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Richtlijn Stedelijk Afvalwater bis!
Op 24 juni 2010 verscheen er een persbericht:
“De Europese Commissie verwijst België terug naar het Hof van Justitie van de
Europese Unie voor haar nalaten van het omzetten van de Richtlijn 91/271/EEG
met betrekking tot het stedelijk afvalwater.”
Naar EU-recht kan de Europese Commissie het Hof vragen de in gebreke blijvende lidstaat een geldboete of een dwangsom op te leggen wanneer deze een
uitspraak van het Europees Hof Van Justitie niet naleeft.
Zoals iedereen weet werd ons land
op 08.07.2004 door het Europees Hof
van Justitie veroordeeld omdat het
de Richtlijn Stedelijk Afvalwater niet
had uitgevoerd binnen de voorziene
omzettingstermijn.
België heeft 6 jaar na de uitspraak
nog steeds haar zaken niet op orde
en daarom wil de Europese Commissie ons land laten veroordelen
tot de betaling van een geldboete en
een dwangsom voor elke dag dat de
richtlijn niet wordt nageleefd en er
dus ongezuiverd afvalwater in onze
rivieren, zoetwateren en kustwateren
terecht komt.
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Commissaris voor Milieu Janez
Potočnik is terzake duidelijk:
"Zich niet schikken naar een uitspraak
van het Hof is een zeer ernstige zaak.
Een lidstaat voor de tweede keer voor
het Hof brengen is niet iets wat de
Commissie licht opvat. Ongezuiverd
stedelijk afvalwater is schadelijk voor
de kwaliteit van Europa's rivieren,
meren en kustwateren en vormt een
bedreiging voor de volksgezondheid.
Dat er vertraging wordt opgelopen
bij het bieden van de noodzakelijke
bescherming aan de burger, is onaanvaardbaar."

Er werden al veel inspanningen
geleverd, maar nog steeds niet alle
gebieden – die door onze instanties
zelf als kwetsbaar gebied werden
aangeduid en waarvoor dus strengere
regels gelden – beschikken over de
materialen en benodigdheden om het
water op de correcte en op voldoende
wijze te zuiveren.
Vlaanderen is daarbij wel de beste
leerling van de nationale klas maar
7 agglomeraties zijn nog steeds niet
in orde! Wallonië heeft nog veel werk
aan de winkel in 32 agglomeraties en
ook de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hinkt
achterop.
De Commissie verwacht dat België
pas in 2013 aan al zijn verplichtingen
zal kunnen voldoen, zijnde pas 9 jaar
na de oorspronkelijke veroordeling
van België!
De Europese Commissie vraagt het
Hof van Justitie nu dan ook België
te veroordelen tot een boete van
meer dan 15 miljoen euro en een
dagelijkse dwangsom van bijna 62
000 euro voor de niet-nakoming van
diens vroegere arrest.

VLARIO is het overlegplatform en kenniscentrum Rioleringen in Vlaanderen. Via overleg en kennisuitwisseling tracht VLARIO een reële bijdrage te leveren tot de verbetering van het leefmilieu in Vlaanderen. Om
verder te kunnen inspelen op de nieuwe noden en verwachtingen van de
leden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen, is VLARIO op zoek naar een

onderzoekscoördinator
Voor meer informatie: www.vlario.be. Stuur tegen uiterlijk 8 oktober 2010
uw uitgebreide motivatiebrief en cv naar VLARIO. Uw kandidatuur zal met
de nodige discretie worden behandeld. In de loop van de maand oktober
worden de kandidaturen behandeld.

Deze bedragen werden bepaald rekening houdend met de zwaarte van
de inbreuk en de mogelijkheid van de
staat om te kunnen betalen.
De Europese Unie houdt geen rekening met onze staatsstructuur en
dus ook niet met de verschillen in
de omzetting van de richtlijn in de
verschillende gewesten. België zal
daarom in zijn geheel worden veroordeeld tot betaling van die bedragen
hoewel Vlaanderen, volgens Vlaams
Minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur Joke Schauvliege de Richtlijn
in 2011 volledig zal naleven.
In Vlaanderen vreest men dat bij de
verdeling van die som voor rekening
van de afzonderlijke gewesten, geen
rekening zal worden gehouden met
de betere leerlingen van de klas en
de slechtere.
Vanuit het Vlaams Parlement wordt
dan ook gevraagd naar een verdeelsleutel voor die veroordeling. Een
van de mogelijkheden zou zijn het
Hof zelf te vragen een uitgesplitste
berekening van de inbreuken te maken. Een andere mogelijkheid is dat
men intern – door overleg tussen de
gewesten – tot een verdeelsleutel
komt.
Verdeling van de kosten of niet, het
is duidelijk dat wij een tandje moeten bijsteken en onze infrastructuur
zo aanpassen dat we wel voldoen
aan de Europese regelgeving. Alleen
op die manier kunnen we verdere
procedures en boetes voor het Hof
vermijden.
Wij schreven reeds eerder dat mogelijks, bij een desgevallende nieuwe
veroordeling van de Belgische Staat,
ook de lokale besturen niet buiten
schot zullen blijven. De centrale
overheden kunnen eventuele veroordelingen –direct (substitutie) of
indirect (aansprakelijkheidsvordering)- immers verhalen op de lagere,
in gebreke blijvende, besturen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Cies GYSEN
Advocaat-vennoot - GD+A Advocaten
Met medewerking van Anne Spreeuwers

Keuring riolering op
privaat domein – 1
januari 2011 nadert
met rasse schreden!
Afgelopen VLARIO-dag werd er heel
wat aandacht besteed aan de Keuring van privé-riolering. Michiel Van
Peteghem, kabinetsmedewerker Kabinet Leefmilieu, kwam aankondigen

dat vanaf 1 januari 2011 de keuring
van private riolering bij nieuwbouw
en grote verbouwingen verplicht
wordt. Hij voegde hier nog aan toe
dat het in het belang van de bouwheer en de rioolbeheerders zelf is dat
deze keuring correct gebeurt. Dit is
de beste garantie dat hun infrastructuur optimaal gebruikt wordt.
Hierbij geven wij u graag een stand
van zaken en welke rol VLARIO in dit
geheel speelt:
• Wat dient gekeurd te worden?
De controle zal in eerste instantie
van toepassing zijn op nieuwbouwwoningen, grote verbouwingen en
woningen in het kader van afkoppelingsprojecten. VLARIO heeft een
50-tal woningen gecontroleerd,
waaruit is gebleken dat ongeveer de
helft van de afwateringssytemen bij
nieuwbouwwoningen niet conform
de geldende wetgeving en richtlijnen
(gewestelijke stedenbouwkundige
verordening hemelwater en Vlarem) is uitgevoerd. Uit deze cijfers
blijkt dat een controle en een sensibilisering noodzakelijk is. Bij een
nieuwbouwwoning wordt er door de
architect een rioleringsplan getekend, rekening houdend met de regelgeving waaraan het bouwperceel
door zijn ligging onderworpen is. De
aannemer die eventueel onder toezicht van de architect werkt, voert de
werken uit volgens plan en volgens
de regels van de kunst. De controle
op de uitvoering van private riolering
m.b.t. het ontkoppelen van hemelwater dient met voldoende kennis van
zaken uitgevoerd worden.
• Wie voert deze keuring uit?
VLARIO heeft een opleidingsprogramma samengesteld tot keurder
privaat riolering, waarin zowel theorie
als praktijk uitgebreid aan bod komt.
Op dit moment zijn er meer dan 40
keurders die het attest ‘Keurder privé-riolering’ van VLARIO in ontvangst
hebben mogen nemen.
Om zulke keuring correct, professioneel en efficiënt te laten verlopen,
zijn volgende punten van belang:
1. De keurder dient voldoende kennis
te hebben over afwateringssystemen, infiltratiesystemen en de van
toepassing zijnde wetgeving. Hij
dient voldoende technisch onderlegd te zijn om een plan te lezen
en om het afwateringssysteem te
testen aan de hand van een aantal
technische hulpmiddelen.
2. De keuring dient volgens het gelijkheidsprincipe door elke keurder
op dezelfde manier uitgevoerd te
worden, vandaar dat opleiding en
kwaliteitsborging voor iedere keurder dezelfde moet zijn.

3. De kosten voor de bouwheer of de
aannemer voor het herstellen van
de eventuele vastgestelde nonconformiteiten dienen zo klein mogelijk te zijn. Dit kan enkel indien
de keuring op het juiste tijdstip
kan plaatsvinden en wanneer de
leidingen en andere onderdelen
nog relatief gemakkelijk bereikbaar
zijn.
4. De keuring moet uitgevoerd worden vooraleer de eigenaar of huurder het gebouw betrekt, m.a.w. het
afwateringssysteem mag niet in
gebruik zijn genomen. Bij een afkeuring en eventuele herstellingen
(correcties) zou het buiten gebruik
stellen van het afwateringssysteem
veel overlast voor de bewoners
kunnen veroorzaken.
• Opleiding en kwaliteitsborging
De kwaliteit kan enkel gewaarborgd
worden door toepassing van een op
ISO 17020 gebaseerd kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem voorziet
in uniforme opleiding en bijscholing
van de keurder. De kwaliteitsborging
van de keuringen kan enkel gebeuren
wanneer de keuringen op een eenvormige manier geregistreerd worden. Deze registratie dient als input
voor het uitvoeren van gerichte controles op de keuringen en keurders.
De resultaten van de controles leiden
tot het bijsturen van de keuring, of
van de keurder zelf. Meer info over
de opleidingen en infosessies die in
het najaar worden georganiseerd
– zie www.vlario.be → documenten
→ keuring privé-riolering

De rioolbeheerder heeft toegang
tot de gegevens binnen zijn gebied.
De gegevens zijn voor de rioolbeheerder een bron van informatie;
zo kan hij oa hangende dossiers
raadplegen met vermelding van de
reden waarom een keuring niet heeft
kunnen plaatsvinden of waarom een
afwateringsysteem afgekeurd werd.
Ook eventuele klachten komende
van de eigenaar of bemerkingen van
de keurder kunnen als input dienen
om een sensibiliseringscampagne
op te starten. Onregelmatigheden
ter hoogte van de aansluitputjes
van de rioolbeheerder worden ook
ter beschikking gesteld. Zo kan
worden vermeden dat ter hoogte
van het openbaar rioolsysteem
schade ontstaat zoals verzakkingen
en verstoppingen ten gevolge van
grondinloop.

VLARIO-dag 2011
20 jaar VLARIO
Noteer alvast dinsdag 29 maart
2011 in uw agenda.
VLARIO viert dan zijn 20-jarig
bestaan tijdens de jaarlijkse
VLARIO-dag in Antwerp-Expo te
Antwerpen. Natuurlijk zal dit niet
onopgemerkt passeren. Wordt
vervolgd….

Studiedagen
o Afkoppeldag
Donderdag 21 oktober 2010
– Antwerp Expo, Antwerpen
Afkoppelen van de privaatriolering is
voor een gescheiden straatriolering
een noodzaak en een belangrijke stap
naar duurzaam integraal waterbeleid.
Maar het is geen evidentie. Zowel de
na te leven reglementering als het
vertrekken vanuit een bestaande
situatie, houdt heel wat moeilijkheden in.

• Beheer van formulieren en
meerwaarde voor rioolbeheerder
Om een goede en adequate kwaliteitsborging mogelijk te maken,
worden de gegevens komende van
het digitale keuringsformulier gecentraliseerd in een databank. De
kwaliteitsborging heeft niet enkel
betrekking op de keuring of de

keurder, maar ook op het afwateringsysteem op privé-terrein vanaf de
aansluitputjes van de rioolbeheerder.
De verworven gegevens dienen als
input om de kwaliteit van de aanleg
bij te sturen daar waar nodig. Veel
voorkomende fouten bij de aanleg
zullen teruggekoppeld worden naar
de opleidingscentra voor beroepsopleiding, zodat ze aan de bron kunnen
bijgestuurd worden.

Voorbereiding, communicatie maar
ook technisch doorzicht en inventiviteit zijn essentieel voor een goed
afkoppelingsproject. De afkoppelingsadviseur is hier een belangrijke
schakel, maar deze kan enkel een
goed resultaat boeken wanneer alle
actoren van een afkoppelingsproject
efficiënt samenwerken.
Dit betekent dat vanaf de eerste contactvergadering tot de uiteindelijke
oplevering alle verschillende acties
een invloed zullen hebben op het
goed verloop van het dossier. VLARIO
wil met deze afkoppeldag al deze
facetten op één dag belichten.
Staat u klaar om in toekomst met
een afkoppelingsdossier te starten
of wil u zich bijkomend informeren,
dan is dit een ideale gelegenheid.
Het is vooral de bedoeling om met u,
de opgedane ervaring van reeds gerealiseerde projecten via praktische
tips, te delen en om op deze wijze u
toekomstige projecten optimaal te
kunnen aanvatten.
Het uitgebreid programma en de
praktische modaliteiten vindt u terug
onder de rubriek Activiteiten van
onze website.
o Studiedag Visuele inspectie:
proeven en toelichting wijzigingen Standaardbestek 250
Donderdag 25 november 2010
De studiedag richt zich tot allen die
te maken krijgen met onderzoeken
met betrekking tot de structurele
toestand, operationele werking, op-

leveringen en routinecontroles van
riolering.
Deze studiedag heeft als doel meer
inzicht te brengen over de hedendaagse technieke. Een aantal beproevingsmogelijkheden zijn deels of totaal ongekend door rioolbeheerders,
technische diensten, studieburelen.
De proeven en resultaten worden
zowel theoretisch als praktisch
toegelicht. Waar kunnen deze proeven toegepast worden en wat is de
meerwaarde? Er zal voor elke proef
een praktische opstelling voorzien
worden, de toestellen die ingezet
worden kunnen ook ter plaatse in
werking worden bekeken.
De nieuwe versie van het Standaardbestek 250 dat vanaf januari 2011
van kracht is, zal eveneens worden
toegelicht voor wat betreft de wijzigingen voor het luik inspectie.
De behandelde onderwerpen zijn:
• visuele opleveringsinspecties (leidingen en putten)
• visuele inspecties van bestaande
riolering(leidingen en putten)
• metingen mbt lengteprofiel tijdens
het visueel onderzoek
• dichtheidstesten van rioolleidingen
en putten met lucht in over- en
onderdruk
• dichtheidstesten met water
• deformatiemetingen
• het meten van oppervlakteschades
en aantastingen in leidingen
• opsporen van aansluitingen
• opsporen van foute aansluitingen
• het gebruik van radar als opsporingstechniek
• het gebruik van sonar als opsporingstechniek
Meer detailinfo vindt u binnenkort
terug op onze website.
o Renoveren of vervangen: hoe
komen tot een verantwoorde
keuze
Dinsdag 7 december 2010
Hoe kunnen riolen gerenoveerd worden en welke mogelijkheden heeft de
opdrachtgever om grip te krijgen op
de kwaliteit, vergelijkbaarheid en de
kosten bij het renoveren van riolen,
putten en inlaten.

Een goed ontwerp, een goed bestek en een goede controle op de
uitvoering zijn de sleutelwoorden
voor een goede kwaliteitsborging.
Deze gewenste borging kunt u realiseren door een goed bestek te
(laten) maken en door de uitvoering
te controleren. Tijdens deze studiedag worden volgende onderwerpen
toegelicht: rioolrenovatiemethoden,
renovatiekosten, levensduur van
riolering, mogelijkheden voor kwaliteitscontrole en het leren denken
vanuit resultaatgerichte rioolrenovatiebestekken.
Meer detailinfo vindt u binnenkort
terug op onze website.

Website www.vlario.
be kent veel (nieuwe) bezoekers
De website van VLARIO werd onlangs
in een nieuw kleedje gestoken en dit
wordt door velen geapprecieerd. Een
duidelijk en overzichtelijk overzicht
van de laatste nieuwtjes, activiteiten
en werkzaamheden. Verder is er de
mogelijkheid voor onze leden om te
adverteren. Reeds 6 bedrijven hebben de meerwaarde hiervan ingezien.
Indien u hiervoor interesse heeft, kan
u altijd contact opnemen met Joke
Francken – joke.francken@vlario.be
of tel: 03/827 51 30

Herziening “historische btw” mogelijk
bij ontstaan btwplicht uiterlijk 13
januari 2006
Door Steven Michiels, Advocaat-vennoot GD&A Advocaten
13 januari 2006
Gemeenten kunnen als btw-plichtigen worden aangemerkt voor het
inzamelen, afvoeren en saneren van
afvalwater. Sinds enkele jaren be-

stond de discussie of een gemeente
de zogenaamde “historische btw”
kon herzien in haar voordeel en in
het bijzonder vanaf welk ogenblik die
gemeente btw-plichtig moest zijn om
dit te kunnen doen.
Die herziening kon van oudsher gebeuren op grond van de administratieve beslissing nr. E.T. 18235 van
10 november 1976. Deze beslissing
bood aan een belastingplichtige de
mogelijkheid om een gedeelte van de
belasting geheven van de verkrijging
van een bedrijfsmiddel op een tijdstip
waarop hij de hoedanigheid van btwplichtige nog niet bezat, toch nog
gedeeltelijk in aftrek te brengen.
Deze werkwijze werd evenwel door
het Hof van Justitie in het arrest
Waterschap Zeeuws Vlaanderen
(C-378/02) van 2 juni 2005 afgewezen. Daarop heeft de Belgische
btw-administratie op 13 januari 2006
de beslissing nr. E.T. 110.412 van
20 december 2005 gepubliceerd.
Daarin wordt de mogelijkheid, die
werd geboden door beslissing nr.
E.T. 18235 van 10 november 1976
om de zogenaamde “historische btw”
in aftrek te brengen, ontzegd aan
diegenen die op 1 juli 2005 nog niet
de hoedanigheid van btw-belastingplichtigen bezaten.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge is nu evenwel van oordeel
dat de nationale regeling, vervat in
de administratieve beslissing nr. E.T.
18235 van 10 november 1976, niet
retroactief kon worden ingetrokken
ten gevolge van een interpretatie,
die het Hof van Justitie geeft aan
een richtlijnbepaling, die door de
nationale lidstaat niet correct was
geïmplementeerd in de nationale
rechtsorde.
De rechtbank stelde bovendien dat
de beslissing nr. 110.412 van 20
december 2005 het niet-retroactiviteitsbeginsel schendt, daar zij
de gedeeltelijke aftrek ontzegt aan
btw-plichtigen die deze hoedanigheid
hebben verworven na 1 juli 2005.
De rechtbank is van oordeel dat dit
recht op aftrek slechts kan worden
ontzegd aan belastingplichtigen die
deze hoedanigheid hebben verworven na 13 januari 2006, zijnde de
publicatiedatum van de beslissing
van 20 december 2005.
Praktisch
Gemeenten, die btw-plichtig zijn geworden uiterlijk op 13 januari 2006,
stellen zich thans uiteraard de vraag
op welke wijze zij alsnog de “historische btw” kunnen herzien.
Artikel 4 KB nr. 3 bepaalt dat het
recht op aftrek kan worden uitgeoefend in een aangifte ingediend
vóór het verstrijken van het derde
kalenderjaar volgend op dat waarin

de af te trekken belasting opeisbaar
is geworden. De beslissing nr. E.T.
18235 van 10 november 1976 verwijst nog wel naar een termijn van 5
jaar en de aanschrijving nr. 29/1975,
meer bepaald de randnummers 6 en
7, doch artikel 1 van het koninklijk
besluit van 16 juni 2003 tot wijziging
van de koninklijke besluiten nrs. 3,
4, 14, 48 en 51 heeft de termijn voor
het uitoefenen van het recht op aftrek
teruggebracht van vijf naar drie jaar.
De regeling dienaangaande in de
aanschrijving nr. 29/1975 is bovendien opgeheven door de circulaire nr.
AFZ/1999-0995 (AFZ 15/2003) dd.
22 juli 2003.
Concreet betekent dit dat de btw
die in 2007 is opeisbaar geworden,
nog kan worden afgetrokken uiterlijk in de aangifte van oktober 2010
(kwartaalaangevers) of december
2010 (maandaangevers). De btw
die in 2006 opeisbaar werd, is reeds
verjaard.
Voor de berekening van de herziening
dient de gemeente dus na te gaan
welke herziening in 2007 had kunnen worden toegepast. In 2007 kon
de btw betaald in 2006 nog voor 4/5
worden herzien; deze van 2005 voor
3/5 deze van 2004 voor 2/5 en deze
van 2003 voor 1/5.
Een gemeente die kan aantonen dat
ze voor 13 januari 2006 btw-plichtige
is geworden, kan derhalve dit jaar
nog een herziening verrichten voor
1/5 van de btw betaald in 2003, 2/5
van de btw betaald in 2004, 3/5 van
de btw betaald in 2005 en 4/5 van de
btw betaald in 2006. De btw betaald
in 2007 kan nog volledig worden
afgetrokken.
Uiteraard is het mogelijk dat de
betrokken gemeenten in 2009 of
vroeger reeds btw hebben afgetrokken die betrekking heeft op 2005 of
2005. Deze btw blijft uiteraard buiten
de herziening.
Quid bij ondertekende correctieopgave of dwangbevel?
Verschillende gemeenten die in het
verleden wel een herziening hebben
gedaan van de btw, die zij hebben
betaald voorafgaand aan het ogenblik
waarop zij btw-plichtig zijn geworden, hebben naar aanleiding van
een controle door de Administratie
een correctieopgave ondertekend
en zich akkoord verklaard met de
verwerping van de herziening van
deze historische btw.
Deze gemeenten kunnen bovenvermelde regeling nog steeds toepassen.
Dit leidt wel tot een beperktere aftrek
dan initieel kon gebeuren.
Anderzijds bestaat voor deze gemeenten de mogelijkheid om de
geldigheid van het gegeven akkoord
met de correctieopgave te betwisten.
Deze besturen kunnen trachten te
motiveren dat zij “in rechte” hebben
gedwaald.

Artikel 14 KB nr. 4 bepaalt dat de vordering in rechte met betrekking tot
de teruggaaf van de belasting, van de
interesten en van de administratieve
geldboeten, moet worden ingesteld
vóór het verstrijken van het derde
kalenderjaar volgend op, naargelang
het geval, dit van de kennisgeving
bij ter post aangetekende brief van
de beslissing waarbij de bij de administratie ingediende aanvraag om
teruggaaf wordt verworpen ofwel dit
van de betaling van de belasting, van
de interesten en van de administratieve geldboeten, die werden voldaan
op verzoek van de administratie.
Indien de weigering om de “historische btw” terug te betalen dus aan de
gemeente is overgemaakt in 2007 of
later, kunnen gemeenten zich in deze
situatie bevinden, nog een procedure
opstarten.
Gemeenten die geen correctieopgave
hebben ondertekend, maar wel een
dwangbevel hebben ontvangen in
2007 of later, kunnen zich eveneens
baseren op artikel 14 KB nr. 4.
Wel moet worden opgemerkt dat
artikel 14 KB nr. 4 spreekt van een
vordering in rechte, zodat in beginsel een procedure voor de rechtbank
noodzakelijk is. Met de btw-administratie zou evenwel kunnen worden
besproken om na de inleiding een
akkoordconclusie neer te leggen.
Conclusie
Ongeacht in welke situatie de gemeente zich bevindt, voorafgaand
overleg met de btw-administratie op
basis van een financieel en juridisch
goed onderbouwd dossier is in deze
steeds aangewezen.

Warmte uit afvalwater, de reis naar
Zürich
Het opdrogen van bronnen van fossiele energie is één van de belangrijkste bedreigingen van deze eeuw.
Spaarzaam gebruik, hergebruik en
duurzaam opwekken van energie zijn
sleutelwoorden voor de aanpak voor
deze problematiek. Een van de mogelijkheden om de energiebehoefte
van huishoudens te verminderen
is het terugwinnen van warmte uit
huishoudelijk afvalwater. Om meer
te weten te komen over de terugwinning van warmte uit afvalwater heeft
een delegatie uit Nederland en België
een bezoek uitgebracht aan Eawag,
het waterinstituut uit Dübendorf,
Zwitserland.
Zwitserland, Duitsland en de Scandinavische landen hebben reeds lang
ervaring met het winnen van warmte
uit afvalwater. Zwitserland is het land
met de meeste praktijkvoorbeelden.
VLARIO heeft deelgenomen aan een

studieprogramma dat door STOWA
werd georganiseerd. Tijdens deze
studiereis worden enkele concrete
projecten bezocht waar warmte uit
afvalwater wordt teruggewonnen. Als
eerste is een nieuw autarkisch (energetisch zelfstandig) gebouw van ca
65 woningen bezocht. In dit gebouw
wordt het warmwater grotendeels
verwarmd met de restwarmte in het
afvalwater. Vervolgens werd er nader
gekeken naar de energievoorzieningen van een Zwitsere wijk. Hier
wordt het effluent van rwzi Wintertur
gebruikt voor de warmwatervoorziening en ruimteverwarming van 36
flats en 12 huizen. Tenslotte werd
door een energiebedrijf ingegaan op
de warmtewinning uit een afvalwatertransportleiding voor een appartementencomplex in Winterthur.
Er werd ook voldoende tijd besteed
aan de theorie. Volgende onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod
o mogelijkheden en problemen bij
terugwinning van warmte.

o Dimensioneren van warmtewisselaars, bepalen van optimale locatie
voor terugwinning, verkenningonderzoek voor Winterthur,
o beleid en regelgeving omtrent
warmteterugwinning, het effect op
het functioneren van rwzi’s, het effect op de aquatische ecologie en
o de toekomstige ontwikkelingen op
dit gebied.
Opmerkelijk was dat door warmteterugwinning het negatieve effect van
teveel warmtelozingen op de Bruine
forel, een veel voorkomende vis in
Zwitserland kan worden beperkt van
teveel warmtelozingen.
Duidelijk werd dat de warmtewinningen bij woningen en in de rioolstelsels
slechts een zeer klein deel van de
totale warmteinhoud van het influent benutten en daarmee geen noemenswaardige invloed hebben op de
temperatuur van de zuivering. Toch is
men in Zwitserland daar voorzichtig
mee en wil men de regionale overheid

via beheersplannen van de gehele
zuiveringskringen laten beoordelen
of een bepaalde warmtebenutting
acceptabel is (dat betekent dat de
influenttemperatuur niet met meer
dan 0,5 graad mag afnemen).
En in Vlaanderen?
Tot op heden beperkt de investering
in deze techniek zich tot industriële
toepassingen waar de temperatuur
van het afvalwater veel hoger is. De
onbekendheid met de techniek en het
ontbreken van referenties uit eigen
bodem is vaak belemmerend om in
projecten te investeren.
Nochtans zijn er voldoende interessante toepassingen zoals scholen,
sportcomplexen, zwembaden, dienstgebouwen, brandweerkazernes,
kantoren, bedrijven, … zowel voor
verwarming, douches als voor airconditioning. Zowel bij nieuwbouw
als bij renovaties kunnen warmtepompen een mogelijkheid zijn.

Agenda najaar 2010
• 12 en 19 oktober 210 : Opleiding visuele inspectie van rioleringen voor opdrachtgevers
• 21 oktober 2010 :

Afkoppeldag

• November 2010 :

opleiding keurder privé-riolering

• 25 november 2010:

Studiedag Visuele inspectie: proeven en toelichting wijzigingen Standaardbestek 250

• 7 december 2010 :

Studiedag Renoveren of vervangen: hoe komen tot een verantwoorde keuze

• Voorjaar 2011 :

Opleiding ontwerp van rioleringen – Locatie : rond het Gentse

Meer info zie www.vlario.be → activiteiten
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