureerde
gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding. Nieuwpoort en Alveringem lieten dit
wijzigen als zijnde het verschil tussen gefactureerde bijdragen & vergoedingen en de
periodieke saneringsuitgaven, namelijk als vergoeding voor historische/overige
saneringskosten van de gemeente. Nieuwpoort en Alveringem lieten al weten af te zien
van deze vergoeding, gezien IWVA het geld zal nodig hebben voor de komende zware
investeringen. �
Het batig resultaat werd tot nu toe altijd overgedragen naar het volgend
boekjaar. Ondanks de voorziening in de statuten zouden nog geen winstbewijzen
toegekend zijn. �
Bij eventuele gemeentelijke tussenkomsten wordt dit verrekend bij einde
jaar als verschil tussen uitgaven en inkomsten + subsidies.

Rio-Act (De
Watergroep)

Geen info

Riobra

Riobra hanteerde aanvankelijk verhouding 75%-25% : inbreng vergoed middels 75% RB
aandelen en 25% o.v.v. een achtergestelde lening (= reservefonds, geld dat gemeente
tegoed heeft) waarbij op deze laatste 4.52% interest werd betaald (ingevuld onder post 3.3
‘historische last’). Na statutenwijziging werd het reservefonds omgevormd naar een
investeringsfonds en vervalt de interest-uitkering: 25% vd waarde vd door de gemeente
ingebrachte infrastructuur is dus ondergebracht in investeringsfonds dat tevens wordt
bijgevuld met eventuele dividenden op de 25% inbreng-waarde. Voor de overige 75% (RB
aandelen) kunnen er eventueel ook nog dividenduitkeringen plaatsvinden, alhoewel Riobra
in principe streeft naar een nul-resultaat <--> in praktijk (RI 2010) had Riobra een
overschot van 2,05 milj € (102.405,18: reservering + 875.409,27: dividend in vorm van RI
aandelen + 1.070.230:dividend in cash).

Rio-link (AWW)

Indien er een tekort is voor het uitvoeren van de rioleringsactiviteit, zal de gemeente
moeten bijpassen. In het geval van een overschot, wordt dit overschot gereserveerd of
overgedragen naar het volgend boekjaar.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Het batig saldo wordt overgedragen naar volgend boekjaar.

VIVAQUA

VIVAQUA als eigenaar van het rioleringsnet past een tekort bij of draagt een overschot
over naar volgend jaar. Voor de gemeenten waar het geen eigenaar is, wordt een
eventueel tekort door de gemeente bijgepast.

Rapportdatum: donderdag 23 april 2015
Contactpersoon: Jennifer D'Hondt - Financieel Toezicht Gemeentelijke Sanering

Pagina 26 van 93

BTW
Geeft de toetreding tot de samenwerkingsvorm aanleiding tot een herziening van de BTW die door
de gemeente in het verleden in aftrek werd gebracht?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Neen, de gemeente is en blijft eigenaar van zowel bestaande als nieuwe infrastructuur.

Aquafin (RioTotaal)

Neen, de gemeente is en blijft eigenaar van zowel bestaande als nieuwe infrastructuur.
Het betreft consultancy-opdrachten op BTW-plichtige activiteiten. Als de gemeente over
een BTW nummer beschikt kan zij de BTW recupereren.

Aquario (TMVW)

Gemeenten die toetreden tot AquaRio brengen in TMVW het gebruiksrecht of bijkomende
eigendomsrechten van de gemeentelijke rioolinfrastructuur in. De kosten m.b.t. de
investeringen in en de exploitatie van deze gemeentelijke rioolinfrastructuur wordt
gefactureerd aan TMVW. Indien TMVW tevens drinkwater levert aan de vennoot, zal
TMVW een saneringsbijdrage aanrekenen aan de klanten via de integrale
drinkwaterfactuur of een saneringsvergoeding aan de eigen waterwinners. In het verleden
vormde de BTW geheven over kosten m.b.t. de investeringen in en exploitatie van deze
gemeentelijke rioolinfrastructuur een kost in hoofde van de gemeente. Ingevolge de
toetreding als Z-vennoot tot AquaRio is dit niet langer het geval wat ruimte creëert in de
begroting van de gemeente. In de mate dat het bedrag van de kosten van onderhoud van
en investeringen in de gemeentelijke rioolinfrastructuur hoger zijn dan de door TMVW
toegekende budgetten, dient de gemeente dit tekort toe te dekken. Conform de BTWruling betaalt de gemeente hiertoe aan TMVW een tussenkomst, waarop geen BTW
verschuldigd is (cfr. BTW ruling). Indien TMVW geen drinkwater levert zal TMVW in het
kader van de gemeentelijke saneringsverplichting een vergoeding aanrekenen aan de
andere drinkwatermaatschappij onderworpen aan BTW (21%). Ingevolge de aanrekening
van deze vergoeding kan TMVW de BTW (21%) geheven over de kosten m.b.t. de
investeringen in en de exploitatie van deze gemeentelijke rioolinfrastructuur in aftrek
brengen. De kost ingevolge de herziening van de aftrek van de BTW bij uittreding van de
gemeente als Z-vennoot en/of bij het einde van TMVW is ten laste van de gemeente.

HidrIBA (PIDPA)

Opdrachtverlening aan HidrIBA die niet gepaard gaat met enige eigendomsoverdracht,
maar slechts een gebruiksrecht, heeft niet tot gevolg dat het recht op aftrek verloren gaat
of heeft geen herziening tot gevolg. Pidpa als opdrachthoudende vereniging vormt immers
de emanatie van de deelnemende gemeenten en zet in die zin de gemeentelijke activiteit
voort.

HidroGem (PIDPA)

Wat betreft de overdracht in volle eigendom van alle installaties voor de beheersing van
afvalwater en hemelwater (inclusief alle accessoire rechten en plichten), wordt Pidpa als
overnemer geacht de activiteiten van de overdrager (d.i. de gemeente) voort te zetten. In
die zin is artikel 11 van het BTW¬wetboek op deze overdracht van toepassing. Tevens is
Pidpa als opdrachthoudende vereniging de emanatie van de deelnemende gemeenten.
Bijgevolg zal dit geen herziening van de voorheen afgetrokken btw tot gevolg hebben.

HidroRio (PIDPA)

Wat betreft de overdracht in volle eigendom van alle installaties voor de beheersing van
afvalwater en hemelwater (inclusief alle accessoire rechten en plichten), wordt Pidpa als
overnemer geacht de activiteiten van de overdrager (d.i. de gemeente) voort te zetten. In
die zin is artikel 11 van het BTW-wetboek op deze overdracht van toepassing. Tevens is
Pidpa als opdrachthoudende vereniging de emanatie van de deelgemeenten. Bijgevolg zal
dit geen herziening van de voorheen afgetrokken btw tot gevolg hebben.

HidroSan (PIDPA)

Opdrachtverlening aan HidroSan die niet gepaard gaat met enige eigendomsoverdracht,
maar slechts een gebruiksrecht, heeft niet tot gevolg dat het recht op aftrek verloren gaat
of heeft geen herziening tot gevolg. Pidpa als opdrachthoudende vereniging vormt immers
de emanatie van de deelnemende gemeenten en zet in die zin de gemeentelijke activiteit
voort.

Infrax West

Neen

InterAqua

Neen

Iveg

Neen

IWVA

Neen
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Rio-Act (De
Watergroep)

Neen

Riobra

De overdracht van de rioleringsinfrastructuur door een btw plichtige gemeente kan
gebeuren met toepassing van art 11 en 18 §3 van het btw-wetboek. Herziening was dus
niet nodig. Toekomstige toetredingen kunnen dan ook btw-neutraal geschieden.

Rio-link (AWW)

Neen, de gemeente is en blijft eigenaar van de bestaande infrastructuur. Zij kan te allen
tijde ook eigenaar worden van nieuwe infrastructuur.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Neen, vermits de btw plicht!ige activiteit wordt verder gezet.

VIVAQUA

VIVAQUA rekent een vergoeding aan de drinkwatermaatschappij onderworpen aan 21%
btw die aftrekbaar is. In het verleden was de geheven btw een kost voor de gemeente, die
door de overeenkomst vervalt en dus ruimte creëert in de begroting van de gemeente

Laat de samenwerkingsvorm toe de BTW op investeringen en beheer in aftrek te brengen?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Ja, de gemeente beschikt zelf over een BTW-nummer die hen in staat stelt BTW te
recupereren via hun eigen BTW-aangifte. Aquafin reikt aan de gemeente facturen zonder
vermelding van BTW (voor BTW-plichtige activiteiten van de gemeente) en facturen met
BTW (voor niet BTW-plichtige activiteiten van de gemeente). In dit laatste geval kan de
gemeente de BTW recupereren volgens de vigerende regels.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

ja

HidrIBA (PIDPA)

Ja. Vanaf de overdracht worden de lopende investeringsdossiers en het dagelijks IBA
beheer (voor de gekozen opties) van de gemeenten door Pidpa overgenomen teneinde de
BTW recuperatie optimaal te kunnen realiseren. Dit gebeurt steeds in overleg met de
gemeente.

HidroGem (PIDPA)

Ja. Vanaf de overdracht worden de lopende investeringsdossiers en het dagelijks
rioolbeheer (voor de gekozen opties) van de gemeenten door Pidpa overgenomen
teneinde de BTW recuperatie optimaal te kunnen realiseren. Dit gebeurt steeds in overleg
met de gemeente.

HidroRio (PIDPA)

Ja. Vanaf de overdracht worden de lopende investeringsdossiers en het dagelijks
rioolbeheer van de gemeenten door Pidpa overgenomen teneinde de btw¬-recuperatie
optimaal te kunnen realiseren. Dit gebeurt steeds in overleg met de gemeente.

HidroSan (PIDPA)

Ja. Vanaf de overdracht worden de lopende investeringsdossiers en het dagelijks
rioolbeheer (voor de gekozen opties) van de gemeenten door Pidpa overgenomen
teneinde de BTW recuperatie optimaal te kunnen realiseren. Dit gebeurt steeds in overleg
met de gemeente.

Infrax West

Ja

InterAqua

Ja

Iveg

Ja

IWVA

Ja

Rio-Act (De
Watergroep)

Ja

Riobra

ja

Rio-link (AWW)

ja

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Ja, vermits de btw plichtige activiteit wordt verder gezet.
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VIVAQUA

Ja

Valt de BTW-herziening in het geval van opzegging van de samenwerking ten laste van de
gemeente?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Niet van toepassing

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

ja

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing omdat het Decreet intergemeentelijke samenwerking niet toelaat dat
de opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging. Bij het aflopen van de duur van
de opdrachthoudende vereniging zou het dan weer de gemeente zijn die de door Pidpa
tussentijds uitgevoerde werken opnieuw zelf uitvoert.

HidroGem (PIDPA)

Niet van toepassing omwille van het feit dat het Decreet intergemeentelijke samenwerking
niet toelaat dat de opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging. Bij het aflopen
van de duur van de opdrachthoudende vereniging zou het dan weer de gemeente zijn die
de door Pidpa o.v. (als emanatie van de gemeente) ‘tussentijds’ uitgevoerde werken
opnieuw zelf uitvoert.

HidroRio (PIDPA)

Niet van toepassing omwille van het feit dat het Decreet intergemeentelijke samenwerking
niet toelaat dat de opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging.
Bij het aflopen van de duur van de opdrachthoudende vereniging zou het dan weer de
gemeente zijn die de door Pidpa o.v. (als emanatie van de gemeente) ‘tussentijds’
uitgevoerde werken opnieuw zelf uitvoert.

HidroSan (PIDPA)

Niet van toepassing omdat het Decreet intergemeentelijke samenwerking niet toelaat de
opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging. Bij het aflopen van de duur van de
opdrachthoudende vereniging zou het dan weer de gemeente zijn die de door Pidpa
tussentijds uitgevoerde werken opnieuw zelf uitvoert.

Infrax West

Volgens de wettelijke bepalingen.

InterAqua

Volgens de wettelijke bepalingen

Iveg

Volgens de wettelijke bepalingen ter zake.

IWVA

Ja

Rio-Act (De
Watergroep)

Aangezien er geen overdracht van activiteit is, is herziening niet van toepassing.

Riobra

Niet van toepassing, de volle eigendom gaat in geval van opzegging van de overeenkomst
terug over.

Rio-link (AWW)

ja

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Er is geen herziening aangezien er continuïteit van activiteit is.

VIVAQUA

Niet bepaald

Hoe wordt BTW-technisch omgegaan met de middelen die de gemeenten bijpassen?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

De gemeente beschikt zelf over een BTW-nummer dat hen in staat stelt de BTW te
recupereren via hun eigen BTW-aangifte. Aquafin reikt aan de gemeente facturen zonder
vermelding van BTW (voor BTW-plichtige activiteiten van de gemeente) en facturen met
BTW (voor niet BTW-plichtige activiteiten van de gemeente). In dit laatste geval kan de
gemeente de BTW recupereren volgens de vigerende regels.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing
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Aquario (TMVW)

De BTW-ruling wordt toegepast.

HidrIBA (PIDPA)

Tussenkomsten van de gemeenten zijn in overeenstemming met de BTW ruling sinds
1/1/2010 BTW vrij.

HidroGem (PIDPA)

Tussenkomsten van de gemeenten zijn overeenkomstig de BTW ruling sinds 1/1/2010 vrij
van btw.

HidroRio (PIDPA)

Tussenkomsten van de gemeenten zijn overeenkomstig de BTW ruling sinds 1/1/2010 vrij
van btw.

HidroSan (PIDPA)

Tussenkomsten van de gemeenten zijn overeenkomstig de BTW ruling sinds 1/1/2010
BTW vrij.

Infrax West

Wordt geregeld via tussenkomsten (subsidies) die vrijgesteld zijn van BTW.

InterAqua

Wordt geregeld via tussenkomsten (subsidies) die vrijgesteld zijn van BTW

Iveg

Wordt geregeld via tussenkomsten (subsidies) die vrijgesteld zijn van btw.

IWVA

BTW-ruling wordt toegepast.

Rio-Act (De
Watergroep)

De verrekening gebeurt volgens de richtlijnen van de btw ruling.
�

Riobra

Wordt geregeld via tussenkomsten (subsidies) die vrijgesteld zijn van BTW.

Rio-link (AWW)

BTW-ruling wordt toegepast.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Dit gebeurt conform de btw ruling.

VIVAQUA

In de mate dat de gemeente zelf bepaalde taken wenst uit te voeren en aan te rekenen
aan VIVAQUA zal er in principe geen sprake zijn van een BTW-optimalisatie voor de
kosten die hiervoor door derden aan de gemeente gefactureerd worden, tenzij de
gemeente voor deze activiteiten als BTW-plichtige kan aanzien worden.
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Contractueel-technische criteria
Wat is de duur van de overeenkomst?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Aquafin stelt duurtijd van 20 jaar voor maar gemeente kan duurtijd zelf bepalen. Bij
verstrijken van duurtijd : stilzwijgende verlenging van 5 jaar.

Aquafin (RioTotaal)

Nagenoeg alle contracten zijn beperkt tot een bepaald project of een deel van een project.
Gemeente bepaalt in haar modaliteiten de duur van de overeenkomst.

Aquario (TMVW)

Het einde is voorzien bij het einde van de looptijd van TMVW (22/12/2041) behoudens
verlenging van de duur van TMVW voor maximaal 30 jaar.

HidrIBA (PIDPA)

De overeenkomst beoogt een langdurige samenwerking. Een opdrachthoudende
vereniging kan evenwel wettelijk slechts een (verlengbare) duurtijd hebben van maximaal
18 jaar. De huidige duurtijd van Pidpa loopt tot juni 2019. De duur van Pidpa kan worden
verlengd waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft uit te stappen.

HidroGem (PIDPA)

De overeenkomst beoogt een langdurige samenwerking. Een opdrachthoudende
vereniging kan evenwel wettelijk slechts een (verlengbare) duurtijd hebben van maximaal
18 jaar. De huidig duurtijd van Pidpa loopt tot juni 2019. De duur van Pidpa kan worden
verlengd waarbij de gemeente heeft de mogelijkheid uit te stappen.

HidroRio (PIDPA)

De overeenkomst beoogt een langdurige samenwerking.
Een opdrachthoudende vereniging kan evenwel wettelijk slechts een (verlengbare) duurtijd
hebben van max. 18 jaar. De huidige duurtijd van Pidpa loopt tot juni 2019. De duur van
Pidpa kan worden verlengd, maar de gemeente heeft de mogelijkheid uit te stappen.

HidroSan (PIDPA)

De overeenkomst beoogt een langdurige samenwerking. Een opdrachthoudende
vereniging kan evenwel wettelijk slechts een (verlengbare) duurtijd hebben van maximaal
18 jaar. De huidig duurtijd van Pidpa loopt tot juni 2019. De duur van Pidpa kan worden
verlengd waarbij de gemeente heeft de mogelijkheid uit te stappen.

Infrax West

De gemeente treedt toe voor de resterende duur van Infrax West met de normale
decretale verlengingen.

InterAqua

Overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking treedt een gemeente toe
voor de resterende duur van Inter-Aqua met de normale decretale verlengingen.

Iveg

De gemeente treedt toe voor de resterende duur van Iveg met de normale decretale
verlengingen.

IWVA

De duur van de IWVA is vastgesteld voor een onopzegbare periode die eindigt na de
jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien. Deze termijn is na afloop telkenmale
verlengbaar voor een periode van maximaal 18 jaar. De overeenkomsten tussen de IWVA
en de gemeenten loopt in principe voor de duur van de IWVA.

Rio-Act (De
Watergroep)

De samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur, de invulling ervan wordt via
jaarlijks af te spreken en door de gemeente goed te keuren takenpakketten behandeld.

Riobra

Conform het decreet Intergemeentelijke samenwerking is de inintiële periode 18 jaar. Een
verlenging is mogelijk met maximum 18 jaar.

Rio-link (AWW)

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, eventueel beperkt tot de
duurtijd van AWW als opdrachthoudende vereniging.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Onbepaalde duur

VIVAQUA

30 jaar. Voor de gemeenten waarvan VIVAQUA eigenaar is, is dit niet van toepassing.

Bestaat de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst in hoofde van beide partijen?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Voor AQF : niet mogelijk. Voor gemeente : tussen 1 (meestal) en 3 jaar. Indien gemeente
opzegt, worden de lopende dossiers door Aquafin verdergezet tot aan de voorlopige
oplevering.
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Aquafin (RioTotaal)

Ja

Aquario (TMVW)

De gemeente kan op elk moment uittreden binnen de 24h door dit aan TMVW mee te
delen. De uittreding wordt slechts definitief door de eerstvolgende Algemene vergadering.
De uitsluiting van een gemeente door TMVW is niet statutair voorzien. Hiervoor moet men
eventueel terugvallen op de wet op de intercommunales en de vennootschapsregels
inzake CVBA's.

HidrIBA (PIDPA)

Geen opzegging mogelijk omdat het Decreet intergemeentelijke samenwerking niet toelaat
dat de opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging. Elke overeenkomst kan wel
met het akkoord van beide partijen worden beëindigd. Een gemeente kan overgaan naar
HidroSan, HidroRio of HidroGem onder de voor deze vastgelegde instapmodaliteiten.

HidroGem (PIDPA)

Er is geen opzegging mogelijk, omwille van het feit dat het Decreet intergemeentelijke
samenwerking niet toelaat dat de opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging en
gelet op de contractuele duur van de overeenkomst. Elke overeenkomst kan wel met het
akkoord van beide partijen worden beëindigd. Een HidroGem gemeente kan overgaan
naar HidroRio, onder de voor HidroRio vastgelegde instapmodaliteiten.

HidroRio (PIDPA)

Geen opzegging mogelijk omdat het Decreet intergemeentelijke samenwerking niet toelaat
dat de opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging en gelet op de contractuele
duur van de overeenkomst. Elke overeenkomst kan wel met het akkoord van beide
partijen worden beëindigd.

HidroSan (PIDPA)

Geen opzegging mogelijk omdat het Decreet intergemeentelijke samenwerking niet toelaat
dat de opdracht tussentijds wordt beëindigd door opzegging. Elke overeenkomst kan wel
met het akkoord van beide partijen worden beëindigd. Een HidroSan gemeente kan
overgaan naar HidroRio of HidroGem onder de voor deze vastgelgde instapmodaliteiten.

Infrax West

De overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de initiële duurtijd. Er kan worden
uitgetreden na het verstrijken van deze periode.

InterAqua

Niet van toepassing: geen opzegging mogelijk tijdens de initiële duurtijd. Indien geen
verlenging van Inter-Aqua, gevolgen identiek aan deze bij de ontbinding. Cfr het decreet
intergemeentelijke samenwerking
** door de vereniging (uitsluiting): geen aanspraak op bezit Opdrachthoudende Vereniging,
de installaties moeten samen met de aangebrachte uitbereidingen en verbeteringen
overgenomen worden. De overnamewaarde is de boekwaarde op de dag van de
uitsluiting. De aandelen worden terugbetaald en vernietigd
** door de deelnemers (ontbinding): overname van het personeel door de deelnemers of
de overnemers van de activiteit. De gemeenten hebben het recht van voorkoop op de
overneming van de op hun grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.

Iveg

Niet van toepassing: geen opzegging mogelijk tijdens de initiële duurtijd. Indien geen
verlenging van IVEG, gevolgen identiek aan deze bij de ontbinding.
** Indien ontbinding:
- overname van het personeel door de deelnemers of de overnemers van de activiteit.
- de gemeenten hebben het recht van voorkoop op de overneming van de op hun
grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.
** Indien uitsluiting:
- geen aanspraak op bezit Opdrachthoudende Vereniging
- de installaties moeten samen met de aangebrachte uitbereidingen en verbeteringen
overgenomen worden. De overnamewaarde is de boekwaarde op de dag van de uitsluiting
- de aandelen worden terugbetaald en vernietigd

IWVA

De gemeente kan niet uittreden voor de jaarvergadering van 2018. De overeenkomst
wordt automatisch en van rechtswege beëindigd indien I.W.V.A. om welke reden ook
wordt ontbonden. Op verzoek van drie/vierde van het aantal deelnemende gemeenten, en
aan de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene
vergadering met een drie/vierde meerderheid van het aantal stemmen tot een vervroegde
ontbinding van de maatschappij beslissen. Omwille van gegronde redenen of wanneer een
deelnemer haar verplichtingen tegenover de I.W.V.A. niet nakomt kan tot uitsluiting beslist
worden welke wordt uitgesproken door de algemene vergadering.

Rio-Act (De
Watergroep)

Opzegging mogelijk door elke partij via aangetekende brief. Opzeggingstermijn = 12
maand na maand verzending brief

Riobra

De overeenkomst (statutaire toetreding) kan niet worden opgezegd gedurende de initiële
duurtijd. Daarna wel.
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Rio-link (AWW)

Opzegging is mogelijk door iedere partij mits opzeggingstermijn van 12 maanden ingaand
op eerste van de maand ná de maand waarin opzegging is gegeven. Overeenkomst wordt
tevens automatisch en van rechtswege beëindigd indien AWW wordt ontbonden

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Uittreding conform de De Watergroep statuten.

VIVAQUA

Opzegging is mogelijk door iedere partij per aangetekende brief mits opzeggingstermijn
van 12 maanden ingaand op 1 januari volgend op jaar waarin opzegging is gegeven en
ten vroegste vijf jaar na de ondertekening (voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw). Voor
de gemeente Zaventem is dit niet opzegbaar. Voor de gemeenten waarvan VIVAQUA
eigenaar is van het net, is dit punt niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen van opzegging in hoofde van beide partijen?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Bij beëindiging van de overeenkomst is de opzeggende partij aan de andere partij alle
vergoedingen verschuldigd die voortvloeien uit alle mogelijke lopende verbintenissen en
dient zij deze verbintenissen over te nemen. Indien Aquafin tekort kwam aan haar
verplichtingen is er geen overname van de volgende verbintenissen: *personeelskosten
*huurcontracten voor gebouwen en materialen De gemeente bepaalt in zijn modaliteiten
de gevolgen van de opzegging. Gezien er geen overdracht van infrastructuur is, is er geen
financiële impact naar BTW toe.

Aquafin (RioTotaal)

De gemeente bepaalt in zijn modaliteiten de gevolgen van de opzegging

Aquario (TMVW)

De inbreng keert van rechtswege terug naar gemeenten, zonder vergoeding of
terugvordering van de éénmalige vergoeding.
De corresponderende Z-Aandelen worden vernietigd en de installaties gefinancierd door
TMVW moeten verplicht worden overgenomen door de gemeente (door het betalen door
de gemeente van het nog terug te betalen bedrag dat extern werd gefinancierd).
Installaties deels door TMVW en deels door gemeente gefinancierd moeten pro rata door
de gemeente overgenomen worden.

HidrIBA (PIDPA)

Geen opzegging mogelijk.

HidroGem (PIDPA)

Geen opzegging mogelijk.

HidroRio (PIDPA)

Niet van toepassing: geen opzegging mogelijk.

HidroSan (PIDPA)

Geen opzegging mogelijk.

Infrax West

Niet van toepassing

InterAqua

Niet van toepassing: geen opzegging mogelijk tijdens de initiële duurtijd. Indien geen
verlenging van Inter-Aqua, gevolgen identiek aan deze bij de ontbinding. Cfr het decreet
intergemeentelijke samenwerking
** door de vereniging (uitsluiting): geen aanspraak op bezit Opdrachthoudende Vereniging,
de installaties moeten samen met de aangebrachte uitbereidingen en verbeteringen
overgenomen worden. De overnamewaarde is de boekwaarde op de dag van de
uitsluiting. De aandelen worden terugbetaald en vernietigd
** door de deelnemers (ontbinding): overname van het personeel door de deelnemers of
de overnemers van de activiteit. De gemeenten hebben het recht van voorkoop op de
overneming van de op hun grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.

Iveg

De overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de initiële duurtijd. Er kan worden
uitgetreden na het verstrijken van deze periode. Cfr het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
** door de vereniging:
- geen aanspraak op bezit Opdrachthoudende Vereniging
- de installaties moeten samen met de aangebrachte uitbereidingen en verbeteringen
overgenomen worden. De overnamewaarde is de boekwaarde op de dag van de uitsluiting
- de aandelen worden terugbetaald en vernietigd
** door de deelnemers:
- overname van het personeel door de deelnemers of de overnemers van de activiteit.
- de gemeenten hebben het recht van voorkoop op de overneming van de op hun
grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.
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IWVA

Niet van toepassing: geen opzegging mogelijk tijdens de initiële duur van 18 jaar. Na
afloop van de duurtijd kan elke gemeente uittreden. Indien uitsluiting van de gemeente
door I.W.V.A: de deelnemer neemt enkel de infrastructuur op zijn grondgebied over die
voor zijn noodwendigheden gerealiseerd is. De infrastructuur op het grondgebied van de
gemeente die ook door andere deelnemers gebruikt wordt, blijft in gebruik bij de IWVA of
in voorkomend geval in eigendom bij de IWVA. Indien ontbinding gevraagd door de
gemeenten: het netto-actief wordt aan de gemeenten uitgekeerd naar evenredigheid van
het aantal geplaatste aandelen A en de personeelsleden worden overgedragen

Rio-Act (De
Watergroep)

De gevolgen worden nader bepaald in de bijzonder overeenkomst die wordt opgemaakt
per module.

Riobra

Indien uitsluiting van de gemeente door Riobra of vervroegde ontbinding neemt de
gemeente de rechten terug die zij had ingebracht. Met het oog hierop worden de aandelen
die de gemeente bezit, aan de betrokken gemeente terugbetaald, op basis van het
quotiënt van het maatschappelijk kapitaal gedeeld door het aantal aandelen dat het
kapitaal vertegenwoordigt. Deze aandelen worden vernietigd. Het maatschappelijk kapitaal
wordt in de vereiste verhouding verminderd. De gemeente die uitgesloten wordt ontvangt
bovendien zijn deel van de beschikbare reserves, naar evenredigheid van de verhouding
van de som van de door de gemeente sedert de oprichting van of toetreding bij Riobra
ontvangen dividenden, tot de som van de aan de aan al de gemeenten toegekende
dividenden. De betrokken gemeente neemt deel in de tot dezelfde verhouding
teruggebrachte winsten en verliezen. Indien schade wordt berokkend aan Riobra, of één
van haar deelnemers wegens feiten die tot de uitsluiting hebben geleid of door deze
uitsluiting zelve, dient deze vergoed te worden. Deze vergoeding moet zowel de eigenlijke
schade dekken als de winstderving van Riobra en wel derwijze dat de uitsluiting de rechten
van de andere deelnemers niet aantast. Indien de gemeente bij het einde van de duurtijd
beslist om zijn deelneming niet te verlengen, dan moet deze gemeente de door haar
aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar geen schadevergoeding betalen.

Rio-link (AWW)

Nieuwe infrastructuur wordt eigendom van gemeente, tenzij partijen vóór het verstrijken
van opzegtermijn beslissen de overeenkomst (evt gewijzigd) te vernieuwen. De gemeente
dient bij elke opzegging (door gemeente; door AWW, bij ontbinding AWW) het BTW
bedrag te betalen dat AWW op haar beurt dient terug te betalen wegens de herziening van
de in aftrek gebrachte voorbelasting bij bouw van nieuwe infrastructuur.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

De aansprakelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd in de standaard overeenkomst
van RioP voor alle vennoten.

VIVAQUA

/

Welke afschrijvingstermijnen worden gehanteerd binnen de samenwerkingsvorm?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Niet van toepassing, de gemeente-concessiegever schrijft af.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Rioleringsleidingen worden afgeschreven over een termijn van 50 jaar. Huisaansluitingen
en IBA's worden afgeschreven over een termijn van 20 jaar. Pompen worden
afgeschreven over een termijn van 10 jaar.

HidrIBA (PIDPA)

Er is geen inbreng van volle eigendom. De gemeenten schrijven het bestaande
rioleringspatrimonium verder af. De aanleg van nieuwe IBA infrastructuur wordt
onmiddellijk 100% ten laste van het boekjaar gelegd.

HidroGem (PIDPA)

Oprichtingskosten (inventarisatie van het bestaande stelsel): 5 jaar.
Afschrijvingstermijnen voor rioleringsnetten en rioleringsinstallaties (deel constructie): 50
jaar;
Rioleringsinstallaties (EMU) en revisiewerken riolering: 15 jaar;
Rioolaansluitingen (ook in het kader van projecten): gedeelte tussenkomst burger:
onmiddellijk 100% tlv het boekjaar, gedeelte zonder tussenkomst :afschrijving over 50 jaar.
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HidroRio (PIDPA)

Oprichtingskosten (inventarisatie van het bestaande stelsel): 5 jaar.
Afschrijvingstermijnen voor rioleringsnetten en rioleringsinstallaties (deel constructie): 50
jaar.
Rioleringsinstallaties (EMU) en revisiewerken riolering: 15 jaar.
Rioolaansluitingen (in het kader van projecten): gedeelte tussenkomst burger: onmiddellijk
100%, gedeelte zonder tussenkomst: 50 jaar.

HidroSan (PIDPA)

Er is geen inbreng van volle eigendom. De gemeenten schrijven het bestaande
rioleringspatrimonium verder af. De aanleg van nieuwe rioleringsinfrastructuur wordt
onmiddellijk 100% ten laste van het boekjaar gelegd.

Infrax West

De afschrijvingen gebeuren op het niveau van Infrax West. De volgende
afschrijvingspercentages worden gehanteerd: Bouwkunde : 50 jaar Electromechanica : 15
jaar De deelnemers zijn slechts aansprakelijk tot beloop van de nominale waarden van de
aandelen die zij hebben geplaatst. Bij toetreding wordt alles (incl. aansprakelijkheid die zijn
oorzaak vindt in feiten voorafgaand aan de toetreding) overgedragen naar het
samenwerkingsverband. Niet van toepassing. Ofwel treedt de aangesloten gemeente uit
ofwel niet. Infrax West kan het beheer niet overdragen naar een ander intergemeentelijk
samenwerkingsverband of vennootschap. Infrax West is verantwoordelijk voor alle
aspecten mbt rio-subsidies. De lopende projecten worden overgenomen. Infrax West
betaalt Infrax met de ontvangen subsidies.

InterAqua

Volgende percentages worden gehanteerd: bouwkunde 50j ; electromechanica
kwzi's/pompstations/IBA's: 15j.; modellering: 10 jaar

Iveg

De afschrijvingen gebeuren op het niveau van IVEG. De volgende
afschrijvingspercentages worden gehanteerd: Bouwkunde : 50 jaar Electromechanica : 15
jaar

IWVA

De afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld op : 33 jaar (3 %) voor de distributieleidingen,
gebouwen, filterputten en 
installaties; 20 jaar (5 %) voor de pomp- en ontijzeringsinrichtingen en de
elektromechanische uitrustingen; 15 jaar (6,66
%) voor de elektromechanische uitrustingen van het pompstation 'Torreele' en voor de
opmaak van rioleringsdatabanken;
5 jaar (20 %) voor het rollend materieel, het kantoormaterieel, de computerhard- en
software; 10jaar (10%) voor de
aansluitingen, de watermeters, de gereedschappenmachines, de teletransmissie en het
kantoormeubilair;

Rio-Act (De
Watergroep)

De rioleringen blijven eigendom van de gemeente, die daardoor autonoom (individueel)
beslist over de afschrijvingstermijnen.

Riobra

De oprichtingskosten worden afgeschreven over een periode van 5 jaar. De immateriële
vaste activa worden lineair afgeschreven over 5 jaar. De volgende
afschrijvingspercentages worden toegepast voor materiële vaste activa:
- 7% (KWZI-elektromechanica, pompstations-elektromechanica)
- 3% (KWZI-bouwkunde, pompstations-bouwkunde, ingebrachte activa)
- 2% (leidingennet-rioleringen, leidingennet-wegenis, huisaansluitingen-nieuw,
huisaansluitingen-uitbreidingen).
- Op materiële vaste activa in aanbouw worden geen afschrijvingen geboekt.

Rio-link (AWW)

Enkel inbreng gebruiksrecht. Afschrijvingstermijnen zijn hierdoor niet van toepassing.
Nieuwe investeringen worden onmiddellijk voor 100% afgeschreven.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Bouwkundige zaken (rioolleidingen e.a.) 75 jaar, elektromechanische uitrusting 15 jaar.
�

VIVAQUA

30 jaar

Wat is de aansprakelijkheid van beide partijen?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Aansprakelijkheid en wederzijdse vrijwaring in detail besproken in overeenkomst.

Aquafin (RioTotaal)

Aansprakelijkheid en wederzijdse vrijwaring in detail besproken in overeenkomst
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Aquario (TMVW)

De gemeenten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

HidrIBA (PIDPA)

van Pidpa of derden die veroorzaakt wordt door de bestaande infrastructuur, zoals onder
meer ten gevolge van de toestand, de werking, de gebreken, de ligging, de capaciteit, …
daarvan, behalve in de mate deze schade veroorzaakt is door Pidpa of haar aangestelde.
Pidpa is gedurende een periode van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst
�
aansprakelijk voor alle schade van de
gemeenten of derden die veroorzaakt wordt door nieuwe infrastructuur, zoals onder meer
ten gevolge van de toestand, de werking, de gebreken, de ligging, de capaciteit, …,
daarvan, behalve in de mate dat deze schade veroorzaakt is door de gemeenten of hun
aangestelden. Pidpa is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het afvalwater of
voor schade veroorzaakt door overmacht.

HidroGem (PIDPA)

Met ingang van de datum waarop de overdracht tot stand komt, neemt Pidpa/HidroGem
alle rechten en verplichtingen van de gemeenten op de installaties over, evenals alle
rechten en verplichtingen van de gemeenten op andere eigendommen nodig voor het
invullen van de activiteit ‘beheersing van afvalwater en hemelwater’. Eveneens neemt
Pidpa/HidroGem alle contracten van de gemeenten over die zij m.b.t. haar
rioleringsactiviteiten heeft afgesloten met derden. �
De aansprakelijkheid is niet beperkt
door het bedrag van de inbreng door de gemeenten. Pidpa/HidroGem is gedurende een
periode van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst aansprakelijk voor alle schade
van de gemeenten of derden die veroorzaakt wordt door nieuwe infrastructuur (..) behalve
in de mate dat deze schade veroorzaakt is door de gemeenten of hun aangestelden. Pidpa
is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het afvalwater of voor schade
veroorzaakt door overmacht.

HidroRio (PIDPA)

Met ingang van de datum waarop de overdracht tot stand komt, neemt Pidpa-HidroRio alle
rechten en verplichtingen van de gemeenten op de installaties over, evenals alle rechten
en verplichtingen van de gemeenten op andere eigendommen nodig voor het invullen van
de activiteit ‘beheersing van afvalwater en hemelwater’. Eveneens neemt HidroRio alle
contracten van de gemeenten over die zij m.b.t. haar rioleringsactiviteiten heeft afgesloten
met derden.
De aansprakelijkheid is niet beperkt door het bedrag van de inbreng door de gemeenten.
�
Pidpa-HidroRio is gedurende een �
periode van 10 jaar na de beëindiging van de
overeenkomst aansprakelijk voor alle schade van de gemeenten of derden die veroorzaakt
wordt door nieuwe infrastructuur (..) behalve in de mate dat deze schade veroorzaakt is
door de gemeenten of hun aangestelden. Pidpa is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door het afvalwater of voor schade veroorzaakt door overmacht.

HidroSan (PIDPA)

De gemeenten zijn gedurende een periode van 10 jaar na het aangaan van de
overeenkomst aansprakelijk voor alle schade van Pidpa of derden die veroorzaakt wordt
door de bestaande infrastructuur, zoals onder meer ten gevolge van de toestand, de
werking, de gebreken, de ligging, de capaciteit, … daarvan, behalve in de mate deze
schade veroorzaakt is door Pidpa of haar aangestelden. Pidpa is gedurende een periode
van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst aansprakelijk voor alle schade van de
gemeenten of derden die veroorzaakt wordt door nieuwe infrastructuur, zoals onder meer
ten gevolge van de toestand, de werking, de gebreken, de ligging, de capaciteit, …,
daarvan, behalve in de mate dat deze schade veroorzaakt is door de gemeenten of hun
aangestelden. Pidpa is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het afvalwater of
voor schade veroorzaakt door overmacht.

Infrax West

De deelnemers zijn slechts aansprakelijk tot beloop van de nominale waarden van de
aandelen die zij hebben geplaatst. Bij toetreding wordt alles (incl. aansprakelijkheid die zijn
oorzaak vindt in feiten voorafgaand aan de toetreding) overgedragen naar het
samenwerkingsverband.

InterAqua

Deelnemers zijn slechts aansprakelijk tot het beloop van de nominale waarde van de
aandelen die zij geplaatst hebben.

Iveg

De deelnemers zijn slechts aansprakelijk tot beloop van de nominale waarden van de
aandelen die zij hebben geplaatst. Bij toetreding wordt alles (incl. aansprakelijkheid die zijn
oorzaak vindt in feiten voorafgaand aan de toetreding) overgedragen naar het
samenwerkingsverband.
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IWVA

Algemeen: de aangesloten deelnemers zijn niet solidair verbonden en slechts gehouden
voor de verbintenissen van IWVA tot beloop van de waarde van hun aandelen die zij
bezitten (behalve indien zij bij een goedgekeurde beraadslaging meerdere verbintenissen
aangingen). Gemeente ten aanzien van derden: de gemeente is aansprakelijk voor
schade van IWVA of derden die het gevolg is van de toestand, de werking, de gebreken,
de capaciteit, de ligging,… van de bestaande infrastructuur in zoverre die aan de
gemeente zijn toe te rekenen. De gemeente is niet meer aansprakelijk wanneer de schade
ontstaat na overdracht van het beheer van de bestaande infrastructuur aan IWVA en de
oorzaak van de schade door IWVA verholpen of voorkomen had moeten worden. IWVA
ten opzichte van de gemeente en derden: de IWVA is aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van de toestand, de werking, de gebreken, de ligging, de capaciteiten… van de
nieuwe infrastructuur. IWVA is niet aansprakelijk wanneer de schade ontstaat na het
beëindigen van de beheersoverdracht over de infrastructuren en de oorzaak van de
schade door de gemeente reeds verholpen of voorkomen had kunnen worden. IWVA is
niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het afvalwater. IWVA is niet aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door de infrastructuur waarvan IWVA een gebruiksrecht heeft, en
dit ten gevolge van een overmachtsituatie (zelfs als dit ook voor de gemeente 'overmacht'
is).

Rio-Act (De
Watergroep)

De Watergroep is aansprakelijk voor haar activiteiten en voor haar onderaannemers, en
voor de goede uitvoering van het contract cf. gemeen recht zowel t.a.v. de gemeente als
derden, m.u.v. tekortkomingen veroorzaakt door overmacht of fouten van de gemeente.
De gemeente blijft aansprakelijk voor vroegere verbintenissen. De gemeente vrijwaart De
Watergroep voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid wegens schade die het
gevolg is van het beheer van de rioolinfrastructuur of van zijn aanhorigheden gedurende
de periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de overeenkomst, en voor kosten
i.v.m. saneringswerken opgelegd door overheden.

Riobra

De gemeenten zijn slechts tot het beloop van hun inbreng aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Er bestaat ook geen hoofdelijkheid of
onverdeeldheid tussen de deelnemende gemeenten.

Rio-link (AWW)

Aansprakelijkheid en wederzijdse vrijwaring in detail besproken in overeenkomst.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

De aansprakelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd in de statuten van RioP.

VIVAQUA

Voor de gemeenten waarvoor we gebruiksrecht hebben :
1) De gemeente vrijwaart VIVAQUA voor:
�
- Alle aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt door de bestaande
infrastructuur tenzij schade veroorzaakt door VIVAQUA of een aangestelde.
� - Alle aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt door de infrastructuur ten
gevolge van een overmachtsituatie.
2) VIVAQUA vrijwaart de Gemeente voor::
�
- Alle aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt door verwaarlozing, onvolledig
�
of foutief onderhoud en/of gebrekkig beheer van de infrastructuur waarvan VIVAQUA het
gebruiksrecht heeft gekregen.
� - Alle aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt door VIVAQUA en/of haar
aangestelde
3) VIVAQUA is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken van de gemeente
�
die veroorzaakt wordt door:
� - afvalwater
� - de infrastructuur en dit ten gevolge van een overmachtsituatie
Voor gemeenten waarvan we eigenaar zijn van het net ontslaat Vivaqua de gemeenten
van alle verantwoordelijkheid :
- ter gelegenheid van de werken die ze uitvoert
�
- met betrekking tot schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een gebrekkig onderhoud of
�
een gebrekkige
� herstelling, renovatie of vernieuwing van het net of zijn uitrusting
- uit hoofde van de ongevallen veroorzaakt door fouten of gebreken aan de
�
waterdistributie- en rioleringsinstallaties.
De gemeente verbindt zich ertoe op haar kosten en uitsluitend op haar
verantwoordelijkheid het besproeien van de straten ten laste te nemen.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de brandbescherming.
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Kan de overeenkomst worden overgedragen?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Er is geen overdracht mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere partij. Enkel overdracht door AQF aan gespecialiseerde dochterondernemingen
kan zonder toestemming.

Aquafin (RioTotaal)

Er is geen overdracht mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere partij. Enkel overdracht door Aquafin aan gespecialiseerde dochterondernemingen
kan zonder toestemming.

Aquario (TMVW)

De overdracht is statutair niet voorzien. Men zou hiervoor moeten terugvallen op de wet op
de intercommunales en het vennootschapsrecht.

HidrIBA (PIDPA)

Geen enkele van de partijen kan zijn rechten of verplichtingen overdragen of cederen
zonder de schriftelijke toestemming van de andere partijen.

HidroGem (PIDPA)

Geen enkele van de partijen kan zijn rechten of verplichtingen overdragen of cederen
zonder de schriftelijke toestemming van de andere partijen.

HidroRio (PIDPA)

Geen enkele van de partijen kan zijn rechten of verplichtingen overdragen of cederen
zonder de schriftelijke toestemming van de andere partijen.

HidroSan (PIDPA)

Geen enkele van de partijen kan zijn rechten of verplichtingen overdragen of cederen
zonder de schriftelijke toestemming van de andere partijen.

Infrax West

Niet van toepassing

InterAqua

Niet van toepassing. Ofwel treedt de aangesloten gemeente uit ofwel niet. Inter-Aqua kan
het beheer niet overdragen naar een ander intergemeentelijk samenwerkingsverband of
vennootschap.

Iveg

Niet van toepassing. Ofwel treedt de aangesloten gemeente uit ofwel niet. IVEG kan het
beheer niet overdragen naar een ander intergemeentelijk samenwerkingsverband of
vennootschap.

IWVA

Dit kan in het geval dat er een drie vierde meerderheid akkoord gaat.

Rio-Act (De
Watergroep)

Neen

Riobra

Door de gemeenten: De aandelen verkregen door de inbreng van activa zijn in principe
onoverdraagbaar.
Door Riobra: Riobra kan overeenkomsten aangaan met derden (onderaannemers,..) in het
kader van de haar opgedragen taken, maar zal steeds de opdracht ervan behouden (geen
overdracht).

Rio-link (AWW)

Neen, enkel de operationele uitvoering kan gedelegeerd worden.
�

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Niet van toepassing.

VIVAQUA

Ja

Welke partij staat in voor welke aspecten van de aanvraag van de rio-subsidies?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Aquafin verzorgt de administratieve ondersteuning (subsidieerbaarheid, opmaak
dossier,..). De gemeente staat als eigenaar in voor de goedkeuring, indiening van
aanvraag en ontvangst van de subsidie.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

TMVW is verantwoordelijk voor alle aspecten m.b.t. rio-subsidies. De lopende dossiers
kunnen door TMVW worden overgenomen.

HidrIBA (PIDPA)

Pidpa zal alles ondernemen om de subsidies die kunnen worden bekomen voor de
saneringsactiviteit aan te vragen en te bekomen.
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HidroGem (PIDPA)

Pidpa zal alles ondernemen om de subsidies die kunnen worden bekomen voor de
saneringsactiviteit aan te vragen en te bekomen. Wat de lopende investeringsdossiers
betreft, wordt, geval per geval, met de gemeenten afgesproken op welke wijze het
volledige dossier inzake riolering door Pidpa kan worden overgenomen. Pidpa zal aan de
subsidiërende overheid vragen om de reeds in hoofde van de gemeenten vastgelegde
subsidies voor het betrokken dossier in hoofde van Pidpa vast te leggen.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa zal alles ondernemen om de subsidies die kunnen worden bekomen voor de
saneringsactiviteit aan te vragen en te bekomen. Wat de lopende investeringsdossiers
betreft, wordt, geval per geval, met de gemeenten afgesproken op welke wijze het
volledige dossier inzake riolering door Pidpa kan worden overgenomen. Pidpa zal aan de
subsidiërende overheid vragen om de reeds in hoofde van de gemeenten vastgelegde
subsidies voor het betrokken dossier in hoofde van Pidpa vast te leggen. De dossiers
waarvoor geen overheveling van subsidies kan worden verkregen, zullen onder het beheer
van Pidpa worden uitgevoerd, maar worden afgerekend met de gemeenten.

HidroSan (PIDPA)

Pidpa zal alles ondernemen om de subsidies die kunnen worden bekomen voor de
saneringsactiviteit aan te vragen en te bekomen. Wat de lopende investeringsdossiers
betreft, wordt, geval per geval, met de gemeenten afgesproken op welke wijze het
volledige dossier inzake riolering door Pidpa kan worden overgenomen. Pidpa zal aan de
subsidiërende overheid vragen om de reeds in hoofde van de gemeenten vastgelegde
subsidies voor het betrokken dossier in hoofde van Pidpa vast te leggen.

Infrax West

Infrax West is verantwoordelijk voor alle aspecten mbt rio-subsidies. De lopende projecten
worden overgenomen. Infrax West betaalt Infrax met de ontvangen subsidies.

InterAqua

Inter-Aqua is verantwoordelijk voor alle aspecten mbt rio-subsidies. De lopende projecten
worden overgenomen. Inter-Aqua betaalt Infrax met de ontvangen subsidies.

Iveg

Iveg is verantwoordelijk voor alle aspecten mbt rio-subsidies. De lopende projecten worden
overgenomen. IVEG betaalt Infrax met de ontvangen subsidies.

IWVA

In principe is IWVA verantwoordelijk voor alle aspecten mbt de aanvraag van rio
subsidies, weliswaar in nauw overleg met de aangesloten gemeenten. M.b.t. de lopende
dossiers wordt geval tot geval met de gemeente overeengekomen op welke wijze het
dossier door IWVA wordt overgenomen.

Rio-Act (De
Watergroep)

De Watergroep is verantwoordelijk voor alle aspecten mbt riosubsidies, in nauw overleg
met de gemeente, voor zover de gemeente voor deze module heeft geopteerd.

Riobra

Riobra is verantwoordelijk voor alle aspecten mbt rio-subsidies. Voor de lopende projecten
wordt onderling afgestemd wie wat verder afhandelt.

Rio-link (AWW)

Onderzoek subsidieerbaarheid: Aquafin; Andere (administratieve) aspecten: AWW; De
lopende aanvragen voor nog uit te voeren projecten worden overgenomen, in zoverre het
project nog niet gegund is.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Samen met de gemeenten wordt beslist voor welke rioleringsprojecten subsidies worden
aangevraagd. Het opmaken, indienen en de volledige opvolging van het subsidiedossier
gebeurt door de betrokken RioP dienst. De gemeente wordt volledig geïnformeerd van de
ontwikkelingen in elk subsidiedossier: opname op een rollend programma, vastlegging van
de subsidie en tijdstippen van uitbetaling van voorschot en saldo van de subsidies.

VIVAQUA

Vivaqua is verantwoordelijk voor alle aspecten m.b.t. de aanvraag van de subsidies. De
subsidies worden rechtstreeks geïnd door VIVAQUA. M.b.t. de lopende dossiers wordt
alles geregeld in de overeenkomst met de gemeente.

Rapportdatum: donderdag 23 april 2015
Contactpersoon: Jennifer D'Hondt - Financieel Toezicht Gemeentelijke Sanering

Pagina 39 van 93

Diensten
Wordt dienst 'Inventarisatie' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Optioneel

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Optioneel

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Inventarisatie' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioGIS : digitale inventaris van riolen, rioolkolken, structuren, huisaansluitingen
en grachten - wijzigingen worden nauwgezet bijgehouden - internet volstaat - gratis
consulteerbaar.

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioGIS : digitale inventaris van riolen, rioolkolken, structuren, huisaansluitingen
en grachten - wijzigingen worden nauwgezet bijgehouden - internet volstaat - gratis
consulteerbaar.

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern & extern

HidroRio (PIDPA)

Intern en extern

HidroSan (PIDPA)

Intern & extern
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Infrax West

Intern en extern

InterAqua

Niet verder gespecificeerd

Iveg

Intern en extern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern en extern; intern: projectmanagement, extern: ontwerp en uitvoering

Rio-link (AWW)

�
Intern:
kwaliteitsbewaking, inbreng in GIS-databank.
Extern: opmetingen.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern, maar kan in functie van het werkvolume ook extern.

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Sleetonderzoek' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Optioneel

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard
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Wordt dienst 'Sleetonderzoek' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via rioplan

Aquafin (RioTotaal)

Intern via rioplan

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern & extern

HidroRio (PIDPA)

Intern en extern

HidroSan (PIDPA)

Intern & extern

Infrax West

Extern

InterAqua

Extern

Iveg

Extern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern: planning, extern: uitvoering

Rio-link (AWW)

Het opmaken van het inspectieplan en het verwerken van de resultaten van de camera
inspecties gebeurt volledig intern. Voor de camera-inspecties wordt beroep gedaan op
een externe dienstverlener.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Model-opmaak' (investeringen, beheer, identificatie kritische punten) standaard of
optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard
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Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Model-opmaak' (investeringen, beheer, identificatie kritische punten) zelf (intern) of
extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via Rioherrekening

Aquafin (RioTotaal)

Intern via Rioherrekening

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern en extern

InterAqua

Intern en extern

Iveg

Intern en extern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern en extern

Rio-link (AWW)

Beide zijn mogelijk, i.f.v. de grootte van het model en de beschikbare capaciteit. Bij
inschakeling van externe studiebureaus staat rio-link in voor de kwaliteitsborging.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Investeringen en exploitatie & onderhoud infrastructuur' standaard of optioneel
aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel
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Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Investeringen en exploitatie & onderhoud infrastructuur' zelf (intern) of extern
aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioInvestering, RioPlan, RioExploitatie, RioProject

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioInvestering, RioPlan, RioExploitatie, RioProject

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern & extern

HidroRio (PIDPA)

Intern en extern

HidroSan (PIDPA)

Intern & extern

Infrax West

Intern en extern

InterAqua

Intern en extern

Iveg

Intern en extern

IWVA

Extern
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Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern: projectmanagement, extern: ontwerp en uitvoering

Rio-link (AWW)

Investeringen: het projectmanagement en het werftoezicht wordt volledig intern uitgevoerd,
er wordt meestal een extern studiebureau aangesteld.
Exploitatie en onderhoud: hydraulische structuren worden intern onderhouden,
herstellingen en onderhoud van riolen en aansluitingen gebeuren deels met eigen
personeel, deels via raamcontracten.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Kolkenreiniging' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Optioneel

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Optioneel

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Kolkenreiniging' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioExploitatie of extern

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioExploitatie of extern

Aquario (TMVW)

Intern
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HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern (manuele ruimingen) en extern

HidroRio (PIDPA)

Extern & intern (manuele ruimingen)

HidroSan (PIDPA)

Intern (manuele ruimingen) en extern

Infrax West

Extern, 2x per jaar

InterAqua

Extern, 2x per jaar

Iveg

Extern (2x per jaar)

IWVA

Intern en extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern: planning, extern: uitvoering

Rio-link (AWW)

Intern: toezicht
Extern: reiniging

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

extern

VIVAQUA

Extern

Wordt dienst 'Grachten/waterlopen (exploitatie & onderhoud)' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Optioneel

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Optioneel

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Behoort tot de opdracht van Riobra (evenwel niet voor alle grachten en waterlopen)

Rio-link (AWW)

Optioneel
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Rio-P-dienst (De
Watergroep)

optioneel

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Grachten/waterlopen (exploitatie & onderhoud)' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioExploitatie of extern

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioExploitatie of extern

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern: interventies; extern: preventief

HidroRio (PIDPA)

Intern: interventies, extern: preventief onderhoud

HidroSan (PIDPA)

Iintern: interventies, extern: preventief

Infrax West

Extern, volgens planning en noodzaak

InterAqua

Extern

Iveg

Extern, vlg planning en noodzaak

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern: coördinatie - extern: uitvoering

Rio-link (AWW)

Intern: toezicht
Extern: reiniging

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

extern

VIVAQUA

Extern

Wordt dienst 'Erosiebestrijdingsmaatregelen' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard
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Infrax West

Niet van toepassing

InterAqua

Niet van toepassing

Iveg

Niet van toepassing

IWVA

Optioneel

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Blijft bij de gemeente.

Rio-link (AWW)

Niet van toepassing

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Niet van toepassing

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Erosiebestrijdingsmaatregelen' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioExploitatie of extern

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioExploitatie of extern

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Niet van toepassing

InterAqua

Niet van toepassing

Iveg

Niet van toepassing

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Blijft bij de gemeente.

Rio-link (AWW)

Niet van toepassing

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Niet van toepassing

VIVAQUA

Intern
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Wordt dienst 'Rioolaansluitingen' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Optioneel

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Optioneel

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Rioolaansluitingen' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioProject of extern

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioProject of extern

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern & extern

HidroRio (PIDPA)

Intern en extern

HidroSan (PIDPA)

Intern & extern

Infrax West

Extern

InterAqua

Extern

Iveg

Extern
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IWVA

Aanvraagbehandeling gebeurt intern.
Aansluiting wordt effectief uitgevoerd door externen.

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern: coördinatie, extern: uitvoering

Rio-link (AWW)

Deels intern, deels via raamcontract met intern toezicht.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern, maar kan in functie van het werkvolume ook extern.

VIVAQUA

Extern

Wordt dienst 'Controle op rioolaansluitingen' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Controle op rioolaansluitingen' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioExploitatie

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioExploitatie

Aquario (TMVW)

Intern
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HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern + extern in het kader van rioleringsprojecten

Rio-link (AWW)

Intern : toezicht

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Controle op de lozingen' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Niet van toepassing

InterAqua

Niet van toepassing, Inter-Aqua heeft hiertoe geen bevoegdheid

Iveg

Niet van toepassing

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Blijft bij de gemeente.

Rio-link (AWW)

Optioneel
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Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Controle op de lozingen' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioExploitatie

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioExploitatie

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Niet van toepassing

InterAqua

Niet van toepassing

Iveg

Niet van toepassing

IWVA

Intern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Blijft bij de gemeente.

Rio-link (AWW)

Intern : toezicht

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Afkoppeling hemel-/afvalwater' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard.
TMVW heeft een heel begeleidingspakket voorzien dat zich concentreert rond:
(i) een adequaat communicatieplan
(ii) het aanbieden van afkoppelingsstudies aan de eigenaars van de betrokken panden
(iii) de begeleiding door een afkoppelingsmanager bovenop de afkoppelingsdeskundige
van het studiebureau
(iv) een collectief aanbod van aannemer voor de eigenaars die dit wensen
(v) de keuring en handhaving
(vi) waterconsulent voor het propageren van brongerichte maatregelen (regenwaterput,
groendak, infiltratievoorziening,…)

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing
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HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard (behoort tot de opdracht van Riobra)

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Afkoppeling hemel-/afvalwater' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioProject

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioProject

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern & extern

HidroRio (PIDPA)

Intern en extern

HidroSan (PIDPA)

Intern & extern

Infrax West

Intern en extern

InterAqua

Intern en extern

Iveg

Intern en extern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Behoort tot de opdracht van Riobra en wordt dus intern uitgevoerd (deels via externe
onderaannemers wat privédomein betreft).

Rio-link (AWW)

Intern: aanstelling afkoppelingsdeskundige
�
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Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern, maar kan in functie van het werkvolume ook extern.

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Collectief beheer IBA's' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Standaard

HidroGem (PIDPA)

Optioneel

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Optioneel

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Collectief beheer IBA's' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioExploitatie

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioExploitatie

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Intern

HidroGem (PIDPA)

Intern: exploitatie, extern: plaatsing

HidroRio (PIDPA)

Intern: exploitatie, extern: plaatsing

HidroSan (PIDPA)

Intern: exploitatie, extern: plaatsing

Infrax West

Intern en extern
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InterAqua

Intern en extern

Iveg

Intern en extern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern: coördinatie, extern: uitvoering

Rio-link (AWW)

Plaatsing wordt gecoördineerd door Rio-link, exploitatie gebeurt door eigen personeel.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern, maar kan in functie van het werkvolume ook extern.

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Premies rationeel watergebruik' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Niet van toepassing

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Geen informatie beschikbaar

HidroRio (PIDPA)

Geen informatie

HidroSan (PIDPA)

Geen informatie beschikbaar

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Optioneel

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Niet van toepassing.

Rio-link (AWW)

Premies voor rationeel watergebruik worden desgewenst door de gemeente uitgekeerd.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Premies worden niet uitgereikt

Wordt dienst 'Premies rationeel watergebruik' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern
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Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Niet van toepassing

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Geen informatie beschikbaar

HidroRio (PIDPA)

Geen informatie

HidroSan (PIDPA)

Geen informatie beschikbaar

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Niet van toepassing

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Niet van toepassing, wel subsidies voor scheidingswerken op privé domein waarbij de
beslissing bij de gemeente ligt en de administratie en prefinanciering ervan bij Riobra.

Rio-link (AWW)

Niet van toepassing

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Premies worden niet uitgereikt

Wordt dienst 'Coördinatie projecten' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Optioneel

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule
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Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Coördinatie projecten' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioProject

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioProject

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern

Rio-link (AWW)

Intern

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Ontwikkeling visie en beleid' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard
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HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Ontwikkeling visie en beleid' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioHerrekening

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioHerrekening

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Intern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern

Rio-link (AWW)

Intern

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern
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Wordt dienst 'Financiering' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Niet van toepassing

Infrax West

standaard, door: saneringsbijdrage, subsidies, leningen zonder gemeentewaarborg

InterAqua

Standaard, door: saneringsbijdrage, subsidies, leningen zonder gemeentewaarborg

Iveg

Standaard, door: saneringsbijdrage, subsidies, leningen zonder gemeentewaarborg

IWVA

Optioneel

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard (behoort tot de opdracht van Riobra)

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Financiering' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioFinanciering

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioFinanciering

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern/extern

HidroRio (PIDPA)

Intern en extern

HidroSan (PIDPA)

Niet van toepassing

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Niet van toepassing
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IWVA

Niet van toepassing

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern (er wordt wel beroep gedaan op externe kredietinstellingen).

Rio-link (AWW)

Intern en extern, afhankelijk van de aard en omvang van het project.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Rio-subsidies' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Standaard

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Standaard

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Rio-subsidies' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via Rioproject

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Intern
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HidrIBA (PIDPA)

Intern

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Intern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern: planning, extern: uitvoering

Rio-link (AWW)

Intern

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Boekhoudkundige opvolging' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Standaard

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel
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Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Boekhoudkundige opvolging' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Intern

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Intern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Intern

Rio-link (AWW)

Intern

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'Aanbesteding projecten' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel

Aquafin (RioTotaal)

Optioneel

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard
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InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'Aanbesteding projecten' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern via RioProject

Aquafin (RioTotaal)

Intern via RioProject

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Extern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.

Riobra

Behoort tot de opdracht van Riobra en is dus intern.

Rio-link (AWW)

Intern

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern, maar kan in functie van het werkvolume ook extern.

VIVAQUA

Intern

Wordt dienst 'klantenbeheer' standaard of optioneel aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Optioneel
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Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Standaard

HidrIBA (PIDPA)

Standaard

HidroGem (PIDPA)

Standaard

HidroRio (PIDPA)

Standaard

HidroSan (PIDPA)

Standaard

Infrax West

Standaard

InterAqua

Standaard

Iveg

Standaard

IWVA

Standaard

Rio-Act (De
Watergroep)

Keuzemodule

Riobra

Standaard (behoort tot de opdracht van Riobra)

Rio-link (AWW)

Optioneel

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Standaard

VIVAQUA

Standaard

Wordt dienst 'klantenbeheer' zelf (intern) of extern aangeboden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Intern of extern

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Intern

HidrIBA (PIDPA)

Intern

HidroGem (PIDPA)

Intern

HidroRio (PIDPA)

Intern

HidroSan (PIDPA)

Intern

Infrax West

Intern

InterAqua

Intern

Iveg

Intern

IWVA

Intern

Rio-Act (De
Watergroep)

Deze dienst is intern beschikbaar en wordt aangeboden afhankelijk van de gekozen
module.
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Riobra

Intern (deels bij de drinkwatermaatschappijen cfr. Integrale waterfactuur)

Rio-link (AWW)

Intern

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Intern

VIVAQUA

Intern
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Flexibiliteit
Moet de gemeente zelf instaan voor bepaalde taken?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

De gemeente bepaalt in haar modaliteiten welke taken zijzelf wenst te continueren.

Aquafin (RioTotaal)

De Gemeente kiest één of meerdere modules waarop zij wenst een beroep te doen en
stelt Aquafin, conform wetgeving overheidsopdrachten, hier voor aan.

Aquario (TMVW)

De gemeente bepaalt in haar modaliteiten welke taken zijzelf wenst te verrichten.

HidrIBA (PIDPA)

De gemeente doet het rioleringsbeheer (excl. beheer IBA's) nog zelf, dus zij staat in voor
de uitvoering van deze taken.

HidroGem (PIDPA)

Als een gemeente beslist om bepaalde opties niet aan Pidpa te geven, zal ze zelf instaan
voor de uitvoering van deze taken. De gemeenten verbinden zich ertoe de installaties en
infrastructuur, die buiten de opdracht vallen die aan Pidpa wordt gegeven, zelf in stand te
berheren op zodanige wijze dat door Pidpa op ieder ogenblik tijdens de duur van deze
overeenkomst kan worden voldaan aan haar saneringsverplichting. Het betreft onder meer
het onderhoud van straatgoten, verzakkingen en kleine herstellingen in de wegenis en
voetpaden en hun aanhorigheden, onderhoud van beken, grachten en de afvoer van
oppervlaktewater, voor zover deze niet behoren tot de opdracht van Pidpa. Waterlopen in
beheer van de gemeente onder toezicht van een hogere overheid blijven eveneens onder
gemeentelijke bevoegdheid.

HidroRio (PIDPA)

HidroRio neemt het totale rioleringsbeheer over. Indien de gemeente dat verkiest, kan ze
nog eigen personeel en middelen inzetten voor de uitvoering van dagdagelijkse
onderhoudswerkzaamheden die door Hdrio-Rio worden vergoed aan marktconforme
prijzen. De gemeenten verbinden zich ertoe de installaties en infrastructuur, die buiten de
HidroRio opdracht vallen, zelf te beheren op zodanige wijze dat door Pidpa op ieder
ogenblik tijdens de duur van deze overeenkomst kan worden voldaan aan haar
saneringsverplichting. Het betreft onder meer het onderhoud van straatgoten,
verzakkingen en kleine herstellingen in de wegenis en voetpaden en hun aanhorigheden,
onderhoud van beken, grachten en de afvoer van oppervlaktewater, voor zover deze niet
behoren tot de opdracht van Pidpa. Waterlopen in beheer van de gemeente onder toezicht
van een hogere overheid blijven eveneens onder gemeentelijke bevoegdheid.

HidroSan (PIDPA)

Als een HidoSan gemeente beslist om bepaalde opties niet aan Pidpa te geven, zal ze zelf
instaan voor de uitvoering van deze taken. De gemeenten verbinden zich ertoe de
installaties en infrastructuur, die buiten de opdracht vallen die aan Pidpa wordt gegeven,
zelf in stand te berheren op zodanige wijze dat door Pidpa op ieder ogenblik tijdens de
duur van deze overeenkomst kan worden voldaan aan haar saneringsverplichting. Het
betreft onder meer het onderhoud van straatgoten, verzakkingen en kleine herstellingen in
de wegenis en voetpaden en hun aanhorigheden, onderhoud van beken, grachten en de
afvoer van oppervlaktewater, voor zover deze niet behoren tot de opdracht van Pidpa.
Waterlopen in beheer van de gemeente onder toezicht van een hogere overheid blijven
eveneens onder gemeentelijke bevoegdheid.

Infrax West

De gemeenten staan in voor de eerstelijnszorg. Dit houdt in dat bij eventuele problemen
die gemeld worden aan Infrax het gemeentepersoneel als eerste ter plekke gaat. In veel
gevallen kunnen zij de problemen oplossen zodoende dat geen aannemers moeten
ingeschakeld worden. Dit spaart tijd en geld uit. De gemeente beslist zelf welke taken zij
nog blijft uitvoeren in opdracht van Infrax en tegen een marktconforme vergoeding. De
gemeente moet deze taken uitvoeren overeenkomstig de door Infrax bepaalde
specificaties.

InterAqua

Ja. De gemeenten staan in voor de eerstelijnszorg (bij problemen gemeld aan Infrax gaat
het gemeentepersoneel als eerste ter plekke). De gemeente beslist zelf welke taken zij
nog blijft uitvoeren in opdracht van Infrax en tegen een marktconforme vergoeding. De
gemeente moet deze taken uitvoeren overeenkomstig de door Infrax bepaalde
specificaties.
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Iveg

Infrax voorziet in een onderhoudsschema op maat van de gemeente, de SLA’s worden
voorgesteld door Infrax. De gemeenten staan in voor de eerstelijnszorg (als eerste
terplekke gaan bij probleemmeldingen). Jaarlijks wordt in overleg met de gemeente, aan
de hand van een exploitatiematrix en een door Infrax voorgesteld financieel plan bepaald
welke onderhoudswerken de gemeente zelf zal uitvoeren tegen een marktconforme
vergoeding. De gemeente moet deze onderhoudswerken uitvoeren overeenkomstig de
door Infrax bepaalde specificaties.

IWVA

Wordt in samenspraak met de gemeente vastgelegd in de operationele overeenkomst.

Rio-Act (De
Watergroep)

Dit is afhankelijk van de gekozen module.

Riobra

De gemeente dient geen taken uit te voeren, maar kan indien gewenst optreden als
onderaannemer van Riobra voor bepaalde deeltaken

Rio-link (AWW)

De gemeente kan op eigen vraag een aantal taken zelf blijven uitvoeren.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Het programma is beperkt moduleerbaar, in functie van specifieke noden van de
gemeente.

VIVAQUA

Neen

Is het aangeboden programma moduleerbaar?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Gemeente beslist zelf welke (deel)activiteiten ze in de concessieovereenkomst wenst
onder te brengen. Taakverdeling met Aquafin kan tijdens duurtijd van concessie in beide
richtingen bijgestuurd worden. Het aangeboden pakket omvat verschillende modules:
Uitbouw : RioGIS (digitale detailinventarisatie vh rioolstelsel); RioHerrekening (hydraul.
riol.modellen); RioInvestering (investeringsprogramma); RioProject & Management
(uitvoering).
Beheer :RioExploitatie (onderhoud/beheer van de infrastructuur + alarmcentrale voor
hydraulische structuren (PS, KWZI's) met interventies. Alsook kolkenreiniging en evt
beken & grachten; RioPlan en RioFinancieel (kostefficiënt beheerprogramma gericht op
preventie); RioKlanten en management (klantencontactcenter en adviesverlening (bvb
verkavelingdossiers).

Aquafin (RioTotaal)

Ja, het RioTotaal pakket omvat modules :
Uitbouw : RioGIS (digitale detailinventarisatie vh rioolstelsel); RioHerrekening
(hydraulische rioleringsmodellen); RiooInvestering (investeringsprogramma); RioProject &
Management (uitvoering).
Beheer :RioExploitatie (onderhoud/beheer van de infrastructuur + alarmcentrale vr
hydraulische structuren (PS, KWZI's) met interventies. Alsook kolkenreiniging en evt
beken & grachten); RioPlan en RioFinancieel (kostefficiënt beheerprogramma gericht op
preventie); RioKlanten en management (klantencontactcenter en adviesverlening (bvb
verkavelingdossiers)).

Aquario (TMVW)

Ja. TMVW biedt via AquaRio een à la carte programma aan dat is opgebouwd uit
verschillende modules. Elke gemeente beslist zelf welke deel)activiteiten ze wenst uit te
besteden aan TMVW en welke ze zelf wenst uit te voeren:
* exploitatie: onderhoud en beheer van de infrastructuur
�
* investeringen: opmaak en uitvoering van investeringsprogramma’s
* studies
�
* klantenbeheer
�
* interventies 24h op 24h.
�

HidrIBA (PIDPA)

HidrIBA biedt enkel het IBA beheer aan: HidrIBA zorgt voor de aankoop, plaatsing,
onderhoud en controle van IBA's.

HidroGem (PIDPA)

HidroGem bestaat uit een vast basispakket dat bestaat uit de exploitatie en uitbouw van
het rioleringsstelsel. Daarnaast biedt Pidpa/HidroGem verschillende opties aan de
gemeenten zoals kolkenreiniging, grachtenbeheer, aanleg van huisaansluitingen,
onderhoud pompstations, onderhoud kwzi’s, aanleg en beheer IBA’s, uitbouw
riooldatabank. Deze activiteiten kan de gemeente zelf blijven uitvoeren of overdragen aan
Pidpa.

HidroRio (PIDPA)

Neen, tenzij op basis van een beslissing van de deelnemers via de bestuursorganen.
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HidroSan (PIDPA)

HidroSan heeft een vast basispakket dat bestaat uit de exploitatie en uitbouw van het
rioleringsstelsel. Daarnaast biedt Pidpa via Hidro-San verschillende opties aan de
gemeenten zoals kolkenreiniging, grachtenbeheer, aanleg van huisaansluitingen,
onderhoud pompstations, onderhoud kwzi's, aanleg en beheer IBA's, uitbouw
riooldatabank. Deze activiteiten kunnen de gemeenten zelf blijven uitvoeren of
overgedragen worden aan Pidpa.

Infrax West

Ja, onder andere inzake onderhoud en exploitatie beslist de gemeente welke taken zij zelf
blijft uitvoeren tegen een marktconforme vergoeding.

InterAqua

Ja, onder andere inzake onderhoud en exploitatie beslist de gemeente welke taken zij zelf
blijft uitvoeren tegen een marktconforme vergoeding.

Iveg

Ja, onder andere inzake onderhoud en exploitatie beslist de gemeente welke taken zij zelf
blijft uitvoeren al dan niet tegen een marktconforme vergoeding.

IWVA

In principe wel maar dit wordt om efficiëntieredenen niet gestimuleerd.

Rio-Act (De
Watergroep)

Het programma is volledig moduleerbaar.

Riobra

De statutaire opdracht is identiek voor alle gemeenten. De opdracht kan pas gewijzigd
worden indien alle vennoten daartoe beslissen.

Rio-link (AWW)

Volledig

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

�
Neen,
maar de gemeente kan dit wel aanvragen. Voor die taken waar de gemeente in
afspraak met RioP zelf blijft instaan fungeert zij als onderaannemer van RioP en voert uit
volgens afgesproken technische criteria tegen een marktconforme vergoeding.

VIVAQUA

Ja, maar gemeenten dragen alle taken op aan VIVAQUA. Gemeente is evenwel vrij om
bepaalde aspecten zelf verder af te handelen.

Op welke wijze wordt binnen de samenwerkingsvorm rekening gehouden met lokale/regionale
bijzonderheden?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Aquafin kent de regionale bijzonderheden zeer goed door opgedane kennis voor
bovengemeentelijke gedeelte. Er wordt telkens voor de gemeente een voorstel
geformuleerd en gewerkt vanuit een duidelijke visie-ontwikkeling. Kennis van lokale
situatie en inspanningen in het verleden worden dus steeds verwerkt in de
concessieovereenkomst.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

De vertegenwoordiging verloopt via een directiecomité. De gemeenten beschikken over
een accountmanager binnen TMVW die verantwoordelijk is voor een aantal gemeenten.

HidrIBA (PIDPA)

Reglementen en werkwijzen kunnen aangepast worden per gemeente.

HidroGem (PIDPA)

Reglementen en werkwijzen kunnen aangepast worden per gemeente.

HidroRio (PIDPA)

Er wordt gestreefd naar uniformiteit, maar er kunnen ook reglementen opgesteld worden
die een oplossing bieden aan lokale bijzonderheden die weinig of niet van toepassing zijn
voor andere gemeenten.

HidroSan (PIDPA)

Reglementen en werkwijzen kunnen aangepast worden per gemeente.

Infrax West

Hoewel maximaal gestreefd wordt naar een efficiënte en gestandaardiseerde aanpak
wordt door permanent overleg met de gemeenten en via het college van deskundigen
steeds rekening gehouden met specifieke situaties. In dit college van deskundigen
zetelen 2 personen per toegetreden gemeente (1 technisch/1 administratief) dat 3/4 keer
per jaar samenkomt. Middels dit college kan de aanpak worden aangepast aan
lokale/regionale specificaties.
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InterAqua

Hoewel maximaal gestreefd wordt naar een efficiënte en gestandaardiseerde aanpak
wordt door permanent overleg met de gemeenten en via het college van deskundigen
steeds rekening gehouden met specifieke situaties. In dit college van deskundigen zetelen
2 personen per toegetreden gemeente (1 technisch/1 administratief) dat 3/4 keer per jaar
samenkomt.

Iveg

Het onderhoudsprogramma wordt op basis van het financieel plan afgestemd op maat van
de gemeente via overleg.

IWVA

Het samenwerkingsverband treedt hiervoor in nauw overleg met de gemeente.

Rio-Act (De
Watergroep)

Aanpassen dienstenpakket na onderling overleg De Watergroep-gemeente

Riobra

De aanpak houdt rekening met de lokale toestand van het rioleringsstelsel, Bij de
vennoten van Riobra is de toestand verschillend. In bepaalde gemeenten moet meer
geïnvesteerd worden naar onderhoud en vernieuwing terwijl in andere gemeenten meer
geïnvesteerd wordt naar de uitbouw. De doelstelling is voor alle vennoten dezelfde maar
wat precies moet gebeuren wordt overlegd binnen de organen van Riobra.

Rio-link (AWW)

Overeenkomst per gemeente. Er wordt rekening gehouden met bouwcodes van de
stad/gemeente. De technische bijlage is moduleerbaar en wordt in afstemming met de
gemeente opgesteld.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Via het RioP Technisch Comité kunnen lokale/regionale bijzonderheden worden
besproken en geïmplementeerd. Het RioP Technisch Comité is één van de formele
beleidsorganen van RioP en elke gemeente-vennoot is hierin vertegenwoordigd met twee
personen, voornamelijk met technische en administratief/financiële deskundigheid.

VIVAQUA

VIVAQUA heeft gespecialiseerde kennis en maakt aldus een overeenkomst op maat.

Kan gemeentepersoneel worden ingezet voor bepaalde taken en zo ja hoe wordt gemeente hiervoor
vergoed?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Ja, de gemeente draagt zelf de kosten voor dit eigen personeel.

Aquafin (RioTotaal)

De Gemeente doet op één of meerdere modules een beroep. Voor taken die zijzelf wenst
uit te voeren wordt aangenomen dat de Gemeente geen aanbesteding organiseert. Voor
sommige modules is een intense samenwerking met het gemeentepersoneel wenselijk.

Aquario (TMVW)

Ja, de concrete dienstverlening kan via het lokale gemeentelijk personeel ingevuld worden.

HidrIBA (PIDPA)

De gemeente doet het rioleringsbeheer (excl. beheer IBA's) nog zelf, dus kan eigen
personeel inzetten voor rioleringsactiviteiten.

HidroGem (PIDPA)

De gemeente kan nog eigen personeel inzetten voor de opties die niet aan Pidpa zijn
toevertrouwd. Voor werkzaamheden die toehoren aan het basispakket of de toevertrouwde
opties geldt dezelfde werkwijze als voor HidroRio.

HidroRio (PIDPA)

De gemeente kan nog eigen personeel inzetten voor de uitvoering van dagdagelijkse
onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen door Pidpa worden vergoed
aan marktconforme prijzen. Deze prijzen worden vastgelegd aan de hand van vergelijkbare
raamcontracten met aannemers. In samenspraak met de technische diensten van de
gemeenten werd een standaard werkbon opgesteld die door de gemeenten kan worden
gebruikt.

HidroSan (PIDPA)

De gemeente kan nog eigen personeel inzetten voor de opties die niet aan Pidpa zijn
toevertrouwd. Voor werkzaamheden die toehoren aan het basispakket of de toevertrouwde
opties geldt dezelfde werkwijze als voor Hidro-Rio.

Infrax West

Ja, de gemeente kan op elk ogenblik beslissen om bepaalde taken met eigen mensen en
middelen uit te voeren. De gemeente wordt hiervoor vergoed tegen marktconforme
tarieven.
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InterAqua

Ja. De gemeente kan op elk ogenblik beslissen om bepaalde taken met eigen mensen en
middelen uit te voeren. De gemeente wordt hiervoor vergoed tegen marktconforme
tarieven.

Iveg

Ja, de gemeente kan op elk ogenblik beslissen om bepaalde taken met eigen mensen en
middelen uit te voeren. De gemeente wordt hiervoor eventueel vergoed tegen
marktconforme tarieven.

IWVA

Ja, de vergoeding wordt vastgelegd via de operationele overeenkomst.

Rio-Act (De
Watergroep)

De gemeente kan beslissen welke diensten nog door het eigen personeel geleverd zullen
worden.

Riobra

ja, vergoeding tegen markttarief

Rio-link (AWW)

Ja, in principe wordt de gemeente voor de diensten geleverd door het gemeentepersoneel
vergoed op basis van een markttarief

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Ja. Facturatie door de betrokken gemeente.

VIVAQUA

Dit is eerder uitzondering dan regel. In dit geval zal gemeente factuur sturen aan Vivaqua.

Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente inzake overdracht van personeel?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen overname van personeel

Aquafin (RioTotaal)

Geen overname van personeel

Aquario (TMVW)

De dienstverlening kan via het lokale gemeentelijk personeel ingevuld worden, waarbij met
elke gemeente individueel �
onderhandeld wordt over de concrete invulling.

HidrIBA (PIDPA)

Pidpa respecteert de bestaande contracten die door de gemeenten werden aangegaan
vóór de toetreding tot HidrIBA. De betrokken aannemers zullen gevraagd worden om de
activiteiten in opdracht van Pidpa verder te zetten. Gemeentepersoneel wordt principieel
niet overgenomen.

HidroGem (PIDPA)

Pidpa respecteert de bestaande contracten die door de gemeenten werden aangegaan
vóór de toetreding tot HidroGem. De betrokken aannemers zullen gevraagd worden om de
activiteiten in opdracht van Pidpa verder te zetten. Gemeentepersoneel wordt principieel
niet overgenomen.

HidroRio (PIDPA)

HidroRio respecteert de bestaande contracten die door de gemeenten werden aangegaan
vóór de toetreding tot HidroRio. De betrokken aannemers zullen gevraagd worden om de
activiteiten in opdracht van HidroRio verder te zetten. Gemeentepersoneel wordt
principieel niet overgenomen.

HidroSan (PIDPA)

Pidpa respecteert de bestaande contracten die door de gemeenten werden aangegaan
vóór de toetreding tot HidroSan. De betrokken aannemers zullen gevraagd worden om de
activiteiten in opdracht van Pidpa verder te zetten. Gemeentepersoneel wordt principieel
niet overgenomen.

Infrax West

Er wordt geen personeel van de gemeente overgenomen, de gemeente kan echter wel zelf
bepaalde taken blijven uitvoeren tegen vergoeding.

InterAqua

Geen overname van personeel

Iveg

Er wordt geen personeel van de gemeente overgenomen, de gemeente kan echter wel zelf
bepaalde taken blijven uitvoeren tegen vergoeding.

IWVA

Niet van toepassing

Rio-Act (De
Watergroep)

RioAct beperkt zicht tot het aanbieden van diensten aan de gemeenten en neemt geen
personeel over.
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Riobra

Geen overname van personeel

Rio-link (AWW)

Rio-link neemt geen gemeentelijk personeel over - de gemeente kan desgewenst (ev.
tijdelijk) een aantal taken blijven uitoefenen om het beschikbare personeel te blijven
inzetten.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

In principe neemt RioP geen personeel over.

VIVAQUA

Personeel en materiaal kunnen overgenomen worden door Vivaqua bij toetreding van de
gemeente. Zij komen dan op de payroll van Vivaqua met overname van hun anciënniteit.
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Informatie verstrekking
Wordt het riool- en waterbeheer van de samenwerkingsvorm afgestemd op dat van andere
overheden opgericht in het kader van het decreet integraal waterbeleid?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Ja, het rioolbeheer van de gemeente is afgestemd op de bovengemeentelijke
investeringsprogramma's en gelinkt aan de werking van bestaande structuren als
waterschappen, bekkencomités, waarin Aquafin omwille van haar bovengemeentelijke
opdracht vertegenwoordigd is. De voorstellen die Aquafin aan de gemeente formuleert zijn
steeds gericht op het halen van de Europese doelstellingen zoals geformuleerd in de
Kaderrichtlijn Water.

Aquafin (RioTotaal)

Ja, het rioolbeheer van de gemeente is afgestemd op de bovengemeentelijke
investeringsprogramma's en gelinkt aan de werking van bestaande structuren als
waterschappen, bekkencomités, waarin Aquafin omwille van haar bovengemeentelijke
opdracht vertegenwoordigd is.

Aquario (TMVW)

Ja, TMVW is vertegenwoordigd in de bekkencomités (bvb Denderbekken, Brugse Polders,
Gentse Kanalen,…).

HidrIBA (PIDPA)

Pidpa neemt actief deel via werkgroepen en algemeen overleg waarin het beleid verder
wordt uitgewerkt: CIW-werkgroep �
"Waterzuivering", Aquaflanders- werkgroep,
overlegmomenten en werkgroepen binnen VVSG, Vlario. Op lokaal vlak nemen de
gebiedsingenieurs (terreinverantwoordelijken) deel aan het overleg binnen de
�
waterschappen.

HidroGem (PIDPA)

Pidpa neemt actief deel via werkgroepen en algemeen overleg waarin het beleid verder
wordt uitgewerkt: CIW-werkgroep �
"Waterzuivering", Aquaflanders- werkgroep,
overlegmomenten en werkgroepen binnen VVSG, Vlario. Op lokaal vlak nemen de
gebiedsingenieurs (terreinverantwoordelijken) deel aan het overleg binnen de
waterschappen.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa neemt actief deel via werkgroepen en algemeen overleg waarin het beleid verder
wordt uitgewerkt: CIW werkgroep”
Waterzuivering”, Aquaflanders werkgroep, overlegmomenten en werkgroepen binnen
VVSG, Vlario. Op lokaal vlak nemen degebiedsingenieurs (terreinverantwoordelijken) deel
aan het overleg binnen de waterschappen.

HidroSan (PIDPA)

Pidpa neemt actief deel via werkgroepen en algemeen overleg waarin het beleid verder
wordt uitgewerkt: CIW-werkgroep
"Waterzuivering", Aquaflanders-werkgroep, overlegmomenten en werkgroepen binnen
�
VVSG, Vlario. Op lokaal vlak nemen de �
gebiedsingenieurs (terreinverantwoordelijken) deel
aan het overleg binnen de waterschappen.

Infrax West

Ja, door overleg op niveau van het investeringsplan en de projecten, indien opportuun
door het uitvoeren van gecombineerde dossiers. Infrax West is vertegenwoordigd in
waterschappen, bekkencomités.

InterAqua

Ja, door overleg op niveau van het investeringsplan en de projecten, indien opportuun
door het uitvoeren van gecombineerde dossiers. Inter-Aqua is vertegenwoordigd in
waterschappen, bekkencomités.

Iveg

Ja, door overleg op niveau van het investeringsplan en de projecten, indien opportuun
door het uitvoeren van gecombineerde dossiers. IVEG is vertegenwoordigd in
waterschappen, bekkencomités.

IWVA

Het samenwerkingsverband treedt hiervoor in nauw overleg met de gemeente

Rio-Act (De
Watergroep)

Indien de gemeente kiest voor de overeenkomstige module.

Riobra

Riobra onderschrijft de principes van Integraal Waterbeleid. Door Riobra ontwikkelde
visies m.b.t. uitbouw van het stelsel en omgaan met hemel- en afvalwater van privé en
openbaar domein worden afgestemd met andere actoren uit het waterbeleid. Deelname
aan Bekkenstructuren.
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Rio-link (AWW)

J�a, in het kader van de opmaak van het investeringsprogramma en bij de uitwerking van
de projecten wordt afgestemd met alle andere betrokkenen.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Ja

VIVAQUA

Door deelname aan overleg binnen Bekkencomité.

Wordt het rioolbeheer van de samenwerkingsvorm afgestemd op dat van de Vlaamse overheid
(bovengemeentelijk)?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Ja, omwille van de bovengemeentelijke opdracht van Aquafin. De VMM beslist evenwel
welke van de door Aquafin voorgestelde projecten zullen worden gerealiseerd.

Aquafin (RioTotaal)

Ja, omwille van de bovengemeentelijke opdracht van Aquafin. De VMM beslist evenwel
welke van de door Aquafin voorgestelde projecten zullen worden gerealiseerd.

Aquario (TMVW)

Ja, er is overleg met Aquafin in het kader van de gecombineerde projecten. Ook vindt er
op geregelde tijdstippen overleg plaats met de VMM, bijvoorbeeld voor bespreking van de
BetaVisie en de opmaak van de VMM.

HidrIBA (PIDPA)

Pidpa bespreekt ieder kwartaal met VMM de lopende en toekomstige investeringen. De
gebiedsingenieurs werken op terrein in overleg en in samenwerking met Aquafin. Pidpa is
ook lid van Aquaflanders.

HidroGem (PIDPA)

Pidpa bespreekt ieder kwartaal met VMM de lopende en toekomstige investeringen. De
gebiedsingenieurs werken op terrein in overleg en in samenwerking met Aquafin. Pidpa is
ook lid van Aquaflanders.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa bespreekt ieder kwartaal met VMM de lopende en toekomstige investeringen. De
gebiedsingenieurs werken op terrein in overleg/samenwerking met Aquafin. Pidpa is ook
lid van Aquaflanders.

HidroSan (PIDPA)

Pidpa bespreekt ieder kwartaal met VMM de lopende en toekomstige investeringen. De
gebiedsingenieurs werken op terrein in overleg en in samenwerking met Aquafin. Pidpa is
ook lid van Aquaflanders.

Infrax West

Ja, er wordt ingespeeld op bovengemeentelijke projecten via het subsidiëringsprogramma
van VMM. Er is een operationele samenwerking met de nv Aquafin inzake de
hydraulische modellering en de gezamelijke uitvoering van gecombineerde projecten.

InterAqua

Ja, er wordt ingespeeld op bovengemeentelijke projecten via het subsidiëringsprogramma
van VMM. Er is een operationele samenwerking met de nv Aquafin inzake de
hydraulische modellering.

Iveg

Ja, er wordt ingespeeld op bovengemeentelijke projecten via het subsidiëringsprogramma
van VMM. Er is een operationele samenwerking met de nv Aquafin inzake de
hydraulische modelering en de gezamenlijke uitvoering van gecombineerde projecten.

IWVA

Met betrekking tot deze materie treedt het samenwerkingsverband in nauw overleg met
alle betrokken partijen zoals de gemeente, Aquafin NV, de VMM, het Polderbestuur en
Aquaflanders (algemeen beleid).

Rio-Act (De
Watergroep)

Afstemming gebeurt rechtstreeks met Aquafin, partner in RioAct.

Riobra

Er is een samenwerking met VMM en Aquafin. Daarnaast zijn er initiatieven van AWV.

Rio-link (AWW)

Samenwerking met VMM (protocol) en Aquafin (overeenkomst).

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Ja, het investeringsprogramma voor elke gemeente-vennoot wordt opgemaakt rekening
houdend met een maximale synergie met de opgedragen bovengemeentelijke projecten.

VIVAQUA

Samenwerking met VMM (protocol) en Aquafin (overeenkomst)
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Wie is de eigenaar van de informatie verzameld en tot stand gekomen voor en tijdens de
samenwerking?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Alle informatie die bestond voor het tot stand komen van de concessieoverenkomst blijft
eigendom van de partij de ze bezat. De informatie die ontstaat ingevolge de
overeenkomst, zowel tijdens de duur als erna, is de eigendom van de gemeente. Aquafin
verwerft er een niet-exclusief gebruiksrecht op dat tijdens de duur van de overeenkomst
gratis is.

Aquafin (RioTotaal)

Alle informatie die bestond voor het tot stand komen van de concessieoverenkomst blijft
eigendom van de partij die ze bezat. De informatie die ontstaat ingevolge de
overeenkomst, zowel tijdens de duur als erna, is de eigendom van de gemeente. Aquafin
verwerft er een niet-exclusief gebruiksrecht op dat tijdens de duur van de overeenkomst
gratis is.

Aquario (TMVW)

TMVW is eigenaar van de informatie verworven tijdens de samenwerking. In de mate dat
de eerdere netinformatie eigendom is van de gemeente wordt deze ter beschikking gesteld
van TMVW.

HidrIBA (PIDPA)

De gemeente is eigenaar van de informatie. De gemeente blijft eigenaar van alle
informatie verzameld voor de samenwerking. Op de gemeente rust echter een algemene
informatieplicht.

HidroGem (PIDPA)

Pidpa is eigenaar van de nieuwe informatie. De gemeente blijft eigenaar van de informatie
verzameld voor de samenwerking, �
maar stelt die ter beschikking.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa is eigenaar van de nieuwe informatie. De gemeente blijft eigenaar van de informatie
verzameld voor de samenwerking, maar stelt die ter beschikking.

HidroSan (PIDPA)

De betreffende HidroSan gemeente is eigenaar van de informatie De gemeente blijft
eigenaar van alle informatie verzameld voor de samenwerking. Op de gemeente rust
echter een algemene informatieplicht.

Infrax West

Informatie verzameld voor de toetreding (inbreng in IGS), na de toetreding (ingeschreven
in activa van IGS). Alle informatie is gratis online beschikbaar voor de gemeente vennoten.

InterAqua

Informatie verzameld voor de toetreding wordt mee ingebracht in het IGS, informatie
verzameld na de toetreding wordt ingeschreven in de activa van het IGS maar is volledig
en gratis online beschikbaar voor de gemeenten vennoten.

Iveg

Informatie verzameld voor de toetreding wordt mee ingebracht in het IGS. Informatie
verzameld na de toetreding wordt ingeschreven in de activa van het IGS maar is volledig
en gratis online beschikbaar voor de gemeenten vennoten.

IWVA

IWVA heeft een exclusief gebruiksrecht op alle documenten en digitale bestanden van de
gemeente betreffende de infrastructuur.

Rio-Act (De
Watergroep)

Informatie verzameld voor de samenwerking blijft eigendom van de partij die ze verzameld
heeft, informatie verzameld tijdens de samenwerkingsovereenkomst is eigendom van de
gemeente waarop De Watergroep en haar ondernemers een niet-exclusief gebruiksrecht
heeft.

Riobra

Riobra is eigenaar van de informatie. De informatie die de gemeente bezit voor de
samenwerking (bv. inventarisatiestudie) kan worden gewaardeerd en ingebracht. De
informatie verzameld tijdens de samenwerking wordt eigendom van Riobra.

Rio-link (AWW)

Rio-link is eigenaar in de mate dat de informatie niet reeds via de openbaarheid van
bestuur publiek beschikbaar is.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Informatie verzameld voor de samenwerking blijft eigendom van de partij die ze verzameld
heeft, tenzij de gemeente deze inbrengt in RioP. Informatie verzameld tijdens de
samenwerkingsovereenkomst is eigendom van RioP.

VIVAQUA

De gemeente is eigenaar van de informatie verkregen voor de samenwerking. Wie
eigenaar is van de informatie verkregen tijdens de samenwerking wordt niet specifiek
contractueel geregeld. Op de technische dienst van de gemeente wordt een computer
geplaatst met daarop de cartografie zodoende dat de gemeente de informatie gratis kan
raadplegen.
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Vindt er informatieverschaffing naar de inwoners plaats?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Aquafin hanteert zijn eigen ontwikkeld draaiboek 'Minder hinder' met daarin een luik rond
communicatie. Steden en gemeenten kunnen op dit draaiboek beroep doen voor hun
eigen projecten. Aquafin verzorgt dan de coördinatie en de projectcommunicatie. Inwoners
kunnen ook steeds bij het klantencontactcenter van Aquafin terecht.

Aquafin (RioTotaal)

Er is geen RioTotaal-module die voorziet in een call center. Enkel binnen de
samenwerkingsvorm 'concessie' kan de Gemeente een beroep doen op Aquafin voor een
klantencontactcenter. Inwoners kunnen ook steeds bij het klantencontactcenter van
Aquafin terecht.

Aquario (TMVW)

Voorbeelden zijn: minder hindercommunicatie (kaartjes, affiches), informatie-uitwisseling
met lokale instanties, persoonlijke verwittigingen t.a.v. watergevoelige klanten en
informatiestanden op druk bezochte publieke ruimten. In het jaarverslag zijn gegevens
inzake klantentevredenheid opgenomen. Daarnaast worden in het kader van
investeringsprojecten de nodige informatievergaderingen georganiseerd.

HidrIBA (PIDPA)

De inwoners van de gemeenten krijgen één contactpunt voor al hun vragen betreffende
drinkwater en IBA beheer (telefonisch, per e-mail of post en via een website). De vragen
i.v.m. IBA beheer worden via doorschakeling van het 0800-nummer behandeld door
werknemers van de dienst rioleringen, die voor een vlotte afhandeling van de diverse
vragen zorgen. Via het gratis nummer is ook de permanente wachtdienst van Pidpa buiten
de kantooruren te bereiken.
De inwoners van de gemeenten worden via verschillende informatiekanalen op de hoogte
gebracht van de toetreding tot Pidpa. De eigen persdienst zorgt voor een goede
informatiedoorstroming naar de gemeentelijke infomagazines en naar de regionale en
landelijke pers toe zodat de klanten op die manier op de hoogte blijven van belangrijke
wijzigingen. De Pidpa website is permanent beschikbaar en biedt al een eerste antwoord
op vele vragen. Informatieaanvragen via de website worden dagelijks beantwoord. Nieuwe
inwoners van de gemeenten ontvangen een informatiepakket met praktische info over hun
aansluiting. Voor kandidaat-bouwers in de gemeenten is een infobrochure en reglementen
ter beschikking. Eenmalige acties kunnen aangevuld worden met bijkomende acties
vanuit de specifieke wensen van de gemeenten.

HidroGem (PIDPA)

De inwoners van de gemeenten krijgen één contactpunt voor al hun vragen omtrent water
(telefonisch, per e-mail of post en via een website). De vragen i.v.m. rioleringsbeheer
worden via doorschakeling van het 0800-nummer behandeld door werknemers van de
dienst rioleringen, die voor een vlotte afhandeling van de diverse vragen zorgen. Via het
gratis nummer is ook de permanente wachtdienst van Pidpa buiten de kantooruren te
bereiken.
De inwoners van de gemeenten worden via verschillende informatiekanalen op de hoogte
gebracht van de toetreding tot Pidpa. De eigen persdienst zorgt voor een goede
informatiedoorstroming naar de gemeentelijke infomagazines en naar de regionale en
landelijke pers toe zodat de klanten op die manier op de hoogte blijven van belangrijke
wijzigingen. De Pidpa website is permanent beschikbaar en biedt reeds een eerste
antwoord op vele vragen. Informatieaanvragen via de website worden dagelijks
beantwoord. Nieuwe inwoners van de gemeenten ontvangen een informatiepakket met
praktische info over hun aansluiting. Voor kandidaat-bouwers in de gemeenten is een
infobrochure en reglementen ter beschikking. Eenmalige acties kunnen aangevuld worden
met bijkomende acties vanuit de specifieke wensen van de gemeenten.
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HidroRio (PIDPA)

De inwoners van de gemeenten krijgen één contactpunt voor al hun vragen omtrent water
(telefonisch, per e-mail of post en via een website). De vragen i.v.m. rioleringsbeheer
worden via doorschakeling van het 0800-nummer behandeld door werknemers van de
dienst rioleringen, die voor een vlotte afhandeling van de diverse vragen zorgen. Via het
gratis nummer is ook de permanente wachtdienst van Pidpa buiten de kantooruren te
bereiken.
De inwoners van de HidroRio gemeenten worden via verschillende informatiekanalen op
de hoogte gebracht van de toetreding tot Pidpa. Vooraleer HidroRio effectief van start
gaat, brengt Pidpa bovendien elke inwoner van de desbetreffende gemeente op de hoogte
met een bericht dat in alle brievenbussen van de gemeente wordt bezorgd. De eigen
persdienst zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar de gemeentelijke
infomagazines en naar de regionale en landelijke pers toe zodat de klanten op die manier
op de hoogte blijven van belangrijke wijzigingen. De Pidpa website is permanent
beschikbaar en biedt reeds een eerste antwoord op vele vragen. Informatieaanvragen via
de website worden dagelijks beantwoord. Nieuwe inwoners van de gemeenten ontvangen
een informatiepakket met praktische info over hun aansluiting. Voor kandidaat-bouwers in
de gemeenten is een infobrochure en reglementen ter beschikking. Eenmalige acties
kunnen aangevuld worden met bijkomende acties vanuit de specifieke wensen van de
gemeenten.

HidroSan (PIDPA)

De inwoners van de gemeenten krijgen één contactpunt voor al hun vragen omtrent water
(telefonisch, per e-mail of post en via een website). De vragen i.v.m. rioleringsbeheer
worden via doorschakeling van het 0800-nummer behandeld door werknemers van de
dienst rioleringen, die voor een vlotte afhandeling van de diverse vragen zorgen. Via het
gratis nummer is ook de permanente wachtdienst van Pidpa buiten de kantooruren te
bereiken.
De inwoners van de gemeenten worden via verschillende informatiekanalen op de hoogte
gebracht van de toetreding tot Pidpa. De eigen persdienst zorgt voor een goede
informatiedoorstroming naar de gemeentelijke infomagazines en naar de regionale en
landelijke pers toe zodat de klanten op die manier op de hoogte blijven van belangrijke
wijzigingen. De Pidpa website is permanent beschikbaar en biedt reeds een eerste
antwoord op vele vragen. Informatieaanvragen via de website worden dagelijks
beantwoord. Nieuwe inwoners van de gemeenten ontvangen een informatiepakket met
praktische info over hun aansluiting. Voor kandidaat-bouwers in de gemeenten is een
infobrochure en reglementen ter beschikking. Eenmalige acties kunnen aangevuld worden
met bijkomende acties vanuit de specifieke wensen van de gemeenten.

Infrax West

Algemene informatie (website & infokrant v/d gemeente). Opstart project (infor-avond voor
buurtbewoners & brochure). Toetreding gemeente (folder aan de inwoners & begeleidende
brief).

InterAqua

Ja, algemene informatie wordt verschaft via de website en de infokrant van de gemeente
(bv. ingeval van toetreding van de gemeente tot Inter-Aqua). Bij elke opstart van een
nieuw project wordt er voor de buurtbewoners een info-avond georganiseerd en een
brochure uitgegeven. In geval van toetreding van een gemeente wordt aan alle inwoners
een folder en een begeleidende brief bezorgd.

Iveg

Ja, algemene informatie wordt verschaft via de website en de infokrant van de gemeente
(bv. In geval van toetreding van de gemeente tot IVEG). Bij elke opstart van een nieuw
project wordt er voor de buurtbewoners een info-avond georganiseerd en een brochure
uitgegeven. In geval van toetreding van een gemeente wordt aan alle inwoners een folder
en een begeleidende brief bezorgd.

IWVA

Ja, o.a. via folders bij de integrale waterfactuur en de website.
Klantentevredenheidsenquêtes worden uitgevoerd voor de activiteit (drinkwater+sanering
in zijn geheel).

Rio-Act (De
Watergroep)

Dit is afhankelijk van de gekozen module. Dit is dus niet automatisch het geval.

Riobra

Infovergaderingen en telefonische informatieverstrekking (nav vragen van inwoners van
aangesloten gemeenten).

Rio-link (AWW)

Via het klanten contactcenter of de website wordt de klant gratis geïnformeerd.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Informatie over geplande werken en storingen wordt bezorgd aan de inwoners en aan de
gemeentelijke overheden via dezelfde procedures als voor drinkwateractiviteiten en ook
via specifieke informatieavonden naar de inwoners bij de uitvoering van rioleringsprojecten
of plaatsen van IBA’s via een collectieve aanpak.
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VIVAQUA

Tijdens de werkuren kan steeds contact opgenomen worden met de klantendienst. Buiten
de werkuren: centrale wachtdienst voor alle technische zaken.

Hoe worden klachten behandeld?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Klachten en vragen van inwoners worden via een klantencontactcenter volgens de
geëigende procedures behandeld.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

klachten worden behandeld door de klantendienst in samenwerking met het departement
marketing en communicatie.

HidrIBA (PIDPA)

Pidpa heeft , in het kader van het Algemeen Waterverkoopreglement, een uniform
systeem voor behandeling van klachten uitgewerkt

HidroGem (PIDPA)

Pidpa heeft, in het kader van het Algemeen Waterverkoopreglement, een uniform systeem
voor behandeling van klachten uitgewerkt.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa heeft, in het kader van het Algemeen Waterverkoopreglement, een uniform systeem
voor behandeling van klachten uitgewerkt.

HidroSan (PIDPA)

Pidpa heeft , in het kader van het Algemeen Waterverkoopreglement, een uniform
systeem voor behandeling van klachten uitgewerkt.

Infrax West

Klachten kunnen doorgegeven worden via klantencenter of mail en worden opgevolgd via
klantenopvolgingssysteem en doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst voor
behandeling.

InterAqua

Klachten en opmerkingen kunnen via diverse kanalen geformuleerd worden, rechtstreeks,
via klantencenter, via mail. Deze worden via een klachtenopvolgingssysteem opgevolgd en
doorgespeeld naar de verantwoordelijke dienst voor behandeling.

Iveg

Klachten en opmerkingen kunnen via diverse kanalen geformuleerd worden, rechtstreeks,
via klantencenter, via mail. Deze worden via een klachtenopvolgingssysteem opgevolgd en
doorgespeeld naar de verantwoordelijke dienst voor behandeling.

IWVA

Klachten worden uniform behandeld met de drinkwateractiviteit.
Klantentevredenheidsenquêtes worden uitgevoerd voor de activiteit (drinkwater+sanering
in zijn geheel).

Rio-Act (De
Watergroep)

Dit is afhankelijk van de gekozen module. Dit is dus niet automatisch het geval.

Riobra

Via het klanten contactcenter (0800 nummer) of een meldingsformulier op de website

Rio-link (AWW)

Via het klanten contactcenter of via een meldingsformulier op de website. Klachten worden
in een ERP systeem opgevolgd.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

De Watergroep beschikt over een getrapt klachtenmanagementsysteem.

VIVAQUA

Een afzonderlijke klachtendienst behandelt alle klachten en houdt ze bij.

Is er permanentie van dienstverlening en zo ja hoe is deze georganiseerd?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Voor hydraulische constructies is naast een preventief beheer ook een permanente
alarmbewaking met permanentie en interventies (24/7) van belangrijke onderdelen
voorzien.

Aquafin (RioTotaal)

Via de module RioExploitatie is er voor hydraulische constructies naast een preventief
beheer ook een permanente alarmbewaking met permanentie en interventies (24/7) voor
belangrijke onderdelen.

Aquario (TMVW)

Wachtdienst 24/7
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HidrIBA (PIDPA)

24/24 en 7//7 permanentiedienst van Pidpa

HidroGem (PIDPA)

24/24 en 7/7 permanentiedienst van Pidpa
�

HidroRio (PIDPA)

24/24 en 7/7 permanentiedienst van Pidpa
�

HidroSan (PIDPA)

24/24 en 7/7 permanentiedienst van Pidpa

Infrax West

24/7 via klantendienst, storingslijn en wachtdiensten.

InterAqua

Ja, 24/7 via de klantendienst, storingslijn en wachtdiensten.

Iveg

Ja, 24/7 via de klantendienst, storingslijn en wachtdiensten.

IWVA

Ja, in uitbreiding van de permanentie voor de drinkwateractiviteit.

Rio-Act (De
Watergroep)

24/7 via de klantendienst, de sectorale dienstencentra en de wachtdienst van De
Watergroep.

Riobra

In samenwerking met externe dispatch en permanentieregelingen bij onderaannemers
alsook intern.

Rio-link (AWW)

Voor dringende technische tussenkomsten is er een 24/7 permanente wachtdienst.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

24/7 via de klantendienst, de sectorale dienstencentra en de wachtdienst van de De
watergroep.

VIVAQUA

24/7 via klantendienst en wachtdienst.
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Samenwerking
Is er inbreng/overdracht/toekenning van gebruiksrecht of eigendom op infrastructuur?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Aquafin treedt op als 'gedelegeerd bouwheer'. Gemeente blijft eigenaar van infrastructuur
(+grond). Inzake recht van gebruik gronden (openbaar/privé) : Op de terreinen waarop
Aquafin rioolwaterinfrastructuur (ruime zin) moet oprichten, verleent de gemeente aan
Aquafin een recht van gebruik. Behoort dit domein toe aan derden, vreemd aan de
overeenkomst, zal de concessiehouder onderhandelen in naam van de gemeente om de
nodige en mogelijke rechten op dit eigendom te verwerven.

Aquafin (RioTotaal)

De samenwerking is gebaseerd op het consultancy-principe. Er is dus geen
inbreng/overdracht van gebruiksrecht noch eigendomsrecht.

Aquario (TMVW)

De gemeente doet inbreng van het gebruiksrecht. De bestaande infrastructuur blijft
eigendom van de gemeente en de nieuwe investeringen worden eigendom van TMVW. De
mogelijkheid is voorzien om de bijkomende eigendomsrechten van bestaande
infrastructuur in te brengen.

HidrIBA (PIDPA)

Bij opdrachtverlening aan Pidpa (HidrIBA) wordt een gebruiksrecht toegekend.

HidroGem (PIDPA)

Als een gemeente haar rioleringsbeheer aan Pidpa/HidroGem overdraagt, brengt zij
automatisch haar rioleringsinfrastructuur in bij Pidpa. Dit betekent dat de volle eigendom
overgaat naar de opdrachthoudende vereniging Pidpa en dat de gemeente daarvoor wordt
vergoed in aandelen, cash en een achtergestelde lening.

HidroRio (PIDPA)

Als een gemeente haar rioleringsbeheer aan Pidpa/HidroRio overdraagt, brengt zij
automatisch haar rioleringsinfrastructuur in bij Pidpa. Dit betekent dat de volle eigendom
overgaat naar de opdrachthoudende vereniging Pidpa en dat de gemeente daarvoor wordt
vergoed in aandelen, cash en een achtergestelde lening.

HidroSan (PIDPA)

De bestaande rioleringsinfrastructuur blijft eigendom van de gemeente. Het dagelijkse
beheer wordt overgedragen aan Pidpa-Hidro-San (d.i. overdracht van het beheer met
gebruiksrecht): dit betekent dat Pidpa de infrastructuur in stand zal houden, beheren,
exploiteren en onderhouden, renoveren en verbeteren. Pidpa krijgt een (gratis)
gebruiksrecht op de rioleringsinfrastructuur van de gemeente voor het vervullen van de
rioleringswerkzaamheden. HidroSan-gemeenten hebben de mogelijkheid om over te
stappen naar HidroRio of naar HidroGem.

Infrax West

De aangesloten gemeente doet in Infrax West inbreng van de volle eigendom van: 1.de
gehele infrastructuur (installaties,…) en noodzakelijke rechten vereist voor de beheersing
van het afval- en hemelwater; 2. de rechten die de gemeente ten opzichte van de
particuliere eigendommen bezit; 3. de rechten die de gemeente bezit ten einde beheersing
van afval- en hemelwater op haar grondgebied te verzekeren. De gemeenteraad beslist
om toe te treden tot Infrax West.

InterAqua

De aangesloten gemeente doet in Inter-Aqua inbreng van de volle eigendom van: 1.de
gehele infrastructuur (installaties, …) en noodzakelijke rechten vereist voor de beheersing
van het afval- en hemelwater; 2. de rechten die de gemeente ten opzichte van de
particuliere eigendommen bezit; 3. de rechten die de gemeente bezit ten einde beheersing
van afval- en hemelwater op haar grondgebied te verzekeren.

Iveg

Eigendom van de infrastructuur: de gemeente heeft de keuze of ze de bestaande
infrastructuur al dan niet in volle eigendom inbrengt in IVEG. De gemeente moet minimaal
het gebruiksrecht inbrengen. Zo doet de aangesloten gemeente in Iveg kosteloos inbreng
van 1.de noodzakelijke rechten vereist voor de beheersing van het afval- en hemelwater;
2. de rechten die de gemeente ten opzichte van de particuliere eigendommen bezit; 3. de
rechten die de gemeente bezit ten einde beheersing van afval- en hemelwater op haar
grondgebied te verzekeren.
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IWVA

De gemeente doet inbreng van het gebruiksrecht in de IWVA (exclusief gebruiksrecht op
de in de overeenkomst
bepaalde infrastructuur). De gemeente draagt aan de IWVA daarnaast ook het beheer van
de gemeentelijke
saneringsverplichting over.
Infrastructuur & Eigendomsrecht:
* Bij aanvang: alle documenten en digitale bestanden betreffende de infrastructuur,
evenals de infrastructuur zelf blijven
eigendom van de gemeente.
* On going : alle documenten en digitale bestanden betreffende de nieuw opgerichte
infrastructuur, evenals de
infrastructuur zelf worden eigendom van IWVA voor de duur van de terbeschikkingstelling.
Informatie
Gebruiksrecht: Dit gebruiksrecht strekt zich uit tot alle documenten en bestanden
betreffende de infrastructuur en houdt
bovendien een onvoorwaardelijk recht van inzage en kopiename in. De gemeente dient
eveneens de infrastructuur
waarvoor geen gebruiksrecht is verleend aan de IWVA maar door de IWVA moet worden
gebruikt in het raam van haar
saneringsverplichting, in stand te houden, te beheren, te onderhouden en, indien nodig, uit
te bereiden opdat de IWVA op
ieder ogenblik tijdens de contractsduur kan voldoen aan haar saneringsverplichting.

Rio-Act (De
Watergroep)

De gemeente verleent een contractueel gebruiksrecht. De eigendom van de bestaande en
nieuwe infrastructuur blijft bij de gemeente

Riobra

Inbreng in volle eigendom van alle activa dienstig voor de activiteit rioleringen bij Riobra.
Door volledige bevoegdheidsoverdracht wordt het rioolbeheer overgedragen aan Riobra.
Voorts doet de gemeente een kosteloze inbreng * van het exclusieve recht op alle
leidingen, rioleringen, bouwwerken, installaties en apparaten vereist voor het beheersen
van afvalwater en hemelwater, met het oog op elke vorm van gebruik daarvan op haar
grondgebied; * van de rechten van dezelfde aard die de gemeente ten opzichte van de
particuliere eigendommen bezit; * van de rechten die de gemeente bezit ten einde de
activiteit rioleringen op haar grondgebied te verzekeren.

Rio-link (AWW)

Rio-link is een NV, statutair belast met de uitvoering van het saneringsbeheer dat door de
gemeenten aan AWW werd opgedragen. De gemeente blijft eigenaar van de bestaande
infrastructuur en verleent hierop een gebruiksrecht.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

De gemeenten brengen de gebruiksrechten en de resterende rechten (volle eigendom) in.

VIVAQUA

Gemeente verleent gebruiksrecht op haar infrastructuur. Voor de gemeenten Drogenbos,
Linkebeek, Kraainem, en Wezembeek-Oppem werd de infrastructuur aangekocht en is
dus sprake van eigendomsoverdracht.

Hoe komt de samenwerking tot stand?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Door afsluiten van concessieovereenkomst na marktbevraging.
Samenwerkingsmodaliteiten worden door gemeente-concessiegever in bestek bepaald.

Aquafin (RioTotaal)

Conform wetgeving overheidsopdrachten

Aquario (TMVW)

Statutair is dit geregeld via een toetreding tot TMVW-AquaRio.

HidrIBA (PIDPA)

Toetreding tot Pidpa is een beslissing van de gemeente tot bevoegdheidsoverdracht. Bij
toetreding tot HidrIBA regelt een overeenkomst o.m. de gebruiksrechten op de
infrastructuur evenals een aantal modaliteiten van de samenwerking (welke opties,
saneringsbijdrage,...).

HidroGem (PIDPA)

Toetreding tot Pidpa is een beslissing van de gemeente tot bevoegdheidsoverdracht. Bij
toetreding tot HidroGem regelt een overeenkomst o.m. de gebruiksrechten op de
infrastructuur evenals een aantal modaliteiten van de samenwerking (welke opties,
saneringsbijdrage,...).

HidroRio (PIDPA)

Toetreding tot Pidpa is een beslissing van de gemeenteraad tot bevoegdheidsoverdracht.
Bij toetreding tot HidroRio regelt een overeenkomst de modaliteiten van de overdracht van
de infrastructuur.
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HidroSan (PIDPA)

Toetreding tot Pidpa is een beslissing van de gemeente tot bevoegdheidsoverdracht. Bij
toetreding tot HidroSan regelt een overeenkomst o.m. de gebruiksrechten op de
infrastructuur evenals een aantal modaliteiten van de samenwerking (welke opties,
saneringsbijdrage,…).

Infrax West

de gemeenteraad beslist over de toetreding

InterAqua

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het Inter-Aqua.

Iveg

De gemeenteraad beslist om toe te treden tot Iveg.

IWVA

Toetreding tot IWVA., aanvullende bepalingen worden geregeld via overeenkomst.

Rio-Act (De
Watergroep)

Contractueel : door het afsluiten van een RioAct overeenkomst welke aangevuld wordt met
een bijzondere overeenkomst per door de gemeente gekozen module. Volgende modules
worden voorzien :
1. Inventarisatie van het bestaande rioleringsstelsel
2.Uitwerken van een onderbouwde visie voor de uitbouw van het gemeentelijk
rioleringsstelsel
3. Uitwerken van een onderbouwde visie voor het onderhoud, het beheer en de renovatie
van het bestaande rioleringsnet
4. Jaarlijks opmaken van een rollend investering-, onderhouds- en renovatieprogramma
rekening houdend met beschikbare middelen, ecologische en maatschappelijke prioriteiten
en afgestemd op de andere werken van de gemeente.
5. Instaan voor de volledige coördinatie en realisatie van het door de gemeente
opgedragen investerings- onderhouds- en renovatieprogramma. 6. Dagelijks beheer van
het volledige rioleringsstelsel van de gemeente.
7. Klantencontactcenter : aanspreekpunt voor de burgers i.v.m. huisaansluitingen, melding
van problemen, advies en controle bij aansluiting van grote verharde oppervlakten,
verkavelingen, …..
8. Boekhoudkundige en administratieve ondersteuning.
9. Financieringsmodule : aanbieden van financiering om de versnelde uitbouw van het
gemeentelijk rioleringsnet te realiseren.

Riobra

Middels een statutaire toetreding tot Riobra.

Rio-link (AWW)

Door toetreding tot de activiteit rioolbeheer van AWW, het inschrijven op een aantal B
aandelen evenredig aan het bevolkingsaantal en het afsluiten van een overeenkomst.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Via inbreng in de Rio-P dienst of toetreding van de gemeente in RioP.

VIVAQUA

Gemeente sluit contract met VIVAQUA.

Wie is verantwoordelijk voor het nakomen/invullen van de decretale saneringsplicht (de
samenwerkingsvorm of de gemeente)?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Gemeente

Aquafin (RioTotaal)

Gemeente

Aquario (TMVW)

TMVW is verantwoordelijk.

HidrIBA (PIDPA)

Pidpa en de gemeente hebben, binnen de systematiek van de individuele rekening en
beslissingsmogelijkheden, een gedeelde verantwoordelijkheid mbt de saneringsplicht.

HidroGem (PIDPA)

Pidpa en de gemeente hebben, binnen de systematiek van de individuele rekening en
beslissingsmogelijkheden, een gedeelde verantwoordelijk mbt de saneringsplicht.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa neemt de volledige verantwoordelijjkheid voor de gemeentelijke saneringsplicht

HidroSan (PIDPA)

Pidpa en de gemeente hebben, binnen de systematiek van de individuele rekening en
beslissingsmoelijkheden, een gedeelde verantwoordelijkheid mbt de saneringsplicht.
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Infrax West

Infrax West neemt de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de toegetreden
gemeenten over.

InterAqua

Inter-Aqua neemt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gemeenten die
toetreden over.

Iveg

Iveg neemt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gemeenten die toetreden
over.

IWVA

IWVA is verantwoordelijk.

Rio-Act (De
Watergroep)

Gemeente

Riobra

Riobra

Rio-link (AWW)

De exploitant van het openbaar waterdistributienet (dit is AWW voor de gemeenten die
aangesloten zijn bij AWW voor drinkwater).

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

RioP neemt de verantwoordelijkheid van de gemeente over. Echter, RioP is een
inspanningsverbintenis waarbij ervan uitgegaan wordt dat de gemeente de nodige
bijkomende middelen voorziet, indien de rioleringsvergoedingen en bijdragen samen met
de toegekende subsidies niet zouden volstaan om aan de Europese doelstellingen te
voldoen.

VIVAQUA

Gemeente indien VIVAQUA geen eigenaar is van het net.
Vivaqua indien VIVAQUA eigenaar is van het net.

Wie is verantwoordelijk voor het halen van Europese doelstellingen (de samenwerkingsvorm of de
gemeente)?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Gemeente

Aquafin (RioTotaal)

Gemeente

Aquario (TMVW)

TMVW is verantwoordelijk.

HidrIBA (PIDPA)

Omdat de gemeente het beleid bepaalt (mbt tarieven, investeringsritme, …) is er een
gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en Pidpa voor het bereiken vna de
Europese doelstellingen.

HidroGem (PIDPA)

Omdat de HidroGem-gemeente het beleid bepaalt (mbt tarief saneringsbijdrage en
–vergoeding, investeringsritme,…) is er een gedeelde verantwoordelijkheid van de
gemeente en Pidpa voor het bereiken van de Europese doelstellingen.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa-HidroRio is verantwoordelijk. Dit is niet langer een zorg en verantwoordelijkheid voor
de gemeente.

HidroSan (PIDPA)

Omdat de HidroSan gemeente het beleid bepaalt (mbt tarief saneringsbijdrage en
vergoeding, investeringsritme, …) is er een gedeelde verantwoordelijkheid van de
gemeente en Pidpa voor het bereiken vna de Europese doelstellingen.

Infrax West

Infrax West neemt de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de toegetreden
gemeenten over.

InterAqua

Inter-Aqua neemt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gemeenten die
toetreden over.

Iveg

Iveg neemt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gemeenten die toetreden
over.

IWVA

IWVA is verantwoordelijk.

Rio-Act (De
Watergroep)

Gemeente
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Riobra

Riobra

Rio-link (AWW)

België, die op haar beurt de gewesten en evt. de gemeente kan aanspreken

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

RioP neemt de verantwoordelijkheid van de gemeente over. Echter, RioP is een
inspanningsverbintenis waarbij ervan uitgegaan wordt dat de gemeente de nodige
bijkomende middelen voorziet, indien de rioleringsvergoedingen en bijdragen samen met
de toegekende subsidies niet zouden volstaan om aan de Europese doelstellingen te
voldoen.

VIVAQUA

Gemeente indien VIVAQUA geen eigenaar is van het net.
Vivaqua indien VIVAQUA eigenaar is van het net.

Op welke manier wordt de infrastructuur gewaardeerd?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Niet van toepassing

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Op basis van een economische waardering van de verwachte cashflows.

HidrIBA (PIDPA)

Niet van toepassing.
�

HidroGem (PIDPA)

Er wordt uitgegaan van de boekwaarde van de rioleringsinfrastructuur, op vraag van de
gemeente kan -ter toetsing- een fysieke inventarisatie uitgevoerd worden.

HidroRio (PIDPA)

Initieel wordt uitgegaan van de boekwaarde van de rioleringsinfrastructuur, waarna ter
toetsing een fysieke inventarisatie gebeurt.
�
In een eerste fase is de (netto) boekwaarde de meest objectieve ‘referentiewaarde’ die zal
worden aangewend voor de bepaling van de cash-uitkering. Deze waarde wordt in eerste
fase ook gebruikt als verhoudingsterm om het gemeentelijke aandeel in de achtergestelde
leningen in te vullen.
In een tweede fase, na beschikbaarheid van de gegevens i.v.m. de inventarisatie en
voldoende zekere basisgegevens m.b.t. de toekomstige investeringen, wordt de
verhouding tussen de inbrengen van de deelnemers gecorrigeerd.

HidroSan (PIDPA)

Niet van toepassing

Infrax West

De actuele waarde van het stelsel wordt bepaald. Er wordt vertrokken van de huidige
nieuwwaarde, waarna rekening gehouden wordt met de leeftijd, hoe de buis functioneert
en de toestand (via inspectieputten). Deze waardebepaling wordt goedgekeurd door
bedrijfsrevisoren. In het specifiek geval dat de bewoners eigenaar zijn van de riolering
dienen deze eerst vergoed te worden door de gemeente vooraleer de gemeente kan
intreden. Het aanbod betreft een totaalpakket inzake riolering. Hiertoe behoren het
investeren, dagelijks beheren, creëren van synergie en ondersteunen in het integraal
waterbeleid. Er is voorzien in een cash uitbetaling van 25% van de totale waarde van het
stelsel. Bij de beslissing van de gemeenteraad wordt een voorschot van 50% van het
cashaandeel geraamd op basis van het inwonersaantal betaald. Na de definitieve
waardebepaling wordt dit verder aangevuld tot 25% cash. Overeenkomstig de statuten
wordt 25% van de huidige waarde van de installaties uitbetaald in cash, de
kapitaalsaandelen geven recht op een jaarlijks dividend.

InterAqua

De actuele waarde van het stelsel wordt bepaald. Er wordt vertrokken van de huidige
nieuwwaarde, waarna rekening gehouden wordt met de leeftijd, hoe de buis functioneert
en de toestand (via inspectieputten). Deze waardebepaling wordt goedgekeurd door
bedrijfsrevisoren. In het specifieke geval dat de bewoners eigenaar zijn van de riolering
dienen deze eerst vergoed te worden door de gemeente vooraleer de gemeente kan
intreden.
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Iveg

De actuele waarde van het stelsel wordt bepaald. Er wordt vertrokken van de huidige
nieuwwaarde, waarna rekening gehouden wordt met de leeftijd, hoe de buis functioneert
en de toestand (via inspectieputten). Deze waardebepaling wordt goedgekeurd door
bedrijfsrevisoren. In het specifiek geval dat de bewoners eigenaar zijn van de riolering
dienen deze eerst vergoed te worden door de gemeente vooraleer de gemeente kan
intreden.

IWVA

De door IWVA opgerichte materiële vaste activa worden geboekt tegen hun
aanschaffingswaarde of hun kostprijs (de factuurwaarde).

Rio-Act (De
Watergroep)

De infrastructuur blijft in eigendom van de gemeente en dus geen waardering door RioAct.

Riobra

Het gemeentelijk rioleringsnet wordt bij de inbreng gewaardeerd aan de laatst gekende
netto-boekwaarde. Na technische inventaris wordt een definitieve waarde bepaald.

Rio-link (AWW)

De door Rio-link nieuwe opgerichte rioleringen worden geactiveerd aan kostprijs. Bij
bedrijfsklaarheid worden zij afgeschreven à rato van 100% voor zover zij volledig kunnen
afgezet worden tegen de reeds ontvangen inkomsten die aan het project werden
toegewezen. M.a.w. principe van matching van kosten en opbrengsten & keuze voor
meest voorzichtige waardering.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Economische waardering van de ingebrachte infrastructuur.

VIVAQUA

Op basis van de commerciële waarde van het net.

Op welke infrastructuur heeft de samenwerking betrekking?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Gemeente-concessiegever bepaalt in bestek de infrastructuur die onderhevig is aan de
samenwerking.

Aquafin (RioTotaal)

Ene helft van de RioTotaal modules heeft betrekking op de uitbouw van het
rioleringsstelsel, de andere op het onderhoud en beheer ervan.

Aquario (TMVW)

Op alle installaties die gebruikt worden voor de zuiveringsactiviteit.

HidrIBA (PIDPA)

Enkel IBA’s

HidroGem (PIDPA)

De gemeentelijke saneringsinfrastructuur excl beken.

HidroRio (PIDPA)

De gemeentelijke saneringsinfrastructuur excl beken.

HidroSan (PIDPA)

De gemeentelijke saneringsinfrastructuur excl beken.
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Infrax West

Het aanbod betreft een totaalpakket inzake riolering. Hiertoe behoren het investeren,
dagelijks beheren, creëren van synergie en ondersteunen in het integraal waterbeleid. Het
dagelijks beheer van het rioolstelsel heeft betrekking op de hieronder vermelde
infrastructuur:
1. Openbare rioleringen voor de afvoer van het afvalwater (mogelijk gemengd met
afstromend regenwater). Indien een gescheiden stelsel aanwezig is (een apart stelsel voor
de afvoer van regen- en afvalwater), zowel de leidingen voor de afvoer van het afvalwater
als de infrastructuur (leidingen, retentie- en infiltratievoorzieningen …) voor de infiltratie
en/of de afvoer van regenwater. Beken, grachten en de afvoer van oppervlaktewater
vallen eveneens binnen de opdracht, evenals de aanleg en het onderhoud van grachten in
geval van een gescheiden stelsel.
2. Bijhorende inspectieputten (het onderhoud van de deksels en putranden valt eveneens
binnen de opdracht).
3. Bijhorende hydraulische structuren :
- overstorten
- terugslagkleppen
- wervelventielen
- afsluiters
- schuiven
- pompstations
- bergbezinkingsbekkens
- inlaatconstructies van riolen
4. Straatkolkaansluitingen.
5. Kleine waterzuiveringsinstallaties.

InterAqua

Het aanbod betreft een totaalpakket inzake riolering (: investeren, dagelijks beheren,
creëren van synergieën en ondersteunen in het integraal waterbeleid) van toepassing op
1. Openbare rioleringen voor de afvoer van het afvalwater (inclusief leidingen/installatie
voor hemelwater). Beken, grachten en de afvoer van oppervlaktewater vallen eveneens
binnen de opdracht, evenals de aanleg en het onderhoud van grachten in geval van een
gescheiden stelsel. 2. Bijhorende inspectieputten (het onderhoud van de deksels en
putranden valt eveneens binnen de opdracht). 3. Bijhorende hydraulische structuren : 
overstorten - terugslagkleppen - wervelventielen - afsluiters - schuiven - pompstations bergbezinkingsbekkens - inlaatconstructies van riolen. 4. Straatkolkaansluitingen. 5. Kleine
waterzuiveringsinstallaties.

Iveg

Het aanbod betreft een totaalpakket inzake riolering (: investeren, dagelijks beheren,
creëren van synergie en ondersteunen in het integraal waterbeleid) van toepassing op:
1. Openbare rioleringen voor de afvoer van het afvalwater (inclusief leidingen/installatie
voor hemelwater). Beken, grachten en de afvoer van oppervlaktewater vallen eveneens
binnen de opdracht, evenals de aanleg en het onderhoud van grachten in geval van een
gescheiden stelsel.
2. Bijhorende inspectieputten (het onderhoud van de deksels en putranden valt eveneens
binnen de opdracht).
3. Bijhorende hydraulische structuren :
- overstorten
- terugslagkleppen
- wervelventielen
- afsluiters
- schuiven
- pompstations
- bergbezinkingsbekkens
- inlaatconstructies van riolen.
4. Straatkolkaansluitingen.
5. Kleine waterzuiveringsinstallaties.

IWVA

De gemeentelijke saneringsinfrastructuur, inclusief de grachten. Op vraag van de
toetredende gemeente eveneens bekkens en beken.

Rio-Act (De
Watergroep)

De gemeentelijke saneringsinfrastructuur in de ruime zin van het woord. Dit wordt nader
bepaald in de overeenkomst.

Riobra

De gemeentelijke saneringsinfrastructuur (exclusief waterlopen, inclusief IBA's)

Rio-link (AWW)

De gemeentelijke saneringsinfrastructuur: rioleringen, baangrachten, pompstations,
huisaansluitingen, bekkens en kolken.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

De samenwerking heeft betrekking op de totaliteit van het rioleringsstelsel: gravitair
rioleringsnet, IBA's, drukrioleringen,..
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VIVAQUA

De volledige gemeentelijke saneringsinfrastructuur: Zowel de infrastructuur (leidingen,
inspectieputten, hydraulische structuren,overstorten, pompstations, bekkens,...) voor de
afvoer van afvalwater als de infrastructuur (grachten, bekkens,...) voor de afvoer en
infiltratie van regenwater. Eveneens de huisaansluitingen tot aan de rooilijn en de
straatkolken.

Voorziet de samenwerkingsvorm in de betaling van een vergoeding aan de gemeente en zo ja hoe
wordt deze vergoeding bepaald?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Nee, de gemeenten krijgen geen vergoeding van Aquafin voor de inbreng van het
gebruiksrecht op hun rioleringen.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Er is een vergoeding in cash: een éénmalige vergoeding van 9 % van de economische
waarde van het ingebrachte gebruiksrecht. Er is een vergoeding in aandelen: na aftrek van
de vergoeding in cash, wordt de inbreng vergoed door het toekennen van minstens 1 Z
aandeel. De vergoeding in cash wordt gefinancierd zonder waarborg van de gemeenten en
is ESR-neutraal. De uitbetaling gebeurt in een aantal jaarschijven. Per legislatuur kan ook
gekozen worden voor een gekapitaliseerde uitbetaling.
Bij de inbreng van de bijkomende eigendomsrechten van de bestaande infrastructuur
wordt voorzien in een additionele cashvergoeding voor de gemeenten.
�
Resultaatverwerking: het batig saldo wordt op voorstel van de Raad van Bestuur en door
beslissing van de algemene vergadering:
- overgedragen naar het volgend boekjaar of
�
- geboekt als beschikbare reserve of
�
- uitgekeerd onder de vorm van een dividend aan de Z-aandeelhouders.
�

HidrIBA (PIDPA)

Er wordt geen vergoeding betaald aan de gemeenten. De deelnemers aan HidrIBA
schrijven in op één E-aandeel.

HidroGem (PIDPA)

Voor de inbreng van het rioleringsnet ontvangt de gemeente een vergoeding
samengesteld uit:
1/ Dividend op kapitaalinschrijving: de gemeente krijgt bij toetreding tot Pidpa/HidroGem
dividendgerechtigde kapitaalaandelen (D aandelen). Deze aandelen geven recht op een
jaarlijks dividend.
2/ Cash betaling: de HidroGem-gemeente bepaalt het cash aandeel (0-25% van
boekwaarde op toetredingsdatum). 3/ Achtergestelde lening (75-100% van de
boekwaarde). De achtergestelde lening wordt berekend op basis van de gecorrigeerde
boekwaarde op toetredingsdatum. De achtergestelde lening geeft recht op een rente. De
HidroGem-gemeente bepaalt zelf of er al/niet een rent e wordt uitgekeerd.

HidroRio (PIDPA)

Voor de inbreng van het rioleringsnet ontvangt de gemeente een vergoeding
samengesteld uit:
1/ Dividend op kapitaalinschrijving: de gemeente krijgt bij toetreding tot Pidpa-¬HidroRio
dividendgerechtigde kapitaalaandelen (B-aandelen). Deze aandelen geven recht op een
jaarlijks dividend.
2/ Cash betaling (25% van de boekwaarde 2004). De eerste cash betaling bij toetreding
bedraagt 15% van de boekwaarde , de tweede cash betaling bedraagt 10% van de
boekwaarde per 31 december 2004 van de gemeente.
3/ Achtergestelde lening (75% van de boekwaarde) De achtergestelde lening wordt
�
berekend op basis van de
gecorrigeerde boekwaarde op toetredingsdatum De achtergestelde lening geeft recht op
�
renteopbrengsten, de uitkering van deze rente is afhankelijk van het resultaat van het
boekjaar van Pidpa/HidroRio.

HidroSan (PIDPA)

Er wordt geen vergoeding betaald aan de HidroSan gemeenten. De deelnemers aan HidroSan schrijven in op één C-aandeel ter waarde van 2,50 EUR.

Infrax West

Er is voorzien in een cash uitbetaling van 25% van de totale waarde van het stelsel. Bij de
beslissing van de gemeenteraad wordt een voorschot van 50% van het cashaandeel
geraamd op basis van het inwonersaantal betaald. Na de definitieve waardebepaling wordt
dit verder aangevuld tot 25% cash. Overeenkomstig de statuten wordt 25% van de huidige
waarde van de installaties uitbetaald in cash, de kapitaalsaandelen geven recht op een
jaarlijks dividend. De resterende 75% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en
winstaandelen).
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InterAqua

Er is voorzien in een cash uitbetaling van 20% van de totale waarde van het stelsel. Bij de
beslissing van de gemeenteraad wordt een voorschot van 15 % van de geraamde waarde
betaald. Na de definitieve waardebepaling wordt dit verder aangevuld tot 20% cash. De
resterende 80% wordt vergoed in aandelen (kapitaal- en winstaandelen). De
kapitaalsaandelen geven recht op een jaarlijks dividend.

Iveg

Er is voorzien in een cash uitbetaling van 25% van de totale waarde van het stelsel. Op
basis van een financieel model beslist de gemeente of ze al dan niet van deze
mogelijkheid gebruik wil maken. Bij de beslissing van de gemeenteraad wordt een
voorschot van 25% van de in de gemeenteboekhouding ingeschreven inventariswaarde
betaald. Na de definitieve waardebepaling wordt dit verder aangevuld tot 25% cash. De
inventariswaarde vormt de ondergrens. De resterende 75% wordt vergoed in aandelen
(kapitaal- en winstaandelen). De kapitaalsaandelen geven recht op een jaarlijks dividend
voor zover er een batig saldo is. De gemeente beslist hierover (reserveren of dividend).

IWVA

Voor de ter beschikkingstelling van de infrastructuur betaalt IWVA aan de gemeente een
gebruiksvergoeding. Dit wordt bepaald op 2 verschillende manieren. Enerzijds als zijnde
het verschil tussen het totaal van de in een bepaalde periode gefactureerde bijdragen en
vergoedingen, verminderd met de periodieke saneringsuitgaven voor aflossing en
vergoeding van andere financieringsbronnen en operationele kosten en dit voor het
aflossen van door de gemeente vroeger aangegane leningen voor rioleringswerken.
Anderzijds is het ook mogelijk dat de IWVA aan de gemeente een jaarlijkse
gebruiksvergoeding van 9 percent van de gefactureerde bijdragen en vergoedingen
betaalt. Als vergoeding van het gebruiksrecht worden daarnaast ook winstbewijzen
toegekend. De voorwaarden en de wijze van toekenning van deze winstbewijzen wordt
door de algemene vergadering bepaald, op voorstel van de raad van bestuur.

Rio-Act (De
Watergroep)

Neen

Riobra

Gemeenten doen inbreng van activa en krijgen hiervoor een vergoeding in aandelen RB
(85%) en aandelen RI (15%). De waarde van de inbreng wordt initieel bepaald op basis
van de laatst gekende netto boekwaarde, nadien wordt dit gecorrigeerd aan de hand van
de technische inventarisatie tot een definitieve waardering. RI aandelen vormen het
investeringsfonds voor de gemeente dat binnen bepaalde grenzen kan worden aangewend
voor rioleringsgerelateerde investeringen (oa. Subsidies voor scheidingswerken op privé
domein). Bij te verdelen winst kan, na afhouding van de wettelijke reserve, een
'investeringsdividend' worden toegevoegd aan het investeringsfonds per gemeente (obv
aandelen RB), nadien volgen eventuele gewone dinvidenduitkeringen op basis van de
aandelen RB.

Rio-link (AWW)

� bepaalde gevallen een vergoeding voor het gebruiksrecht, overeen te komen met de
In
gemeente.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

De gemeente ontvangt een vergoeding voor de overdracht, bepaald op basis van de
economische waarde van de in de overdracht begrepen gemeentelijke rioleringsinstallaties.
Deze vergoeding bevat twee gedeelten:
�
a) Een cash gedeelte tot maximaal 25% van de economische waarde van het
rioleringsstelsel. Bij toetreding tot RioP wordt een eerste uitbetaling van 15% van de
economische waarde uitgevoerd, na definitieve inventarisatie en in functie van gemiddelde
ouderdom en rioleringsgraad van het stelsel wordt een saldo cash uitbetaling tot maximaal
10% van de economische waarde uitgevoerd.
B) Aandelen. Bij toetreding tot RioP wordt 75% van de economische waarde in aandelen
vergoed. Na de uitbetaling van het cash saldo (zie hiervoor) wordt het resterende saldo
van de economische waarde in bijkomende aandelen vergoed.

VIVAQUA

Voor de gemeenten Drogenbos, Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem werd de
infrastructuur overgekocht tegen een 100% contante betaling. Voor Zaventem werd een
eenmalige (gebruiks-)vergoeding toegekend plus vervolgens jaarlijkse bedragen.

Voorziet de samenwerkingsvorm in een vertegenwoordiging van de gemeente en zo ja hoe is deze
vertegenwoordiging gestructureerd?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Naast de reguliere overlegplatformen bepaald in concessieovereenkomst organiseert
Aquafin bijkomend regelmatig overleg tussen alle gemeenten (op vlak van beleid,
financiën en technisch) die een concessieovereenkomst hebben afgesloten.

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing
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Aquario (TMVW)

�
Z-aandelen
geven recht op rechtstreekse vertegenwoordiger(s) in een directiecomité met
reële beslissingsbevoegdheid over o.a. investeringen in zuiveringsinstallaties,
onderhoudswerken aan zuiveringsinstallaties, aanbestedingen,… Er is een adviserende
beslissingsbevoegdheid over o.a. tarieven, reglementen, financieringsbeleid,…
Er is een rechtstreekse vertegenwoordiging in de algemene vergadering.
�
De vennoten worden ook uitgenodigd te zetelen in het Technisch AdviesComité waardoor
�
de lokale administratie bij het
beleidsvoorbereidend werk kan betrokken worden
�

HidrIBA (PIDPA)

Er is regelmatig individueel overleg met de gemeenten.

HidroGem (PIDPA)

Er is regelmatig individueel overleg met de gemeenten.

HidroRio (PIDPA)

-�Op periodieke tijdstippen vergadert het adviescomité B rioleringen, waarin het
rioleringsbeleid wordt besproken en voorbereid
met alle deelnemende HidroRio-gemeenten. Elke gemeente heeft 2 afgevaardigden in het
�
adviescomité B.
- Het Directiecomité: 11 leden, waarvan een aantal vertegenwoordigers van de HidroRio
�
gemeenten.
- Raad van Bestuur: elke gemeente heeft een vertegenwoordiger.
�
- Ook is er op regelmatige basis overleg over exploitatie en investeringen met de
�
individuele HidroRio-gemeenten.
- Algemene vergadering: elke gemeente beschikt over 1 afgevaardigde.
�

HidroSan (PIDPA)

Er is regelmatig individueel overleg met de gemeenten.

Infrax West

De gemeente is vennoot in Infrax West en krijgt inspraak via de wettelijke bepalingen in
het van toepassing zijnde decreet intergemeentelijke samenwerking. Concreet is er
rechtstreekse vertegenwoordiging in de bestuursorganen en het College van Deskundigen
van Infrax West. Het College van Deskundigen neemt in principe zelf geen beslissingen.

InterAqua

De gemeente vennoot krijgt inspraak conform het decreet intergemeentelijke
samenwerking. Concreet is er rechtstreekse vertegenwoordiging in de bestuursorganen en
het College van Deskundigen van Inter-Aqua. Dit college is een informeel forum van
ambtenaren dat gemiddeld 3 keer per jaar samenkomt. Per gemeente worden door het
CBS 2 vertegenwoordigers (technisch en/of administratief) afgevaardigd. Het is een forum
waar voorafgaandelijk aan beslissingen van het bestuurscomité of de Raad van Bestuur
technische en financiële onderwerpen besproken worden. Het College van Deskundigen
neemt in principe zelf geen beslissingen.

Iveg

De gemeente vennoot krijgt inspraak conform het decreet intergemeentelijke
samenwerking. Concreet is er rechtstreekse vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur
en het Adviescomité Rioleringen van IVEG. Het Adviescomité Riolering is een statutair
orgaan en is een forum waar beslissingen van de Raad van Bestuur voorbereid worden.
Het Adviescomité Riolering heeft een louter adviserende functie.

IWVA

Raad van Bestuur:
Elke gemeente heeft recht op één vertegenwoordiger in de raad van bestuur. De
gemeente draagt hiervoor een kandidaat naar voor die lid is van de gemeenteraad, de
districtsraad of van het college van burgemeester en schepenen. Een niet-lid kan als
kandidaat naar voor gedragen worden indien zijn deskundigheid met betrekking tot de
statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is. De raad kiest onder zijn leden
een voorzitter of een ondervoorzitter. Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn
stemgerechtigde leden aanwezig is of via volmacht vertegenwoordigd is.
Algemene vergadering:
Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenten. Het aantal
afgevaardigden wordt bepaald aan de hand van twee voor alle gemeenten geldende
criteria, het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.

Rio-Act (De
Watergroep)

Niet van toepassing
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Riobra

Het aantal vertegenwoordigers dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de
algemene vergadering wordt bepaald door 2 criteria: de bevolkingscijfers en
kapitaalinbreng. De leden van de algemene vergadering benoemen de leden van Raad
van Bestuur op voordracht van de gemeente. Voor de Raad van bestuur kan elke
gemeente één kandidaat-bestuurder voordragen per aangesneden schijf van 30.000
inwoners en dit met een maximum van twee. Mogelijkheid tot regionale adviescomités,
geen formele technische werkgroepen.

Rio-link (AWW)

Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van AWW, die optreedt als
algemene vergadering.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Rio-P heeft eigen beheersorganen met een Provinciaal Comité en een uitvoerend Bureau
losstaand van de drinkwaterstructuur, alsook een Technisch Comité. In het Provinciaal
Comité en in het uitvoerend Bureau zetelt één politiek afgevaardigd vertegenwoordiger per
gemeente-vennoot. In het Technisch Comité zetelen per vennoot twee vertegenwoordigers
die geen politiek mandataris zijn, en bij voorkeur technisch (hoofd technische dienst) en
financieel-administratief (financieel beheerder, secretaris) deskundig zijn.

VIVAQUA

Er is wel een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Deze vertegenwoordiging heeft
betrekking op de riolerings- en drinkwateractiviteit.

Vindt er binnen de samenwerkingsvorm een solidarisering van de kosten plaats?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Geen solidarisering

Aquafin (RioTotaal)

Niet van toepassing

Aquario (TMVW)

Er is sprake van een begrensde solidarisering. TMVW werkt per vennoot met een
financieel plan en exploitatie- en investeringsbudgetten. Indien deze budgetten
ontoereikend zijn kan er extra financiering gegeven worden via de zogenaamde Riofin
budgetten. Deze Riofin-budgetten worden terugbetaald via jaarlijkse annuïteiten.
De kosten m.b.t. klantenbeheer, algemeen beheer alsmede de financieringslasten voor de
projecten van de investeringsbudgetten zijn gesolidariseerd.

HidrIBA (PIDPA)

Geen solidarisering, er wordt een individuele rekening per gemeente bijgehouden.

HidroGem (PIDPA)

Geen solidarisering, er wordt een individuele rekening per gemeente bijgehouden.

HidroRio (PIDPA)

Er is solidarisering van opbrengsten en kosten tussen de HidroRio-gemeenten.

HidroSan (PIDPA)

Geen solidarisering, er wordt een individuele rekening per HidroSan gemeente
bijgehouden.

Infrax West

Volledige solidarisering. Alle kosten worden gesolidariseerd (zowel op het niveau van de
investeringen, onderhoud,…). Er worden geen afrekeningen gemaakt tussen de
gemeenten. Er is enkel een totaalbeeld voorhanden.

InterAqua

Volledige solidarisering. Alle kosten worden gesolidariseerd (zowel op het niveau van de
investeringen, onderhoud,…). Er worden geen afrekeningen gemaakt tussen de
gemeenten. Er is enkel een totaalbeeld voorhanden.

Iveg

Geen solidarisering, elke toegetreden gemeente beschikt over een individuele rekening.

IWVA

Begrensde solidarisering: De Raad van Bestuur besliste op 15/12/2006 in punt 5 om de
kosten die direct aan de sanering
toewijsbaar zijn, doch slechts indirect zijn t.a.v. de resp. deelnemers, te verdelen over de 3
deelnemers met een
omslagsleutel die bepaald wordt als zijnde het geloosde volume water op het resp.
grondgebied.

Rio-Act (De
Watergroep)

Er is geen solidarisering.

Riobra

Volledige solidarisering. Er worden geen rekeningen per gemeente bijgehouden.
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Rio-link (AWW)

Neen, er wordt een individuele rekening per gemeente bijgehouden (cash in = cash out
model).

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Geen solidarisering, de Rio-P-dienst voorziet voor elke vennoot een individuele rekening
die niet beïnvloed wordt door de situatie van andere gemeenten. Alle geïnde
saneringsbijdragen vormen de inkomsten voor deze individuele rekening, samen met
rioleringssubsidies. Hiermee worden de algemene kosten voor exploitatie en de
investeringskosten, alsook het aandeel in de algemene kosten van de De watergroep
verrekend.

VIVAQUA

Geen solidarisering. Voor elke gemeente wordt een rekening geopend
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Vergoeding diensten
Hoe wordt de vergoeding voor 'externe' kosten (onderaannemers) bepaald?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

De facturen van de onderaannemers worden rechtstreeks aan Aquafin gericht en door
Aquafin betaald. Zij worden verwerkt in de maandelijkse factuur van Aquafin aan de
gemeente-concessiegever. Een toeslag van maximum 2% kan worden aangerekend.

Aquafin (RioTotaal)

De facturen van de onderaannemers worden rechtstreeks door de gemeente betaald.

Aquario (TMVW)

De vergoeding wordt bepaald door toepassing van de wetgeving op overheidsopdrachten.
Er wordt geen forfaitair kostenpercentage op de facturen van de onderaannemers
aangerekend.

HidrIBA (PIDPA)

Externe kosten worden zonder enige toeslag doorgerekend aan de gemeente.

HidroGem (PIDPA)

Externe kosten worden zonder enige toeslag doorgerekend aan de gemeente.

HidroRio (PIDPA)

Externe kosten (van aannemers) worden zonder toeslag doorgerekend aan de HidroRio
groep.

HidroSan (PIDPA)

Externe kosten worden zonder enige toeslag doorgerekend aan de gemeente.

Infrax West

Na marktbevraging overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Er worden geen
bijkomende kosten aangerekend; de kosten worden 1 op 1 doorgerekend. aan Infrax West

InterAqua

Na marktbevraging overeenkomstig overheidsopdrachten. Bovenop investeringskosten
wordt additioneel 7,5% administratieve kost en 10% personeelskost gerekend.

Iveg

Na marktbevraging overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Er worden geen
bijkomende kosten aangerekend; de kosten worden 1 op 1 doorgerekend.

IWVA

Wordt verrekend aan kostprijs (loonkost/materiaalkost).

Rio-Act (De
Watergroep)

Prestatie of leveringen van externen worden in regie doorgefactureerd.

Riobra

Niet relevant (geen kosten voor gemeenten), er wordt geen vergoeding gevraagd aan de
gemeenten. De globale kosten binnen Riobra gebied worden toegedekt door de globale
inkomsten verkregen binnen Riobra gebied (gesteund op financieel plan waarbij gestreefd
wordt naar een boekhoudkundig nulresultaat).

Rio-link (AWW)

De externe kosten worden aan kostprijs verwerkt.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Selectie gebeurt via openbare aanbesteding en de kosten worden doorgerekend.

VIVAQUA

Voor de algemene en de administratieve kosten gerelateerd aan projecten waarop
Vivaqua toezicht uitoefent wordt er 15% gerekend op de facturen van de onderaannemers.
Op de kosten van projecten waarop Vivaqua geen toezicht uitoefent, wordt geen
percentage gerekend.

Hoe wordt de vergoeding voor 'interne' kosten (via eigen personeel) bepaald?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Interne prestaties aan reëel gepresteerde uren x uurtarief (offerte). Er wordt gewerkt
volgens het open-boek principe zodat de gemeente de financiële stromen ten allen tijde
kan inzien.

Aquafin (RioTotaal)

Voor iedere module werd een eenheidstarief bepaald. Hetzij een prijs per uur of een prijs
per studie of een prijs per pompstation, afhankelijk van op welke module een beroep werd
gedaan.
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Aquario (TMVW)

Prestaties door eigen personeel worden aan kostprijs aangerekend. Voor de opslag- en
handlingskosten van materialen wordt een toeslag van 23% aangerekend indien deze
materialen worden aangekocht door TMVW (in praktijk weinig of niet toegepast vermits
materialen meestal rechtstreeks door de onderaannemers worden aangekocht).

HidrIBA (PIDPA)

Alle prestaties van Pidpa medewerkers en de inzet van Pidpa middelen worden
toegerekend volgens vastgelegde tarieven.

HidroGem (PIDPA)

Alle prestaties van Pidpa medewerkers en de inzet van Pidpa middelen worden
toegerekend volgens vastgelegde tarieven.

HidroRio (PIDPA)

Pidpa medewerkers melden gepresteerde uren voor hun werkzaamheden gedetailleerd
terug (per gemeente, per project, order of activiteit). Op die wijze kunnen kosten juist
toegewezen worden.

HidroSan (PIDPA)

Alle prestaties van Pidpa medewerkers en de inzet van Pidpa middelen worden
toegerekend volgens vastgelegde tarieven.

Infrax West

Tegen kostprijs (loonkost/materiaalkost) ten laste van de individuele rekening van de
toegetreden gemeente (geen solidarisering)

InterAqua

Tegen kostprijs (loonkost/materiaalkost). Komen ten laste van de kosten van het volledige
werkingsgebied (solidarisering) van Inter-Aqua.

Iveg

Tegen kostprijs (loonkost/materiaalkost). Deze worden ten laste gelegd van de individuele
rekening van de toegetreden gemeente (geen solidarisering).

IWVA

Wordt verrekend aan kostprijs (de loonkost van de werknemers van de IWVA en de
materiaalkost).

Rio-Act (De
Watergroep)

Voor prestaties van personeel van de partners worden de reëel gepresteerde uren door
gefactureerd op basis van vier uurtarieven (ondersteunend, ondersteunend senior, junior
en senior).

Riobra

Niet relevant (geen kosten voor gemeenten), er wordt geen vergoeding gevraagd aan de
gemeenten. De globale kosten binnen Riobra gebied (waaronder de interne kosten)
worden toegedekt door de globale inkomsten verkregen binnen Riobra gebied (gesteund
op financieel plan waarbij gestreefd wordt naar een boekhoudkundig nulresultaat).

Rio-link (AWW)

Het activity based costing principe wordt toegepast. Hierdoor worden de interne prestaties
doorgerekend aan een commercieel uurtarief (obv llonkost, een deel overheadkost en
materiaal kost) obv gepresteerde uren en worden de totale kosten van bepaalde
activiteiten (administratie, klantencontact) obv een acitiviteitssleutel doorgerekend.

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Directe kostenaarrekening van de geleverde prestaties op de desbetreffende vennoot.

VIVAQUA

De kosten voor regie en exploitatie worden per gemeente doorgerekend a rato van de
kostprijs (de loonkost van de arbeiders en de materiaalkost). Voor eventuele magazijn- en
transportkosten wordt een vaste kost gerekend.

Hoe wordt de vergoeding voor overhead (werkingskosten) bepaald?
Aquafin (Concessie
van openbare dienst)

Deze kost voor overhead zit vervat in het uurtarief bepaald in de offerte.

Aquafin (RioTotaal)

Deze kost voor overhead zit vervat in het uurtarief bepaald in de offerte.

Aquario (TMVW)

TMVW legt 4% kosten klantenbeheer en 4% kosten algemeen beheer ten laste van de
analytische rekening van haar �
zuiveringsvennoten voor de gerealiseerde prestaties in dit
verband.

HidrIBA (PIDPA)

Op de gepresteerde uren en materialen wordt een beperkte overheadkost aangerekend.

HidroGem (PIDPA)

Op de gepresteerde uren en materialen wordt een beperkte overheadkost aangerekend.
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HidroRio (PIDPA)

Overheadkosten worden met verdeelsleutels toegewezen aan de verschillende diensten
van Pidpa.

HidroSan (PIDPA)

Op de gepresteerde uren en materialen wordt een beperkte overheadkost aangerekend.

Infrax West

Tegen kostprijs, deze worden door Infrax versleuteld over de drie intergemeentelijke
samenwerkingsvormen. Komen ten laste van de kosten van het volledige werkingsgebied
(solidarisering) van Infrax West.

InterAqua

Tegen kostprijs, deze worden door Infrax versleuteld over de drie intergemeentelijke
samenwerkingsvormen. Komen ten laste van de kosten van het volledige werkingsgebied
(solidarisering) van Inter-Aqua.

Iveg

Tegen kostprijs, deze worden door Infrax versleuteld over de drie intergemeentelijke
samenwerkingsvormen. De kosten worden opgesplitst per toegetreden gemeente.

IWVA

In principe worden enkel de aan de saneringsactiviteit direct toewijsbare marginale kosten
doorgerekend aan kostprijs.

Rio-Act (De
Watergroep)

Er zijn geen overhead kosten, deze zijn in het gehanteerde uurtarief inbegrepen.

Riobra

Niet relevant (geen kosten voor gemeenten), er wordt geen vergoeding gevraagd aan de
gemeenten. De globale kosten binnen Riobra gebied (waaronder de overhead) worden
toegedekt door de globale inkomsten verkregen binnen Riobra gebied (gesteund op
financieel plan waarbij gestreefd wordt naar een boekhoudkundig nulresultaat).

Rio-link (AWW)

De overhead wordt toegewezen volgens ABC-principes.
�

Rio-P-dienst (De
Watergroep)

Directe kostenaarrekening van de geleverde prestaties op de desbetreffende vennoot.

VIVAQUA

Indirecte kosten worden gerekend aan 8 euro per woongelegenheid. Dit is het tarief van
2006 die jaarlijks geïndexeerd wordt.
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