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WAREN DE ONWEDERS VAN BEGIN JUNI NU UITZONDERLIJK OF NIET?
Sommige wetenschappers, zoals dhr. Luc Debontridder (KMI) verklaarde in Het Nieuwsblad dat
de onweders van begin juni een samenloop van omstandigheden zijn en dus uiterst uitzonderlijk.
Is dat nu zo? Of moeten we toch vrezen voor steeds meer en intensere onweders?
We deden navraag bij andere wetenschappers en leerden hieruit dat dhr. Debontridder wil zeggen dat wij
ons niet kunnen baseren op slechts 1 gebeurtenis die bovendien meteorologisch zeer uitzonderlijk was, om
daaruit te besluiten dat dit al een duidelijk teken van de klimaatverandering is.
Gelukkig zijn de klimaatstudies op veel meer gebaseerd (analyse van historische trends en klimaatmodellen).
Conclusie daarvan is dat wij in de toekomst vaker weersextremen zullen krijgen, dus ook de voorbije
gebeurtenissen vaker zullen krijgen. Ook op het huidig weer heeft de klimaatverandering sowieso al een
invloed. In die zin is de communicatie van het KMI – tenminste zoals verwoord in de krant – eigenlijk onjuist,
aldus professor Patrick Willems.
VLARIO wil alvast duidelijk maken dat dergelijke onduidelijke en onjuiste communicatie niet mag leiden tot
in-actie, want de recente wateroverlast heeft net aangetoond hoe kwetsbaar wij zijn voor de meer extreme
weersomstandigheden die er sowieso zullen aankomen, dus hoe belangrijk (beleids)actie nu is…

WATEROVERLAST – ONWEDERS – KLIMAATVERANDERING: NOOD AAN ACTIE
De afgelopen maand trokken zware regenbuien over Vlaanderen en dat zorgde in heel wat gemeenten
voor wateroverlast. In de toekomst mogen we ons aan nog meer wateroverlast verwachten door de
klimaatverandering. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat hevige zomeronweders extremer
kunnen worden, maar dat er veel minder kleine regenbuien zullen voorkomen. Een droge periode gevolgd
door enkele dagen met grote hoeveelheden neerslag in korte tijd zijn een waarschuwing van wat ons de
komende jaren te wachten staat.
Zonder wijzigingen van ons huidige beleid zal de wateroverlast door de klimaatverandering alleen maar
toenemen en zal, bij gebrek aan regelmatige neerslag, de ondergrond uitdrogen.
VLARIO probeert iedereen daarvan bewust te maken en probeert mee na te denken over hoe we ons daar
kunnen tegen wapenen. Wil je vermijden dat ook jouw gemeente getroffen wordt door grote wateroverlast?
Dan is er dringend actie nodig.
Een van de tools die hierbij kan helpen is de opmaak van een hemelwaterplan. De doelstelling van
een hemelwaterplan is duidelijkheid te krijgen waar en hoe het hemelwater afkomstig van bestaande en
geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten overeenkomstig de drietrapsstrategie kan
worden geïnfiltreerd, gebufferd en afgevoerd. De methodologie voor de opmaak van een hemelwaterplan
werd uitgewerkt door de coördinatiecommissie integraal waterbeleid. Zie www.integraalwaterbeleid.be/nl/
publicaties/methodiek-voor-het-opmaken-van-een-hemelwaterplan.
NOOD AAN (BOVEN)GEMEENTELIJKE HEMELWATERPLANNEN
Met de wateroverlast van begin juni in het achterhoofd moeten we verder nadenken over hoe we omgaan
met hemelwater. Op vandaag wordt lokaal per rioleringsproject en per geplande verkaveling nagegaan
hoe het regenwater kan afwateren. Er is weinig of geen lange termijnvisie voor hemelwaterbeheersing.
Bij de opmaak van een lange termijnvisie voor hemelwaterbeheersing moeten volgende vragen een
invulling krijgen:
●●
●●
●●
●●
●●

Welke waterlopen zullen in de (nabije) toekomst dienen als belangrijke waterafvoerassen?
Waar zijn er ontbrekende schakels?
Waar is er ruimte beschikbaar om te kiezen voor open, dan wel gesloten systemen?
Waar zitten de hydraulische knelpunten?
….

Wilt u zich als bestuur ook wapenen tegen wat ons nog te wachten staat, denk er dan sterk over na
om dergelijke hemelwatervisie uit te werken.
Wil je hierover in dialoog gaan of heb je behoefte aan een gesprek om mogelijke knelpunten
of acties te bespreken, contacteer ons dan.
VLARIO zal een gezamenlijke aanpak uitwerken om gemeenten hierbij verder te ondersteunen.
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BESCHERM JE WONING!
Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we niet vermijden. Neen, we moeten er
leren mee leven en dit fenomeen ook aanvaarden. We moeten aanvaarden dat water ruimte nodig heeft en
beseffen dat deze in Vlaanderen (te) beperkt is.
Wateroverlast moeten we aanvaarden ... schade door wateroverlast moeten we proberen vermijden en
daarvoor kunnen kleine ingrepen reeds bij helpen. Met preventieve maatregelen kan je dus de impact
van overstromingen en schade aan je gebouw verminderen. Woon je in een gebied dat gevoelig is voor
overstromingen? Dan is het aangewezen om enkele maatregelen te nemen.
●● Plaats waterbestendige schotten voor ramen en deuren.
●● Verhoog verluchtingsopeningen of dicht ze af. Haal het nodige materiaal in huis om het keldergat,
de rioolputjes,… af te dichten.
●● Zorg dat je wat pvc-zakken bij de hand hebt. Die kan je vullen en gebruiken als zandzakjes.
●● Zorg ervoor dat je in de woonruimtes op de benedenverdieping en/of voor de kelder toestellen en
meubels kan ophogen (bijvoorbeeld met snelbouwstenen).
●● Koop een waterpomp (met een lange afvoerslang) om het binnenkomende water weg te kunnen
pompen.
●● Maak de stookolietanks goed vast en dicht de openingen.
●● Vermijd ondergrondse garages.
●● Een aarden berm of gemetselde of betonnen keermuur houdt het overstromingswater tegen op enige
afstand van het gebouw zelf.
●● Breng bij voorkeur alle regen- en afvalwater in aparte afvoerleidingen en rust elke leiding uit met een
terugslagklep.
●● …
Meer info en filmpje ‘Hoog water zonder kater’ van VMM vind je ook op: www.vmm.be/water/overstromingen
of www.hoogwaterzonderkater.be
TIP: Behoort u tot een van de getroffen gebieden? Communiceer dit dan zeker verder aan uw burgers.
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BCE WORDT SIRIO: NIEUW REKENINSTRUMENT OM CREATIEF
EN EFFICIËNT TE ONTWERPEN MET DE GSV HEMELWATER
Het belang van een doordachte aanpak van regenwater neemt almaar toe door de toenemende verharde
oppervlakte, de beperkte ruimte voor water en de effecten van klimaatverandering. De wateroverlast van
begin juni maakte de nood aan een duurzaam en geïntegreerd waterbeheer met inzet op bronmaatregelen
eens te meer duidelijk. De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) voor hemelwater
is een stap in de goede richting: verplichte lokale opvang voor hergebruik, infiltratie op eigen terrein en
buffering met vertraagd lozen, in plaats van een snelle afvoer via de riolering. De GSV heeft uiteraard ook
een impact op het ontwerpen van buffer- en infiltratievoorzieningen bij een verkaveling. Waar en hoe kunnen
we deze voorzieningen optimaal implementeren bij nieuwe ontwerpen? Hoe rekening houden met de GSV?
En is het ontwerp ook klimaatbestendig?
BESTAANDE BCE-TOOL
Om tot een optimaal ontwerp te komen is een rekeninstrument nodig. De afgelopen jaren werd hiervoor de
BCE-tool naar voren geschoven. Deze tool werd echter voor een heel ander doel ontwikkeld: de KU Leuven
maakte de tool op vraag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid
om het effect van buffervoorzieningen op akkers te berekenen. De BCE-tool laat toe om ontwerpen sterk
vereenvoudigd te modelleren en de 100-jarige neerslagreeks van Ukkel (al dan niet in combinatie met
verschillende klimaatscenario’s) te simuleren in enkele seconden. Een statistische analyse van de resultaten
levert overstortvolumes en -debieten voor verschillende terugkeerperioden die gebruikt kunnen worden om
ontwerpen te evalueren en te verbeteren.
SIRIO: BCE 2.0 MET NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
Om de rekentool beter bruikbaar te maken voor het ontwerp van rioleringssystemen waren echter
verschillende fundamentele aanpassingen en uitbreidingen nodig. Na overleg met Werkgroep 2 & 3 van
Vlario, verschillende bedrijven waaronder Infrax en Aquafin en overheidsdiensten werd een lijst verkregen
met gewenste functionaliteiten. Door het groot aantal veranderingen ontwikkelde de Afdeling Hydraulica van
de KU Leuven de tool volledig opnieuw en gaf de tool een nieuwe naam: Sirio (SImulatie van RIOleringen
en regenwaterbuffering). Sirio kan nu ook infiltratie en evaporatie inrekenen en kan waterhoogten,
verdronken stroming en terugstroming simuleren. Een aparte module werd voorzien zodat aangesloten
kavels eenvoudig conform de nieuwe GSV gemodelleerd kunnen worden, inclusief regenwaterput,
hergebruik en infiltratievoorziening. Tot slot kunnen resultaten veel gedetailleerder geanalyseerd worden
en is het mogelijk om ontwerpen op te slaan en te delen. Naast de bijkomende functionaliteiten kreeg
Sirio ook een overzichtelijkere en meer gebruiksvriendelijke interface, een sneller rekenhart, verbeterde
installatieopties en start de tool sneller op. Al deze bijkomende functionaliteiten laten toe om ontwerpen
inzake regenwaterbuffering eenvoudiger te evalueren en te verbeteren. De tool maakt het mogelijk om
creatief te ontwerpen en verschillende mogelijkheden snel te testen.
BINNENKORT BESCHIKBAAR
Enkele partners, waaronder Infrax en Aquafin,
testen de beta-versie van Sirio momenteel aan de
hand van enkele praktische gevalstudies. Nadien
wordt de tool gelanceerd. Voor meer informatie kan
u contact opnemen met dr. Vincent Wolfs en prof.
Patrick Willems van de Afdeling Hydraulica van de KU
Leuven (vincent.wolfs@kuleuven.be, patrick.willems@
kuleuven.be).
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PROVINCIALE CONTACTDAGEN
VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners.
Eén van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Tijdens de
provinciale contactdagen in mei en juni trachtten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de
gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers etc. om hen te informeren over
de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. VLARIO mocht hierbij een 400tal deelnemers verwelkomen.
De studiedag werd steeds geopend door onze gastheer/gastvrouw van de provincie met een aangepaste
verwelkoming. Het aanbod van de studiedag werd mede bepaald door de werkgroepen. Hierbij werden
actuele thema’s besproken zoals de nieuwe wetgeving archeologie (zie verder), de wijze waarop het
subsidieprogramma bepaald wordt (zie verder), grachten van algemeen belang en de vrijstelling van de
saneringsvergoeding voor IBA’s.
VLARIO informeerde ook over eigen thema’s zoals de mogelijkheid tot controle van de bouwvergunning
en de keuring van de private riolering via haar KPR-module en koppeling met de software van ruimtelijke
ordening, haar communicatiecampagne voor een brongerichte aanpak, de kwaliteitsborging voor renovatie
van toegangsputten via het IKT-project dat momenteel lopende is alsook een overzicht van de laatste
wijzigingen van het VLARIO-bestek.
Na de lezingen volgde een netwerkmoment met een hapje en een drankje om af te sluiten. Ook hier werd nog
verder gediscussieerd over de hevige regenval van de afgelopen weken en de nood aan een brongerichte
aanpak en opvolging. VLARIO zal dit thema dan ook verder ten harte nemen om haar leden hier zo vlot
mogelijk in te begeleiden.
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De referaten van de provinciale contactdagen kan u downloaden op het ledengedeelte bij activiteiten
- Provinciale Contactdagen 2016.

KENNISUITWISSELING VLARIO-RIONED
SAVE THE DATE! DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar een kennisuitwisselingsdag tussen Vlaanderen
en Nederland. Het thema dit jaar is ASSET MANAGEMENT als hulpmiddel voor effectief rioleringsbeheer.
Nederlandse en Vlaamse voorbeelden rondom thema’s als inspectie, rioolvervanging en wateroverlast
helpen u op weg naar een optimale balans tussen kosten en profijt van uw riolering.
De internationale norm ISO 55000 voor assetmanagement is aantoonbaar een goed hulpmiddel voor het
stroomlijnen van uw organisatie voor effectief en efficiënt beheer van infrastructuur. Assetmanagement
draagt bij aan continue verbetering door betere samenwerking tussen alle actoren binnen en buiten uw
organisatie.
Op dinsdag 6 september 2016 leert u in de ochtend wat assetmanagement inhoudt en hoe collega’s de
denk- en werkwijze hebben toegepast. Hierbij komen ook de Code van goede praktijk Riolering in Vlaanderen
en de Nederlandse Handreiking Assetmanagement Stedelijk Waterbeheer aan bod. In de middag kiest u
twee uit vier workshops en gaat u zelf met de principes van assetmanagement aan de slag. Daarbij past
u de basisprincipes van assetmanagement toe op beleid voor rioolvervanging en wateroverlast. Ook de
organisatiecultuur en continue verbetering komen aan de orde.
VLARIO en Stichting RIONED bieden u een inspirerende dag en reiken u de instrumenten aan om ook uw
rioolbeheer te optimaliseren. U ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons met het programma.

ARCHEOLOGIE BIJ RIOLERINGSWERKEN
Vanaf 1 juni is een aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning in bepaalde
gevallen verplicht om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij zijn vergunningsaanvraag. In dat
geval kan hij of zij vanaf nu, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkende archeoloog aanstellen
om een archeologisch vooronderzoek uit te voeren. Deze nieuwe wetgeving zal ook impact hebben op onze
rioleringsprojecten.
De resultaten van het vooronderzoek worden vertaald in een archeologienota, die na bekrachtiging door het
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agentschap toegevoegd wordt aan de vergunningsaanvraag. De nieuwe Code van goede praktijk vervangt
de bijzondere voorwaarden.
Wij geven alvast vraag en antwoord op gebied van rioleringswerken:
Is bij ieder rioleringswerk een archeologienota nodig?
Een belangrijk verschil t.o.v. de vroegere manier van werken is de benadering van zones waar geen
informatie voor gekend is. In die zones is steeds een archeologienota vereist indien de effectieve ingreep in
de bodem meer dan 1.000m² bedraagt. Door deze benadering zal in ca. 90% van de rioleringsdossiers een
archeologienota moeten opgesteld worden.
Zal er altijd een vooronderzoek moeten uitgevoerd worden bij bv. aanleg van riolering in de straat?
Onroerend Erfgoed beseft dat dit, bij wegenis- en rioleringsdossiers, voorafgaand niet kan en heeft dat in de
procedure ook voorzien. Het is echter de archeoloog die zal beslissen of een vooronderzoek noodzakelijk is.
VLARIO zal hierover nog verder overleg plegen met de bevoegde instanties.
Wat zijn de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt?
Als we het geoportaal bekijken zijn deze zones heel beperkt in aantal?
Dit zijn de enige gebieden waar nooit een archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Het aantal dergelijke
gebieden zijn heel beperkt (vb. zandwinningen, rivieren,…)
Op basis van voorgaande blijkt dus dat voor alle rioleringswerken waarvan de “bodemingreep”
> 1.000 m² bijna altijd een archeologienota zal nodig zijn?
Deze veronderstelling is correct.
Wat is de kostprijs van een archeologienota? Ik kan veronderstellen dat dit sterk projectafhankelijk
is, maar kan er een idee gegeven worden?
Onroerend Erfgoed kan, om redenen van concurrentie, geen prijzen vrijgeven. VLARIO zal hierover
communiceren zodra er hieromtrent meer duidelijkheid en ervaring is.
We moeten beseffen dat de impact van deze nieuwe regelgeving groot is en dit zowel qua prijs als qua
uitvoeringstermijn. VLARIO zal hierin ook haar rol als overlegplatform invullen en in overleg treden met de
betrokken instanties.
De brochure ‘Archeologieregelgeving voor vergunningsverleners’ en de beslissingsboom’ kan u
downloaden via www.onroerenderfgoed.be
Bron: presentatie provinciale contactdag 9 juni 2016, Agentschap onroerend erfgoed
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GIPOD: WAT BETEKENT DIT VOOR EEN LOKAAL BESTUUR OF RIOOLBEHEERDER?
Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of
manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming
komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we
conflicten tussen werken en manifestaties beter.
Vanaf 1 juli 2016 zijn zowel lokale besturen als openbaar domeinbeheerders verplicht om werken en
manifestaties, zoals omschreven in het GIPOD-decreet, in te geven. De besturen krijgen hiervoor toegang
tot de beveiligde GIPOD-omgeving. Deze omgeving bestaat uit een webtoepassing en webservices en laat
toe om informatie over werken en manifestaties in het GIPOD in te geven, te beheren en te bevragen.
Wanneer moeten besturen en opdrachtgevers werken en innames/manifestaties die ernstige hinder
veroorzaken in het openbaar domein ingeven in het generieke informatieportaal openbaar domein (GIPOD)?
En wat zullen de sancties zijn als men dit niet correct doet? Het GIPOD decreet beantwoordt deze twee
vragen gedeeltelijk. Momenteel werken de GIPOD-stakeholders, waaronder de VVSG, deze vragen verder
uit in een uitvoeringsbesluit.
Meer info op www.agiv.be/producten/gipod en www.vvsg.be/Omgeving/GIS/Pages/GIPOD.aspx

GEVOLGEN KILOMETERHEFFING: ADVIES
De kilometerheffing geldt sinds 1 april 2016. Verschillende aannemers claimen hierdoor een herziening van
het opdrachtbedrag. Het departement bestuurszaken van de Vlaamse overheid bracht ondertussen een
advies uit met bijhorende modelbrieven. Onderstaand proberen we kort het advies samen te vatten.
BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN:
Niet elke opdracht komt in aanmerking voor een prijsherziening. U moet zelf elke opdracht afzonderlijk
beoordelen.
1. BEWIJSLAST LIGT BIJ AANNEMER
De aannemer moet zelf bewijzen dat een prijsherziening nodig is. Hij moet bewijzen dat de kilometerheffing
niet in de prijsherzieningsformule van de opdracht zit. Ook moet hij bewijzen dat de heffing effectief een
extra last was bij de uitvoering van de opdracht.
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2. TIJDSTIP VAN DE OPDRACHT IS BELANGRIJK
Een eventuele prijsherziening kan alleen bij opdrachten waarvan de opening van de bieding vóór 20 augustus
2015 plaatsvond en die niet voor 1 april 2016 opgeleverd werden. Dit kan anders liggen bij raamcontracten
(dat vindt u in het advies van Bestuurszaken).
U vindt deze en andere voorwaarden in de nota van het departement Bestuurszaken. Mocht u
hieromtrent vragen hebben of het volledige document willen ontvangen, aarzel dan niet om ons te
contacteren.

KILOMETERHEFFING: KIJK UW FACTUREN VAN SATELLIC GOED NA
Verschillende van onze leden (aannemers, leveranciers, inspectiebedrijven, lokale besturen,…) krijgen
facturen in verband met de kilometerheffing van Satellic, het bedrijf dat aangesteld is om de kilometerheffing
uit te voeren. Van sommige leden horen we dat die facturen niet altijd even correct zijn. Soms worden
routes aangerekend die niet door het voertuig in kwestie werden afgelegd. Het meten van de routes waarop
de heffing geldig is, is dan wel fel verbeterd, maar blijkt dus toch niet altijd even accuraat. Zo kreeg men
bijvoorbeeld een heffing voor het rijden over een brug over een autostrade waar de heffing geldt, terwijl
de heffing niet geldt op de brug zelf. Als die brug vlakbij de plaats ligt waar de wagens dagelijks uitrijden,
kan het met de facturatie behoorlijk mislopen. In een ander geval liep het verkeerd doordat twee wegen
parallel met elkaar lopen: voor een dienstweg of ventweg langs een weg waar de heffing geldt, werden ook
heffingen aangerekend.
Uitkijken en controleren dus!

VERTRAGING BIJ UITVOERING RIOLERINGSDOSSIERS
Vandaag stellen we vast dat de Vlaamse overheid terecht heel wat middelen vrij maakt voor de
rioleringssector, maar dat anderzijds opdrachten bij het naar aanbesteding brengen vertraging oplopen of
zelfs niet aanbesteed geraken. Om een beter beeld te krijgen waarom projecten niet aanbesteed geraken en
dus geen uitvoering krijgen heeft VLARIO, in samenwerking met VMM, getracht de stand van zaken van de
dossiers, opgenomen op een subsidieprogramma t/m 2008 en die nog niet in uitvoering gebracht konden
worden, in kaart te brengen.
Deze analyse laat alle betrokkenen toe een beter beeld te krijgen op de mogelijke remediëring om deze
dossiers te heractiveren. Tevens laat deze analyse toe om meer generieke maatregelen voor te stellen om
de doorlooptijd van projecten in zijn algemeenheid te reduceren.
Concreet blijken de drie belangrijkste redenen voor vertraging van gemeentelijke dossiers:
●● Financiering van de bovenbouw door de gemeente
●● Onteigeningsproblemen
●● Discussies over het concept (meestal in het kader van de goedkeuring voorontwerp)
Deze vertraging heeft naast een negatieve impact op het realiseren van ecologische doelstellingen en een
verminderde investeringsportefeuille voor de wegenbouwsector eveneens financiële repercussies voor de
Vlaamse begroting. Dit zorgt er immers voor dat veel noodzakelijke middelen geblokkeerd blijven. Historisch
heeft dit reeds aanleiding gegeven tot een groot gereserveerd krediet.
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Uit deze analyse blijkt dat gecombineerde dossiers sterk vertraagd worden door de grondinnames. Het
probleem van de grondinnames situeert zich op 2 niveaus: enerzijds hebben we dossiers die niet vooruit
geraken omdat burgers niet akkoord gaan, anderzijds zijn er ook dossiers die nog wachten op behandeling.
In het verleden werd voor dit laatste probleem steevast verwezen naar de federale aankoopcomités die voor
Vlaamse administraties grondinnames dienden te realiseren. Sinds begin 2015 werden de diensten van het
federale aankoopcomité geregionaliseerd en samengevoegd bij de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties.
Iedereen hoopte dat dit de oplossing was, maar het is blijkbaar een overgang die moeizaam verloopt. De
verhoopte inhaalbeweging kwam er vooralsnog niet.
We stellen vast dat er na de regionalisering op het terrein nog niet veel veranderd is en grondinnames
nog steeds heel wat vertraging met zich meebrengen bij het in uitvoering brengen van projecten. In de
meeste gevallen blijft men dus wachten op actie maar gebeurt er heel weinig. Ondertussen zijn er wel heel
wat miljoenen euro’s voor deze projecten gereserveerd maar komen ze niet tot uitvoering. Heel frustrerend
en zeker in tijden van crisis bij de aannemers alarmerend.
Als overlegplatform vindt VLARIO het haar taak om met de betrokken partners in dialoog te gaan en op zoek
te gaan naar oplossingen. Uit het gesprek met de afdeling Vastgoedtransacties blijkt dat men wel degelijk
vooruitgang boekt na de regionalisering. 40% van de historische achterstand is ondertussen weggewerkt
maar ca. 5.000 dossiers zijn nog wachtende.
VLARIO maakte de afspraak met de afdeling Vastgoedtransacties om in onderling overleg acties af te
spreken om de achterstand nog sneller weg te werken. Er is dus hoop, temeer we ook vernamen dat er
stilaan vooruitgang geboekt wordt om tot een nieuw onteigeningsdecreet te komen. Dit zou er dan moeten
voor zorgen dat lokale besturen meer armslag krijgen bij onteigeningsprocedures en een misnoegde burger
niet zomaar dossiers kan blokkeren.
Tenslotte doen we nog een oproep naar lokale besturen en andere opdrachtgevers. Heb je een dossier
dat omwille van de grondinnames geblokkeerd blijft, meldt het ons dan. We proberen samen met u en
de andere betrokkenen naar oplossingen te zoeken.

AUTOMATISCHE VERGOEDING BIJ HINDER DOOR OPENBARE WERKEN
VANAF JULI 2017
Tegen 1 juli 2017 komt er in Vlaanderen een nieuw compensatiemechanisme voor zelfstandigen die hinder
ondervinden door openbare werken. Ze zullen automatisch een forfaitaire vergoeding krijgen en ze zullen
niet langer verplicht zijn om hun zaak te sluiten.
Handelaars die lijden onder de hinder van openbare werken, kunnen al ruim tien jaar aanspraak maken
op een federale inkomenscompensatievergoeding. Die bedraagt 76 euro per dag dat ze hun zaak moeten
sluiten. De Vlaamse overheid voorziet daarbovenop nog in een rentetoelage. Beide maatregelen brengen
echter heel wat administratieve rompslomp met zich mee voor de aanvragende ondernemer.
SLUITINGSVERPLICHTING VERDWIJNT
De sluitingsverplichting weerhoudt nogal wat zelfstandigen om de inkomenscompensatievergoeding aan te
vragen. Ze houden hun zaak liever open, ook al zijn ze moeilijk bereikbaar door de werken.
De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder
ondervinden van de openbare werken. Ze moeten een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met
de klant vereist en er moeten minder dan 10 werknemers in dienst zijn.
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AUTOMATISCHE TOEKENNING
De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro zal automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd worden
voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van openbare werken ondervindt. Wie de
zaak toch moet sluiten, krijgt vanaf dag 21 hier bovenop 80 euro per kalenderdag sluiting.
CONCREET
De aannemer zal de werken drie maanden op voorhand definiëren in het zogenaamde GIPOD-systeem
(Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) waardoor getroffen handelaars automatisch en tijdig
geïdentificeerd en proactief verwittigd zullen worden van hun recht op de premie. Wie geen automatische
toekenning krijgt, kan manueel een aanvraag indienen. Voor wie niet in de werfzone zit maar wel hinder
ondervindt, wordt de bestaande regeling toegepast: vanaf de 8ste sluitingsdag heeft men recht op 80 euro
per dag.

WET OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN: GRONDIG HERBEKEKEN
De VMM, de vereniging van provincies, de vereniging van polders en wateringen en de VVSG overleggen
over een grondige wijziging van de wet op de onbevaarbare waterlopen. De digitalisering van de atlas op
de onbevaarbare waterlopen, de bepalingen over het onderhoud en de inrichting van de onbevaarbare
waterlopen, de machtigingen voor werken aan waterlopen, de bedding, handhaving,… worden allemaal
besproken. Ook wordt besproken hoe bepalingen over grachten best worden gekaderd in de wetgeving.
Uiteindelijk willen we een gemoderniseerde wet op de onbevaarbare waterlopen die een onderdeel wordt
van een kaderwet over waterbeleid.
Hebben jullie suggesties of willen jullie knelpunten aankaarten, laat het ons dan gerust weten.

RONDE TAFEL GESPREK TUSSEN DE VLAAMSE RIOLERINGSSECTOR
EN VLAAMSE PARLEMENTAIREN
“INVESTEREN IN DUURZAAM WATER- EN AFVALWATERBELEID”
Op initiatief van VLARIO organiseerde de Commissie Leefmilieu op 27 april 2016 een ronde tafelgesprek
tussen de Vlaamse rioleringssector en de Vlaamse parlementairen.
De voorzitster van de Commissie Leefmilieu, mevr. Tinne Rombouts, opende de vergadering en dankte
VLARIO om de gelegenheid te bieden van gedachten te wisselen met parlementairen in aanwezigheid van
experten. Het is de betrachting om met dit en eventueel daaropvolgende overlegmomenten samen werk te
maken van de doelstellingen inzake integraal waterbeleid.
Europa vraagt een goede toestand van het watersysteem tegen eind 2015/2027. Wat wil dit nu zeggen
voor het gemeentelijk rioolnet? Een goede toestand van het watersysteem zal een hele resem maatregelen
vragen, waarvan een goede afvalwaterzuiveringsinfrastructuur er één is. Moeten we dit allemaal uitvoeren
tegen 2015, 2021 of 2027, of zullen we keuzes kunnen maken? Wat zijn de knelpunten die de actoren
ervaren?
Heel wat vragen die vandaag nog geen antwoord of oplossing krijgen, maar waar VLARIO wel mee verder
gaat. Aansluitend op de vergadering maakten we een visienota op die de komende maanden een leidraad
zal zijn voor verschillende acties.
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VLARIO voorziet dergelijk overleg periodiek te herhalen teneinde het beleid mee te geven wat er op de
werkvloer leeft in de hoop tijdig onze doelstellingen te realiseren.
Onderstaand alvast een bondige omschrijving van de knelpunten waar VLARIO de komende maanden
acties zal aan koppelen.
●●
●●
●●
●●

Te weinig werk in uitvoering
De brongerichte aanpak is (nog) onvoldoende
Nood aan visie op sluitende financiering
Meer doen met minder?

OPLEIDINGEN & STUDIEDAGEN
KENNISUITWISSELINGSDAG VLARIO – RIONED
6 september, Etten-Leur
OPLEIDING OPMAAK VAN BESTEKKEN
10-daagse opleiding: september - december, Antwerpen
OPLEIDING ONTWERP VAN RIOLERINGEN
10-daagse opleiding: september - december, locatie nog te bepalen
AQUARAMA TRADE FAIR
12 oktober, Leuven
Meer informatie en inschrijvingen over onze activiteiten en opleidingen via
www.vlario.be/overzicht/activiteiten/opleidingen-studiedagen

twitter.com/vlariokennis
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Wendy Francken
VLARIO vzw
De Schom 124, 3600 Genk
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