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Belangrijkste mijlpalen 
wetgeving 
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• M.b.t. Ruimtelijke ordening: 
• 1962: Wetgeving op de stedenbouw 
• 1970: Goedkeuring gewestplannen 

• M.b.t. het Rioleringsbeleid: 
• jaren 70: Algemene Rioleringsplannen (ARP’s) 
• jaren 80: Totaal Rioleringsplannen (TRP’s) 
• ± 2010: Zoneringsplannen (ZP’s) 
•  2015: Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen 

(GUP’s) 



Aansturing rioleringsuitbouw 

 
• jaren 70: Projectsubsidiëring infrastructuur-

werken 
• jaren 80: Investeringsfonds 
• 1993: Besluit aanvullende gewestbijdrage 
• 1996: Rio besluit 

(aanpassingen 1999, 2002, 2005, 2006, 2008 
en 2011) 

• 2005: Gemeentelijke saneringsbijdrage 
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Belangrijkste vernieuwingen 

 
• Beoordeling voorontwerpdossier binnen 

AC 
• Kwaliteitsborging/controle tijdens volledig 

doorlooptraject 
• Vastlegging = plafondbedrag = 1 dossier 
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Belangrijkste concept-
wijzigingen 

 
• Gedeeltelijk gescheiden stelsel 
• Volledig gescheiden stelsel (2 DWA-

systeem) 
• Optimale afkoppeling 
• Infiltratie en buffering 
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Programma 
• 10.00u:  Verwelkoming en inleiding –  

 Dirk Waegeman, algemeen directeur VMM 
• 10.10u: Evolutie voorziene en bestede middelen  – 

 Anne-Sophie Van Eyck, VMM 
• 10.30u:  Doorlooptijd projecten: theorie versus 

 praktijk – Sara Soentjens, VMM 
• 10.50u:  Dossiergewijze vertaling integraal  waterbeleid 

 – Veerle D’Haene, VMM 
• 11.10u: Kwaliteitscontrole dossiers  –  

 Rebecca  Callebaut, VMM 
• 11.30u: Belangrijkste conclusies en verwachtingen -                                  

 Ingeborg Barrez, VMM 
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Evolutie voorziene en 
bestede middelen 

 
Anne-Sophie Van Eyck 
Medewerker Team GIP 
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Evolutie voorziene en bestede middelen 

• Evolutie subsidieprogramma’s 
• Evolutie opgedragen programma’s 
• Evolutie kostprijs 
• Evolutie IBA’s 

• Evolutie kredieten 
• Vastleggingskrediet 
• Gemiddelde subsidie 
• Vereffeningskrediet 

• Prefinancieringsmogelijkheid 
• Afwijking vastgelegde subsidie 
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Evolutie opgedragen programma’s 
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 Evolutie kostprijs 



Evolutie IBA’s 
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Evolutie vastleggingskrediet 
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Evolutie gemiddelde subsidie 
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Evolutie vereffeningskrediet 
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Prefinancieringsmogelijkheid 
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Afwijking vastgelegde subsidie 
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Doorlooptijd projecten: 
theorie versus praktijk  

Sara Soentjens 
Medewerker Team GIP 
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Doorlooptijd projecten: theorie vs. praktijk 

• Doorlooptijd vastlegging 
• Theorie 
• Goedkeuring voorontwerpdossiers 
• Stopgezette dossiers 
 

• Doorlooptijd uitbetaling 
•   Theorie 
•   Uitbetaling dossiers 
•   Versnellen procedure 
•   Uitstel indiening eindafrekening 

 



Doorlooptijd 
vastlegging: 
theorie 
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Doorlooptijd vastlegging: goedkeuring 
voorontwerpdossiers 



Doorlooptijd vastlegging: goedkeuring 
voorontwerpdossiers 
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Doorlooptijd vastlegging: stopgezette 
dossiers 
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Doorlooptijd 
uitbetaling: 
theorie 
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Doorlooptijd uitbetaling: uitbetaling 
dossiers 
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Doorlooptijd uitbetaling: uitbetaling 
dossiers 
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Doorlooptijd 
uitbetaling: 
Versnellen 
procedure 
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Doorlooptijd uitbetaling: versnellen 
procedure 

• Voorwaarden voor afwijking op artikel 20 
• het project valt niet onder de procedure van het 

subsidiebesluit van 1996 of 1999;  
• het voorontwerp werd minstens technisch goedgekeurd 

binnen de AC;  
• de werken zijn nog niet toegewezen aan de aannemer;  
• de noodzaak van een versnelde uitvoering dient 

aangetoond te worden; 
• de verdere procedure van het subsidiebesluit (bv. 

indiening ontwerp) moet doorlopen worden; 



Doorlooptijd uitbetaling: versnellen 
procedure 
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870 
afwijkingen
op art. 20 

 

610 
data bekend 

440 
afwijking 
gebruikt 

170 
afwijking niet 

gebruikt 

260 
data 

onbekend 



Doorlooptijd uitbetaling: uitstel 
indienen eindafrekening 
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Doorlooptijd uitbetaling: uitstel 
indienen eindafrekening 
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Reden verlenen uitstel  Mate van voorkomen 

Vertraging in uitvoering 50% 

Wachten op andere 
instanties 

24% 

Eindafrekeningsdossier nog 
te vervolledigen 

13% 

Reden niet gespecifieerd 5% 

Regularisatie te laat 
indienen 

4% 

Conceptwijziging 2% 

Budgettering 2% 



Dossiergewijze vertaling 
integraal waterbeleid  

Veerle D’Haene 
Medewerker Team GIP 
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Dossiergewijze vertaling integraal 
waterbeleid 

• Aard van de projecten 
• Rendement van de projecten 
• Wijze van hemelwaterafvoer 
• Evolutie van het type stelsel 
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Aard van de projecten: analyse 2012 
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Verdeling volgens aantal projecten 

Verdeling volgens aangesloten IE Verdeling volgens tracélengte 
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Aard van de projecten: evolutie 



Rendement van de projecten 
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Evolutie rioleringskost  
per meter 

Evolutie rioleringskost  
per IE 
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Wijze van RWA-afvoer: 
bestemming van de RWA 
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Wijze van RWA-afvoer  
binnen het project zelf 
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Evolutie van het type stelsel 
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Evolutie van het type stelsel 
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Kwaliteitscontrole & 
prognose naar de toekomst  

Rebecca Callebaut 
Teamverantwoordelijke team GIP 



Kwaliteitscontrole & prognose naar de 
toekomst 

• Kwaliteitscontrole 
• Beoordeling aanvragen 
• Beoordeling voorontwerpdossiers 
• Beoordeling eindafrekeningsdossiers 
• Beoordeling op basis van terreincontrole 

 
• Prognose naar de toekomst 

• Prognose vastleggingskredieten 
• Prognose vereffeningskredieten 

 
45 



46 
46 



Beoordeling aanvragen 
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• Creëren nieuw lozingspunt 
• Onvoldoende gegevens 
• Niet subsidiegerechtigd 
• Aanvraag te herzien :  

• Herafbakening 
• Toevoeging aan andere of opsplitsing in deelprojecten 

• Afstemming op andere instanties 
• Oplossen wateroverlast 
• Geen openbaar karakter 
• Niet afgestemd op ZP of GUP 
• OP- of LP-project 
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Beoordeling voorontwerpdossiers 
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Beoordeling eindafrekeningsdossiers 
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Beoordeling op basis van terreincontrole 
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Prognose vastleggingskredieten 
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Prognose vereffeningskredieten 
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Belangrijkste conclusies en 
verwachtingen 

Ingeborg Barrez 
Diensthoofd Uitbouw 

Saneringsinfrastructuur 



conclusies 

• Daling lozingspunten 
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Resultaat 
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Doorlooptijden - conclusies 
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Doorlooptijden - voorstellen 

• Doorlooptijden – mogelijke oplossingen: 
• Invoeren termijn voor herindiening 

voorontwerp 
• Termijn voor indienen eindafrekening 

verhogen naar 4 jaar 
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Budget - Conclusies 
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Budget - voorstellen 

• Budget 
• Afstemming subsidiepercentage op 

wetgeving 
• Geen 100 % 
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Conclusies - kwaliteitsborging 
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Kwaliteitsborging - voorstellen 

• Kwaliteitsborging: 
• Termijn voor indienen voorontwerp: 1 jaar 
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Conclusies - samenvatting 

• Samenvatting 
• Administratieve vereenvoudiging 
• Termijn voor indienen voorontwerp: 1 jaar 
• Invoeren termijn voor herindiening 

voorontwerp 
• Termijn voor indienen eindafrekening 

verhogen naar 4 jaar 
• Afstemming subsidiepercentage op 

wetgeving 
• Geen 100 % 
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Toekomst 

• Grondige herziening?  
JA 

 
Basisprincipes 

• Projectenkorf 
• Vastlegging in een latere fase 

 

MAAR 
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• Krachtlijnen 
• Controle van code van goede praktijk op dossierbasis 

(minimaal voorontwerp en as-builtdossier) 
• Afstemming tussen GIP en OP  
• Afstemming op de KRLW 
• Optimalisatie van riolering is subsidieerbaar 

 

• Randvoorwaarden 
• Tariefregulering 
• Hervorming van de vennootschapsbelasting 
• BBC 
• AWIS 2.0 
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