
° Activiteiten bijwonen om voeling met de sector te houden.
° Zich op de hoogte houden en ontwikkelen van expertise op het vlak van wetgeving, op technisch vlak en in de

praktijk.
° Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op het werkveld en de werkmethoden te kennen.
° Opvolgen van de relevante wetgeving m.b.t. kwaliteit- veiligheid en milieumaterie.
° ...
8. Samenwerken en overleggen met diverse collega’s teneinde een uniforme aanpak van het controle- of

auditproces te garanderen.
° Overleggen over een éénvormige dossierafhandeling.
° Afspraken over vorm en inhoud van de verslaggeving maken.
° Streven naar uniformiteit van de aanpak.
° Deelname aan regelmatige interne werkvergaderingen.
° Tijdig doorgeven van relevante informatie aan collega’s.
° Intern bespreken van problemen en opportuniteiten (van de te controleren entiteit) om een zo goed mogelijke

oplossing te vinden.
° Overleg plegen met de SHE-Q manager teneinde informatie uit te wisselen over functionele en inhoudelijke

aspecten.
° ...
9. Milieubewust handelen : consequent milieubewust handelen op de werkplek teneinde bij te dragen aan de

voorbeeldfunctie van VLOOT op het gebied van milieuzorg :
° naleven van milieuwetgeving;
° uitdragen van het milieubeleid gedefinieerd door VLOOT;
° energie, water en andere grondstoffen spaarzaam gebruiken;
° ncorrect omspringen met afval (d.w.z. correct sorteren en op de juiste manier afgeven);
° melden van lekken (water, olie) en van defecten aan installaties (koelkast, verlichting, ...);
° zorgzaam omspringen met milieugevaarlijke producten en waar mogelijk het gebruik van dergelijke producten

vermijden;
° ...
Jouw profiel :
je diploma
° Je bent in het bezit van een technisch gerichte bachelor, bij voorkeur in het studiegebied ″industriële

wetenschappen en technologie″ of scheepswerktuigkunde of nautische wetenschappen.
je technische competenties
• je hebt grondige kennis van veiligheids- en milieuwetgeving of bent bereid deze kennis op korte termijn te

verwerven;
• je hebt kennis en/of ervaring inzake zorgsystemen (OHSAS, VCA, ISM, ISO 9001, ISO 140001). Een certificaat

opleiding interne auditor is een pluspunt;
• je hebt affiniteit met de maritieme sector;
• je bent in het bezit van een rijbewijs B;
• je hebt ervaring in het gebruik van informatica en bureautica.
Interesse: De uitgebreide functiebeschrijving vind je op www.jobpunt.be. Solliciteren kan tot en met 30 april 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2014/201549]
20 DECEMBER 2013. — Omzendbrief LNE 2013/2. — De aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage

en de gemeentelijke saneringsvergoeding

Aan: de colleges van burgemeester en schepenen
1. Situering
In 2005 werd de gemeentelijke saneringsbijdrage en in 2006 de gemeentelijke saneringsvergoeding ingevoerd via

een wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (Drinkwater-
decreet). De mogelijkheid tot het innen van de gemeentelijke saneringsbijdrage werd ingevoegd door het decreet van
24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005. De mogelijkheid tot het innen van de
gemeentelijke saneringsvergoeding werd ingevoegd door het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2006.

Artikel 16bis, § 3, van het Drinkwaterdecreet bepaalt het volgende: ″De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk
vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting″. Met de invoering van de
gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding had de decreetgever het inzamelen van bijko-
mende middelen voor de verdere uitbouw en een duurzaam onderhoud en beheer van het gemeentelijk
rioleringsnetwerk voor ogen. Decretaal is de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk
-vergoeding eenduidig gekoppeld aan de gemeentelijke saneringsverplichting.

In 2012 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), als Economisch Toezicht-houder op de uitbouw en het
beheer van de zuiveringsinfrastructuur, de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke
rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding.

Omdat de VMM slechts over gedeeltelijke gegevens van de gemeenten kon beschikken, is in 2012 een
decretale verplichting ingevoerd voor de gemeentelijke rioolbeheerders om jaarlijks aan de VMM te rapporteren over
de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdragen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013
betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwer-
kingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit zet de verplichte rapportering om in een
rapporteringsinstrument. De rioolbeheerders hebben voortaan de verplichting om jaarlijks vóór 15 juli minstens de
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informatie over de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting in het voorgaande jaar aan de VMM over te
maken. Met de invoering van dit rapporteringsinstrument is een belangrijke stap gezet om te komen tot transparantie
over de aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage. Deze transparantie zorgt ervoor dat de betrokken
gemeenteraden en bestuurders in de beheersorganen van de gemeentelijke rioolbeheerders over accurate informatie
kunnen beschikken over de wijze waarop de gemeentelijke saneringsbijdrage in hun gemeente wordt aangewend en
kunnen zij zich situeren ten opzichte van andere gemeenten en rioolbeheerders, zodat zij hun controletaak op het
juiste niveau, namelijk het lokale, kunnen uitoefenen.

Op 21 juni 2013 heeft de Vlaamse Regering kennis genomen van een eerste voorlopig rapport van de VMM, met
name ’Rioolbeheer versus reserves, vergoedingen en dividenden ’ , raadpleegbaar via
http://www.vmm.be/pub/rioolbeheer-versus-reserves-vergoedingen-en-dividenden/view. Het rapport beschrijft de
financiële stromen bij de rioolbeheerders tot 2011. Meer dan twee derde van de gemeenten besteedt het rioolbeheer uit
door toe te treden tot een intergemeentelijke rioolbeheerder. De gemeente brengt hier het gebruiks- of eigendomsrecht
in. Uit het rapport blijkt dat een aantal gemeenten in ruil een vergoeding ontvangen, onder de vorm van eenmalige
en/of terugkerende uitkeringen.

Gelet op de noden op het vlak van rioleringen die er bij de gemeenten zijn, lijkt het aangewezen dat de geïnde
gemeentelijke saneringsbijdragen maximaal worden aangewend voor investeringen ten behoeve van de verdere
uitbouw en een duurzaam onderhoud en beheer van het gemeentelijk rioleringsnetwerk.

Deze omzendbrief heeft tot doel om de aanwending van de saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding en de
eruit voortvloeiende verplichtingen in herinnering te brengen en nader toe te lichten.

2. Verplichtingen voortvloeiend uit het wettelijk kader
Artikel 16bis, § 3, derde lid, van het Drinkwaterdecreet bepaalt dat de bijdrage voor de sanering op gemeentelijk

vlak bestemd is voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting. Dezelfde beperking geldt voor de
gemeentelijke vergoeding via artikel 16quinquies, § 1, tweede lid, van het Drinkwaterdecreet. Dit betekent dat de
gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding enkel kan worden aangewend voor investerings- of
onderhoudsuitgaven die hun oorsprong vonden nadat een gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding
in de betrokken gemeente werd aangerekend en in de mate dat de uitgaven niet gesubsidieerd of bekostigd werden
door het Vlaams Gewest. De inkomsten van de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding kunnen,
indien contractueel bepaald tussen de gemeente en de watermaatschappij, verminderd worden met een inningsper-
centage dat de kosten en het debiteurenrisico voor de inning van de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk
-vergoeding omvat.

Onder investeringsuitgaven wordt alle uitgaven verstaan:
• voor materialen voor de investeringen in de saneringsinfrastructuur, voor zover hieraan toe te wijzen. Het betreft

nieuwbouw- en renovatie-investeringen, inclusief het herstel van de bovenbouw in oorspronkelijke toestand of de
aanleg van een nieuwe bovenbouw;

• voor de studiekosten en de aanschaf en het onderhoud van de materialen nodig om bovenstaande investeringen
uit te voeren, voor zover hieraan toe te wijzen;

• aan personeel dat bij bovenstaande investeringen betrokken is, voor zover hieraan toe te wijzen;
• voor logistieke en ondersteunende omkadering voor hogergenoemd personeel, voor zover hieraan toe te wijzen;
• aan derden die een deel van bovenstaande investeringen op zich nemen, voor zover hieraan toe te wijzen;
• aan leningen en rentelasten om de bovenstaande uitgaven te financieren, voor zover hieraan toe te wijzen.
Onder onderhoudsuitgaven wordt alle uitgaven verstaan:
• voor de aanschaf en het onderhoud van de materialen nodig voor het onderhoud van de saneringsinfrastructuur,

voor zover hieraan toe te wijzen;
• aan personeel dat bij het onderhoud van de saneringsinfrastructuur betrokken is, voor zover hieraan toe te

wijzen;
• voor logistieke en ondersteunende omkadering voor hogergenoemd personeel voor zover hieraan toe te wijzen;
• aan derden die een deel van het onderhoud van de saneringsinfrastructuur op zich nemen, voor zover hieraan

toe te wijzen;
• aan leningen en rentelasten om de bovenstaande uitgaven te financieren, voor zover hier aan toe te wijzen.
Verder stelt artikel 6bis, § 7, van het Drinkwaterdecreet dat de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk

of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door
de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit die een overeenkomst heeft afgesloten en die instaat voor de
uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting, verplicht is om op eenvoudig verzoek van de Economisch
Toezichthouder kosteloos alle beschikbare gegevens en inlichtingen die de Economische Toezichthouder nodig heeft ter
uitvoering van zijn taken te zijner beschikking te stellen. Dit impliceert dat de Economische Toezichthouder onder meer
inzage heeft in de vergoedingen voor de riolen, onder de vorm van eenmalige of terugkerende uitkeringen, en de
aanwending van deze uitkeringen. Deze gegevens maken deel uit van de verplichte jaarlijkse rapportering, zoals
beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013. De Economisch Toezichthouder heeft de opdracht
de toewijzing van de uitgaven zoals hierboven beschreven op te volgen.

J. Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2014/29182]

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique
Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique

Jury de la Communauté française chargé de conférer le diplôme permettant d’enseigner en secrétariat-bureautique
dans l’enseignement secondaire et en bureautique dans l’enseignement supérieur de type court.
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