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Omzendbrief LNE/2010

Betreft. — Aanrekenen van een vergoeding voor de sanering van het afvalwater
afkomstig uit een private waterwinning. — 26 maart 2010. — Toepassingsgebied

Ter kennisgeving

Aan de drinkwatermaatschappijen

Aan de diensten en instanties belast met de uitvoering van de in deze omzendbrief opgenomen bepalingen

Situering

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan een vergoeding aanrekenen aan de gebruiker van een
private waterwinning als bijdrage in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat uit de private waterwinning
afkomstig is.

Deze regeling is voorzien in artikel 16quinquies, § 1 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending (verder : het decreet).

Met deze omzendbrief wil ik de draagwijdte van deze bepaling nader toelichten voor wat betreft het
toepassingsgebied ervan.

Toepassingsgebied van de vergoedingsregeling

De vergoedingsregeling uit artikel 16quinquies van het decreet heeft tot doel voor diegenen die over een private
waterwinning beschikken de bijdrage te regelen in de kosten voor het saneren van het afvalwater dat ze genereren.

Uit de tekst van het artikel volgt dat deze vergoeding enkel gevraagd kan worden indien er effectief afvalwater,
afkomstig van het gebruiken van water uit een private waterwinning, opgevangen en getransporteerd wordt in de
gemeentelijke saneringsinfrastructuur.

De zinsnede ″voor de sanering van het uit de private waterwinning afkomstige afvalwater″ uit het betrokken
artikel heeft geenszins betrekking op het gebruik van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur voor het afvoeren van
niet-verontreinigd hemelwater overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 4.2.1.3. § 5 of 6.2.2.1.2. § 4 van titel II van
Vlarem.

In de land- en tuinbouw zal het water uit de private winning dat in een mestdichte opslagruimte of in een
opslagplaats in of buiten het betrokken gebouw terechtkomt en samen met de mest of als spuistroom uitgereden wordt
op het land, geen aanleiding geven tot het lozen van afvalwaters in de gemeentelijke sanerings-infrastructuur. Op basis
van artikel 5.9.8.5. van titel II van Vlarem mag trouwens geen enkele vorm van dierlijke of kunstmest die naar een
mestdichte opslagruimte of opslagplaats in of buiten de bedrijfsgebouwen wordt geleid geloosd worden in
gemeentelijke saneringsinfrastructuur, zodat dit afvalwater ook niet onder de toepassing kan vallen van artikel
16quinquies van het decreet.

Slotbepalingen

Ik verzoek u om bij de toepassing van artikel 16quinquies van dit decreet oog te hebben voor de correcte
interpretatie van dit artikel.

Deze omzendbrief wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en volledigheidshalve ook verstuurd naar de
SVW (Samenwerking Vlaamse Water), de koepelorganisatie van de waterbedrijven in Vlaanderen.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
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