
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/40692]
7 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur, wat betreft
bepaalde procedurele aspecten

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending, artikel 12, § 7, gewijzigd bij
het decreet van 18 december 2015, en artikel 12bis;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit
en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 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 waterverkoopre-
glement;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van de integrale
drinkwaterfactuur;
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Gelet op het voorstel van de WaterRegulator van 28 mei 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 2018;
Gelet op advies 63.759/1 van de Raad van State, gegeven op 17 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van
de integrale drinkwaterfactuur worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 5° wordt het woord “geraamde” opgeheven;

2° in punt 7° wordt het woord “komende” opgeheven;

3° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“10° Tko: T vóór resultaatverwerking.”.

Art. 2. In artikel 2, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “het desbetreffende gewest” vervangen
door de woorden “de desbetreffende exploitant”.

Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, wordt tussen het woord “naar” en het woord “maximumtarieven” het woord “de”
ingevoegd;

2° in paragraaf 2, vierde lid, wordt tussen het woord “maximumtarieven” en het woord “wordt” de zinsnede “om
de variabele prijs van de drinkwatercomponent te bepalen,” ingevoegd.

Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Als tijdens het onderzoek ter voorbereiding van de beslissing van de WaterRegulator blijkt dat verbeteringen of
bijsturingen van het tariefplan met tariefpad aangewezen zijn, kan de exploitant op verzoek van de WaterRegulator een
aangepast tariefplan met tariefpad indienen. Het aangepaste tariefplan met tariefpad en de Td en maximumtarieven
die eruit voortvloeien, vervangt het ingediende tariefplan en tariefpad, de ingediende Td en maximumtarieven. De
aanvraagdatum blijft de datum, vermeld in het tweede lid.”;

2° het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt vervangen door wat volgt:

“De WaterRegulator deelt uiterlijk negentig dagen na de aanvraagdatum zijn beslissing over het tariefpad en de
Td en maximumtarieven die eruit voortvloeien, mee aan de exploitant en de minister. De beslissing kan een
goedkeuring van het tariefpad en de Td en maximumtarieven die eruit voortvloeien, inhouden of bijkomende
voorwaarden opleggen aan het tariefpad, de Td of maximumtarieven. Als de WaterRegulator geen beslissing neemt
binnen de voormelde termijn, worden het tariefpad dat bij het oorspronkelijk ingediende en ontvankelijk verklaarde
tariefplan voorgesteld is, en de Td en maximumtarieven die eruit voortvloeien, als goedgekeurd beschouwd.”.

Art. 5. In artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord “WaterRegulator” en het woord “Bij”
de zin “De beslissing kan een goedkeuring inhouden van het tariefpad, vermeld in artikel 5, eerste lid, dat bij de
aanvraag is gevoegd, en de Td en maximumtarieven die eruit voortvloeien, of de beslissing kan bijkomende
voorwaarden opleggen aan het voormelde tariefpad, en de Td of maximumtarieven die eruit voortvloeien.” ingevoegd.

Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “definitieve” opgeheven;

2° in het eerste lid wordt de datum “31 december” vervangen door de datum “1 december”;

3° in het eerste lid wordt tussen het woord “worden” en de zinsnede “, mee” de zinsnede “of zodra de exploitant
beschikt over de voormelde beslissingen als die genomen worden na 1 december van het jaar dat voorafgaat aan het
jaar waarin de nieuwe maximumtarieven van toepassing worden,” ingevoegd;

4° tussen het eerste lid en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Het definitieve tariefpad en de Td en maximumtarieven die eruit voortvloeien, zijn desgevallend:

1° goedgekeurd door de WaterRegulator, vermeld in artikel 5, of worden aangepast als vermeld in het eerste lid;

2° nadat een beroep ingesteld is, goedgekeurd door de minister als vermeld in artikel 6, of worden aangepast als
vermeld in het eerste lid;
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3° in het oorspronkelijk ingediende en ontvankelijk verklaarde tariefplan met tariefpad opgenomen als de termijn
waarin de WaterRegulator een beslissing kan nemen, vermeld in artikel 5, overschreden is;

4° in het oorspronkelijk ingediende en ontvankelijk verklaarde tariefplan met tariefpad opgenomen als tegen de
beslissing van de WaterRegulator beroep is ingesteld en de minister geen beslissing neemt binnen de termijn, vermeld
in artikel 6, derde lid.”.

Art. 7. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “nov” telkens vervangen door het woord “maand”;

2° aan het eerste lid wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“6° maand: voor elk van de indexen afzonderlijk, de maand waarvoor op de eerste werkdag van december van het
jaar x-1 de meest recente index gepubliceerd is. Onder werkdag wordt verstaan de eerste dag van december die geen
zaterdag of zondag is.”;

4° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

“De WaterRegulator berekent de geïndexeerde Td en de maximumtarieven die eruit voortvloeien en die vanaf
1 januari van kracht zijn. Hij bezorgt die uiterlijk op 5 december aan de exploitanten of binnen vijf dagen nadat de
WaterRegulator over het definitieve tariefpad beschikt.”.
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Art. 8. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het eerste lid wordt de zinsnede “aan de hand van een opvolgingsrapportering die de exploitanten uiterlijk
op 30 september indienen bij de WaterRegulator” toegevoegd;

2° in het tweede lid wordt tussen het woord “rapporteren” en het woord “jaarlijks” de zinsnede “met de
opvolgingsrapportering, vermeld in het eerste lid,” ingevoegd;

3° in het derde lid wordt tussen het woord “exploitanten” en het woord “ook” de zinsnede “met de
opvolgingsrapportering, vermeld in het eerste lid,” ingevoegd.

Art. 9. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het symbool “T” telkens vervangen door het symbool “Tko”.

Art. 10. In artikel 12, derde lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan de inleidende zin worden de woorden “aan een van de volgende voorwaarden is voldaan” toegevoegd;

2° in punt 1° wordt tussen het symbool “T” en het woord “sterk” de zinsnede “of Tko” ingevoegd;

3° aan punt 1° wordt de zinsnede “of Tko” toegevoegd;

4° in punt 2° worden tussen het woord “productiviteitsverhogingen” en het woord “niet” de woorden “niet
voldoende gemotiveerd” ingevoegd.

Art. 11. In hetzelfde besluit wordt het opschrift “Hoofdstuk 6. Slotbepalingen” vervangen door het opschrift
“Hoofdstuk 5. Slotbepalingen”.

Art. 12. Er wordt een artikel 23/1 ingevoegd, dat luidt al volgt:

“Art. 23/1. Als er op 31 december van een jaar geen definitief tariefpad is, met Td en maximumtarieven die eruit
voortvloeien, en met bijbehorend tariefplan, voor het daaropvolgende jaar (= jaar x), past de exploitant vanaf
1 januari van dat volgende jaar x voorlopige tarieven toe die de tarieven van jaar x-1 zijn, tenzij de WaterRegulator
andere voorlopige tarieven vaststelt. Die maatregel geldt totdat er een definitief tariefpad met definitieve Td en
maximumtarieven die eruit voortvloeien, en met bijbehorend tariefplan vastligt. In dat definitieve tariefplan worden de
afwijkingen ten gevolge van de voorlopige tarieven verrekend.

De exploitant bezorgt op eenvoudig verzoek van de WaterRegulator kosteloos alle beschikbare gegevens en
inlichtingen die de WaterRegulator toelaten de voorlopige tarieven vast te stellen en de realisaties van de
drinkwateractiviteit op te volgen.”.

Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 7 september 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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