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9. Gemeentelijke saneringsbijdrage - vaststelling - aanpassing 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Er wordt verwezen naar het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor 
menselijke aanwending, en latere wijzigingen, ook het ‘drinkwaterdecreet’ genoemd. 
 
Het drinkwaterdecreet legt aan de drinkwatermaatschappijen de verplichting op om het aan 
hun abonnees geleverde water te saneren. De exploitant van een openbaar 
waterdistributienetwerk kan aan deze saneringsplicht voldoen door het afsluiten van een 
overeenkomst met een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde 
entiteit. 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 5 december 2013 de tarieven voor de gemeentelijke 
saneringsbijdrage als volgt vastgesteld: 
- Voor de abonnees van de VMW en de eigen waterwinners: 

o van 0 m³ tot 6.000 m³: 1,4 x de bovengemeentelijke saneringsbijdrage; 
o van 6.001 m³ tot 60.000 m³: 0,50 x 1,4 x de bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage. 
o boven 60.000 m³: 0,25 x 1,4 x de bovengemeentelijke saneringsbijdrage; 

- Voor de individuele sanering (IBA) binnen een collectieve aanpak door de gemeente: 
o Voor verbruikers met enkel particulier verbruik: 2,4 x de bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage; 
o Voor de verbruikers met een gedeelte niet-particulier verbruik wordt de werkelijke 

kost van de exploitatie van de IBA aangerekend. 
 
De saneringsovereenkomst tussen de gemeente Deerlijk en de VMW waarin de afspraken 
betreffende de inning en doorstorting van de gemeentelijke saneringsbijdrage bepaald 
worden, werd ondertekend op 27 december 2013. 
 
Vanaf 1 januari 2016 voert de Vlaamse Regering een uniforme tariefstructuur in voor heel 
Vlaanderen. Die ziet er identiek uit voor de drie onderdelen van de integrale wa terfactuur 
(productie en levering drinkwater, afvoer van afvalwater en zuivering van afvalwater). 
 
De tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdragen zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad van 5 december 2013 moeten herzien worden om volgende redenen: 



- In de nieuwe uniforme structuur worden er aangepaste schijven voorzien, namelijk van 0 
tot 500 m³, 501 – 6000 m³ en meer dan 6000 m³. Indien de gemeente verder een korting 
wil toekennen voor grootverbruikers moeten deze schijvenstructuur gehanteerd worden. 

- Met betrekking tot de IBA’s is er in de huidige overeenkomst een forfaitair bedrag op 
jaarbasis voorzien voor verbruikers met een gedeelte niet-particulier gebruik en dit is 
geen optie meer.  

 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 januari 2016 voorgesteld 
om op de nieuwe schijven 1 en 2 geen korting toe te passen en voor de nieuwe schijf 3 een 
korting van 50% toe te passen gezien dit het meest aansluit bij de kortingen die tot op heden 
toegepast worden en om voor alle IBA’s het maximum tarief toe te passen.  
 
Op basis van huidige gemeenteraadsbeslissing zal met De Watergroep een nieuwe 
saneringsovereenkomst moeten afgesloten worden waarin de afspraken betreffende inning 
en doorstorting van de gemeentelijke saneringsbijdrage bepaald worden. 
 
In het kader van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid is het aangewezen om de integrale 
beslissing betreffende de vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage te laten 
goedkeuren en niet enkel de wijziging. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen bepaalt 
dat het vaststellen van gemeentebelastingen tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoort. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
belastingreglement betreffende de vaststelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage goed 
te keuren. 
 
Art. 1. - De gemeenteraadsbeslissing van 5 december 2013 betreffende de vaststelling van 
de gemeentelijke saneringsbijdrage wordt integraal hernomen en vervangen door 
onderstaand belastingreglement, dat ingaat op heden en eindigt op 31 december 2019. 
 

GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE - VASTSTELLING 
 
Art.1. - De tarieven, per m³, van de bijdrage voor opvang en transport (BOT) aan de 
abonnees van De Watergroep en van de vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) worden 
als volgt vastgesteld: 
o van 0 m³ tot 500 m³: 1,4 x de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 
o van 501 m³ tot 6.000 m³: 1,4 x de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 
o boven de 6.000 m³: 0,50 x 1,4 x de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 

 
waarbij het huidig btw tarief bedraagt  
     voor de abonnees van De Watergroep: 6% 
     voor de VEW aan een btw-tarief van 21%. 
 
Art.2. - Voor de individuele sanering (IBA) binnen een collectieve aanpak door de gemeente, 
wordt de saneringsbijdrage vastgesteld op het maximaal reglementair toegelaten tarief, per 
m³, zijnde 2,4 x de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 
 
waarbij het huidig btw tarief bedraagt  
     voor de abonnees van de Watergroep: 6% 
     voor de VEW aan een btw-tarief van 21%. 
 



Art.3. - IBA’s, geplaatst buiten de collectieve aanpak van de gemeente, worden vrijgesteld 
van de gemeentelijke saneringsbijdrage indien volgende voorwaarden cumulatief vervuld 
zijn: 
o het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van vergunde gebouwen; 
o het betreft een installatie gelegen in het individueel te optimaliseren gebied zoals 

aangeduid op het zoneringsplan van de gemeente Deerlijk of zuiveringszone C voor 
installaties geplaatst vóór de inwerkingtreding van het zoneringsplan; 

o het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een individuele 
voorbehandelingsinstallatie; 

o de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede 
praktijk; 

o de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA dient te beschikken over 
de Europese norm EN 12566-3: 2005; 

o het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden en niet door de particuliere 
zuivering te gaan; 

o de kwaliteit van het effluent dient te voldoen aan de desbetreffende normen van 
VLAREM II wat jaarlijks dient bewezen te worden. 

 
Art.4. - In geval De Watergroep de lekverliesprocedure toepast, is er geen gemeentelijke 
saneringsbijdrage verschuldigd op het volume water dat door De Watergroep in aanmerking 
wordt genomen als lekverlies. 
 
Art. 2. - Een aangepaste overeenkomst wordt opgemaakt tussen De Watergroep en de 
gemeente Deerlijk ten einde de eerder vermelde tarieven alsook de afspraken betreffende 
inning en doorstorting van de gemeentelijke saneringsbijdrage te bepalen. 
 
Art. 3. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere 
uitvoeringsmodaliteiten van huidige beslissing.  
 
Art. 4. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  
 
Art. 5. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid conform artikel 253, §1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen. 
 
 
 
 
 
De  wnd. secretaris      De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Jochen Vandorpe     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
De wnd. secretaris     De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
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