
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 8 november 2007 

 
Aanwezig : 
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Vochten M., De bruyn C., Van Dyck A., Kenis K., Van Puymbroeck W. - Schepenen 
Dierckx C., Meeusen V., Meeussen L., Dignef J., Janssen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen 
C., Dom E., Segers D., Matheeussen J., Schrijvers P., Wouters L., Vangilbergen F., Van Gaver I., Van 
den Lemmer M., Wouters T., Van Assche P., Simons D., Van Dooren R., Bennenbroek J., Backx M. - 
Raadsleden 
Kerstens L. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
 
 
 
0038 Gemeentelijke saneringsbijdrage - Vergoeding eigen waterwinners 
 Gelet op de omvangrijke investeringen die de gemeente de voorbije jaren 

deed in haar rioleringsnetwerk; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur een jaarlijks investeringsprogramma 
ontwikkelt voor het onderhoud en de aanleg van een nieuw rioleringsnetwerk; 
 
Overwegende dat de werken ten dele gefinancierd worden met de toelage van 
de VMM, maar voor het overige gedeelte gefinancierd worden door de 
gemeente; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 9.11.2006 m.b.t. de gemeentelijke 
saneringsbijdrage en vergoeding eigen waterwinners.  
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij schepen K. Kenis 
informatie geeft over het systeem en het reglement. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT:  L. Aerts, D. De Veuster,  M. Vochten,  C. De bruyn,  A. Van Dyck,  
K. Kenis,  W. Van Puymbroeck, C. Dierckx,  V. Meeusen,  L. Meeussen,  J. 
Dignef,  J. Janssen,  R. Van Hoeck,  L. Nicolaï,  C. Van Akeleyen,  E. Dom,  
D. Segers,  J. Matheeusen,  P. Schrijvers,  L. Wouters,  F. Vangilbergen,  I. 
Van Gaver,  M. Van den Lemmer,  T. Wouters,  P. Van Assche,  D. Simons,  
R. Van Dooren,  J. Bennenbroek,  M. Backx: 29 stemmen voor 
 
Art. 1 : Met ingang van 1 januari 2008 en eindigend op 31 december 2013 
wordt een gemeentelijke saneringsbijdrage ingevoerd om het rioolbeheer 
integraal in eigen beheer te houden. Daartoe wordt een overeenkomst met de 
drinkwatermaatschappij Pidpa afgesloten en zal een bijdrage aan elke 
abonnee (gezinnen, landbouw en grootverbruikers) aangerekend worden voor 
de opvang en het transport van het afvalwater (BOT) naar de bevoegde plaats 
(vb collectoren en/ of zuiveringsinstallaties voor wat het huishoudelijk 
afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het 
desgevallend opvangen, transporteren naar en zuiveren van voormeld 
afvalwater in een KWZI. 
 
Art. 2: Deze BOT wordt als volgt berekend per m3 geleverd drinkwater, 



inclusief BTW: 
 

1) Voor huishoudelijk gebruik: 0,7075 €, excl. BTW x het aantal 
geleverde m3 drinkwater 

2) Voor de landbouwers: 0,7075 €, excl. BTW x het aantal geleverde m3 
drinkwater. Het grootste deel van het geleverde water wordt niet 
geloosd in de riolering. Op deze basis komt het redelijk voor dat 
dezelfde procentuele korting wordt toegestaan als deze voor de 
bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Deze korting steunt op 
cijfermateriaal afkomstig van de Economische Toezichthouder. 

3) Voor de andere verbruikers: 0,7075 €, excl. BTW x het aantal 
geleverde m3 drinkwater. Er wordt vastgesteld (op basis van de 
analyse van de economische toezichthouder) dat het grootste deel 
van het geleverde water terug geloosd wordt in de riolering. Als 
algemene regel wordt dan ook de aanrekening van de gemeentelijke 
bijdrage op de volledig geleverde m3 vastgesteld. 
Indien toch een groot verschil tussen geleverd en geloosd water kan 
worden aangetoond op basis van een door de Economische 
Toezichthouder goedgekeurde waterbalans, kan op basis van de 
geloosde m3 aangerekend worden. De abonnee kan hiertoe te allen 
tijde een aanvraag indienen, op voorwaarde dat hij beschikt over een 
milieuvergunning zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 en dat 
hij aantoont dat het reëel geloosde volume minimaal 20% of 500 m3 
op jaarbasis verschilt van het geleverde volume drinkwater. 

 
Art. 3: Met ingang van 1 januari 2008 en eindigend op 31 december 2013 
wordt een vergoeding aan de eigen waterwinners ingevoerd om het 
rioolbeheer integraal in eigen beheer te houden. Daartoe wordt een 
overeenkomst met de drinkwatermaatschappij Pidpa afgesloten en zal een 
vergoeding aan de eigen waterwinners (VEW) (gezinnen, landbouw en 
grootverbruikers) aangerekend worden voor de opvang en het transport van 
het afvalwater naar de bevoegde plaats (vb collectoren en/ of 
zuiveringsinstallaties voor wat het huishoudelijk afvalwater betreft, 
oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend 
opvangen, transporteren naar en zuiveren van voormeld afvalwater in een 
KWZI. 
 
Art. 4: Deze VEW wordt berekend per m3 water opgenomen via de eigen 
waterwinning, incl. BTW:  

1) Voor huishoudelijk gebruik: 0,7075 €, excl. BTW x het aantal 
opgenomen m3 water 

2) Voor de landbouwers: 0,7075 €, excl. BTW x het aantal opgenomen 
m3 water. Het grootste deel van het opgenomen water wordt niet 
geloosd in de riolering. Op deze basis komt het redelijk voor dat 
dezelfde procentuele korting wordt toegestaan als deze voor de 
bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Deze korting steunt op 
cijfermateriaal afkomstig van de Economische Toezichthouder. 

3) Voor de andere verbruikers: 0,7075 €, excl. BTW x het aantal 
opgenomen m3 water. Er wordt vastgesteld (op basis van de analyse 
van de economische toezichthouder) dat het grootste deel van het 
opgenomen water terug geloosd wordt in de riolering. Als algemene 
regel wordt dan ook de aanrekening van de gemeentelijke bijdrage op 
de volledig opgenomen m3 vastgesteld. 
Indien toch een groot verschil tussen opgenomen en geloosd water 
kan worden aangetoond op basis van een door de Economische 
Toezichthouder goedgekeurde waterbalans, kan op basis van de 
geloosde m3 aangerekend worden. Hiertoe kan te allen tijde een 
aanvraag ingediend worden, op voorwaarde dat men beschikt over 
een milieuvergunning zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 
en dat men aantoont dat het reëel geloosd volume minimaal 20% of 



500 m3 op jaarbasis verschilt van het opgenomen volume drinkwater. 
 
Art. 4: Door de gemeente Brecht wordt eenzelfde vrijstelling van de 
gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding toegestaan als deze voor de 
bovengemeentelijke sanering. Deze vrijstelling kan zowel om sociale, 
economische als ecologische reden toegekend worden aan de abonnees en 
de eigen waterwinners op hun domicilieadres. 
 
Art. 5: De gemeenteraad keurt de voorgestelde administratieve 
beheerskosten (5%) met een minimum van 2,5 euro per abonnee op jaarbasis 
goed. 
 
Art. 6: Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
intercommunale Pidpa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Namens de gemeenteraad 
 
get. Wouters J.  get. Aerts L.
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 
 
Wouters J.  Aerts L.
Secretaris i.o.  Burgemeester
 
 
 
 


