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Drinkwaterfactuur  -  Componenten 

 

In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 5 

november 2019 werden vragen gesteld over de prijs van de waterfactuur. In haar antwoord 

stelde de minister dat de waterfactuur een bijdrage bevat voor de drinkwaterproductie en 

-levering, voor de gemeentelijke afvalwatersaneringskosten en voor de 

bovengemeentelijke afvalwatersaneringskosten. En dat de verscheidenheid in tarieven het 

gevolg is van de verschillen in kosten die onder meer ontstaan door het gebruik van 

verschillende waterbronnen en de verschillende kenmerken van de distributiegebieden 

door de acht drinkwaterbedrijven. Voorts stelde zij dat de maximumtarieven die de 

exploitanten voor deze component kunnen toepassen, gereguleerd zijn en dat elke 

exploitant beschikt over een tariefplan dat goedgekeurd wordt door de vennoten en de 

WaterRegulator. 

 

Omdat Aquafin de enige is die op bovengemeentelijk niveau afvalwater zuivert, zijn die 

kosten op de factuur overal dezelfde. Op de tarieven voor de gemeentelijke 

saneringscomponent zit dan weer wel opnieuw een verschil. 

 

Verder stelde de minister dat de samenstellende componenten van de factuur niet zonder 

meer gelijkgeschakeld kunnen worden over Vlaanderen zonder de financiering van de 

drinkwatervoorziening en afvalwatersanering grondig te herbekijken. 

 

1. Kan de minister voor de verschillende componenten van de waterfactuur een 

prijszetting geven over de acht verschillende watermaatschappijen voor een gemiddeld 

gezin (vier gedomicilieerden) en een alleenstaande (één gedomicilieerde)? Graag een 

evolutie van 2014 tot nu. 

2. Liggen de redenen voor de verhoging van de waterfactuur voor de acht verschillende 

watermaatschappijen in een stijging van dezelfde kostencomponenten of verschilt dit? 

Wat is de meest bepalende factor voor de stijgingen? 

3. Op welke manier zal de minister de prijzen meer uniform kunnen maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/1333177
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1. De integrale waterfactuur bestaat voor abonnees uit een drinkwatercomponent en een 

gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringscomponent. De tarieven voor de 

berekening van de drinkwatercomponent variëren met de watermaatschappij, deze van 

de gemeentelijke saneringscomponent met de rioolbeheerder. Het tarief voor de 

bepaling van de bovengemeentelijke saneringscomponent is gelijk over Vlaanderen.  

 

Als bijlage (bijlage 1) vindt u voor de periode van 2014 tot en met 2019 de berekende 

prijs van een integrale waterfactuur en de onderliggende componenten voor 

verschillende typegezinnen in elke gemeente. De gemeente is immers het laagste 

niveau waarop het tarief kan variëren. Naast het gemiddelde gezin zijn onder andere 

ook het gevraagde  éénpersoonsgezin en vierpersoonsgezin opgenomen. Zowel de 

tarieven (vanaf 2014), als de totale prijzen per component uitgaande van de 

corresponderende gemiddelde waterverbruiken (vanaf 2016), zijn in de tabellen 

weergegeven.  

Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd op de website van de 

Vlaamse Milieumaatschappij :       

https://www.vmm.be/data/gemiddelde-waterprijs/gemiddelde-waterprijs 

 

Ook als bijlage (bijlage 2) vindt u voor de periode 2014 tot en met 2019 de evolutie 

van de integrale waterfactuur en de onderliggende componenten voor een gemiddeld 

gezin (2,3 personen, verbruik van 72 m³/jaar) gewogen over Vlaanderen. 

 

2. De tariefregulering verschilt voor de verschillende componenten van de integrale 

waterfactuur. 

   

Drinkwatercomponent: Het drinkwatercomponent van de waterfactuur verhoogt 

jaarlijks met de indexering. Het te indexeren tarief komt voort uit het tariefpad van 

elke watermaatschappij dat werd vastgelegd met het tariefplan over de tarifaire 

periode. De huidige tarifaire periode is voor elke watermaatschappij 2017-2022. Het 

tariefpad uit het tariefplan is kostendekkend voor de watermaatschappij over de 

tarifaire periode. De kosten zijn verschillend voor iedere watermaatschappij, waardoor 

ook de tariefpaden en tarieven verschillend zijn. De bepalende kostencomponenten zijn 

voornamelijk de loonkost, de kosten voor het uitvoeren en financieren van de 

investeringen in de drinkwaterinfrastructuur en de kosten voor inkoop en productie van 

het drinkwater. Welke van deze factoren het meest bepalend is, verschilt per 

watermaatschappij, evenals het aandeel dat iedere component in de totale kosten 

inneemt. 

 

Bovengemeentelijke saneringscomponent: De prijsstijgingen van het tarief voor het 

bovengemeentelijke saneringscomponent tussen 2014 en 2019 is louter het gevolg van 

een jaarlijkse indexeringsoefening, met uitzondering van een éénmalige sterkere 

stijging van het tarief (+26%) in 2015. Deze stijging was het gevolg van een beslissing 

van de Vlaamse Regering om een groter aandeel in de saneringsfactuur te laten betalen 

door de verbruiker (conform het principe “vervuiler betaalt”). Het Vlaams gewest 

draagt namelijk nog steeds een deel van de saneringskost voor het afvalwater van 

particulieren via de  uitkering van de algemene werkingstoelage aan de 

watermaatschappijen vanuit het Vlaams Gewest. Deze toelage compenseert het 



  

verschil tussen de volledige kost van de bovengemeentelijke afvalwatersanering en de 

inkomsten die de watermaatschappijen halen uit de aanrekening van de 

bovengemeentelijke bijdrage aan hun klanten. 

 

Gemeentelijke saneringscomponent: De evolutie van de tarieven van het gemeentelijke 

saneringscomponent kent grotendeels een verloop gelijkaardig aan deze van de 

bovengemeentelijke saneringscomponent gezien de tarieven voor de gemeentelijke 

bijdrage decretaal beperkt zijn tot 1,4 keer het tarief van de bovengemeentelijke 

bijdrage. Uit de opvolging van de gemeentelijke tarieven blijkt dat bijna 80% van de 

gemeenten inmiddels het maximale tarief toepast.   

 

3. Een groot deel van de tarieven die de integrale waterfactuur bepalen zijn uniform over 

Vlaanderen. Zo is er maar één tarief voor de bovengemeentelijke saneringscomponent 

en werd in 2019 in 80% van de gemeenten het decretaal vastgelegde maximumtarief 

voor de gemeentelijke saneringscomponent toegepast. De saneringscomponenten 

waren in 2019 samen goed voor 56% van een gemiddelde integrale waterfactuur.  

 

De verscheidenheid in tarieven tussen de verschillende watermaatschappijen en 

rioolbeheerders zijn het gevolg van de verschillen in kosten die onder meer het gevolg 

zijn van verschillende waterbronnen, verschillende noodzaak aan investeringen en de 

verschillende kenmerken van de distributiegebieden.  

 

De tarieven zijn evenwel niet vrij, maar worden gereguleerd. Bij de regionalisering van 

de prijscontrole van drinkwater in 2016 werd beslist om -naar analogie met de 

vastlegging van de tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdrage- de 

watermaatschappijen grotendeels zelf verantwoordelijk te stellen voor het bepalen van 

de drinkwatertarieven. Elke watermaatschappij beschikt over een geconsulteerd, 

gereviseerd en door de vennoten en de WaterRegulator goedgekeurd tariefplan. De 

tariefreguleringsmethode zet de watermaatschappijen aan tot transparante, 

onderbouwde en voorspelbare tarieven. De Economisch Toezichthouder houdt toezicht 

op de tarieven voor de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering. 

 

 

BIJLAGEN 

 

1. Prijs integrale waterfactuur en componenten gezinnen per gemeente 2014-2019 

2. Evolutie integrale waterfactuur en componenten gemiddeld gezin 2014-2019 

 


