
Riolerings-
beleid in je 
gemeente
Ecologisch en financieel gezond?



Mijn gemeente: een globaal overzicht
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Voorzien van riolering
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Buitengebied
Geen riolering, vervuilde 
waterlopen



Rioolinventaris (AWIS)

Waar is er riolerings-
infrastructuur aanwezig?
Waar zijn er rioleringsbuizen, 
uitlaten, overstorten, 
pompen,… gelegen?
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Uitbouw rioleringsinfrastructuur
Zoneringsplan & Gebiedsdekkend uitvoeringsplan

Zoneringsplan
Is er riolering aanwezig of 
wordt deze voorzien? 
Dient afvalwater individueel 
gezuiverd te worden?
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Gebiedsdekkend
uitvoeringsplan
Welke rioleringsprojecten 
moeten nog uitgevoerd 
worden? Door wie en wat is 
hun prioriteit?

Vragen? aelt.zonering@vmm.be



Bovengemeentelijke ruggengraat

Transport & zuivering van 
rioleringswater
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Uitbouw van gemeentelijke 
(subsidie)infrastructuur 

Gemeentelijke dossiers
Fijnmazige inzameling 
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Vragen? aelt.gip@vmm.be



Resultaat aanleg 
rioleringsinfrastructuur

Aanleg van riolering en 
afkoppelen van het 
afvalwater op de waterloop
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Toezichtsmodellen
Een goede beheer is zeer belangrijk !

Ecologische performantie
indicatoren : EPI
Jaarlijks rapport
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Cyclische ruiming van straatkolken?



Toezichtsmodellen
Een goede beheer is zeer belangrijk !

Ecologische performantie
indicatoren : EPI
Jaarlijks rapport
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Cyclische ruiming van straatkolken?



Samenvatting 
Waarin kan de VMM u bijstaan ?

13/03/2019 11

Rioolinventaris

Projecten : 
Aquafin & 
subsidie

Evaluatie 
beheer

Plannen : 
zonering 
en GUP
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Gemeentelijk 
Financierings-

model

Welke middelen 
om de doelstelling 

te halen?

Rapportering 
Gemeentelijke 

Sanering

Benchmark
&

Kan men meer doen
met minder?

Wat zijn de financiële 
stromen?



Transparantie brengen:
Organisatie sector
Financieel

Tariefbeoordeling
Benchmarking van de 
resultaten

Rapportering 
Gemeentelijke 

Sanering

Jaarlijkse online bevraging:
Wettelijk verplicht
Start: 15 april
Deadline: 15 juli

Lopend: integratie met BBC

13



Rapporten: 
“Kosten voor rioleren”
“Gemeentelijke performantie
indicatoren”

Individuele resultaatsfiches en 
terugkoppeling
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Rapportering 
Gemeentelijke 

Sanering

Terugkoppeling



Financieringsmodel 2.0

Simulator per individuele rioolbeheerder:
Op maat: parameters aanpasbaar (leeftijdsprofiel, kosten, …)

Inschatting financieringsnoodzaak voor uw gemeente
Opmaak investeringsplannen en onderbouwing tarief
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Meer informatie:
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https://www.vmm.be/rioleren https://www.vmm.be/water/
riolering/financiering

reguleringsanering@vmm.berio-leren@vmm.be
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