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1 INLEIDING  

 

De kosteloze levering van drinkwater roept regelmatig vragen op. Niets is immers gratis. Ook het 

kosteloos geleverde water heeft een prijs. Is die kosteloze levering wel sociaal rechtvaardig? Wie 

draagt de kosten voor de kosteloze levering? Moet ze na meer dan 15 jaar niet worden bijgestuurd? 

Als aanzet voor het antwoord op die vragen maakte de VMM, vanuit haar opdracht als 

WaterRegulator, deze analyse van de kosteloze levering van leidingwater. 

 

In Vlaanderen wordt zowel water als elektriciteit deels kosteloos geleverd. Regelmatig wordt 

aangestuurd op het meer afstemmen van openbare dienstverplichtingen en regelgeving van beide 

nutssectoren op elkaar. Deze analyse van de kosteloze levering van drinkwater start daarom met een 

vergelijking van beide ‘gratis’ maatregelen. Er wordt daarbij nagegaan of afstemming op de regeling 

voor gratis elektriciteit wenselijk is.  

Aan de hand van data over de kosteloze levering van water wordt vervolgens de effectiviteit van de 

maatregel geïllustreerd. Er wordt nagegaan of de opzet bij de invoering van de kosteloze levering in 

1997, namelijk het beschikbaar zijn van 40 liter veilig water per persoon per dag en het stimuleren 

van duurzaam watergebruik, gerealiseerd wordt. Ter verbetering van de effectiviteit wordt een aantal 

aanbevelingen geformuleerd. 

 

In deze analyse wordt niet ingegaan op de efficiëntie waarmee de kosteloze levering toegepast wordt. 

Zo werd geen steekproef gehouden bij de watermaatschappijen om na te gaan of de kosteloze 

levering correct toegepast werd. Evenmin werd onderzocht of het toekenningsproces op een 

efficiënte manier gebeurt. Het beperkte aantal klachten van abonnees over de verrekening van de 

kosteloze levering kan een indicatie zijn van een doorgaans correcte verrekening. Toch lijkt het 

aangewezen dat de verrekening bij elk van de watermaatschappijen ook systematisch effectief 

gecontroleerd wordt om zo eventuele fouten te corrigeren en mogelijke efficiëntieverbeteringen in de 

toepassing van de regeling in te voeren.  

 

Deze analyse is gebaseerd op data die door de watermaatschappijen ter beschikking werden gesteld 

van de VMM. De VMM is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de analyse die het gevolg zijn 

van tekorten in de door de watermaatschappijen beschikbaar gestelde gegevens. 
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2 VERGELIJKING KOSTELOZE LEVERING LEIDINGWATER EN GRATIS 
ELEKTRICITEIT 

De regelgeving over de kosteloze levering door exploitanten van een openbaar 

waterdistributienetwerk en tot de toekenning van gratis elektriciteit is opgenomen in bijlage 1. 

Hieronder wordt de verplichte kosteloze levering van leidingwater en elektriciteit vergeleken aan de 

hand van drie vragen:  

- Wie heeft recht op de kosteloze levering? 

- Wat is de grootte van de kosteloze levering?  

- Hoe wordt de kosteloze levering verrekend en gefinancierd?  

2.1 Wie heeft recht op kosteloos geleverd leidingwater/gratis elektriciteit? 

Leidingwater 

Elke abonnee van een watermaatschappij in Vlaanderen heeft recht op een hoeveelheid kosteloos 

geleverd drinkwater voor elke op het leveringsadres gedomicilieerde persoon.  

De natuurlijke personen die op grond van internationale verdragen, overeenkomsten, protocollen of 

enige andere wettelijke regeling in Vlaanderen verblijven maar er zich niet kunnen of moeten 

domiciliëren, worden gelijkgesteld met gedomicilieerde personen.  

Elektriciteit 

De gratis levering van elektriciteit in Vlaanderen is gekoppeld aan het al dan niet huishoudelijk zijn 

van een verbruiker. Het onderscheid tussen beide wordt gemaakt uitgaande van de al dan niet 

bedrijfsmatige aard van het contract. Contracten op naam van een bedrijf (= professioneel contract) of 

gemengde contracten (op naam van het bedrijf, er wordt ook energie verbruikt voor de woning) 

komen niet in aanmerking voor gratis elektriciteit. Zelfstandigen die (samen met hun gezin) in een 

woning gedomicilieerd zijn en ook gratis elektriciteit willen, moeten hun leverancier vragen het 

contract op hun persoonlijke naam te zetten. 

 

De gerechtigden van gratis elektriciteit en die van gratis leidingwater zijn dus verschillend. Terwijl voor 

leidingwater gestreefd wordt naar een toekenning aan elke inwoner, is die maatregel voor elektriciteit 

beperkt tot de louter huishoudelijke verbruikers gedomicilieerd in Vlaanderen. Gedomicilieerde 

inwoners van wie het contract op naam staat van een bedrijf ontvangen geen gratis elektriciteit, maar 

wel gratis water. Ook personen die zich niet in Vlaanderen kunnen domiciliëren, hebben geen recht 

op gratis elektriciteit, wel op gratis leidingwater.  
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De kosteloze levering van water werd ingevoerd vanuit de idee dat een minimale hoeveelheid water 

levensnoodzakelijk is voor elke persoon met artikel 23 van de Grondwet in gedachten. Dat artikel 

bepaalt dat iedereen het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Uit dat oogpunt mag geen 

onderscheid worden gemaakt tussen de inwoners. Omdat regelmatig de vraag tot afstemming op de 

regelgeving voor elektriciteit opduikt, is een impactberekening bij afstemming van de regelgeving van 

water op die van elektriciteit opgenomen in bijlage 2. De totale meeropbrengst voor de 

watermaatschappijen wordt geraamd op 5,2 miljoen euro. Dat is een omzetstijging van minder dan 

1% voor alle maatschappijen samen.  

 

Voor beide maatregelen hangt de toekenning af van het domicilieadres van de gerechtigde. Dat 

kenmerk maakt een eenduidige toekenning van het recht mogelijk. Voor leidingwater voorziet de 

regelgeving in het gelijkstellen van personen uit een aantal doelgroepen die zich niet in Vlaanderen 

kunnen domiciliëren. Die gelijkstelling is er niet voor de gratis levering van elektriciteit.  

Ook voor de gelijkgestelden gebeurt de toekenning van het kosteloze water nagenoeg helemaal 

automatisch op grond van informatie die opgeslagen wordt door het Rijksregister. Er wordt bij de 

verwerking van de informatie van het Rijksregister door de watermaatschappijen geen onderscheid 

gemaakt tussen gedomicilieerde personen en personen die gelijkgesteld zijn. Het aantal personen dat 

een dergelijke gelijkstelling geniet, kan bijgevolg niet worden gerapporteerd door de 

watermaatschappijen.  

Standpunt over het uitsluiten van kosteloos geleverd water voor niet-huishoudelijke 
verbruikers (cf. elektriciteitssector) 

Voor de fiscale behandeling van de ‘kosten voor water’ wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

fiscale behandeling van zelfstandigen die werken in de vorm van een eenmanszaak (als natuurlijke 

persoon) en zelfstandigen/bedrijven die werken in de vorm van een vennootschap (aparte 

rechtspersoon). De zelfstandige die werkt als natuurlijke persoon wordt enkel belast in de 

personenbelasting. Van de opbrengsten die in het kader van zijn beroep gemaakt worden, kan hij de 

werkelijke uitgaven die hij doet om zijn beroepsinkomsten te verwerven of te behouden aftrekken. 

Ook kan de zelfstandige er vrij voor kiezen zijn kosten niet te bewijzen maar een forfaitair bedrag te 

aanvaarden. Gemengde uitgaven komen enkel in aanmerking voor het beroepsgedeelte. In concreto 

kan de waterfactuur dus enkel in rekening worden gebracht voor het beroepsmatige deel. 

Een binnenlandse vennootschap wordt belast in de vennootschapsbelasting. Entiteiten onderworpen 

aan de rechtspersonenbelasting (zoals vzw’s) volgen een specifiek regime en vallen buiten het bestek 

van deze tekst. Voor vennootschappen geldt dat facturen ontvangen van de watermaatschappij in 

principe kwalificeren als aftrekbare beroepskosten. Anderzijds kunnen er ook heffingen verbonden 

zijn aan de levering van water (bv. heffing op waterverontreiniging), die gelden als niet-aftrekbare 

‘gewestelijke belastingen, heffingen of retributies’ en moeten worden opgenomen in de verworpen 

uitgaven. Andere heffingen zullen mogelijks wel kwalificeren als aftrekbare beroepskosten. De 

bedrijfsleider van de vennootschap wordt belast in de personenbelasting op basis van inkomsten die 

hij uit de vennootschap verkrijgt. Die vergoeding kan zowel in geld als in natura geschieden.  
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In het geval van een vergoeding in natura moet worden nagegaan of dat kwalificeert als een ‘voordeel 

van alle aard’. Zo een voordeel van alle aard wordt beschouwd als loon en op de waarde van dat 

voordeel moet de bedrijfsleider personenbelasting betalen (progressieve tarieven). Voordelen van alle 

aard worden in principe altijd gewaardeerd tegen de werkelijke waarde van het voordeel tenzij er 

voorzien is in een forfaitaire waardering. Voor het geval dat de vennootschap de nutsvoorzieningen 

betaalt voor de bedrijfsleider, werd bepaald dat de waarde van het private waterverbruik mag worden 

verwaarloosd als de normale belastbare voordelen van huisvesting, verwarming en elektriciteit aan de 

belasting onderworpen worden1. In beide gevallen is de kosteloos geleverde 15 m³ gelinkt aan het 

privéverbruik van de natuurlijke persoon of de bedrijfsleider. 

 

Ook kan niet worden voorbijgegaan aan de problematiek van de abonnementen die gekoppeld zijn 

aan meerdere wooneenheden. Zo’n 25% van de gedomicilieerden bij abonnees met een 

ondernemingsnummer woont immers in een gebouw met meerdere wooneenheden. Het is de 

abonnee die moet instaan voor de verdeling van de waterfactuur over de wooneenheden. In het geval 

dat de kosteloze levering voor abonnees met ondernemingsnummer zou worden afgeschaft, bestaat 

de kans dat de inwonenden – veelal huurders – de dupe zijn en een hogere factuur doorgeschoven 

krijgen. 

 

Een ander belangrijk punt is dat de invoering van de kosteloze levering geleid heeft tot een verhoging 

van de tarieven van de watermaatschappijen. Aangezien de watermaatschappijen in hun tarifering 

geen onderscheid maken tussen huishoudens en kleine ondernemingen, kan worden verondersteld 

dat beide groepen ‘de kosten’ van de kosteloze levering dragen. Dat wordt bevestigd in de resultaten 

van het onderzoek naar kostentoerekening over de doelgroepen dat de WaterRegulator in 2010 

voerde. Het beëindigen van de kosteloze levering aan ondernemingen, zonder compensatie ten 

aanzien van die ondernemingen voor de hogere factuur, leidt tot een nog grotere kruissubsidie van de 

kleine ondernemingen naar de huishoudens. Dat gaat in tegen de stroomgebiedbeheerplannen 

waarin expliciet gesteld wordt dat kruissubsidies tussen de doelgroepen moeten worden weggewerkt.  

 

Het uitgangspunt voor de kosteloze levering is duidelijk en rechtlijnig, nl. elke inwoner heeft recht op 

een minimale hoeveelheid kosteloos geleverd water. De WaterRegulator vindt geen voldoende 

gegronde argumenten om die duidelijke, gelijke regel aan te passen in het nadeel van inwoners die 

leidingwater afnemen met een abonnement dat ook gekoppeld is aan een onderneming. 

  

                                                      
1 zie in dit verband Parl. Vr. van Dhr. Capoen d.d. 06.03.1981 en Parl. Vr. van Dhr. Dufour d.d. 27.12.1995 
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2.2 Hoeveelheid kosteloos geleverd water vs. hoeveelheid gratis geleverde 
elektriciteit 

Leidingwater 

De hoeveelheid kosteloos geleverd leidingwater bedraagt 15 m³ per op het leveringsadres 

gedomicilieerde persoon per jaar.  

Elektriciteit 

Er wordt 100 kWh per jaar per aansluiting op het distributienet gratis elektriciteit toegekend en 

100 kWh per jaar per op het leveringsadres gedomicilieerde persoon. Voor gebouwen met meerdere 

woongelegenheden en maar één aansluiting op het distributienet wordt 100 kWh gratis toegekend 

voor het hele gebouw, vermeerderd met 100 kWh per gedomicilieerde bewoner. 

 

Zowel voor leidingwater als voor elektriciteit mag nooit meer kosteloos geleverd worden dan er 

verbruikt wordt.  

Vergelijking herkomst hoeveelheid  

De hoeveelheid 15 m³ gratis geleverd leidingwater per persoon per jaar is gebaseerd op Agenda 21 

die door de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling in 1992 in Rio de 

Janeiro goedgekeurd werd. De eis was: ‘Uiterlijk in het jaar 2000 ervoor gezorgd hebben dat alle 

bewoners per persoon en per dag ten minste 40 liter veilig water tot hun beschikking hebben’. Dat is 

een watervoorziening van 14,6 m³ per persoon en per jaar.  

De herkomst van de 100 kWh per gezin en 100 kWh per gedomicilieerde kon niet worden 

achterhaald. Bij de invoering van de maatregel werd alleen een hoeveelheid gratis elektriciteit per 

gezin geleverd. Vanaf 2002 werd die maatregel uitgebreid met extra gratis elektriciteit per gezinslid, 

vanuit de vaststelling dat de prijzen voor elektriciteit hoger waren dan in de buurlanden. Het 

stimuleren van een rationeel energiegebruik was al van bij de aanvang van de invoering samen met 

het sociale aspect de bestaansreden van de regeling.  

Vergelijking aandeel hoeveelheid gemiddelde gezinnen 

In figuur 1 wordt, uitgaande van het gemiddelde waterverbruik van gezinnen in Vlaanderen, het 

aandeel van de kosteloos geleverde hoeveelheid water per jaar geïllustreerd. Het gemiddelde 

waterverbruik van een gezin hangt vrij sterk af van het aantal personen dat er deel van uitmaakt. 

Toch wordt opgemerkt dat er ook een ‘waterverbruik’ eigen aan de woongelegenheid bestaat. Zo 

daalt het gemiddelde waterverbruik van een persoon van 50 m³ per jaar in een eenpersoonsgezin tot 

32 m³ per jaar in een vijfpersoonsgezin. Aangezien voor de kosteloze levering alleen rekening 

gehouden wordt met het aantal gedomicilieerden in een gezin, leidt dat tot een stijging van het 

berekende aandeel van het kosteloos geleverde water van 30% in een eenpersoonsgezin tot 47% in 

een vijfpersoonsgezin.  
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Figuur 1 Aandeel kosteloos geleverd leidingwater per jaar voor gemiddelde gezinnen 

 
Bron: VMM Waterboek 

 

De berekening van de eenheidsprijs voor de gratis elektriciteit gebeurt op grond van een aantal 

typecategorieën van huishoudelijke afnemers in Vlaanderen. Het verbruik en de samenstelling van 

die types is opgenomen in tabel 1. Het elektriciteitsverbruik van een gezin is voornamelijk afhankelijk 

van de kenmerken van de woning. Het aandeel gratis elektriciteit varieert over de verschillende 

gezinstypes van 33% voor typecategorie Da (= type met 1 gezinslid) tot 3% voor typecategorie 

De/De1 (= type met 4 gezinsleden). Dat wordt geïllustreerd in onderstaande figuur.  

 

Tabel 1 Kenmerken typecategorieën huishoudelijke verbruikers elektriciteit 

Typecategorie Aantal 
gezinsleden Jaarverbruik in kWh

Da 1 600
Db 2 1200
Dc 3 3500
Dc1 3 3500
Dd 4 7500
De 4 20000
De1 4 20000  

Bron: eigen voorstel van data uit eindrapport van het Vlaams Energieagentschap en de Vlaamse Regulator van de 

Elektriciteits- en Gasmarkt van 3 februari 2012 met betrekking tot de evaluatie van de maatregel tot toekenning van gratis 

elektriciteit 
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Figuur 2 Aandeel gratis elektriciteit per jaar voor gemiddelde gezinnen 

 
Bron: eigen berekeningen o.b.v. eindrapport van het Vlaams Energieagentschap en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- 

en Gasmarkt van 3 februari 2012 met betrekking tot de evaluatie van de maatregel tot toekenning van gratis elektriciteit 

Het aandeel van het kosteloos geleverde water blijkt dus voor de meeste types verbruikers veel groter 

dan het aandeel van de gratis elektriciteit. Alleen voor de typische eenpersoonsverbruikers is het 

aandeel gratis elektriciteit en gratis water in het totale verbruik vergelijkbaar (ongeveer 30%). 

Het feit dat waterverbruik sterk persoonsgebonden is, in combinatie met het feit dat de hoeveelheid 

kosteloos geleverd water alleen gelinkt is aan het aantal personen in een gezin, maakt dat de 

hoeveelheid kosteloos geleverd water toeneemt met de gezinsgrootte. Voor elektriciteit wordt 

vastgesteld dat het aandeel van de gratis hoeveelheid afneemt met de gezinsgrootte van de 

typecategorieën. 

2.3 Hoe wordt de kosteloze levering verrekend en gefinancierd?  

Leidingwater  

Hoewel dat niet vastgelegd is in regelgeving, bestaat de drinkwatercomponent van de integrale 

waterfactuur van een abonnee bij elke watermaatschappij uit een vaste vergoeding 

(abonnementsgeld) en een variabele vergoeding (afhankelijk van het verbruik). Wat betreft de 

variabele vergoeding, wordt voor de eerste 15 m³ per persoon die per jaar geleverd wordt het 0-tarief 

toegepast.  
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De toekenning gebeurt automatisch. Voor de berekening van de 15 m³ per gedomicilieerde per jaar 

wordt de toestand op 1 januari van het jaar in kwestie genomen of de datum van verklaring van keuze 

van woonplaats bij het gemeentebestuur voor abonnees die aansluiten op het openbare 

waterdistributienetwerk na 1 januari. Als de aansluiting van de abonnee geen volledig jaar bestrijkt, 

dan wordt het volume evenredig verminderd met het aantal dagen van niet-aansluiting.  

Als de abonnee gedurende het jaar bij meerdere exploitanten aangesloten was, levert elke exploitant 

een deel van het volume in verhouding tot het aantal kalenderdagen van respectievelijke aansluiting. 

Hoeveelheden die kleiner zijn dan 0,5 m³ worden naar beneden afgerond, hoeveelheden die groter 

zijn dan of gelijk zijn aan 0,5 m³ worden naar boven afgerond. Het volledige jaar bedraagt 

conventioneel 365 kalenderdagen. 

De kosten van het ‘gratis’ geleverde water verrekent elke watermaatschappij in de andere tarieven die 

ze toepast.  

Elektriciteit 

De elektriciteitsleverancier brengt een bedrag van de factuur in mindering dat gelijk is aan het aantal 

gratis kWh elektriciteit waarop de klant recht heeft, vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde 

kWh-marktprijs voor huishoudelijke verbruikers. De VREG bepaalt jaarlijks de toe te passen gewogen 

gemiddelde kWh-marktprijs. Zo bedroeg de eenheidsprijs van de gratis elektriciteit voor het jaar 2013 

21,20567 eurocent/kWh, inclusief btw.  

De toekenning gebeurt automatisch. De leverancier (of netbeheerder in het geval van een 

budgetmeter) die op 1 april elektriciteit levert, kent de korting toe voor het hele jaar op basis van het 

aantal gedomicilieerde personen op 1 januari.  

De kosten van de ‘gratis’ geleverde elektriciteit compenseert de netbeheerder van de titularis van het 

afnamepunt ten aanzien van de leverancier. De kosten worden verrekend in de distributietarieven. 

 

De toekenning van de gratis elektriciteit is totaal verschillend van de kosteloze levering van water. De 

belangrijkste verschillen zijn de volgende.  

- de waardering: voor elektriciteit wordt de totale verbruikte hoeveelheid aangerekend. 

Vervolgens wordt de waarde voor de levering van de hoeveelheid gratis te leveren elektriciteit 

daarvan in mindering gebracht. Dat de waarde van de gratis te leveren elektriciteit per kWh 

de gewogen gemiddelde kWh-marktprijs is, stimuleert mee het op zoek gaan naar een 

goedkopere leverancier. Dat is mogelijk gelet op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. Voor 

leidingwater gebeurt er geen waardering van het kosteloos te leveren water. De hoeveelheid 

kosteloos te leveren water wordt in mindering gebracht van het gemeten verbruik;  

- de gegevensuitwisseling: de structuur van de elektriciteitssector met producenten en 

leveranciers maakt de toekenning van de gratis elektriciteit complexer dan die van de 

kosteloze levering van leidingwater;  

  



   13  

- de proratering op dag- en jaarbasis: de hoeveelheden kosteloos te leveren leidingwater en 

gratis elektriciteit worden beide bepaald rekening houdend met de gezinstoestand op 

1 januari. De verrekening van de kosteloze waterlevering op de facturen gebeurt door 

proratering van die hoeveelheid op dagbasis. De verrekening van de gratis elektriciteit 

gebeurt op jaarbasis door de leverancier op 1april.  

 

De kosten van het gratis water en de gratis elektriciteit worden voor beide nutsvoorzieningen 

verrekend in de overige tarieven.  

2.4 Besluit vergelijking ‘gratis’ maatregelen 

 

De vergelijking van de kosteloze levering van leidingwater en de gratis levering van elektriciteit toont 

aan dat beide maatregelen sterk verschillen. Zo blijkt zowel de doelgroep voor het kosteloos 

geleverde water als het aandeel van het kosteloze deel in een factuur voor de meeste verbruikers 

groter. Uit de impactberekening en -analyse blijkt dat het beperken van de doelgroep voor de 

kosteloze levering van water tot die voor de gratis elektriciteit weinig meerwaarde biedt.  

 

In wezen is de opzet van beide maatregelen dezelfde, namelijk duurzaam gebruik stimuleren en de 

water- en elektriciteitsfactuur voor huishoudens betaalbaar houden. De organisatie van de twee 

sectoren is zeer verschillend en daarom ook de wijze van implementatie van de toekenning van beide 

‘gratis’ maatregelen waardoor het niet of zeer moeilijk is ze op elkaar af te stemmen.  
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3 EFFECTIVITEIT KOSTELOZE LEVERING WATER 

3.1 Effectiviteit: 40 liter ‘veilig’ water per persoon per dag? 

De meeste watermaatschappijen stellen – nog – geen exacte cijfers over de aansluitingsgraad, het 

aantal gedomicilieerden en de hoeveelheid kosteloos geleverd water binnen hun distributiegebied te 

kunnen rapporteren. De vraag of iedereen in Vlaanderen over 40 liter ‘veilig’ water – hier 

geïnterpreteerd als drinkwater – per dag beschikt, kan dan ook niet eenvoudig worden beantwoord.  

Op basis van cijfers in rapportering aan de VMM over facturatie in 2010 kan wel een aantal relevante 

data worden verzameld en kan de grootte van de kosteloze levering bij benadering worden berekend. 

In onderstaande tabel 2 wordt een aantal resultaten van die schatting weergegeven.  

Alle watermaatschappijen samen – met uitzondering van Brabant Water waarvoor geen detailcijfers 

beschikbaar zijn – rapporteerden in 2010 zo’n 6,297 miljoen gedomicilieerde personen verrekend te 

hebben. Dat getal is iets hoger dan het aantal inwoners in Vlaanderen op 1 januari 2010 zoals 

gerapporteerd door de FOD Economie, nl. 6,252 miljoen. Het verschil is wellicht te wijten aan 

verhuizers in de loop van 2010 die 2 keer kunnen voorkomen in de rapportering. Beide cijfers sluiten 

nauw bij elkaar aan en er blijkt uit dat de aansluitingsgraad op het openbaar waterdistributienetwerk in 

Vlaanderen nagenoeg 100% bedraagt.  

 Tabel 2 Overzicht kosteloze levering 2010 

 

                                                      

AWW ISWA-leden IWVA IWVB PIDPA TMVW VIVAQUA VMW Totaal
aantal abonnees met 
gedomicilieerden (x 1.000) 125  56   24   72     439    467        1    958  2.152  
aantal gedomiclieerden (x 1.000) 493  137 57   210   1.124 1.201     3    2.525  5.784  

kosteloos geleverde m³ 
(x 1.000) 6.732  2.184 781 3.085 16.288 16.827    538  35.546  81.981 
aandeel kosteloze m³ tov totaal 
gefactureerd 7% 30% 18% 31% 28% 30% 27% 29% 23%
aandeel kosteloze m³ tov totaal aan 
abonnees met gedomiclieerden 
gefactureerd 31% 41% 33% 42% 37% 41% 40% 42% 40%

aantal abonnees met kosteloze m³ ≤ 
15 m³/gedom 5.596  10.110 .056 8.379  37.511  78.074    1.029 154.191 99.946
aandeel aantal abonnees met 
kosteloze m³  ≤15 m³/gedom tov 
aantal abonnees met 
gedomicilieerden 4% 18% 21% 12% 9% 17% 8% 16% 14%

                                                     2                           
                                                     7                        

                                                                      

              5                                       2      

Bron: VMM waterboek  

 

Op basis van het aantal gedomicilieerde personen en het waterverbruik tijdens een bepaalde 

facturatieperiode was het mogelijk om de in 2010 kosteloos geleverde2 hoeveelheid water te 

berekenen. Alle watermaatschappijen samen zouden zo’n 82 miljoen m³ kosteloos geleverd hebben.  

De vergelijking van de berekende hoeveelheid met de effectief kosteloos geleverde hoeveelheid die 

bij een aantal maatschappijen gekend is, geeft een afwijking van de hoeveelheden tot zo’n 10%. Om 

de kosteloze levering beter te kunnen evalueren, is het aangewezen de rapportering uit te breiden en 

te verfijnen zodat exactere cijfers voor elk van de watermaatschappijen beschikbaar zijn.  

In deze analyse wordt voortgewerkt met de berekende hoeveelheden zoals opgenomen in tabel 2.  

 

2 Geleverde hoeveelheid water wordt hier geacht gelijk te zijn aan ‘gefactureerde’ hoeveelheid.  
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Het aandeel van de kosteloze hoeveelheid gefactureerd water ten opzichte van de aan abonnees met 

gedomicilieerden gefactureerde totale hoeveelheid water schommelt over de maatschappijen tussen 

31% en 42%. Over alle maatschappijen samen bedraagt dat aandeel 40%. Dat percentage sluit aan 

bij de analyse van het aandeel van het kosteloze water voor typegezinnen zoals geïllustreerd in 

figuur 1 hoger in dit rapport; het aandeel schommelt daarbij tussen 30% (1 persoon) en 47% (5 

personen).  

 

De watermaatschappijen geven aan dat meer en meer gezinnen minder verbruiken dan de 

hoeveelheid die kosteloos moet worden geleverd. Dat zou onder meer te wijten zijn aan het – 

verplichte – verbruik van hemelwater en aan de almaar zuiniger toestellen. Uitgaande van het in 2010 

berekende kosteloze gefactureerde verbruik wordt vastgesteld dat 14% van de abonnees met 

gedomicilieerden minder verbruikt dan 15 m³ per jaar per persoon.  

Er worden opmerkelijke verschillen tussen de maatschappijen vastgesteld. Het aandeel varieert over 

de watermaatschappijen van 4% (AWW) tot 21% (IWVA) van de abonnees met gedomicilieerden. 

Onderstaande figuur illustreert de spreiding van het aantal abonnees met gedomicilieerden die 

minder verbruiken dan 15 m³ per persoon in 2010 over de gemeenten in Vlaanderen.  

Figuur 3 Spreiding gezinnen met jaarverbruik lager dan 15 m³ per persoon (2010) 

 
Bron: VMM Waterboek 
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De variatie is het gevolg van de spreiding van de hoeveelheid leidingwater die verbruikt wordt over 

Vlaanderen en de spreiding van gezinsgroottes over Vlaanderen. Algemeen wordt vastgesteld dat het 

leidingwaterverbruik van huishoudens over Vlaanderen varieert. Zo werd in 2011 gemiddeld slechts 

28 m³ per persoon per jaar verbruikt in Lendelede en meer dan 80 m³ per persoon per jaar in Bornem. 

In sterk verstedelijkte gebieden ligt het leidingwaterverbruik per persoon meestal hoger dan in de 

landelijker regio’s.  

Ook de spreiding van gezinsgroottes over Vlaanderen speelt een rol. We stellen immers vast dat het 

leidingwaterverbruik per persoon daalt naarmate deze deel uitmaakt van een groter gezin. Regio’s 

met relatief meer kleinere gezinnen, ook veelal steden, hebben een hoger leidingwaterverbruik per 

persoon.  

 

Of het aantal abonnees dat minder verbruikt dan 40 liter per persoon per dag stijgt of daalt over de 

jaren kon in deze analyse niet worden meegenomen. De beschikbare informatie is nog te beperkt om 

een analyse van de evolutie van de kosteloze levering over een aantal jaren te maken en trends weer 

te geven.  

 

Op basis van onderstaande vaststellingen: 

- de aansluitingsgraad op het publieke leidingwaternet is nagenoeg 100%, 

- 15 m³ per jaar per persoon moet kosteloos worden geleverd, en 

- de kwaliteit van dat leidingwater voldoet ruim aan de normen,  

kan worden besloten dat voldaan wordt aan de opzet om 40 liter per persoon per dag ‘veilig’ water ter 

beschikking te stellen.  

 

Het verdient wel aanbeveling om de aansluitingsgraad nauwkeuriger te volgen alsook de evolutie van 

de geleverde hoeveelheid leidingwater per persoon. Een verfijning van bestaande 

gegevensuitwisselingen met de VMM zal daartoe wellicht bijdragen.  

De VMM zal de evolutie van het waterverbruik verder volgen. Daarbij zal ook nagegaan worden of de 

40 liter per persoon per dag, die als minimumverbruik gold bij de invoering van de maatregel, nog 

actueel is en hoe groot het aandeel drinkbaar leidingwater daarin moet zijn. De almaar groter 

wordende vervanging van leidingwater door ander – ook voor de doeleinden waartoe het dient ‘veilig’ 

water – geeft aan dat daartoe het waterverbruik van huishoudens integraal in kaart moet worden 

gebracht.  
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3.2 Effectiviteit: tariefstructuur die rationeel waterverbruik bevordert rekening 
houdend met de gezinsgrootte  

De verplichte kosteloze levering heeft een verplichte progressieve tariefstructuur voor de 

drinkwaterfactuur van abonnees met gedomicilieerden tot gevolg. Gezinnen die meer dan 15 m³ per 

persoon per jaar verbruiken, betalen immers relatief veel meer dan gezinnen die binnen de kosteloze 

schijf blijven. Een progressief tarief is een grotere stimulans voor een duurzaam watergebruik dan 

een vlak tarief. Hoe hoger het marginale tarief (= tarief van de hoogste tariefschijf), hoe meer 

verbruikers gestimuleerd worden om duurzaam om te gaan met water. Voorwaarde daarbij is wel dat 

de grenzen van de schijfvolumes dat mee ondersteunen. Dat is in Vlaanderen het geval aangezien de 

kosteloze eerste schijf voor een relatief groot verschil met de tarieven van de betalende schijven 

zorgt.  

 

Een dergelijke progressieve tariefstructuur gelinkt aan de gezinsgrootte is uniek in Europa. Het 

waterverbruik van een huishouden is voor een groot deel afhankelijk van het aantal inwoners. Een 

groter gezin verbruikt in totaliteit meer water dan een klein gezin. Door in een progressieve 

tariefstructuur de grootte van het tariefblok afhankelijk te maken van het aantal inwoners worden 

grotere gezinnen niet benadeeld voor het absoluut hogere verbruik.  

 

De verplichte kosteloze levering per persoon in Vlaanderen wordt internationaal sterk gewaardeerd 

en als voorbeeld van goede praktijk gesteld.  

3.3 Effectiviteit is goed, maar het kan nog beter 

In de regelgeving zijn – met uitzondering van de kosteloze levering – geen bepalingen vastgelegd wat 

betreft de tariefstructuur van de drinkwatercomponent, noch wat betreft tariefzetting.  

3.3.1 Tariefstructuur  

De prijs die een abonnee betaalt voor de publieke productie en levering van water is bij alle 

watermaatschappijen samengesteld uit een vaste vergoeding (abonnementsgeld) en een variabele 

vergoeding (afhankelijk van het gemeten waterverbruik). De interpretatie dat de kosteloze levering 

van water gelijk staat aan een schijf van 15 m³ per persoon wat betreft de variabele vergoeding én 

met behoud van de vaste vergoeding is niet wettelijk verankerd. Als argument voor de toepassing 

wordt gesteld dat de vaste vergoeding de kosten van productie en aansluiting op het net vergoedt, 

terwijl de variabele vergoeding de kosten van de levering van het water vergoedt. Die link is echter 

niet in de wetgeving geschreven, noch een weergave van de werkelijkheid. De tariefstructuur die de 

watermaatschappijen toepassen, is geen weerspiegeling van hun kostenstructuur opgedeeld naar 

vaste versus variabele kosten, noch naar kosten van productie en aansluiting versus kosten van 

levering. Uit recent onderzoek naar kostentoerekening3 blijkt immers dat ongeveer 80% van de 

kosten voor publieke watervoorziening vaste kosten zijn.  

                                                      
3 http://www.vmm.be/water/drinkwater/waterregulator/rapporten-en-adviezen 
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Gelet op de stimulans die Vlaanderen wil geven, en die opgelegd wordt door de kaderrichtlijn Water 

om duurzaam om te gaan met water, is het niet opportuun om de tariefstructuur af te stemmen op de 

kostenstructuur. Dat zou immers impliceren dat ook 80% van de prijs die de abonnee betaalt een 

vaste jaarlijkse vergoeding wordt, los van het gemeten waterverbruik.  

 

De daling van het waterverbruik, die de laatste jaren vastgesteld wordt, verhoogt de druk op tarieven 

en tariefstructuren. Aangezien het grootste deel van de kosten vaste kosten zijn, streven de 

watermaatschappijen naar een verhoging van hun inkomsten uit vaste vergoedingen om zo hun 

inkomsten veilig te stellen. Het feit dat nagenoeg alle watermaatschappijen de laatste jaren 

overgeschakeld zijn naar het aanrekenen van een vaste vergoeding per wooneenheid en niet langer 

per abonnee is daar wellicht niet vreemd aan.  

 

Het goedkeuren van maximumtarieven voor waterdistributie is vooralsnog een federale bevoegdheid. 

De Vlaamse Regering kan wel ingrijpen in de tariefstructuur (cf. Art. 5, § 1 van het 

Drinkwaterdecreet). Zo zou ze nadere bepalingen kunnen opleggen wat betreft het relatieve aandeel 

van de vaste vergoeding en het al dan niet aanrekenen ervan per wooneenheid.  

Het is aangewezen een visie over de gewenste tariefstructuur uit te werken. Daarbij zullen criteria 

moeten worden geformuleerd waaraan de voor Vlaanderen gewenste structuur moet voldoen met 

aanduiding van het relatieve belang van elk van die criteria. Zo kunnen gewenste klemtonen worden 

gelegd.  

 

De WaterRegulator ontwikkelde al een methode voor de beoordeling van tariefstructuren voor 

leidingwaterproductie en -levering. Uit het resultaat van dat onderzoek blijkt dat verbeteringen aan de 

huidige structuur mogelijk zijn.  

3.3.2 Tariefzetting 

Drinkwaterproductie en -levering zijn volledig kostendekkend in Vlaanderen. De kosten van de 

kosteloze geleverde hoeveelheid water – zowel de kosten van het water zelf als de administratieve 

verwerkingskosten – worden ook verrekend ten aanzien van de abonnees. Hoe de verrekening van 

kosten bij elk van de watermaatschappijen gebeurt, is niet bekend. Er zijn geen verplichtingen noch 

richtlijnen met betrekking tot de tariefzetting voor drinkwaterproductie en -levering. Elke 

watermaatschappij hanteert eigen tarieven. Alleen de maximumtarieven voor waterdistributie worden 

goedgekeurd door de federale minister van Economie.  

 

De kaderrichtlijn Water vraagt een redelijke bijdrage in de kosten voor waterdiensten door de 

doelgroepen, minstens onderverdeeld in huishoudens, industrie en landbouw. Een nadere definiëring 

van de redelijkheid ontbreekt. Uit het onderzoek naar kostentoerekening over de doelgroepen dat de 

WaterRegulator eind 2012 uitvoerde blijkt dat er aanwijzingen zijn voor een kruissubsidie van de 

doelgroep industrie ten voordele van de huishoudens4.  
                                                      
4 De gebruikte definiëring van de doelgroepen in dit onderzoek is terug te vinden in bijlage 3.  
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De kosteloze levering draagt wellicht bij tot die kruissubsidie. De doelgroep industrie betaalt immers 

meestal vanaf de 1e verbruikte m³ terwijl de doelgroep huishoudens meestal maar  betaalt vanaf de 

16e m³ per persoon. De tarieven voor die verbruiken zijn echter dezelfde.  

Er is daarom niet alleen nood aan een visie over tariefstructuren, maar ook aan een visie over wat 

een redelijke kostenterugwinning bij elk van de doelgroepen inhoudt en over (de grootte van) 

kruissubsidies tussen de doelgroepen. Om de redelijke kostendoorrekening en de kruissubsidies 

vervolgens te reguleren zal een methode moeten worden ontwikkeld om de tariefzetting door de 

watermaatschappijen en de federale overheid op te volgen en bij te sturen.  

3.4 Besluit effectiviteit 

Na een analyse op basis van de beschikbare cijfers kan worden besloten dat nagenoeg elke inwoner 

in Vlaanderen in 2010 ‘40’ liter drinkbaar leidingwater tot zijn beschikking had tegen een voordeliger 

tarief. Algemeen kan dus worden gesteld dat in 2010 het doel van de kosteloze levering, nl. het 

beschikbaar zijn van 40 liter veilig water per persoon per dag, bereikt werd. Er wordt geraamd dat alle 

watermaatschappijen in 2010 samen zo’n 82 miljoen m³ drinkwater kosteloos leverden. Dat is 23% 

van de totaal gefactureerde hoeveelheid leidingwater in 2010.  

De vaststelling dat 14% van de abonnees met gedomicilieerden per jaar minder verbruikt dan de 

kosteloos te leveren 15 m³ per persoon, vraagt verdere studie. Dat aandeel blijkt sterk 

regioafhankelijk. Zo is het aandeel hoger in West-Vlaanderen en lager in Antwerpen.  

 

Verder onderzoek ter onderbouwing van een langetermijnvisie over de kosteloze levering en de 

doorrekening van de kosten voor publieke watervoorziening in het algemeen, is aangewezen. Daarbij 

moet onder andere worden nagegaan of de 15 m³ per persoon per jaar (= 40 liter per persoon per 

dag), die als minimumverbruik gold bij de invoering van de maatregel, nog actueel is en hoe groot het 

aandeel drinkbaar leidingwater daarin moet zijn. Ook zal moeten worden bepaald wat een ‘redelijke’ 

bijdrage van de doelgroepen in de kosten voor watervoorziening is en op welke manier ervoor 

gezorgd wordt dat de doelgroepen die redelijke bijdragen aangerekend krijgen.  

 

Een eerste stap in dat verdere onderzoek is het verzamelen van nauwkeuriger informatie over 

waterverbruik van huishoudens. Door een uitbreiding van de gegevensuitwisseling met de 

watermaatschappijen zal de analyse in de toekomst wellicht al nauwkeuriger kunnen gebeuren. Ook 

het leidingwaterverbruik van huishoudens zal beter kunnen worden gevolgd. Het in kaart brengen van 

het waterverbruik van gezinnen vraagt echter ook het nauwkeuriger in kaart brengen van alle soorten 

waterverbruik door huishoudens en het volgen van de evolutie ervan.  
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4 SAMENVATTING 

 

De kosteloze levering van drinkwater roept regelmatig vragen op. Niets is immers gratis. Ook het 

kosteloos geleverde water heeft een prijs. Is die kosteloze levering wel sociaal rechtvaardig? Wie 

draagt de kosten voor de kosteloze levering? Moet ze na meer dan 15 jaar niet worden bijgestuurd? 

Als aanzet voor het antwoord op die vragen maakte de VMM, vanuit haar opdracht als 

WaterRegulator, deze analyse van de kosteloze levering van leidingwater. 

 

In Vlaanderen wordt zowel water als elektriciteit deels kosteloos geleverd. Regelmatig wordt 

aangestuurd op het meer afstemmen van openbare dienstverplichtingen en regelgeving van beide 

nutssectoren op elkaar. Deze analyse van de kosteloze levering van drinkwater start daarom met een 

vergelijking van beide ‘gratis’ maatregelen. Er wordt daarbij nagegaan of afstemming op de regeling 

voor gratis elektriciteit wenselijk is. Aan de hand van data over de kosteloze levering van water wordt 

vervolgens de effectiviteit van de maatregel geïllustreerd. Er wordt nagegaan of de opzet bij de 

invoering van de kosteloze levering in 1997, namelijk het beschikbaar zijn van 40 liter veilig water per 

persoon per dag (= 15 m³ per jaar) en het stimuleren van duurzaam watergebruik, gerealiseerd wordt. 

Ter verbetering van de effectiviteit wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

 

De vergelijking van de kosteloze levering van leidingwater en de gratis levering van elektriciteit toont 

aan dat beide maatregelen sterk verschillen. Zo blijkt zowel de doelgroep voor het kosteloos 

geleverde water groter alsook het aandeel van het kosteloze deel in een factuur voor de meeste 

verbruikers. Een impactberekening en -analyse geven aan dat het beperken van de doelgroep voor 

de kosteloze levering van water tot de doelgroep voor de gratis elektriciteit weinig meerwaarde biedt.  

In wezen is de opzet van beide maatregelen dezelfde, namelijk duurzaam gebruik stimuleren en de 

water- en elektriciteitsfactuur voor huishoudens betaalbaar houden. De organisatie van beide 

sectoren is echter zeer verschillend, zodat ook de wijze van implementatie van de toekenning van 

beide ‘gratis’ maatregelen zeer verschillend is en ze niet of zeer moeilijk op elkaar kunnen worden 

afgestemd. 

 

Na een analyse op basis van de beschikbare cijfers kan worden besloten dat nagenoeg elke inwoner 

in Vlaanderen in 2010 ‘40’ liter drinkbaar leidingwater tot zijn beschikking had tegen een voordeliger 

tarief. Algemeen kan dus worden gesteld dat in 2010 het doel van de kosteloze levering, nl. het 

beschikbaar zijn van 40 liter veilig water per persoon per dag, bereikt werd. Er wordt geraamd dat alle 

watermaatschappijen in 2010 samen zo’n 82 miljoen m³ drinkwater kosteloos leverden. Dat is 23% 

van de totaal gefactureerde hoeveelheid leidingwater in 2010.  

De vaststelling dat 14% van de abonnees met gedomicilieerden per jaar minder verbruikt dan de 

kosteloos te leveren 15 m³ per persoon, vraagt verdere studie. Dat aandeel blijkt sterk 

regioafhankelijk. Zo is het aandeel hoger in West-Vlaanderen en lager in Antwerpen.  
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Verder onderzoek ter onderbouwing van een langetermijnvisie over de kosteloze levering, en de 

doorrekening van de kosten voor publieke watervoorziening in het algemeen, is aangewezen. Daarbij 

moet onder andere worden nagegaan of de 15 m³ per persoon per jaar (= 40 liter per persoon per 

dag), die als minimumverbruik gold bij de invoering van de maatregel, nog actueel is en hoe groot het 

aandeel drinkbaar leidingwater daarin moet zijn. Ook zal moeten worden bepaald wat een ‘redelijke’ 

bijdrage van de doelgroepen in de kosten voor watervoorziening is en op welke manier ervoor 

gezorgd wordt dat de doelgroepen die redelijke bijdragen aangerekend krijgen.  

 

Een eerste stap in het verdere onderzoek is het verzamelen van nauwkeuriger informatie over 

waterverbruik van huishoudens. Door een uitbreiding van de gegevensuitwisseling met de 

watermaatschappijen zal de analyse in de toekomst wellicht al nauwkeuriger kunnen gebeuren. Ook 

het leidingwaterverbruik van huishoudens zal beter kunnen worden gevolgd. Het in kaart brengen van 

het waterverbruik van gezinnen vraagt echter ook het nauwkeuriger kwantitatief in kaart brengen van 

alle soorten waterverbruik door huishoudens en het volgen van de evolutie ervan.   
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5 AANBEVELINGEN 

 
De aanbevelingen geformuleerd in het rapport worden hieronder kort herhaald.  

 

- Controleer efficiëntie toekenning kosteloze levering: In deze analyse wordt niet ingegaan 

op de efficiëntie waarmee de kosteloze levering toegepast wordt. Zo werd geen steekproef 

gehouden bij de watermaatschappijen om na te gaan of de kosteloze levering correct 

toegepast werd. Evenmin werd onderzocht of het toekenningsproces op een efficiënte manier 

gebeurt. Het beperkte aantal klachten van abonnees over de verrekening van de kosteloze 

levering kan een indicatie zijn van een doorgaans correcte verrekening. Toch lijkt het 

aangewezen dat de verrekening bij elk van de watermaatschappijen ook systematisch 

effectief gecontroleerd wordt om zo eventuele fouten te corrigeren en mogelijke 

efficiëntieverbeteringen in de toepassing van de regeling in te voeren. (VMM/WaterRegulator) 
 

- Verbeter gegevensverzameling: Om de kosteloze levering beter te kunnen evalueren is het 

aangewezen de rapportering uit te breiden en te verfijnen zodat exactere cijfers voor elk van 

de watermaatschappijen beschikbaar zijn. Het verdient ook aanbeveling om de 

aansluitingsgraad nauwkeuriger te volgen alsook de evolutie van de geleverde hoeveelheid 

leidingwater per persoon. (Watermaatschappijen - WaterRegulator) 
 

- Verbeter kennis waterverbruik huishoudens: Er moet worden nagegaan of de 40 liter per 

persoon per dag, die als minimumverbruik gold bij de invoering van de kosteloze levering, 

nog actueel is en hoe groot het aandeel drinkbaar leidingwater daarin moet zijn. De almaar 

groter wordende vervanging van leidingwater door ander – ook voor de doeleinden waartoe 

het dient ‘veilig’ water – geeft aan dat daartoe het waterverbruik van huishoudens integraal in 

kaart moet worden gebracht. (VMM/WaterRegulator) 

 
- Formuleer een visie over tariefstructuur en redelijke kostentoerekening: Het is 

aangewezen een visie over de gewenste tariefstructuur uit te werken. Daarbij zullen criteria 

moeten worden geformuleerd waaraan de voor Vlaanderen gewenste structuur moet voldoen, 

met aanduiding van het relatieve belang van elk van de criteria. Zo kunnen gewenste 

klemtonen worden gelegd. Er is niet alleen nood aan een visie over tariefstructuren maar ook 

aan een visie over wat een redelijke kostenterugwinning bij elk van de doelgroepen inhoudt 

en over (de grootte van) kruissubsidies tussen de doelgroepen. Om de redelijke 

kostendoorrekening en de kruissubsidies vervolgens te reguleren zal een methode moeten 

worden ontwikkeld om de tariefzetting door de watermaatschappijen en de federale overheid 

te volgen en bij te sturen. (WaterRegulator) 
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BIJLAGE 1: REGELGEVING 

Wettelijk kader kosteloze levering drinkwater  

Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending - 24 mei 2002 
HOOFDSTUK II. - Bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke 
aanwending 
Artikel 5. § 3. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het leveren van een 

gratis hoeveelheid water bestemd voor menselijke consumptie door de exploitant van een openbaar 

waterdistributienetwerk in zijn distributiegebied. 

 

Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van 
water, bestemd voor menselijke consumptie – 13 december 2002  
HOOFDSTUK VI – Aansluitrecht en kosteloze levering 
Afdeling I. – Kosteloze levering van water bestemd voor menselijke consumptie. 

Art. 16. § 1. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk levert jaarlijks kosteloos aan elke 

abonnee een hoeveelheid water, bestemd voor menselijke consumptie. De hoeveelheid is gelijk aan 

15 m³ water bestemd voor menselijke consumptie, per natuurlijke persoon die gedomicilieerd is op 

het adres van de abonnee. 

Als de abonnee instaat voor de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, aan 

personen in andere domicilies van een gebouw of gebouwencomplex zoals bijvoorbeeld een 

appartementsgebouw, is de hoeveelheid gelijk aan 15m³ water bestemd voor menselijke consumptie 

per natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in een van de domicilies van het gebouw of 

gebouwencomplex. De abonnee zorgt in dit geval voor de juiste toewijzing aan de domicilies. 

§ 2. Voor de berekening overeenkomstig § 1 wordt de toestand op 1 januari van het jaar in kwestie 

genomen of de datum van verklaring van keuze van woonplaats bij het gemeentebestuur voor 

abonnees die aansluiten op het openbare waterdistributienetwerk na 1 januari. Als de aansluiting van 

de abonnee geen volledig jaar bestrijkt, wordt het volume, bedoeld in § 1, evenredig verminderd met 

het aantal dagen van niet-aansluiting op het openbare waterdistributienetwerk van de exploitant. 

Als de abonnee gedurende het jaar bij meerdere exploitanten aangesloten was, levert elke exploitant 

een deel van het in § 1 bedoelde volume in verhouding tot het aantal kalenderdagen van 

respectievelijke aansluiting. Hoeveelheden die kleiner zijn dan 0,5 m³ worden naar beneden afgerond, 

hoeveelheden die groter zijn dan of gelijk zijn aan 0,5 m³ worden naar boven afgerond. Het volledig 

jaar bedraagt conventioneel 365 kalenderdagen. 

§ 3. De gemeenten leveren bijstand aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voor 

de uitvoering van de bepalingen in § 1. In het bijzonder delen ze voor 1 maart van elk jaar aan de 

exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk mee hoeveel personen gedomicilieerd waren 

op 1 januari van het vorige kalenderjaar in elk domicilie alsook op het ogenblik van elke verklaring van 

keuze van woonplaats bij het gemeentebestuur gedurende het afgelopen kalenderjaar. 
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Art. 17. § 1 De natuurlijke personen die op grond van internationale verdragen, overeenkomsten, 

protocollen of enige andere wettelijke regeling in Vlaanderen verblijven doch er zich niet kunnen of 

moeten domiciliëren, worden gelijkgesteld met de gedomicilieerde personen bedoeld in artikel 16. § 1. 

Om van de gelijkstelling te kunnen genieten moet elk bedoelde persoon een aanvraag indienen bij de 

afdeling Water met afschrift aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die hen 

water, bestemd voor menselijke consumptie, levert en aan de abonnee in geval, bedoeld in de tweed 

alinea van artikel 16. § 1. 

De aanvraag bevat:  

1° naam en geboortedatum van elke rechthebbende; 

2° het adres van de verblijfplaats van elke rechthebbende; 

3° de naam en het adres van de abonnee; 

4° de naam en het adres van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die hen het 

water, bestemd voor menselijke consumptie levert; 

5° de datum van begin van het verblijf op de woonplaats; 

6° een verklaring op eer dat betrokkene zich niet kan of moet domiciliëren in Vlaanderen met aangifte 

van de reden. 

Deze aanvraag wordt tegelijkertijd voor alle rechthebbenden opgestuurd. 

§ 2. De afdeling Water beslist binnen een termijn van zestig dagen over de aanvraag en deelt haar 

beslissing mee aan de betrokken exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk en de 

aanvrager. In geval van aanvaarding geldt het recht op kosteloos water zoals bedoeld in § 1 van de 

datum van kennisgeving van de beslissing aan e exploitant van en openbaar waterdistributienetwerk. 

Art. 18. De abonnees geven aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die hen 

water levert, uit eigen beweging of op zijn verzoek, of op verzoek van de gedomicilieerde personen 

die in aanmerking genomen worden voor de berekening van gratis hoeveelheid water de volgende 

inlichtingen:  

1° naam en geboortedatum van de rechthebbenden; 

2° het adres van hun verblijfplaats; 

3° de naam en het adres van de abonnee; 

4° de datum van begin van het verblijf in de woonplaats van elk van hen. 

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan eisen dat de gegevens geattesteerd 

worden door de burgemeester van de gemeente waar de aansluiting op zijn openbaar 

waterdistributienetwerk gelegen is. 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de 
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de 
levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de 
saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement - 8 april 2011 
Vrijstellingen en tegemoetkomingen 
Art. 16. §1. De exploitant levert aan zijn klant 15 m³ water, bestemd voor menselijke consumptie, 

conform artikel 16, 17 en 18 van het besluit van 13 december 2002. 
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Op bovengemeentelijk vlak zijn de vrijstellingen of compensaties, vermeld in het decreet van 24 mei 

2002, van toepassing. Op gemeentelijk vlak verstrekt de exploitant, op eenvoudig verzoek van de 

klant, informatie met betrekking tot de vrijstellingen en compensaties van de bijdrage en vergoeding. 

§2. De exploitant maakt op de integrale waterfactuur duidelijk melding van de hoeveelheid gratis 

geleverd water. Op dat gratis geleverde water is de bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage 

verschuldigd, tenzij in een vrijstelling voorzien is. De exploitant maakt op de integrale waterfactuur 

duidelijk melding van de toegekende vrijstelling van de bovengemeentelijke of gemeentelijke bijdrage, 

als die van toepassing is. 

Wettelijk kader gratis elektriciteit  

Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid - 
Energiedecreet  
TITEL V. DE JAARLIJKSE TOEKENNING VAN EEN GRATIS HOEVEELHEID ELEKTRICITEIT  
ART. 5.1.1. § 1. Iedere huishoudelijke afnemer en elke titularis van het toegangspunt van een gebouw, 

zoals bedoeld in § 3, heeft recht op de jaarlijkse toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit.  

§ 2. De gratis hoeveelheid elektriciteit die aan de huishoudelijke afnemer wordt toegekend, wordt als volgt 

berekend: 100 kWh + (100 kWh x het aantal natuurlijke personen dat gedomicilieerd is in de woning in 

kwestie).  

§ 3. Voor wat appartementsgebouwen, bejaardentehuizen en andere gebouwen betreft waar elektriciteit 

afgenomen wordt door verschillende natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn op een adres in het 

betrokken gebouw en die niet over een aparte aansluiting beschikken, wordt de gratis hoeveelheid 

elektriciteit berekend als volgt: 100 kWh + (100 kWh x het aantal personen dat gedomicilieerd is op een 

adres in het betrokken gebouw). De titularis van het toegangspunt van het gebouw, bedoeld in het vorig lid, 

zorgt ervoor dat de geldelijke voordelen van de gratis hoeveelheid elektriciteit verdeeld worden over de 

verschillende personen die gedomicilieerd zijn op een adres in het betrokken gebouw.  

§ 4. De elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt iedere leverancier op de hoogte van het aantal 

gedomicilieerde personen op het adres van de afnamepunten waarop die leverancier levert.  

§ 5. De geldelijke tegenwaarde van de gratis hoeveelheid elektriciteit, vermeld in § 2 en § 3, wordt door de 

leverancier in mindering gebracht op de eerste afrekeningsfactuur die de titularis van het afnamepunt 

jaarlijks ontvangt na verstrekking van de gegevens, vermeld in § 4. De hoeveelheid elektriciteit die in 

mindering wordt gebracht kan niet meer bedragen dan het jaarlijks verbruik op de desbetreffende 

aansluiting op het distributienet.  

§ 6. De geldelijke tegenwaarde van de gratis hoeveelheid elektriciteit, vermeld in § 2 en § 3, wordt door de 

netbeheerder van de titularis van het afnamepunt gecompenseerd ten aanzien van de leverancier.  

§ 7. De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen betreffende de manier waarop de hoeveelheid 

elektriciteit, vermeld in § 2 en § 3, wordt aangerekend op de factuur, zoals vermeld in § 5, en wordt 

gecompenseerd, zoals vermeld in § 6. 

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over 
het energiebeleid - Energiebesluit 
TITEL IV. De jaarlijkse toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit 
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ART. 4.1.1. § 1. De leverancier die op 1 april van een bepaald jaar elektriciteit levert aan een 

huishoudelijke afnemer, vermeldt uiterlijk op de eerste afrekeningsfactuur die hij na 1 mei van dat jaar 

aan de betrokken afnemer voorlegt, onder de benaming « korting gratis elektriciteit », de hoeveelheid 

elektriciteit, vermeld in artikel 5.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Hij vermenigvuldigt die 

hoeveelheid met de eenheidsprijs per kWh en trekt dat bedrag vervolgens af van het normaal te 

betalen bedrag. De eenheidsprijs per kWh wordt jaarlijks door de VREG berekend voor 1 maart van 

het jaar in kwestie, gepubliceerd op haar website en onmiddellijk ook bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad.  

§ 2. Als het verbruik van de afgelopen twaalf maanden lager is dan de hoeveelheid elektriciteit, 

vermeld in paragraaf 1, wordt de te vermelden hoeveelheid elektriciteit, vermeld in paragraaf 1, 

beperkt tot het door de meetinstallatie van de aansluiting op het distributienet gemeten netto verbruik 

tussen afname en eventuele injectie op het distributienet van de afgelopen twaalf maanden. Als de 

leverancier niet op de hoogte is van het verbruik van de laatste twaalf maanden, vraagt hij dat op bij 

de netbeheerder. De netbeheerder beschikt over een periode van twintig werkdagen om die 

gegevens te verstrekken. Voor de afnemers waarvan geen verbruiksgegevens van de laatste twaalf 

maanden bekend zijn, wordt het verbruik lineair geëxtrapoleerd op basis van het aantal maanden 

waarop het door de netbeheerder meegedeelde verbruik betrekking heeft.  

§ 3. Als een huishoudelijke afnemer geen of onvoldoende gratis elektriciteit heeft ontvangen 

overeenkomstig de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, meldt hij dat aan de betrokken leverancier. 

Die bezorgt aan de huishoudelijke afnemer een document waarin hij moet aangeven hoeveel aantal 

personen op 1 januari van het jaar in kwestie gedomicilieerd waren op het adres van de aansluiting in 

kwestie. De huishoudelijke afnemer stuurt dat document ingevuld en ondertekend terug naar de 

leverancier. De leverancier stuurt binnen een maand na de ontvangst van die verklaring een 

creditnota ter waarde van de onterecht niet-toegekende of onvoldoende toegekende gratis 

elektriciteit, overeenkomstig de principes, vermeld in paragraaf 1, of verrekent het bedrag op een 

factuur die binnen een maand na de ontvangst van die verklaring aan de afnemer wordt gericht.  

§ 4. Indien een huishoudelijke afnemer verhuisd is in de periode tussen 1 januari en 1 april van het 

jaar in kwestie, zal de leverancier met wie hij een leveringscontract heeft op 1 april van het betrokken 

jaar, op basis van het aantal gedomicilieerde personen in de woning waar hij gedomicilieerd was op 1 

januari van het betrokken jaar, gratis elektriciteit toekennen conform de paragrafen 1, 2 en 3.  

ART. 4.1.2. § 1. De leverancier wordt door de netbeheerder vergoed voor de bedragen die hij met 

toepassing van artikel 4.1.1, § 1, heeft afgetrokken of zal aftrekken van de facturen van de 

huishoudelijke afnemers die op het net van de betrokken netbeheerder zijn aangesloten, en factureert 

die bedragen aan de betrokken netbeheerder. De VREG stelt in overleg met de betrokken sector de 

nadere regels vast voor de praktische uitvoering van het eerste lid. 

§ 2. De gratis elektriciteit die de leverancier of de netbeheerder moet leveren ter uitvoering van 

andere wetten en decreten, wordt vergoed op basis van de regels, vermeld in de desbetreffende 

wetten en decreten.  
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ART. 4.1.3. De netbeheerder verstrekt jaarlijks voor 15 april aan de leverancier die elektriciteit levert 

via zijn distributienet, de gegevens over het aantal inwoners die op 1 januari van het betreffende jaar 

gedomicilieerd zijn op het adres van het leveringspunt van de afnemers die door de betreffende 

leverancier op 1 april worden bevoorraad. De VREG bepaalt de wijze waarop en de vorm waarin de 

netbeheerder de gegevens verstrekt aan de leverancier.  

ART. 4.1.4. De VREG bepaalt de nadere technische toepassingsvoorwaarden van deze titel.  
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BIJLAGE 2 IMPACTBEREKENING VAN BEPERKING KOSTELOZE LEVERING 
LEIDINGWATER TOT ‘HUISHOUDELIJKE’ ABONNEES 

 

Hieronder wordt een schatting gemaakt van het aantal Vlamingen dat de kosteloze levering niet meer 

kan genieten in het geval dat abonnees met een ondernemingsnummer uitgesloten worden. Ook het 

verbruik dat niet meer kosteloos zou geleverd worden, wordt geschat.  

 

Daarbij wordt dezelfde veronderstelling gebruikt als bij elektriciteit, nl. abonnementen gekoppeld aan 

een ondernemingsnummer zijn niet-huishoudelijke contracten. 

Niet alle abonnees die over een ondernemingsnummer beschikken, rapporteren dat aan de 

watermaatschappij (wat ook niet verplicht is). Het geschatte aantal gemengde contracten ligt bijgevolg 

lager dan het potentiële aantal van dergelijke contracten. Anderzijds zouden bij het invoeren van een 

soortgelijke regeling als die in de elektriciteitssector niet alle potentiële gemengde contracten kiezen 

voor een dergelijk contract omdat gebruikmaken van de 15 m³-regeling in de praktijk voordeliger kan 

zijn dan gebruikmaken van een bedrijfsmatig contract dat fiscaal in rekening gebracht wordt. Er wordt 

bij de schatting van uitgegaan dat bovenstaande argumenten elkaar neutraliseren. 

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal abonnees in 2011, per watermaatschappij, met een 

ondernemingsnummer en gedomicilieerde personen. Meer dan 97.000 abonnees beschikken over 

een ondernemingsnummer en gedomicilieerde personen. In totaal gaat het om ongeveer 400.000 

gedomicilieerde personen.  

Van het totaal aantal abonnees met ondernemingsnummer zoals gerapporteerd aan de VMM heeft 

meer dan 35% gedomicilieerden. Dat aandeel varieert sterk over de maatschappijen: 63% van de 

ondernemingen van het GW Hoeilaart heeft gedomicilieerden ten opzichte van 17% van de 

ondernemingen van IWVA.  

6% van de gedomicilieerden die drinkwater afnemen bij een exploitant doen dat langs de weg van 

een abonnee die ook een ondernemingsnummer heeft. Ook dat aandeel varieert stek over de 

maatschappijen: 14% van de gedomicilieerden bij AWW ten opzichte van 2% van de 

gedomicilieerden bij IWM.  

Tabel 3 Overzicht abonnees met ondernemingsnummer per watermaatschappij 2011 

 Bron: VMM Waterboek 
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Nog niet elke woongelegenheid in Vlaanderen beschikt over een afzonderlijk abonnement. Zo zijn er 

nog veel appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke watermeter en één abonnement bij 

de watermaatschappij. Tabel 4 bevat, uitgaande van de rapportering van de watermaatschappijen 

aan de VMM, een overzicht van de abonnees die niet alleen een ondernemingsnummer en 

gedomicilieerden, maar ook meerdere wooneenheden hebben. Vergelijking van tabel 3 en 4 geeft 

aan dat zo’n 25% van de gedomicilieerden van abonnees met een ondernemingsnummer woont in 

een gebouw met meerdere wooneenheden en maar één watermeter.  

Tabel 4 Overzicht aantal abonnees met ondernemingsnummer, gedomicilieerden en meerdere 
wooneenheden per watermaatschappij facturaties 2011 

  
Bron: VMM Waterboek 

Figuur 4 geeft de evolutie van het aantal abonnees met ondernemingsnummer en het aantal 

gedomicilieerde personen bij dergelijke abonnees weer. Door gebrek aan representativiteit kan de 

tijdsreeks niet verder teruggaan dan het facturatiejaar 2009. De figuur geeft aan dat het aantal 

abonnees met ondernemingsnummer en gedomicilieerden toeneemt. Ook het aantal 

gedomicilieerden bij die abonnees stijgt.  
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Figuur 4 Evolutie aantal abonnees met ondernemingsnummer en aantal gedomicilieerden bij 
die abonnees 

  
Bron: VMM waterboek 

De watermaatschappijen rapporteren (nog) niet gedetailleerd over de hoeveelheid kosteloos geleverd 

water. Uitgaande van de wel aangeleverde data (facturatieperiode, verbruik en aantal 

gedomicilieerden) werd de hoeveelheid kosteloos geleverd water aan abonnees met een 

ondernemingsnummer in de databank berekend. Tabel 5 en figuur 5 geven weer dat de berekende 

hoeveelheid kosteloos geleverd water aan abonnees met een ondernemingsnummer toeneemt. Die 

toename varieert per maatschappij. Bij een beperkt aantal watermaatschappijen neemt de kosteloze 

levering beperkt af. Het aantal gedomicilieerden bij abonnees met ondernemingsnummer neemt bij 

alle maatschappijen toe. We stellen echter vast dat het verbruik per gedomicilieerde afneemt. Het 

aantal abonnees dat minder verbruikt dan 15 m³ per persoon stijgt. Dat verklaart de daling in de 

hoeveelheid kosteloos geleverd water bij een aantal maatschappijen en ook de in verhouding mindere 

stijging van de hoeveelheid kosteloos geleverd water dan de stijging van de gedomicilieerden. Het 

aantal gedomicilieerden bij abonnees met een ondernemingsnummer steeg tussen 2009 en 2011 met 

23%, de hoeveelheid kosteloos geleverd water aan die abonnees met ‘slechts’ 18%.  
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Tabel 5 Evolutie hoeveelheid kosteloos geleverd water aan abonnees met 
ondernemingsnummer  

 

 

 

 

 Bron: VMM waterboek 

 

Figuur 5 Evolutie hoeveelheid kosteloos geleverd water aan abonnees met 
ondernemingsnummer 

Bron: VMM waterboek 

Van het totale waterverbruik dat jaarlijks aan abonnees met ondernemingsnummer gefactureerd 

wordt, wordt 41% kosteloos geleverd. Dat percentage blijkt vrij stabiel de voorbije jaren.  

Aangezien geen prijs tegenover die 15 m³ kosteloos geleverd water staat, kan een schatting van de 

extra opbrengsten voor de watermaatschappijen bij afschaffing van die maatregelen voor abonnees 

alleen met aannames. In tabel 6 wordt het resultaat weergegeven bij toepassing van het berekende 

tarief van de variabele vergoeding voor een gemiddeld gezin op 1/1/2011. De totale meeropbrengst 

op grond van die aannames wordt geschat op 5,2miljoen euro. Dat is een omzetstijging t.o.v. 2010 

van nog geen 1% voor alle maatschappijen samen. 
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Tabel 6 Raming extra inkomsten bij afschaffing kosteloze levering aan abonnees met 
ondernemingsnummer 

 

 

  

Bron: VMM waterboek, VMM waterbank 

 

Besloten kan worden dat de extra inkomsten die de watermaatschappijen genereren door het 

afschaffen van de kosteloze levering aan ondernemingen met gedomicilieerden beperkt zouden zijn.  
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BIJLAGE 3: VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

In dit rapport wordt verstaan onder:  

- Watermaatschappij: een exploitant die een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen 

beheert (in of buiten Vlaanderen). Alleen de watermaatschappijen die nog in 2011 actief 

waren, werden behouden in de figuren en tabellen van dit rapport. De gegevens van de 

watermaatschappijen die werden overgenomen, werden toegevoegd aan die van de 

overnemende maatschappijen.  

- Abonnee: elke natuurlijke of rechtspersoon die een recht heeft tegenover een onroerend 

goed, die aangesloten is op een openbaar waterdistributienetwerk en aan wie de exploitant 

van een openbaar waterdistributienetwerk door dat waterdistributienetwerk leidingwater 

levert. 

- Leidingwater: water dat geleverd wordt door het openbare waterdistributienetwerk. 

- Drinkwater: water dat voldoet aan de eisen gesteld aan water voor menselijke consumptie. 

Dat is al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, 

voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en ongeacht of 

het water wordt geleverd door een waterdistributienetwerk of door een private waterwinning, 

uit een tankschip of tankauto of in flessen of verpakkingen, met uitzondering van: a) natuurlijk 

mineraalwater dat als zodanig erkend is in overeenstemming met het koninklijk besluit van 8 

februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater; b) water dat een 

geneesmiddel is. 

- Waterverbruik: water dat in een meetbare hoeveelheid gebruikt wordt. 

- WaterRegulator: de reguleringsinstantie die in 2009 opgericht werd als subentiteit van de 

VMM met als focus: a) het verhogen van de transparantie over drinkwaterproductie, b) het 

vergelijken van de prestaties en de efficiëntie van de watermaatschappijen, c) het uitvoeren 

van studies en op basis van de resultaten advies verlenen aan de Vlaamse regering. 

- Integrale waterfactuur: de factuur die een abonnee ontvangt van zijn watermaatschappij. Die 

factuur bevat een drinkwatercomponent en saneringscomponenten. 

- Drinkwatercomponent: de vergoeding voor de productie en levering van het leidingwater (deel 

van de integrale waterfactuur). Die component bestaat uit een jaarlijkse vaste vergoeding 

(abonnementsgeld) en uit een variabele vergoeding (prijs per m³ verbruikt water). 

- Saneringscomponenten: de bijdragen voor de afvoer, inzameling en de zuivering van het 

afvalwater afkomstig van het verbruikte leidingwater (deel van de integrale waterfactuur). Die 

component bestaat uit een gemeentelijke bijdrage (GSB) en/of vergoeding (GSV) die gebruikt 

wordt voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting (afvoeren en 

inzamelen van gebruikt water) en een bovengemeentelijke bijdrage (BGB) voor de 

financiering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting (zuiveren van afvalwater). 

- Distributiegebied: het gebied waarin de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk 

door leidingen van het openbare waterdistributienetwerk aan abonnees drinkwater levert. 
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- Rijksregister: de informatie die in de bestanden van het Rijksregister opgenomen en bewaard 

worden, komen uit het Bevolkingsregister en het Vreemdelingenregister (bijgehouden door de 

gemeente), het Wachtregister (bijgehouden door de FOD Binnenlandse Zaken) en uit de 

registers die worden gehouden door de diplomatieke en consulaire posten voor de Belgen in 

het buitenland. De overheden die belast zijn met het houden van voormelde registers delen 

de informatiegegevens ambtshalve mee aan het Rijksregister. Zij zijn verantwoordelijk voor 

de echtheid en de overeenstemming van de meegedeelde gegevens met de akten en de 

documenten die zij in hun bezit hebben. Wanneer bv. een buitenlandse akte of rechterlijke 

beslissing erkend wordt in België, heeft dat voor gevolg dat het Rijksregister aangepast 

wordt, bv. van ongehuwd naar gehuwd. 

- Vreemdelingenregister: het Vreemdelingenregister wordt bijgehouden door de gemeenten. In 

het Vreemdelingenregister worden alle vreemdelingen opgenomen die nog geen vestiging in 

België hebben (oranje, paarse of witte kaart), met uitzondering van de kandidaat-

vluchtelingen. Deze zijn opgenomen in het Wachtregister. Het Vreemdelingenregister vormt 

samen met het Bevolkingsregister en het Wachtregister de basis voor het Rijksregister. 

- Wachtregister: dat is een gegevensbank die bijgehouden wordt door de FOD Binnenlandse 

Zaken. Het bevat gegevens over vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of vragen om 

als vluchteling erkend te worden, en hun familieleden (bv. datum van asielaanvraag, gekozen 

woonplaats, stand asielprocedure). Het vormt samen met het Bevolkingsregister en het 

Vreemdelingenregister de basis voor het Rijksregister. 

- In het Bevolkingsregister zijn alle Belgen en alle vreemdelingen die zich in België hebben 

gevestigd (en dus in het bezit zijn van een gele of een blauwe kaart), ingeschreven. Het wordt 

bijgehouden door de gemeente. Het vormt samen met het Vreemdelingenregister en het 

Wachtregister de basis voor het Rijksregister. 

- Definiëring doelgroepen huishoudens, industrie en landbouw: 

o Grootverbruikers (= niet-kleinverbruikers) worden als volgt verdeeld over de 

doelgroepen industrie en landbouw. 

 Grootverbruikers met een landbouwactiviteit (cf. heffing op 

waterverontreiniging) worden ingedeeld als landbouw.  

 Grootverbruikers zonder landbouwactiviteit worden ingedeeld als industrie. 

o Kleinverbruikers (cf. artikel 35quater, § 1 van de wet van 26 maart 1971 op de 

bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging): 

 met gedomicilieerden worden ingedeeld als huishouden; 

 zonder gedomicilieerden en met ondernemingsnummer worden ingedeeld als 

industrie.  

o De rest, nl. kleinverbruikers zonder gedomicilieerden of met een onbekend aantal 

gedomicilieerden en zonder ondernemingsnummer, vormt de restgroep. Tot die 

restgroep behoren tweede verblijven en ondernemingen die geen 

ondernemingsnummer meedeelden. 
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