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De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2014 houdende vaststelling van de
BOT (bijdrage op transport) en van de VEW (vergoeding eigen waterwinning) met
betrekking tot de gemeentelijke saneringsverplichting van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening;
Overwegende dat artikel 6 bis, § 1 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water
bestemd voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het decreet van
24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, aan VMW
een eigen (decretale) verplichting oplegt om het aan haar abonnees geleverde water te
saneren;
Overwegende dat deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud van de
kwaliteit van het geleverde water, wat volgens artikel 2, 19° van het decreet van
24 mei 2002, zoals gewijzigd door artikel 84 van het decreet van 24 december 2004,
inhoudt: “het ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van
het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater”;
Overwegende dat de stad Bilzen – al dan niet via overeenkomsten met derden – over een
infrastructuur en een reglementair kader beschikt om in opdracht van de watermaatschappij, VMW, het afvalwater op te vangen, te transporteren en desgevallend
(kleinschalig) te zuiveren (KWZI=kleine waterzuiveringsinstallatie). Dat de stad Bilzen dus
wel bereid is de loutere opvang en het transport (naar de door de bevoegde overheid
aangeduide plaats), evenals de (kleinschalige) zuivering van het door de VMW aan haar
abonnees geleverde water, op het grondgebied van Bilzen, op zich te nemen in de zin van
voornoemd artikel 6 bis § 3 van het decreet van 24 mei 2002;
Overwegende dat volgens artikel 6bis, § 3 van het decreet van 24 mei 2002, zoals
gewijzigd door artikel 86 van voormeld decreet van 24 december 2004, aan de uitvoering
van de gemeentelijke saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk wordt voldaan door het afsluiten van een overeenkomst met de
stad, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een
door de stad na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit;

Overwegende dat de stad Bilzen noch haar rioleringen, noch de gebruiksrechten op haar
rioleringen wenst in te brengen in VMW. Dat de stad Bilzen haar gemeentelijke autonomie
ten aanzien van het beheer, de exploitatie, het onderhoud en de investeringen van of in het
gemeentelijke rioleringsnetwerk vooralsnog wenst te behouden;
Overwegende dat de stad Bilzen en de VMW overeenkwamen dat VMW aan haar
abonnees een bijdrage voor het opvangen en transporteren (BOT) van het Afvalwater van
Abonnees naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv.
collectoren en / of zuiverings - installaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft,
oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend (kleinschalig)
zuiveren aanrekent conform de bepalingen van artikel 16 bis van het decreet van
24 mei 2002, met ingang van 1 januari 2005;
Overwegende dat het door artikel 59 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 2006 van 23 december 2005 voor de VMW mogelijk wordt een
Vergoeding aan de Eigen Waterwinners(VEW) aan te rekenen;
Overwegende dat de stad Bilzen, overeenkomstig artikel 16 quinquies §§1 en 3 van het
decreet van 24 mei 2002 (ingevoerd door artikel 59 van het decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 2006 van 23 december 2005), de VMW moet machtigen
aan de eigen waterwinners op het grondgebied van de stad Bilzen een vergoeding eigen
waterwinner(VEW) aan te rekenen als bijdrage in de kosten voor het opvangen en
transporteren naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv.
collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft,
oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…), en desgevallend het (kleinschalig)
zuiveren van het Afvalwater van eigen waterwinners;
Gelet dat de overeenkomst met de VMW bepaalt dat de bijdrage op transport (BOT) en
vergoeding eigen waterwinning (VEW) jaarlijks door de gemeenteraad moet worden
vastgesteld;
Overwegende dat een BOT/VEW een correcte heffing is omdat ze uitgaat van het principe
dat de vervuiler betaalt;
Overwegende dat Europese richtlijnen eisen dat tegen 2010 een “redelijk” aandeel van de
kosten van riolering en waterzuivering rechtstreeks aan de vervuiler wordt aangerekend;
Overwegende dat voor de bovenvermelde dienstverlening aan VMW door de stad Bilzen
een vergoeding voor transportdiensten wordt aangerekend die gelijk is aan het totale
bedrag van de gefactureerde BOT en VEW;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 8 van de overeenkomst het percentage als
vergoeding voor de administratieve dienstverlening vastgesteld wordt zoals afgesproken
tussen Vlaamse Overheid en de drinkwaterbedrijven voor de bijdrage zuivering;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, en latere wijzigingen;
Gelet op het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van
24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, ingediend op
30 oktober 2015 door de Vlaamse regering;
Gelet op het feit dat bovenvermeld ontwerp van decreet een nieuwe tariefstructuur oplegt
aan de drinkwaterfactuur in zijn geheel en aan de gemeentelijke saneringsvergoeding enbijdrage in het bijzonder;

Gelet op het feit dat deze nieuwe tariefstructuur de volgende elementen bevat:
 De gemeentelijke saneringsvergoeding bestaat uit een vastrecht en een variabele prijs
per m³.
 Dit vastrecht bedraagt € 30,00 per wooneenheid, verminderd met € 6,00 per
gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.
 De variabele prijs voor de huishoudelijke klanten bestaat uit een basistarief en een
luxetarief. Dit luxetarief bedraagt het dubbele van het basistarief. De schijfgrens ligt op
een verbruik van 30 m³ per wooneenheid per jaar, vermeerderd met 30 m³ per
gedomicilieerde per jaar.
 De variabele prijs voor de niet-huishoudelijke klanten bestaat uit een vlak tarief tot 500
m³ per jaar en 2 bijkomende tariefschijven voor het verbruik van 501 tot 6 000 m³ en
boven de 6 000 m³ per jaar.
 Een sociaal tarief wordt toegepast als de abonnee op 1 januari geniet van één van de
volgende tegemoetkomingen:
1. Het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van
1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de
inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
2. Het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de
wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie,
respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de
steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
3. De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap met
toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap;
4. De tegemoetkoming hulp aan bejaarden met toepassing van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap;
5. De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen
met een handicap.
Dit sociale tarief bedraagt 1/5 van het tarief voor zowel het vastrecht als de variabele
prijs;


De gemeentelijke saneringsvergoeding mag maximaal 1,4 keer het bovengemeentelijk
tarief bedragen;

Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake;
BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het gemeenteraadsbesluit van
16 december 2014 houdende goedkeuring van de BOT (bijdrage op transport) en
van de VEW (vergoeding eigen waterwinning) met betrekking tot de
gemeentelijke saneringsverplichting van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening opgeheven.

Art. 2

Met ingang van 1 januari 2016 en eindigend op 31 december 2019 wordt
overeenkomstig artikel 3 en de bijlage van de overeenkomst tussen de VMW en
de stad Bilzen met betrekking tot het saneren van afvalwater, door de VMW op
het waterverbruik een Bijdrage Op het Transporteren van Afvalwater van de
abonnees (BOT) en een Vergoeding aan de Eigen Waterwinners (VEW)
aangerekend.

De tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding, zowel voor
drinkwatergebruikers als voor eigen waterwinners, worden vanaf 1 januari 2016
vastgesteld als volgt:
-

Huishoudelijke klanten:

1,3033 €/m³ voor het basistarief,

2 x 1,3033 €/m³ voor het luxetarief;

-

Niet-huishoudelijke klanten:

1,4766 €/m³ voor de schijf 0 – 500 m³,

1,4766 €/m³ voor de schijf 501 – 6 000 m³,

0,7833 €/m³ voor de schijf > 6 000 m³;

-

Grootverbruikers heffingsplichtigen:

Zelfde tarief als niet-huishoudelijke klanten.

Voor IBA’s in collectief beheer door de gemeente wordt het maximaal
reglementair toegelaten tarief, zijnde 2,4 x het bovengemeentelijk tarief
aangerekend.
De gemeentelijke saneringsvergoeding is onderworpen aan 6 % btw voor de
drinkwatergebruikers en aan 21 % btw voor de eigen waterwinners.
Art. 3

Abonnees kunnen 80 % vrijstelling krijgen van BOT/VEW om sociale redenen en
100 % vrijstelling voor ecologische redenen op het adres waar ze gedomicilieerd
zijn voor zover zij voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de Lijst van
Vrijstellingen die geldt op het bovengemeentelijk niveau overeenkomstig artikel
16 ter §3 van het decreet van artikel 16 quinquies, juncto artikel 16 ter, §3 van het
decreet.
Een sociaal tarief wordt toegepast als de abonnee op 1 januari geniet van één
van de volgende tegemoetkomingen:
1.

2.

3.

4.

5.

Het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van
1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of
de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van
22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
Het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing
van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste
nemen van de steun verleend door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een
handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
De tegemoetkoming hulp aan bejaarden met toepassing van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap;
De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met
toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Dit sociale tarief bedraagt 1/5 van het tarief voor zowel het vastrecht als de
variabele prijs.
Art. 4

Overeenkomstig artikel 8 van de overeenkomst wordt het percentage als
vergoeding voor de administratieve dienstverlening vastgesteld zoals
afgesproken tussen Vlaamse Overheid en de drinkwaterbedrijven voor de
bijdrage zuivering.

Art. 5

De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) staat in voor de
inning van de gemeentelijke saneringsvergoeding.

Art. 6

Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk
toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van
15 juli 2005, zoals gewijzigd.

Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

