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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 Formele samenwerking 

1.1 Openingswoord door Bernard De Potter 

De heer Bernard De Potter, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij opent de vergadering 

en benadrukt het belang van het AWIS-project en spreekt zijn persoonlijke steun uit voor het project.  

De totstandkoming van de samenwerking en de inhoud van overeenkomst voor uitwisseling van gegevens 

worden kort geduid. De structuur van de overeenkomst en de contractuele bepalingen met betrekking de 

overleggroep worden overlopen. Volgende specifieke punten worden meer in detail besproken. 

1.2 Bevestiging vertegenwoordiging in de overleggroep 

In het contract (§6.3 uit de overeenkomst) is vastgelegd dat er, minstens jaarlijks, een overleggroep wordt 

bijeengeroepen die kan beslissen over wijzigingen in de bijlagen van het contract en de stand van zaken kan 

opvolgen (§6.1 uit de overeenkomst). Hiervoor werden er per organisatie vertegenwoordigers aangeduid 

(§6.2 uit de overeenkomst). 

De VMM zal vertegenwoordigd worden door drie personen: 

- Ingeborg Barrez - afdelingshoofd Afdeling Ecologisch Toezicht  
- Koen De Witte – Diensthoofd gegevensbeheer Saneringsinfrastructuur 
- Katia Beringhs – Teamverantwoordelijke VMM geo-kenniscentrum en applicatieverantwoordelijke 

Rioolinventaris 
 

https://www.vmm.be/water/projecten/awis/documenten/overeenkomst-voor-uitwisseling-van-gegevens
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Mevrouw Ingeborg Barrez wordt hierbij voorgedragen als voorzitter. Het secretariaat van de Overleggroep 

wordt waargenomen door de VMM.  

De vertegenwoordiging van de aanwezige gegevenspartners wordt bevestigd : 

- Pieter Lootens – Aquafin nv 
- Els Stoops – PIDPA 
- Ilse Pauwelyn – Farys/TMVW 
- Filip Rosselle – Fluvius (voorheen Infrax) 
- Werner Poel (vervanger)– Fluvius (voorheen Infrax) 

 
Er worden twee wijzigingen aan deze vertegenwoordiging voorgesteld en goedgekeurd. 

- Aquafin nv, vertegenwoordigd door Pieter Lootens, zal ook deelnemen in naam van Rio-link en de 
Watergroep vermits zij de uitwisseling van gegevens ook voor deze partijen opnemen. 

- De overleggroep wordt uitgebreid met Bart Haspeslagh. Hij zal daar IWVA vertegenwoordigen. 
 

De samenstelling van de overleggroep zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden met drie 

vertegenwoordigers van de groep van onafhankelijke gemeenten (gemeenten die rol van gegevenspartner voor 

AWIS niet hebben uitbesteed).  Hiervoor worden er nog kandidaten gezocht. VVSG heeft aangeboden om deze 

vertegenwoordiging mee te helpen uitbouwen.  

De vertegenwoordigers van Fluvius (een fusie tussen de voormalige bedrijven Infrax en Eandis) geven aan dat 

het interne fusietraject nog niet afgerond is. Mogelijk zal dat intern proces ook voor de vertegenwoordiging in 

de overleggroep wijzigingen kunnen inhouden. 

1.3 Regels voor de interne werking van de Overleggroep 

Een document met de regels voor de interne werking van de overleggroep (zie document in bijlage – §6.2 uit de 

overeenkomst) is voorgesteld door Koen De Witte. Er wordt afgesproken dat het document samen met dit 

verslag zal overgemaakt worden. Na goedkeuring door de leden van de overlegroep zal dit document via de 

VMM-website ter beschikking gesteld worden. 

Algemeen werd aangehaald om verwijzingen naar de verschillende documenten op te nemen in het bestand 

met de regels, zodat documenten en informatie snel en probleemloos worden teruggevonden. 

Daarnaast waren er tijdens de overleggroep opmerkingen rond volgende artikels. 

1.3.1 Art. 7 - Verslagen van de Overleggroep 

Verslagen in de overleggroep moeten binnen de 5 dagen voorgelegd worden aan de deelnemers. Pas na 

goedkeuring door de leden zal het (aangepaste) verslag op de website van de VMM publiek ter beschikking 

gesteld worden (www.vmm.be/awis). 

1.3.2 Beslissingen binnen Overleggroep 

Beslissingen binnen de overleggroep zullen in consensus genomen worden (§6.4 van de overeenkomst). Dit 

houdt in dat er, indien mogelijk, gestreefd wordt naar een unaniem akkoord. 

  

http://www.vmm.be/awis
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2 Evolutie 

2.1 Authentieke bron 

Binnen het AWIS-programma is er ook een project voorzien rond het erkennen van de Rioolinventaris als 

Authentieke bron. Momenteel is er een proefproject lopende waarin de (voorlopige) procedure voor de 

erkenning als Authentieke bron wordt getest. Er is besloten voorlopig niet actief mee te stappen in dit 

proefproject. Hoewel we op termijn nog steeds streven naar een erkenning als Authentieke bron, is dit 

momenteel niet het geschikte moment om deze procedure op te starten. Een erkenning als authentieke bron 

zou immers strengere eisen met betrekking tot datakwaliteit en data-bijhouding kunnen betekenen. Momenteel 

zijn de partners van de Rioolinventaris hier nog niet klaar voor. 

De eventuele initiatie van de erkenning zal op termijn in overleg met de Overleggroep gebeuren.   

We blijven echter wel de Rioolinventaris aanduiden als referentiebron wat betreft Rioolinfrastructuur. 

Dit wordt beaamd door de verschillende leden van de overleggroep.  

2.2 Stand van zaken 

Een kaartje met de stand van zaken i.v.m. het opladen en de ondertekening van het contract wordt getoond.  

De leden van de overleggroep vragen zeker altijd een referentiedatum op de kaartjes toe te voegen zodat 

nieuwe evoluties beter kunnen opgevolgd worden. 

2.3 Fusie van gemeenten 

Op 01/01/2019 zullen er 7 fusies van gemeenten optreden. In de Rioolinventaris is er momenteel voorzien dat 

een gemeente slechts 1 gegevenspartner kan hebben. Op dit moment is het nog zo dat de fuserende gemeenten 

soms verschillende gegevenspartners hanteren. De wetgeving laat dit ook toe. Mogelijk zal er na 01/01/2019 

dus een wijziging aan die logica moeten worden aangebracht. De VMM blijft graag op de hoogte van mogelijke 

wijzigingen in onderstaande situatie. 

Fusiegemeente Gemeenten Gegevenspartner 

Pelt Neerpelt Vanaf 01/01/2019 - Fluvius 

Overpelt Fluvius 

Oudsbergen Opglabeek Fluvius 

Meeuwen-Gruitrode Fluvius 

Puurs-Sint-Amands Puurs Puurs 

Sint-Amands Pidpa 

Kruisem Kruishoutem TMVW 

Zingem TMVW 

Deinze Deinze Deinze 

Nevele TMVW 

Lievegem Lovendegem TMVW 

Zomergem TMVW 

Waarschoot Aquafin gemeentelijke datapartner 

Aalter Knesselare TMVW 

Aalter Aalter 
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2.4 Technische opvolging 

Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende productie releases van de Rioolinventaris. Er wordt 

voorgesteld vanaf nu frequenter kleinere releases uit te voeren. Met daarin steeds enkele optimalisaties. 

Ook voor de wijzigingen aan zuiveringsgebiedsgrenzen (en dus ook aanleveringsgebiedsgrenzen) wordt dezelfde 

logica gehanteerd (sneller, kleinere wijzigingen doorvoeren). 

3 Verder gebruik 

3.1 Ontsluitingen buiten VMM 

De VMM krijgt steeds meer vragen over het gebruik en hergebruik van de data in de Rioolinventaris. Het gebruik 

is momenteel beperkt tot de gegevenspartners en de overheid. 

Er wordt voorgesteld in een volgende overleggroep een beslissing over te nemen over een breder gebruik van 

de Rioolinventaris. Het voorstel is de verdere uitbreiding van het gebruik – hergebruik van data voor o.a. 

hulpdiensten, burgers en bijvoorbeeld het Coördinatie Comité Integraal Waterbeleid (CIW). In het verleden 

werden er al drie niveaus van ontsluiting vastgelegd. Mogelijk kan de minimum set aan attributen die toen 

vastgelegd (zie ook bijlage 2a van de overeenkomst)  is ook voor verdere ontsluiting een basis vormen.  

Pieter Lootens van Aquafin geeft aan dat ze al veel ervaring hebben met ontsluiting van data en gevoeligheden 

daar over. Hij geeft aan bij een overleg hierrond zeker de veiligheidsconsulent van Aquafin te betrekken. 

De ontsluiting naar de burger zal veel beperkter moeten opgenomen worden dan bijvoorbeeld naar 

hulpdiensten. Opdeling in type gebruikers lijkt aangewezen. De volledige ontsluiting, zowel ruimtelijk als op vlak 

van detaillering, als Open Data lijkt voor de partners niet meteen een mogelijkheid. Een beperking in detail en/of 

te bevragen gebied kan wel bekeken worden.  

 

3.2 Verder gebruik binnen VMM 

Binnen de VMM wordt de data ook gebruikt in verschillende projecten. Op vraag van de gegevenspartners zelf 

bijvoorbeeld in het VLAGG-project. Ook het WEISS-project bereidt zich voor op de overgang naar de 

Rioolinventaris. Dit gebeurt voorlopig op basis van de data in de Referentieomgeving (de vorm van de 

Rioolinventaris al gebruiken, maar wel gebiedsdekkend beschikbaar). 

De gegevenspartners vragen op de hoogte te blijven van de verschillende projecten waarvoor de data gebruikt 

worden. 

  

https://www.vmm.be/water/projecten/awis/documenten/overeenkomst-voor-uitwisseling-van-gegevens/bijlage_2a_schillenstructuur_voor_ontsluiting_van_gegevens_tw.pdf/view
https://www.vmm.be/water/overstromingen/overstromingskaarten-door-intense-neerslag
https://www.vmm.be/data/weiss
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4 AWIS-projecten 

De evolutie van AWIS-projecten wordt kort geduid. De ambitie om een referentie bron voor knelpunten m.b.t. 

saneringsinfrastructuur te integreren in de Rioolinventaris wordt verduidelijkt. 

5 Modelbestek AWIS 

 De VMM werkt samen met Informatie Vlaanderen aan een skelet bestek Riolering. Dit skelet bestek moet het 

voor gemeenten en andere partners mogelijk maken eenvoudig een bestek voor het opmeten van riolering op 

te stellen. De resultaten van deze opmeting zouden dan in overeenstemming met IMKL én Aquastreng 

afgeleverd moeten worden, waardoor de post-processing bij de gemeenten beperkt blijft tot een minimum. 

Het bestek is gegund aan de Universiteit Gent. In de laatste week van November/ eerste week van December 

wordt er een workshop georganiseerd m.b.t. feedback op de initiële skeletfiches. Meer info hierover zal  later 

worden verspreid . 

 

6 Varia 

Er wordt gepolst naar de vraag en het nut van kennisdeling rond de Rioolinventaris en hoe de VMM dit 

mogelijk kan faciliteren. 

De gegevenspartners halen een platform aan wat recent in gebruik is genomen i.f.v. kennisdeling rond 

KLIP/GIPOD. Dit lijkt goed toegankelijk en maakt het mogelijk om vragen en info te delen. 

De VMM zal contact opnemen met Informatie Vlaanderen en na gaan wat de mogelijkheden voor het 

(her)gebruik hiervan zijn. 

 

7 Volgende overleggroep 

Een volgende overleggroep wordt voorlopig gepland in het voorjaar 2019. 
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