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SERV-Rapport “Sociale aspecten waterbeleid”  

 

Mevrouw de minister 

 

In uw beleidsbrief kondigde u aan om bij de invoering van een uniforme sociale correctie op de drink-

waterfactuur rekening te zullen houden met het advies van de SERV.   

In bijgevoegd SERV-rapport vindt u de suggesties van de SERV hierover.  

Dit rapport bevat naast een analyse van de problematiek van waterarmoede in Vlaanderen een be-

knopte beschrijving en evaluatie van het huidige beleid.   

Om de waterfactuur betaalbaar te houden voor iedereen moet volgens de SERV naast kortingen op 

de waterfactuur veel meer ingezet worden op waterbesparing.   

De SERV onderschrijft de intentie om sociale correcties op de drinkwatercomponent uniform te ma-

ken, maar vindt het niet opportuun om dit nu al te doen via toekenning van extra 15 m³.  

De SERV pleit voor een meer transparante financiering van de sociale maatregelen. Een mogelijke 

oplossing hiervoor is de oprichting van een sociaal fonds waaruit zowel sociale correcties op de fac-

tuur als waterbesparende maatregelen kunnen gefinancierd worden. De oprichting van zo’n fonds 

moet volgens de SERV kaderen in een globale evaluatie en herziening van de watertarieven, waarin 

alle componenten van de factuur worden meegenomen. Ook de afbakening van de doelgroep die 

recht heeft op sociale maatregelen dient in dit licht herbekeken te worden. Tegelijk moet erover ge-

waakt worden dat de druk op de waterprijzen globaal genomen niet toeneemt.  

Ingaand op de vraag van uw kabinet wordt in dit rapport een aanzet gegeven tot profilering van de 

abonnees die afgesloten worden van drinkwater. Hieruit blijkt onder meer dat afgesloten abonnees 

gemiddeld genomen de helft meer water verbruiken.  

De SERV is graag bereid om dit rapport nader te komen toelichten en kijkt uit naar uw vraag in dit 

verband.     

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal voorzitter 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1329.pdf
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Krachtlijnen  

Deel 1 

Waterarmoede kan als volgt gedefinieerd worden : “Een persoon is in waterarmoede 

wanneer hij/zij bijzondere moeilijkheden ondervindt om zich in zijn/haar woonst te 

voorzien van drinkwater noodzakelijk voor elementaire behoefte”.  

Net zo min als energiearmoede kan waterarmoede moeilijk los gezien worden van de 

algemene armoedeproblematiek. Zo zijn de oorzaken in belangrijke mate gelijklopend 

en zijn er indicaties dat huishoudens met een verhoogd armoederisico ook een hoger 

risico op waterarmoede hebben.   

Er zijn drie verklarende factoren die het risico op waterarmoede in belangrijke mate 

bepalen : (1) een ontoereikend inkomen, (2) een te hoge waterfactuur en (3) de huis-

vestingssituatie.    

Of een inkomen toereikend is of niet wordt gemeten aan de hand van de armoede-

drempel, vastgelegd op 60 % van het mediaan netto beschikbaar inkomen. Het armoe-

derisico in Vlaanderen is de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven, maar nog ver 

boven de doelstelling 2020. In 2011 zaten gemiddeld net geen 10 % van de gezinnen 

onder de armoededrempel. Het armoederisico is echter zeer ongelijk verdeeld en wordt 

sterk bepaald door socio-demografische kenmerken. Eenoudergezinnen, werklozen en 

andere inactieven, laagopgeleiden, 65-plussers en huurders lopen een veel hoger risi-

co op inkomensarmoede.  

Een te hoge waterfactuur is ook een belangrijke verklarende factor van waterarmoe-

de. De gemiddelde waterfactuur is in Vlaanderen de laatste jaren sterk toegenomen, dit 

ondanks een dalende tendens van het verbruik. De sterke toename van de waterfac-

tuur is te wijten aan de sterke toename van de saneringsbijdragen, voornamelijk op 

gemeentelijk vlak. Een analyse over het waterverbruik toont dat een aantal socio-

demografische kenmerken een significante invloed uitoefenen op het waterverbruik. 

Het grootste effect gaat uit van de gezinsgrootte. Ook de verstedelijkingsgraad en de 

regio (hoog/laag tarief) oefenen een significant effect uit. Minder uitgesproken, maar 

ook statistisch significant zijn woningbezit en nationaliteit. Er blijkt geen significante 

relatie te zijn tussen inkomen en waterverbruik. 

De huisvestingssituatie is ook een verklarende factor voor waterarmoede. De kwali-

teit van de woning hangt in sterke mate ook samen met het inkomen. Er zijn weinig 

gegevens beschikbaar over de kwaliteit van het sanitair (vb. verborgen lekken) en de 

aanwezigheid van waterbesparende maatregelen (spaardoucheknoppen, WC-

spaartoetsen, hemelwaterinstallaties…). Toch zijn er indicaties dat huishoudens met 

een verhoogd armoederisico minder over waterbesparende maatregelen beschikken 

en relatief gezien meer sanitaire installaties hebben van slechtere kwaliteit.   

Er zijn verschillende indicatoren om het risico op waterarmoede aan te duiden : (1) het 

aandeel van de waterfactuur ten opzichte van het beschikbaar inkomen, (2) de percep-

tie van betaalbaarheid van waterfacturen, (3) de betalingsachterstand bij de drinkwa-

terbedrijven en (4) het aantal afsluitingen van drinkwater omwille van wanbetaling. 
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Het aandeel van de waterfactuur ten opzichte van het inkomen bedraagt gemiddeld 

genomen 0,70 %.  Dit is vrij laag, maar er is wel een sterke toename merkbaar over de 

laatste tien jaar. Er is een zeer duidelijk verschil merkbaar tussen de verschillende in-

komens. De laagste inkomensgroepen geven gemiddeld gezien ten opzichte van hun 

beschikbaar inkomen meer dan dubbel zo veel uit aan de waterfactuur dan hoogste 

inkomens. Als drempelwaarde om het risico op waterarmoede te bepalen wordt vaak 

een 3 % norm naar voren geschoven. Bij toepassing van deze grens werd vastgesteld 

dat in Vlaanderen 4 % van huishoudens minstens 3 % van hun inkomen, beschikbaar 

na vaste woonkosten, aan hun waterfactuur besteden. Zij verkeren dus in waterarmoe-

de. In vergelijking met bijvoorbeeld Engeland en Wales is dit een eerder beperkte 

groep. Daar zijn 21 % van de gezinnen in waterarmoede. Net zoals bij inkomensar-

moede is dit risico zeer ongelijk verdeeld over de verschillende huishoudtypes. Verder 

is er een verhoogd risico voor eenoudergezinnen, alleenstaanden en gepensioneer-

den. Ook huurders hebben een verhoogd risico.  

Wat de perceptie van de betaalbaarheid betreft blijken vooral ouderen en laagge-

schoolden aan te geven dat de waterfactuur de laatste 5 jaar (veel) duurder is gewor-

den.  

Adequate gegevens over de betalingsachterstand bij de drinkwaterbedrijven zijn nog 

niet beschikbaar. Wel blijkt uit algemene gegevens van de Nationale Bank en van het 

Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling dat de betalingsachterstand in het algemeen 

verder toeneemt door de economische crisis. Tegelijk nemen schuldhulpverlening en 

collectieve schuldenregelingen toe. Nadere analyse van de dossiers in schuldbemidde-

ling toont aan dat facturen voor nutsvoorzieningen, waaronder water, het vaakst niet 

betaald worden. In meer dan de helft van de dossiers zijn deze facturen niet tijdig be-

taald.   

Tot slot kan ook het aantal afsluitingen een indicatie zijn voor waterarmoede. Het aan-

tal afsluitingen is sterk toegenomen de laatste drie jaren. Deze toename is bij de mees-

te drinkwaterbedrijven te wijten aan een inhaalbeweging in het opvolgen van achter-

stallige betalingen, maar lijkt ook te wijten aan een verschillende praktijk van deze 

bedrijven inzake het beheer en opvolging van wanbetalers. Nadere analyse inzake het 

profiel van de afgesloten abonnees leert dat slechts 3,5 % behoort tot de doelgroep die 

vrijgesteld is van saneringsbijdragen. Gemiddeld genomen worden relatief meer al-

leenstaanden en huishoudens met 4 of meer personen afgesloten. Afgesloten abon-

nees blijken gemiddeld genomen ruim 50 % meer te verbruiken. Vooral in stedelijke 

gebieden worden abonnees afgesloten. Het betreft vooral abonnees met een laag in-

komen, maar ook soms huishoudens met een verkeerd bestedingspatroon. Het me-

rendeel zijn geen OCMW-cliënten (niet in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding). 

Vaak zijn het huishoudens die ook problemen hebben met het betalen van hun ener-

giefacturen.     

Deel 2 

Om de waterfactuur betaalbaar te houden voor iedereen zijn er naast een verhoging 

van het inkomen twee opties :   

 Kortingen toepassen op de waterfactuur 

 Zorgen dat klanten minder water verbruiken 

In het Vlaams gewest bestaan er sociale correcties op de verschillende componenten 

van de integrale waterfactuur. Voor wanbetalers wordt een specifieke procedure toe-
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gepast die klanten moet beschermen tegen willekeurige afsluiting door drinkwaterbe-

drijven.   

Gerechtigden op een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen of op een uitkering 

omwille handicap zijn volledig vrijgesteld van bovengemeentelijke saneringsbijdra-

ge. Het betreft ongeveer 230 000 huishoudens in Vlaanderen. Ongeveer een kwart 

hiervan hebben geen eigen watermeter en krijgt de vrijstelling onder de vorm van een 

forfaitaire compensatie. De budgettaire impact van deze regeling kan geraamd worden 

op bijna 10 miljoen euro.   

Het merendeel van de gemeenten past dezelfde sociale correctie toe op de gemeente-

lijke saneringsbijdrage. In een beperkt aantal gemeenten wordt slechts een korting 

van 25 % toegekend. De budgettaire impact hiervan kan geraamd worden op 10 mil-

joen euro. 

Drie van de tien drinkwaterbedrijven in Vlaanderen kennen een korting toe op de 

drinkwatercomponent. Deze korting is verschillend voor de drie bedrijven. Globaal 

genomen kan de budgettaire impact ervan geraamd worden op 1,7 miljoen euro voor 

de drie bedrijven samen. 

Voor wanbetalers zijn de drinkwaterbedrijven verplicht een procedure toe te passen en 

moet de lokale adviescommissie finaal beslissen of het drinkwater mag afgesloten 

worden. 

Om rationeel watergebruik te stimuleren wordt voornamelijk ingezet op sensibiliseren-

de maatregelen. De meeste gemeenten kennen ook premies toe voor de installatie van 

een hemelwaterput, voor zover die niet verplicht is volgens de stedenbouwkundige 

verordening. Deze maatregelen richten zich niet tot een specifieke doelgroep, ze gel-

den voor iedereen. 

Deel 3 

Om de waterfactuur betaalbaar te houden voor iedereen legt het Vlaams beleid de fo-

cus volledig op kortingen op de verschillende componenten van de waterfactuur. Bij 

het stimuleren van rationeel watergebruik gaat alsnog geen specifieke aandacht naar 

kansarmen. Met het voornemen van gratis waterscans voor deze doelgroep zou hierin 

verandering komen.  

De correcties die toegekend worden op de waterfacturen zijn zeer aanzienlijk en rich-

ten zich op een beperkte doelgroep. Deze doelgroep lijkt te beperkt om het risico op 

waterarmoede volledig te dekken.  

Inzoomend op de doelgroep die nu kortingen krijgt kan ervan uitgegaan worden dat 

iedereen krijgt waarop hij recht heeft via de automatische toekenning aangevuld met 

compensaties voor huishoudens met een collectieve watermeter. Er zijn indicaties dat 

de waterfactuur wel degelijk meer betaalbaar wordt door de kortingen. Dit is zeker het 

geval voor leefloners. Voor de overige groepen moet dit nog onderzocht worden.   

De LAC procedure zorgt ervoor dat de drinkwaterbedrijven drinkwater niet willekeurig 

kunnen afsluiten wegens wanbetaling. Of de LAC procedure het aantal afsluitingen 

doet dalen valt te betwijfelen. Veel hangt af van de praktijk van de verschillende drink-

waterbedrijven.  

De globale kostprijs van de kortingen die nu worden toegekend op de waterfactuur 

kan geraamd worden op bijna 22 miljoen per jaar. De financiering hiervan gebeurt al-
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les behalve transparant. Het is onduidelijk wie en in welke mate bijdraagt tot de finan-

ciering van de sociale correcties.  

Het effect van de kortingen op waterbesparing valt moeilijk in te schatten. Maar het is 

duidelijk dat een korting die toeneemt naarmate er meer verbruikt wordt niet zal aan-

sporen tot zuinig verbruik. 

Deel 4 

Waterarmoede is niet los te zien van de algemene armoedeproblematiek en vereist 

dus een geïntegreerde aanpak. In eerste instantie is er nood aan afstemming met het 

woon- en energiebeleid. 

Naast kortingen op de waterfactuur moet veel meer ingezet worden op waterbespa-

ring. Het RWG beleid dient goed afgestemd te worden op het REG beleid. Het is be-

langrijk dat RWG beleid gericht op de doelgroep van kansarmen specifieke aandacht 

besteedt aan de problematiek huurders/eigenaars. Het is aangewezen dat de overheid 

een collectieve aanpak zou initiëren. Vanuit efficiëntieoverwegingen is het zinvol om 

waterscans te integreren in de reeds bestaande energiescans. 

De SERV onderschrijft de intentie om sociale correcties op de drinkwatercomponent 

uniform te maken, maar hij vindt het niet opportuun om dit nu al te doen via toeken-

ning van extra 15 m³. De toekenning van 15 m³ gratis water aan iedereen dient eerst 

grondig geëvalueerd en bijgestuurd te worden.  

De SERV pleit voor een meer transparante financiering. Een mogelijke oplossing 

hiervoor is de oprichting van een sociaal fonds waaruit zowel sociale correcties als wa-

terbesparende maatregelen kunnen gefinancierd worden. De oprichting van zo’n fonds 

moet volgens de SERV kaderen in een globale evaluatie en herziening van de waterta-

rieven. Alle componenten van de waterfactuur moeten hierin meegenomen worden. 

Ook de afbakening van de doelgroep die recht heeft op sociale maatregelen dient in dit 

licht herbekeken. Tegelijk moet erover gewaakt worden dat de druk op de waterprijzen 

globaal genomen niet toeneemt en dat investeringen in waterbesparende maatregelen 

op termijn resulteren in lagere waterfacturen. 

Het toenemende aantal afsluitingen lijkt vooral bepaald door de verschillende toepas-

sing van de LAC-procedure door de drinkwaterbedrijven. Volgens de SERV lijkt het 

aangewezen om richtlijnen op te stellen met het oog op eenzelfde toepassing. 

Afgesloten abonnees hebben geen eenduidig profiel wat het moeilijk maakt om ze via 

een algemene maatregel te vatten en te behoeden voor afsluiting. De SERV is voor-

stander van het behoud van de LAC procedure met mogelijkheid tot afsluiting maar 

vraagt om te overwegen om huishoudens met minderjarige kinderen niet af te sluiten. 

De praktijk leert dat afgesloten abonnees gemiddeld genomen veel meer verbruiken 

dan andere klanten. Hoe dit komt is onduidelijk en dient verder onderzocht te worden. 

De vaststelling ondersteunt in ieder geval de nood aan een beleid dat inzet op water-

besparing. 
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Inleiding 

Er ging tot dusver in Vlaanderen weinig aandacht uit naar waterarmoede, dit in verge-

lijking met energiearmoede. Dit is niet onlogisch gezien de waterfactuur in vergelijking 

met de energiefactuur beperkt is en minder zwaar weegt op het gezinsbudget. 

De waterfacturen zijn de laatste jaren echter zeer sterk toegenomen en zullen wellicht 

in de toekomst nog verder toenemen omwille van hogere productiekosten van drinkwa-

ter en meer investeringen in zuivering. 

Voor bepaalde huishoudens wordt de waterfactuur dan ook moeilijker betaalbaar. 

Dat is de kernvraag in dit rapport : hoe kan de waterfactuur voor iedereen betaalbaar 

blijven? 

De laatste jaren worden ook meer huishoudens afgesloten van drinkwater. Hoe komt 

dit en hoe kan dit vermeden worden? 

Dit rapport geeft een aanzet tot antwoorden op deze vragen. 

In een eerste deel wordt de problematiek van waterarmoede toegelicht en worden cij-

fers voorgesteld over de toestand in Vlaanderen. 

Het tweede deel beschrijft het huidige beleid en in het derde deel volgt een evaluatie 

van dit beleid. 

Tenslotte worden in het vierde deel beleidssuggesties geformuleerd. 

Dit rapport vormt een eerste deel en kadert in een ruimer onderzoek dat de SERV 

voorbereidt over de sociale aspecten van het energie- en waterbeleid. 

In volgende publicaties zal de SERV dieper ingaan op de sociale aspecten van het 

energiebeleid met daarin ook een evaluatie van de toekenning van gratis elektriciteit. 

Ook voor water wordt een aanvullende publicatie gepland waarin zal ingegaan worden 

op de tariefstructuren en een evaluatie van gratis water. 

Voor dit rapport deed de SERV beroep op gegevens AquaFlanders, VVSG, VMM en 

het Centrum voor Sociaal Beleid. Expliciete dank gaat uit naar hen voor de bereidwilli-

ge medewerking en het aanleveren van gegevens. 
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1. Waterarmoede : wat en hoe groot ?  

In dit deel wordt in eerste instantie de problematiek van waterarmoede benaderd vanuit 

conceptueel perspectief. Vervolgens wordt aan de hand van cijfermateriaal voor 

Vlaanderen geduid wat de omvang van waterarmoede is. 

In een eerste paragraaf wordt een definitie gegeven van waterarmoede. Daarna volgt 

een overzicht van verklarende factoren en worden enkele indicatoren opgesomd. 

In de tweede paragraaf wordt gepoogd om aan de hand van beschikbaar cijfermateri-

aal de verklarende factoren en de indicatoren nader in te vullen voor Vlaanderen. 

1.1. Wat is waterarmoede?  

1.1.1. Definitie 

Naar analogie met energiearmoede hanteren we in dit rapport het begrip waterarmoe-

de. Net zo min als voor energiearmoede bestaat er een algemeen aanvaarde definitie 

van waterarmoede. 

In hun rapport “Energiearmoede in België” formuleren de onderzoekers van de UA en 

de ULB op basis van een analyse van verschillende internationaal gehanteerde defini-

ties een eigen conceptuele definitie van energiearmoede : een persoon, lid van een 

huishouden, is in energiearmoede wanneer hij/zij bijzondere moeilijkheden ondervindt 

in zijn/haar woonst om zich te voorzien van de energie die noodzakelijk is om zijn/haar 

elementaire noden te bevredigen1. 

Deze definitie is ruimer dan het Angelsaksische ‘fuelpoverty’ dat zich beperkt tot ener-

gieverbruik voor verwarming. Maar tegelijk verwijst de definitie expliciet naar de woonst 

om uitgaven met betrekking tot vervoersmiddelen uit te sluiten. 

Deze conceptuele definitie vormt een goede houvast om de problematiek van water-

armoede te duiden zoals we in dit rapport voor ogen hebben. Ze kan dan ook als volgt 

aangepast worden : 

Waterarmoede 

Een persoon, lid van een huishouden, is in waterarmoede wanneer hij/zij bijzondere moeilijkhe-

den ondervindt om zich in zijn/haar woonst te voorzien van drinkwater noodzakelijk voor ele-

mentaire behoefte. 

Deze definitie verwijst zowel naar waterarmoede door een gebrek aan ontzegging van 

drinkwater, als naar een mogelijk risico op gebrek of ontzegging. Concreet kan het 

gaan om het risico om afgesloten te worden van de levering van drinkwater. Maar het 

kan ook gaan om zogenaamde verdoken waterarmoede, wat betekent dat om de wa-

terfactuur toch te kunnen betalen zo zuinig moet worden omgesprongen met drinkwa-

                                                 

1 Huybrechts, Meyer, Vranken e.a. (2011) Energiearmoede in België. Centrum voor Ongelijkheid, Ar-
moede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS-UA) en Centre d’Etudes Economiques et Sociales de 
l’Environnement (CEESE-ULB) p. 42 
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ter dat men niet kan voorzien in elementaire behoefte of erger, dat andere en goedko-

pere waterbronnen worden aangesproken waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd is. 

Waterarmoede heeft dus te maken met de betaalbaarheid van de waterfactuur vanuit 

individueel oogpunt (micro-niveau). Deze definitie moet dan ook expliciet onderschei-

den worden van begrip Waterpoverty dat eerder vanuit macro perspectief dient beke-

ken te worden2. Water poverty waarvoor ook internationaal vergelijkbare indexen 

worden opgesteld wordt als volgt ingevuld : Water poverty is a situation where a nation 

or region cannot afford the cost of sustainable clean water to all people to all times. 

Dit rapport focust op de betaalbaarheid van drinkwater voor huishoudens. 

1.1.2. Verklarende factoren 

Waterarmoede kan moeilijk los gezien worden van de algemene armoedeproblematiek. 

De verklarende factoren van armoede zijn veelvuldig3 : ontoereikend inkomen, slechte 

huisvesting, beperkte scholingsgraad en vaardigheden, gedragspatronen en -cultuur, 

sociale netwerken en participatie, … . Vaak hangen deze factoren onderling samen 

zoals bijvoorbeeld scholing en arbeidsparticipatie en een laag inkomen en een slechte 

huisvestingssituatie. 

Er zijn evenwel drie factoren die het risico op waterarmoede in belangrijke mate bepa-

len. Dit zijn : (1) een ontoereikend inkomen, (2) een te hoge waterfactuur en (3) de 

huisvestingssituatie. Hierna worden deze drie factoren iets nader toegelicht. 

Ontoereikend inkomen 

Een ontoereikend inkomen is één van de belangrijkste oorzaken voor waterarmoede. 

Het kan daarbij zowel gaan over een structureel ontoereikend inkomen als een tijdelijk 

(conjunctureel) ontoereikend inkomen. 

Het feit of een inkomen al dan niet ontoereikend is hangt niet alleen af van de hoogte 

van het inkomen zelf, maar ook van het uitgavenpatroon van het gezin in kwestie. Een  

belangrijke schuldoorzaak is “overbesteding” of een levenswijze die niet in overeen-

stemming is met het inkomen (zie verder in § 1.2.2.3). 

Te hoge waterfactuur 

De hoogte van de waterfactuur wordt bepaald door het waterverbruik en de waterprijs. 

Een daling van het waterverbruik resulteert niet noodzakelijk in lagere waterfacturen 

omdat tegelijkertijd de waterprijs kan toenemen. 

Huisvestingssituatie 

De huisvestingssituatie bepaalt mede het waterverbruik. 

                                                 

2 Zie ondermeer Feitelsohn en Chenoweth (2002) Water poverty: towards a meaningful indicator in Wa-
ter Policy 4 (2002) 263-281. 

3  Huybrechts, Meyer, Vranken e.a. (2011) Energiearmoede in België. p. 15 ev.  
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In veel oude woningen is de binnenhuisinstallatie voor drinkwater nog niet gereno-

veerd. Dit impliceert niet alleen risico’s voor de gezondheid omwille van de aanwezig-

heid van loden buizen, maar ook buitensporig verbruik omwille van verborgen lekken. 

Vaak ontbreken in deze woningen eenvoudige waterbesparende maatregelen zoals 

spaardoucheknoppen en toiletspoelingen met spaartoets. Ook de regenwaterinstalla-

ties komen veel minder voor in oude woningen dan in nieuwbouwwoningen of recent 

gerenoveerde woningen. 

Het feit of men eigenaar dan wel huurder is van een woning bepaalt ook de kans op 

waterarmoede. Huurders lopen een groter risico op betaalachterstand. 

1.1.3. Indicatoren 

Er zijn verschillende indicatoren die het risico op waterarmoede kunnen aanduiden.  

OFWAT4, de economische regulator voor drinkwater en afvalwater in Engeland en Wa-

les, schuift drie indicatoren naar voren : 

 een inkomensgerelateerde indicator : het aandeel van de waterfactuur ten op-

zichte van het inkomen 

 zelf-rapportage van huishoudens over betaalbaarheid van waterfacturen 

 schulden 

Voor Vlaanderen zou hieraan nog een vierde5 indicator kunnen toegevoegd worden : 

het aantal afsluitingen van drinkwater. 

De eerste indicator wordt in volgende paragraaf toegelicht. Bij de andere indicatoren 

wordt kort stilgestaan. Alle indicatoren worden in paragraaf 1.2 – volgens beschikbaar-

heid van gegevens – cijfermatig ingevuld voor Vlaanderen. 

Aandeel waterfactuur ten opzichte van het inkomen  

Hoe groter het aandeel van de waterfactuur ten opzichte van het inkomen, des te gro-

ter het risico om in een toestand van waterarmoede te belanden. 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen “macro” en “micro” niveau bij deze 

indicator. 

Op macro niveau wordt deze indicator gebruikt worden om verschillende landen on-

derling te vergelijken. Het betreft dan het gemiddeld percentage van het gemiddeld 

netto inkomen dat huishoudens besteden aan hun waterfactuur. 

De indicator kan ook op micro niveau toegepast worden. In dat geval wordt een be-

paalde grens vastgelegd waarboven men verondersteld wordt in waterarmoede te le-

ven. Het aandeel huishoudens dat meer spendeert aan water dan de vooropgestelde 

drempel kan vervolgens nader geanalyseerd worden volgens huishoudtype, inkomens-

deciel, eigenaar/huurder enz. 

                                                 

4  OFWAT (2010) Affordability and debt 2009-2010 – supporting information p. 6 e.v. 

5  Deze indicator is niet relevant in Engeland en Wales omdat daar sinds 1999 een volledig verbod geldt 
op afsluiting van drinkwater. 
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Binnen de OESO is geen drempelwaarde voor deze indicator vooropgesteld om water-

armoede te bepalen. Sommige landen maken er wel gebruik van met het oog op tarief-

hervormingen of het instellen van sociale tarieven6.  Zo hanteerde de Portugese water-

regulator een drempelwaarde van 3 %. Zo’n 10,5 % van de Portugese gezinnen 

spendeert meer dan 3 % van zijn inkomen aan water. Een cijfer dat overigens zeer 

sterk varieert van streek tot streek. 

OFWAT7 hanteert drempelwaarden van respectievelijk 3 en 5 %. Deze drempel ligt 

hoger, maar wordt wel berekend op het inkomen beschikbaar na huisvestingskosten 

meer bepaald huur, hypothecaire lasten en verplichte verzekeringspremies voor de 

woning. Via het vastleggen van deze drempelwaarde beoogt OFWAT het vergelijken 

van het risico op waterarmoede tussen diverse huishoudtypes. Van alle huishoudens in 

Engeland en Wales zijn er 21 % die minstens 3 % van hun netto inkomen spenderen 

aan water, 11 % zelfs meer dan 5 %. Vooral eenoudergezinnen, gevolgd door alleen-

staanden (zowel actieven als gepensioneerden) lopen het meeste kans op waterar-

moede. Ook huurders, voornamelijk sociale huurders lopen meer risico op waterar-

moede. 

Deze indicator heeft volgens OFWAT een belangrijk voordeel. Hij laat namelijk toe om 

de impact van een sociaal tarief te evalueren. 

Anderzijds vat deze indicator niet de reële waterarmoede, aangezien hoge inkomens-

groepen best in staat kunnen zijn om hogere waterfacturen te betalen ook al overstij-

gen ze de drempelwaarde. Bovendien wordt de indicator ook beïnvloed door andere 

uitgaven. 

Zelf-rapportage over betaalbaarheid van waterfacturen 

Met deze indicator, worden waterklanten gevraagd of hun waterfactuur betaalbaar is of 

niet. Via bevraging kan informatie bekomen worden over de gepercipieerde billijkheid 

van de factuur, gepercipieerde betaalbaarheid. 

De periodieke drinkwaterpeiling van de WaterRegulator bevat een aantal vragen over 

de perceptie van de waterfactuur. 

Achterstallige schuldenlast 

De mate waarin huishoudens achterstallige betalingen hebben is ook een graadmeter 

voor de kans op waterarmoede. 

Als andere facturen niet kunnen betaald worden is de kans groot dat ook de waterfac-

tuur niet betaald wordt. 

Interessant vanuit die optiek is te kijken hoe ‘prioritair’ een waterfactuur betaald wordt. 

In Engeland en Wales bijvoorbeeld geldt een verbod op afsluiting wegens wanbetaling. 

Vermits er geen ‘sanctie’ wordt toegepast voor het niet betalen van de waterfacturen 

blijken in de praktijk steeds meer huishoudens hun facturen niet te betalen. Indien de 

mogelijkheid tot afsluiting wel bestaat duurt het in vergelijking met andere nutsvoorzie-

                                                 

6  Pires (2007) Consumer tariffs in practice : the Portugese experience 

7  OFWAT (2011) Affordable for all : How can we help those who struggle to pay their water bills? 
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ningen zoals bijvoorbeeld (draadloze) telefonie vrij lang vooraleer drinkwater effectief 

wordt afgesloten. Dit maakt dat waterfacturen niet prioritair betaald worden. 

Aantal afsluitingen 

Tot slot vormt ook het aantal abonnees waarvan het drinkwater wordt afgesloten een 

indicatie van de waterarmoede. 

Hierbij zou een onderscheid moeten gemaakt worden tussen huishoudens die niet 

kunnen betalen en zij die niet willen betalen. Waterarmoede betreft dan alleen huis-

houdens die niet kunnen betalen.  

1.2. Waterarmoede in cijfers in Vlaanderen 

1.2.1. Verklarende factoren 

1.2.1.1. Ontoereikend inkomen 

Hoewel armoede vele aspecten kent en niet mag verengd worden tot inkomensarmoe-

de blijft de toetsing van het beschikbaar inkomen ten opzichte van een vooropgestelde 

standaard de meest aangewezen manier om armoede in kaart te brengen. Het armoe-

derisico is dan het aandeel van de bevolking dat moet rondkomen met een inkomen 

lager dan armoedegrens. 

Armoededrempel 

Dit is een Europese standaard bepaald op 60% van het mediaan netto beschikbare gestan-

daardiseerde gezinsinkomen in een land. 

60 % van het mediaan inkomen in België levert een armoededrempel op van € 973 per maand 

voor een alleenstaande. Die drempel wordt voor gezinnen niet zomaar vermenigvuldigd met het 

aantal personen omdat gezinsleden in principe kosten en bestedingen kunnen delen. Daarom 

wordt het inkomen gestandaardiseerd volgens een schaal opgesteld door de OESO. Een twee-

de en jong volwassene in het gezin wordt maar voor de helft meegerekend (factor 0.5) en kin-

deren jonger dan 14 jaar voor een factor 0.3. De armoededrempel voor een gezin met twee 

jonge kinderen wordt berekend door de drempel voor alleenstaanden te vermenigvuldigen met 

een factor 2.1 (1+0.5+0.3+0.3) wat neerkomt op € 2 044 per maand. 

Evolutie armoedecijfer 

De evolutie van de armoedecijfers voor de afgelopen jaren is nagenoeg stabiel geble-

ven en schommelt ieder jaar rond de 14-15 % in België en rond de 10 % in Vlaande-

ren. Dit cijfer zit evenwel nog ver boven de doelstelling 2020.  
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Figuur 1 evolutie armoederisico in Vlaanderen 

 

Bron : Armoedemonitor 2012 p. 25 

Dit cijfer is berekend op basis van de Belgische armoedegrens.  

Men zou er kunnen voor opteren om de armoedegrens op Vlaams niveau te berekenen 

omdat de gemiddelde beschikbare inkomens in Vlaanderen gemiddeld hoger liggen 

dan de Belgische en de Waalse. 

Als armoedegrens bekomt men dan in Vlaanderen € 1040  voor een alleenstaande en 

€ 2 184 voor een gezin met twee kinderen. Gemeten volgens deze maatstaf bedraagt 

het armoederisico dan in Vlaanderen niet 10,4 % maar 13,9 %, een toename ten op-

zichte van 2009 met 2,1 procentpunten. 

Armoederisico niet gelijk verdeeld 

Het armoederisico hangt sterk samen met demografische en sociale kenmerken. 

Eenoudergezinnen, werklozen en andere inactieven, laagopgeleiden, 65-plussers en 

huurders lopen een veel hoger risico op inkomensarmoede. 

Het armoederisico in Vlaanderen is ook lager dan in Wallonië. Indien de cijfers voor 

Wallonië zouden herberekend worden op basis van het gemiddeld beschikbaar inko-

men in het Waals gewest zou het verschil tussen de gewesten kleiner worden. 
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Tabel 1 armoederisico volgens demografische en sociale kenmerken (in %) 

 Vlaanderen Wallonië België 

TOTAAL  9,8 19,2 15,3 

Geslacht    

man  9,3 17,9 14,6 

vrouw  10,3 20,5 16,0 

Leeftijd    

0-15 jaar 10,3 24,1 18,5 

16-24 jaar 6,4 21,9 15,3 

25-49 jaar 7,9 15,8 13,1 

50-64 jaar  7,4 16,1 12,1 

65 jaar en ouder 18,1 22,6 20,2 

Huishoudtype     

1-persoonshuishouden 14,5 26,6 21,4 

2 volwassenen (min 1 > 65 j) 20,6 23,5 22,0 

2 volwassenen (beide < 65 j) 5,6 14,2 9,9 

andere huishoudens zonder kin-

deren 

3,6 5,9 6,1 

éénoudergezin  22,2 54,3 38,5 

2 volwassen en 1 kind 5,4 

3 

11,3 9,2 

2 volwassenen en 2 kinderen 5,0 6,7 8,5 

2 volwassen en 3 of meer kinderen 8,9 21,8 16,7 

andere huishoudens met kinderen 11,6 11,4 14,6 

Activiteitsstatus    

werklozen 23,2 45,7 37,8 

andere inactieven 16,4 31,2 26,4 

gepensioneerden 14,9 20,2 17,3 

werkenden  3,1 4,3 4,2 

Opleidingsniveau     

laag 18,6 29,9 25,4 

gemiddeld 8,0 16,5 12,6 

hoog 4,4 8,0 7,2 

Woningbezit    

eigenaar 6,8 11,3 8,8 

huurder  20,6 42,3 33,1 

Bron : FOD – Economie EU-SILC 2011 
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1.2.1.2. Te hoge waterfactuur 

Het waterverbruik in Vlaanderen kent een licht dalende tendens. Overigens is het ge-

middeld waterverbruik in Vlaanderen in vergelijking met onze buurlanden relatief laag, 

alhoewel het hoger ligt dan in de andere gewesten. 

Toch is de gemiddelde waterfactuur in Vlaanderen de laatste jaren toegenomen.  Dit 

komt omdat de gemiddelde waterprijs sterk is toegenomen. Van de integrale waterprijs 

volgt de drinkwatercomponent grosso modo het indexcijfer der consumptieprijzen. Het 

zijn vooral de bovengemeentelijke en meer nog de gemeentelijke saneringsbijdragen 

die zeer sterk zijn toegenomen. 

Hierna wordt de evolutie van het waterverbruik en van de waterprijzen nader toegelicht. 

Bij het waterverbruik wordt ook onderscheid gemaakt naar verschillende socio-

demografische kenmerken. 

Waterverbruik van huishoudens kent licht dalende trend 

Het waterverbruik van de huishoudens in Vlaanderen kent een licht dalende tendens. 

In 2009 verbruikten de gezinnen ongeveer 5 % minder drinkwater dan in 2000. 

Ook het waterverbruik van andere doelgroepen kent een dalende tendens. Een aantal 

industriële sectoren kende een daling van 20 % in de periode 2006-2009. Dit is vooral 

toe te schrijven aan de sectoren chemie, metaal en textiel en in mindere mate de pa-

piersector. 
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Overzicht waterverbruik door alle doelgroepen 

Figuur 2 geeft het waterverbruik weer in 2009. Het koelwater - voornamelijk gebruikt door de 

energiesector – wordt buiten beschouwing gelaten. 

Gezinnen zijn veruit de grootste verbruikers van leidingwater. De industrie en de energiesector 

zijn de grootste oppervlaktewaterverbruikers. 

De landbouwsector verbruikt opvallend weinig water. Het overgrote deel van het waterverbruik 

door landbouwers is grondwater. 

De cijfers van het hemelwaterverbruik door gezinnen zijn ramingen. Ondanks het stimulerings-

beleid met onder andere de verplichte installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw en 

grondige renovatie en premies voor de installatie van hemelwaterputten zijn geen adequate 

cijfers voorhanden van hemelwatergebruik door huishoudens. 

Figuur 2 overzicht globaal waterverbruik in 2009 

Bron : kerndataset MIRA 

Slechts helft waterverbruik behoeft drinkwaterkwaliteit 

Van het gemiddeld waterverbruik van 100 liter per persoon per dag behoeft slechts de 

helft drinkwaterkwaliteit. Om te wassen, het toilet door te spoelen of ‘diverse’ zoals het 

wassen van de auto of het sproeien van de tuin is geen water nodig met drinkwater-

kwaliteit. 

HUISHOUDENS LANDBOUW INDUSTRIE ENERGIE
HANDEL &
DIENSTEN

ander water - 1 28 0 1

regenwater 25 5 9 2 1

oppervlaktewater - 1 93 35 2

grondwater 20 55 56 0 5

leidingwater 227 6 74 13 32
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Figuur 3 verdeling van 100 liter dagelijks huishoudelijk drinkwaterverbruik 

 

Bron : website Pidpa 

Socio-demografische kenmerken en hun invloed op waterverbruik 

Op basis van de SILC data 2009 maakte het Centrum voor Sociaal Beleid8 een be-

schrijvende analyse van het gemiddeld waterverbruik volgens verschillende socio-

demografische kenmerken. 

Figuur 4 en Figuur 5 geven een overzicht van het gemiddeld waterverbruik per huis-

houden en per persoon. 

Veruit het grootste effect gaat uit van het aantal personen in het gezin. Het gemiddeld 

waterverbruik neemt sterk toe naarmate er meer personen zijn in het gezin. Tegelijk 

spelen duidelijk schaaleffecten, want het gemiddeld verbruik per persoon neemt sterk 

af naarmate er meer gezinsleden zijn. 

In gebieden met een relatief hoge waterprijs – in Vlaanderen is dit vooral West-

Vlaanderen – wordt gemiddeld minder water verbruikt, dit zowel per huishouden als per 

persoon. 

Huurders verbruiken gemiddeld iets minder per huishouden, maar iets meer per per-

soon. Dit omgekeerd effect is wellicht te verklaren door het feit dat huurders over het 

algemeen kleinere huishoudens zijn. Hetzelfde omgekeerd effect is merkbaar bij het 

woningtype. Bewoners van appartementen verbruiken gemiddeld minder water per 

huishouden, maar gemiddeld meer per persoon. Hier speelt ook het schaaleffect : 

huishoudens in appartementen zijn kleiner dan huishoudens in huizen en verbruiken 

dus gemiddeld meer per persoon. 

In verstedelijkte gebieden wordt gemiddeld meer water verbruikt. 

Tot slot wordt ook vastgesteld dat gezinnen met minstens één lid van buitenlandse 

nationaliteit meer water verbruiken, zowel per huishouden als per persoon. 

                                                 

8  Vanhille, Josefine "A Social Gradient in Households’ Environmental Policy Responsiveness? The Case 
of Water Pricing in Flanders." Conference Paper presented at the 32nd General Conference of the In-
ternational Association for Research in Income and Wealth (IARIW) Boston, USA, August 5-11, 2012. 
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Figuur 4 jaarlijks gemiddeld waterverbruik in m³ per huishouden volgens so-

cio-demografische kenmerken 

Bron : berekeningen van Vanhille, Josefine op basis van SILC 2009 
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Figuur 5 jaarlijks gemiddeld waterverbruik in m³ per persoon volgens socio-

demografische kenmerken 

Bron : berekeningen van Vanhille, J. op basis van SILC 2009 

Bovenstaande gegevens zijn louter beschrijvend. De meeste relaties tussen socio-

demografische kenmerken en het waterverbruik blijken niet significant. Een multivariate 

analyse geeft meer inzicht in de kenmerken die een significante invloed uitoefenen op 

het waterverbruik. Het meest significante effect gaat uit van de gezinsgrootte. Ook ver-

stedelijkingsgraad en de regio (hoog/laag tarief) oefenen een significant effect uit. Min-

der uitgesproken, maar ook nog statistisch significant zijn het woningbezit en de natio-

naliteit. 
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Deze analyse toonde ook aan dat geen enkel statistisch significant verband kon ge-

vonden worden tussen inkomen en waterverbruik. In volgende paragraaf wordt hier 

dieper op ingegaan. 

Nauwelijks effect van inkomen op waterverbruik 

Een voorlopige berekening toont geen significant verband tussen inkomen en water-

verbruik. 

De inkomens in de grafiek betreffen gestandaardiseerde inkomens. Dit is het netto 

beschikbaar inkomen op jaarbasis gecorrigeerd voor gezinsgrootte volgens de OESO-

schaal9. 

Figuur 6 gemiddeld waterverbruik per inkomenskwintiel 

 

Bron : berekeningen CSB op basis van de data van de SILC enquête 2009. 

Deze figuur toont aan dat het waterverbruik relatief stabiel blijft over de inkomenskwin-

tielen heen. Ook de gemiddelde gezinsgrootte achter de inkomenskwintielen verschilt 

niet heel sterk. 

Een combinatie van beide gegevens leert dat het gemiddeld verbruik per persoon mer-

kelijk hoger is in het laagste inkomenskwintiel (44 m³ ten opzichte van 36, 36, 38 en 38 

voor de hogere kwintielen). Dit is mogelijks te verklaren door het feit dat in het laagste 

inkomenskwintiel relatief meer alleenstaanden zitten, die een hoger verbruik hebben 

per persoon dan de grotere gezinnen. 

Sterke toename van integrale waterprijzen 

In het rapport10 dat de SERV in 2008 publiceerde over de waterprijzen kwamen al aan-

zienlijke prijsstijgingen naar voren. Tussen 2006 en 2008 nam de gemiddelde water-

prijs voor een gezin toe met 30 %. Deze toename was voornamelijk het gevolg van de 

toename van de saneringsbijdragen. De bovengemeentelijke saneringsbijdrage steeg 

                                                 

9  Zie p. 14. 

10  SERV (2008) De prijs van water 2008 : analyse en aanbevelingen. 
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in die periode met 25%  en de gemeentelijke saneringsbijdrage met 150 % terwijl de 

drinkwatercomponent slechts toenam met 3 %. 

Deze trend wordt bevestigd in de data die de VMM sinds enkele jaren op zijn website11 

publiceert. 

Een recente sectorstudie12 van de FOD Economie toonde aan dat in de periode 2005-

2011 de integrale waterprijs in België toenam met 64 %. De gemiddelde waterprijs 

steeg het sterkst in Vlaanderen namelijk met  69,3 %. In Wallonië en Brussel was de 

stijging iets beperkter, respectievelijk + 59,1 % en + 49,1 %. 

De sectorstudie toonde ook aan dat de prijsstijging in België aanzienlijk hoger bleek te 

liggen dan in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

Drinkwater, in het bijzonder de zuivering ervan, is dus opvallend duurder geworden. 

Bovendien kan men verwachten dat deze prijsstijging zich ook in de toekomst nog zal 

verder zetten. Er moeten immers nog veel investeringen gebeuren om te voldoen aan 

de Europese regelgeving en deze kosten zullen doorgerekend worden in de waterprijs. 

Bovendien moeten drinkwaterbedrijven door het dalend watergebruik hun kosten 

spreiden over een kleiner aantal m³ wat leidt tot een hogere prijs per m³. 

1.2.1.3. Huisvestingssituatie 

Aanwezigheid van sanitaire installaties 

De Vlaamse Woonsurvey van 2005 toont aan dat in 84 % van de woningen een lig- of 

zitbad aanwezig is. 87 % van de woningen beschikt over een afzonderlijk toilet met 

waterspoeling. In 56 % van de woningen is in de badkamer een toilet aanwezig en 

47 % beschikt over een aparte douche. 

Alle sanitaire voorzieningen zijn minder aanwezig in huurwoningen dan in eigendoms-

woningen. Wanneer gekeken wordt naar de uitwendige kwaliteit van de woning blijken 

minder sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn naarmate de kwaliteit van de woning 

slechter is. Dit met uitzondering van een toilet in de badkamer dat iets meer voorkomt 

in huizen met slechte kwaliteit. Wellicht omdat deze huizen niet beschikken over een 

apart toilet. 

                                                 

11  http://www.vmm.be/water/drinkwaterfactuur 

12  FOD Economie (2012) Drinkwatervoorziening in België : sectoronderzoek. 

http://www.vmm.be/water/drinkwaterfactuur
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Tabel 2 aanwezigheid van sanitaire voorzieningen (%) 

 Lig- of  

zitbad 

Afzonderlijke 

douche 

Afzonderlijk 

toilet 

Toilet in 

badkamer 

TOTAAL 83,6 46,9 86,9 56,2 

Eigenaar/huurder     

Eigenaar 86,3 51,2 89,4 58,1 

Huurder  75,5 34,0 79,3 50,9 

Uitwendige kwaliteit 

woning 
    

Goed 84,1 47,4 87,7 56,0 

Middelmatig 76,4 36,8 75,0 58,8 

Slecht  59,6 38,8 68,2 64,8 

Bron : Woonsurvey 2005 

Geen duidelijk beeld over kwaliteit sanitaire installaties 

Er zijn nauwelijks cijfers voorhanden over de kwaliteit van sanitaire installaties. Zijn er 

verborgen lekken, zijn er nog loden leidingen enz.?  Een indicatie over de kwaliteit van 

sanitaire installaties is terug te vinden in de jaarverslagen van de Vlaamse Woonin-

spectie13. 

Een gebrekkig sanitair is niet het meest voorkomende gebrek, maar scoort relatief 

hoog. 

In 2011 stelde de Vlaamse Wooninspectie in 581 woningen gebreken vast aan het sa-

nitair. Bij navolgactie blijkt het sanitair in 204 gevallen nog steeds ‘gebrekkig’. Dit is 

35 % van het aantal woningen waar bij een eerste inspectie een gebrek werd vastge-

steld. 

                                                 

13  Jaarverslagen van de Vlaamse Wooninspectie 

http://www.rwo.be/NL/RWOnieuwsbrief/Hoofdmenu/BeleidsdomeinRWO/InspectieRWO/Publicaties/tabid/13634/Default.aspx
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Figuur 7 gebreken vastgesteld door Vlaamse Wooninspectie 

 

Bron : Vlaamse Wooninspectie – jaarverslag 2011. 

Een mogelijke indicatie van de kwaliteit van deze installaties is de algemene kwaliteit 

van de woning. Dit is uitgaand van de hypothese dat als de globale kwaliteit van de 

woning slecht is, dit wellicht ook geldt voor de sanitaire installaties. In 2005 woonde 

65,5 % van de gezinnen in een woning in goede staat, 25,3 % in matige staat, 8,4 % in 

slechte staat en 0,8 % in zeer slechte staat. 

Er werden significante verbanden gevonden tussen de staat van de woning en het 

huishoudtype, de leeftijd en de activiteit van de referentiepersoon. Zo wonen relatief 

meer eenoudergezinnen en (in mindere mate) ook alleenstaanden in woningen in 

slechte tot zeer slechte staat. Ook inactieven, vooral werklozen en arbeidsongeschik-

ten wonen relatief meer in woningen van mindere kwaliteit. 

Tussen leeftijd en de kwaliteit van de woning is een positieve relatie vastgesteld : ou-

deren wonen relatief gezien in woningen van betere kwaliteit dan jongeren. 

Meer verborgen lekken in woningen van slechte kwaliteit ? 

Een verborgen lek in de waterleiding kan de waterfactuur sterk opdrijven. Als de drink-

waterbedrijven een aanzienlijke toename van het verbruik vaststellen moeten zij de 

abonnee hiervan op de hoogte brengen en kan onder bepaalde voorwaarden een min-

nelijke schikking geregeld worden14. 

Een verborgen lek is wellicht niet altijd zichtbaar in een plots toenemend verbruik, maar 

kan ook tot een ‘sluipend’ hoger verbruik leiden, wat kan leiden tot systematisch hoge-

re facturen. 

Het zou interessant zijn om een beter zicht te krijgen op de abonnees en hun huisves-

tingssituatie waar verborgen lekken voorkomen. 

                                                 

14  Zie § 2.1.4 op p. 51 
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Huurders hebben een zwakker socio-economisch profiel 

De Vlaamse Woonsurvey 200515 bevestigt de resultaten van eerder onderzoek16, die 

aantonen dat het socio-economisch profiel van de Vlaamse huurder een stuk zwakker 

uitvalt dan dat van Vlaamse eigenaars. 

Zo werd vastgesteld dat huishoudens met werkloze, zieke of arbeidsongeschikte refe-

rentiepersonen, lagere inkomens, eenoudergezinnen en – vooral – alleenstaanden 

oververtegenwoordigd zijn op de huurmarkt. Daarenboven valt het profiel van de socia-

le huurder nog zwakker uit dan dat van de private huurder. Op de sociale huurmarkt 

behoort de helft van de huishoudens tot het laagste inkomenskwintiel, is 43 % van de 

referentiepersonen werkloos en 36 % ouder dan 64 jaar. 

Kwaliteit en comfortindicatoren scoren slechts bij private huurwoningen 

Heel wat onderzoeken hebben reeds bevestigd dat de kwaliteit van huurwoningen be-

duidend lager is dan die van eigendomswoningen. Dit verschil is evenwel volledig toe 

te schrijven aan de slechte toestand van de woningen op de private huurmarkt. 

De kwaliteit van de sociale huurwoningen is veel beter dan de kwaliteit van de private 

huurwoningen. De kwaliteits- en comfortindicatoren uit Woonsurvey tonen aan dat de 

situatie het minst gunstig is op de private huurwoningmarkt. 

Uit de uitwendige Woningschouwing17 in 2005 blijkt dat sociale woningen van zeer 

goede kwaliteit zijn, zelfs gemiddeld beter dan eigendomswoningen. De onderzoekers 

verklaren dit door de sterke renovatie die de sociale huursector heeft doorgevoerd, 

alsook door de uitbreiding van het patrimonium. 

Waterbesparende ingrepen minder aanwezig in huurwoningen 

Over de aanwezigheid van waterbesparende maatregelen en hemelwaterputten is wei-

nig informatie beschikbaar. 

De Sociaal-Economische Enquête uit 2001 bevat enkele gegevens in verband met de 

sanitaire installaties. De enquête peilde ook naar de aanwezigheid van een regenput. 

Dit was het geval bij 11,4 % van de Vlamingen. Wat opvallend lager was dan in Brussel 

(16,7%) en Wallonië (13,8 %). 

De Vlaamse Woonsurvey uit 2005 heeft ook gepeild naar de aanwezigheid van ener-

gie- en waterbesparende toestellen. Naar waterbesparing toe werd alleen de aanwe-

zigheid van spaardoucheknoppen in kaart gebracht. 

33,1 % van de gezinnen beschikte toen over een spaardoucheknop en 6,1 % van de 

gezinnen over meerdere spaardoucheknoppen. Globaal genomen beschikten dus 

39,2 % van de gezinnen over minstens één spaardouchekop. 

                                                 

15  Heylen, K., Winters, S. e.a. (2007) Wonen in Vlaanderen : resultaten van de Woonsurvey 2005 en de 
uitwendige woningschouwing 2005 (samenvatting). 

16  Vanneste, D. e.a. (2006) Woning en woonomgeving in België. Sociaal-economische Enquête 2001 
Monografie. 

17  Heylen, K., Winters, S. e.a. (2007) Wonen in Vlaanderen : resultaten van de Woonsurvey 2005 en de 
uitwendige woningschouwing 2005 Eindrapport 482 p. 
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Eigenaars beschikken relatief gezien meer over spaardoucheknoppen dan huurders. 

Ook een aantal socio-demografische kenmerken heeft een invloed op de aanwezigheid 

van spaardoucheknoppen. Zo blijken 65 – plussers beduidend minder over spaardou-

cheknoppen te beschikken. 

Koppels met kinderen beschikken het meest over spaardoucheknoppen, alleenstaan-

den het minst. De laagste inkomenskwintielen hebben ook minder spaardoucheknop-

pen dan de hogere inkomenskwintielen. Daarmee samenhangend neemt de aanwe-

zigheid van spaardoucheknoppen ook toe met de scholingsgraad en de 

activiteitsgraad. 

Tabel 3 aandeel gezinnen met spaardoucheknoppen 

TOTAAL in Vlaanderen 39 %  

Eigenaar Inkomen 

koper         43,7    kwintiel 1          31,0    

bouwer         42,9    kwintiel 2          31,2    

Huurder  kwintiel 3          39,2    

privaat         28,4    kwintiel 4          46,2    

sociaal         25,3    kwintiel 5          48,1    

Leeftijd Opleidingsniveau 

17-34         37,8    LO          27,0    

35-44         48,4    L-MO          39,2    

45-64         43,4    H-MO          41,8    

65 en +         27,5    HO          45,4    

Huishoudtype Activiteitsstatus 

alleenstaande         28,9    tewerkgesteld          46,1    

eenoudergezin         34,0    (brug)pensioen          30,2    

koppel zonder kinderen         38,8    werkloos          33,1    

koppel met kinderen         48,0    ziekteverlof          34,5    

Bron : Vlaamse Woonsurvey 2005 

Een multinominale regressieanalyse toonde aan dat alle socio-economische 

kenmerken samen maar 5,4 % verklaren van de verschillen in het gebruik van 

spaardoucheknoppen18. 

1.2.2. Indicatoren 

1.2.2.1. Aandeel waterfactuur in inkomen 

Aandeel waterfactuur t.o.v. inkomen bijna verdubbeld in 10 jaar 

De resultaten van het Huishoudbudgetonderzoek tonen een sterke toename van het 

aandeel van de gemiddelde waterfactuur ten opzichte van het gemiddeld inkomen. In 

                                                 

18 Heylen, K., Winters, S. e.a. (2007) Wonen in Vlaanderen : resultaten van de Woonsurvey 2005 en de 
uitwendige woningschouwing 2005 Eindrapport p. 130 – 132. 
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2010 bedroeg het aandeel van de waterfactuur tegenover het gemiddelde reële inko-

men 0,67 %. In vergelijking met het aandeel van de energiefactuur (5,39 %) is dit zeer 

laag. 

Het aandeel van de waterfactuur in het inkomen is in de periode 1999-2010 wel veel 

sterker toegenomen dan het aandeel van de energiefactuur. Het gemiddeld aandeel 

van de waterfactuur nam over die periode toe van 0,39 naar 0,67 %, wat een toename 

is met 74 %. Over diezelfde periode nam het gemiddeld aandeel van de energiefactuur 

toe van 4,29 naar 5,39 %, wat een toename is met “slechts” 25 %19. 

Figuur 8 evolutie aandeel waterfactuur t.o.v. gemiddelde reële inkomens 

 

Bron : eigen berekeningen op basis van de data van het huishoudbudgetonderzoek (ADSEI) 

Op Figuur 8 is duidelijk het effect te zien van de toenemende waterprijzen ten gevolge 

van de reorganisatie van de watersector in 2005. 

Aandeel waterfactuur veel hoger bij lagere inkomens 

Het aandeel van de waterfactuur ten opzichte van het beschikbaar inkomen verschilt 

zeer sterk over de inkomensdecielen heen. De toename van het aandeel van de water-

factuur ten opzichte van het beschikbaar inkomen doet zich voor in alle decielen.  

Figuur 9 geeft een overzicht voor alle inkomensdecielen van het aandeel van de water-

factuur ten opzichte van het inkomen. 

                                                 

19 Onderzoek van het OIVO in opdracht van het ACLVB toonde aan dat de energieprijzen over dezelfde 
periode veel sterker stegen dan de gemiddelde lonen. 

 Zie : http://m.oivo.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=6304 

0,39%
0,37% 0,37%

0,44%

0,35%

0,39% 0,40%

0,50%

0,56%

0,61%

0,65%
0,67%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

http://m.oivo.be/index.php?mode=document_crioc&id_doc=6304


Rapport Sociale Aspecten Waterbeleid 

32 

Figuur 9 evolutie van het aandeel van de waterfactuur in het gemiddeld gezins-

inkomen per inkomensdeciel 

 

Bron : eigen berekeningen op basis van de data van het huishoudbudgetonderzoek (ADSEI) 

Onderstaande figuren geven de verhouding weer tussen de waterfactuur en het ge-

standaardiseerde inkomen. 
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Figuur 10 waterfactuur volgens inkomenskwintiel20 (absoluut en in % van het 

inkomen) 

  

Bron : berekeningen CSB op basis van de data van de SILC enquête 2009. 

De linkse grafiek toont een zeer lichte toename van de waterfactuur met het inkomen. 

Het aandeel van het waterfactuur ten opzichte van het inkomen neemt evenwel sterk af 

naarmate het inkomen toeneemt. Gezinnen in het laagste inkomenskwintiel spenderen 

gemiddeld 1,6 % van hun inkomen aan de waterfactuur. Gezinnen in het hoogste in-

komenskwintiel besteden minder dan 0,5 % van hun inkomen aan hun waterfactuur. 

4 % huishoudens met waterfactuur van   3 % van inkomen 

Op basis van de SILC 2010 berekende het CSB het aandeel van de gezinnen die res-

pectievelijk meer dan 3 % en meer dan 5 % van hun inkomen besteden aan de water-

factuur. 

Gemiddeld genomen besteden gezinnen 0,74 % van het inkomen aan de waterfac-

tuur21. Voor 2,90 % van de gezinnen bedraagt de waterfactuur echter 3 % of meer van 

hun inkomen en voor een beperkte groep 0,73 % is dit zelfs 5 % of meer. 

Naar analogie met de methodiek die OFWAT, de regulator in de UK, hanteert werd de 

berekening niet uitsluitend gemaakt op basis van globaal beschikbaar inkomen, maar 

ook inkomens beschikbaar na aftrek van vaste huisvestingskosten. Dit zijn : huurlasten, 

hypothecaire lasten en kosten voor de verplichte brandverzekering. 

                                                 

20 Het betreft hier gestandaardiseerde inkomens (=netto beschikbaar equivalent gezinsinkomen), dit is 
gecorrigeerd naar gezinsgrootte volgens de OESO-schaal (zie p. 14). De grenzen van de inkomens-
kwintielen zijn : 

1 < 12 811 euro  
2 vanaf 12 811 tot en met 17 114 
3 vanaf 17 115 tot en met 21 591 
4 vanaf 21 592 tot en met 27 586 
5 > 27 586 

21 De percentages van de SILC enquête liggen iets hoger dan die van het Huishoudbudgetonderzoek 
(HBO). Dit is volgens ADSEI te verklaren door de wijze van enquêtering. De SILC enquêtes worden in-
gevuld onder begeleiding van een enquêteur, terwijl de huishoudboekjes van het HBO zelfstandig wor-
den ingevuld. 
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Het aandeel van de waterfactuur is dan logischer wijze ook iets hoger omdat de inko-

mens beschikbaar na vaste huisvestingskosten lager zijn. Het gemiddelde aandeel van 

de waterfactuur is dan 0,82 % van het inkomen. Er zijn dan respectievelijk bijna 4 % 

van de gezinnen waarvan de waterfactuur minstens 3 % bedraagt van het beschikbaar 

inkomen en 1,36 % van de gezinnen waarvan de waterfactuur minstens 5 % bedraagt 

van het beschikbaar inkomen. 

In vergelijking met resultaten van Wales en Engeland liggen de cijfers in Vlaanderen 

veel lager. In de periode 2008-2009 besteedden 21 % van de gezinnen in Engeland en 

Wales minstens 3 % van hun inkomen (exclusief vaste woonkosten) aan de waterfac-

tuur. Voor 11 % was dit zelfs meer dan 5 %. 

Het aandeel van gezinnen dat respectievelijk meer dan 3 en 5 % van het inkomen aan 

levering en sanering van water uitgeeft is niet gelijk gespreid over alle inkomens. 

Zowel de resultaten van de UK als de resultaten op basis van de SILC enquête voor 

Vlaanderen geven aan dat vooral de laagste drie inkomensdecielen relatief veel huis-

houdens bevatten die meer dan 3 % van hun inkomen besteden aan water. 

Ook bij huurders zijn er relatief meer gezinnen die minstens 3 % besteden aan water 

dan eigenaars. In de UK is het zelfde patroon zichtbaar. 

Als gekeken wordt naar huishoudtype dan blijken er relatief meer eenoudergezinnen, 

alleenstaanden en gepensioneerden meer dan 3 % van het inkomen uit te geven aan 

water. 
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Tabel 4 aandeel huishoudens met waterfactuur > 3 % of 5 % van het inkomen 

waterfactuur t.o.v. inko-
men  

reëel beschikbaar inkomen  beschikbaar inkomen excl vaste 
huisvestingskosten 

 gemid-
deld 

 > 3 % > 5 % gemid-
deld 

 > 3 % > 5 % 

TOTAAL  0,74% 2,90% 0,73% 0,82% 3,98% 1,36% 

huishoudtype        

1 persoonshuishouden 1,00% 4,64% 0,72% 1,08% 6,04% 1,38% 

2 volw. (min 1 > 65 j) 0,83% 3,55% 1,80% 0,84% 3,55% 1,80% 

2 volwassenen < 65 j 0,64% 1,79% 0,00% 0,71% 2,00% 0,53% 

koppel met 1 kind 0,70% 2,50% 0,00% 0,80% 3,84% 1,08% 

koppel met 2 kinderen 0,64% 0,81% 0,56% 0,74% 2,31% 1,21% 

koppel met 3 of meer kind. 0,75% 1,72% 0,46% 0,86% 3,03% 1,77% 

éénoudergezin  1,15% 6,26% 1,76% 1,33% 7,52% 3,45% 

woningbezit        

eigenaar  0,73% 3,37% 1,02% 0,73% 3,43% 1,08% 

eigenaar met hypotheek 0,69% 1,57% 0,34% 0,82% 3,65% 1,62% 

privé huurder 0,99% 4,63% 1,28% 1,01% 5,33% 1,28% 

sociale huurder  1,06% 7,48% 0,94% 1,08% 7,48% 1,22% 

inkomen        

deciel 1 1,04% 6,34% 2,64% 1,25% 9,13% 4,72% 

deciel 2  0,68% 8,19% 2,20% 0,78% 8,76% 3,04% 

deciel 3 1,50% 9,53% 2,14% 1,57% 11,57% 3,19% 

deciel 4 1,10% 1,49% 0,16% 1,15% 3,48% 0,93% 

deciel 5 0,92% 2,85% 0,00% 0,98% 3,38% 0,59% 

deciel 6 0,84% 0,48% 0,00% 0,91% 1,21% 0,68% 

deciel 7 0,84% 0,24% 0,24% 0,92% 1,57% 0,40% 

deciel 8 0,65% 0,18% 0,00% 0,72% 0,91% 0,18% 

deciel 9 0,56% 0,00% 0,00% 0,61% 0,28% 0,00% 

deciel 10 0,42% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 

Bron : berekeningen CSB op basis van SILC 2010, de gemarkeerde waarden zijn hoger dan de 

gemiddelden. 

1.2.2.2. Perceptie van de betaalbaarheid waterfacturen 

De EU SILC enquête bevat een vraag inzake de betaalbaarheid van nutsfacturen. De 

opsplitsing voor water en energie gebeurt evenwel niet. 

De periodieke drinkwaterpeiling22 van de WaterRegulator bevat een aantal vragen met 

betrekking tot de waterfacturen. Er wordt niet rechtstreeks gevraagd in welke mate de 

waterfacturen betaalbaar zijn. 

Uit de bevraging van 2011 blijkt dat meer dan 70 % van de ondervraagden stelt de stij-

ging van de waterfactuur de voorbije factuur gevoeld te hebben. Meer dan 40 % stelt 

dat “kraantjeswater veel duurder is geworden”. Vooral respondenten uit de hogere leef-

tijdsgroepen merken op dat de waterfactuur duurder is geworden. De bevraging toont 

ook aan dat vooral laag geschoolden aangeven dat de waterfactuur duurder is gewor-

                                                 

22  VMM – WaterRegulator (2012) Drinkwaterpeiling 2011 

http://www.vmm.be/pub/drinkwaterpeiling-2012/at_download/file
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den. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat zij hun factuur beter controleren en/of dat 

voor hen het aandeel van de factuur in het huishoudbudget hoger is. 

1.2.2.3. Betalingsachterstand 

Economische crisis doet betalingsachterstand verder toenemen 

Volgens de centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België 

is het totale achterstallige bedrag eind december 2011 opgelopen tot 2 549 miljoen 

euro23. Dit is een stijging met 5,4 % in vergelijking met 2010, maar met 37,4 % tegen-

over eind 2008. Sinds het uitbreken van de economische crisis zijn er niet alleen meer 

consumenten die geconfronteerd worden met betalingsmoeilijkheden, ook de omvang 

van het gemiddeld achterstallig bedrag loopt steeds verder op. Het bedroeg eind 2011 

5 536 euro wat een toename is met 2,7 % ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Voor alle kredietvormen geldt zonder uitzondering dat de betalingsachterstanden die 

sinds 2008 werden opgelopen minder snel geregulariseerd worden dan wanbetalingen 

voordien geregistreerd. 

Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand bedraagt eind 2011 319 092 

personen, wat een toename is met 3,3 % ten opzichte van 2010 en hetgeen overeen-

komt met 3,7 % van de meerderjarige bevolking. De meeste van deze personen heb-

ben één of twee betalingsachterstanden. 

De uitsplitsing van de gegevens over de gewesten toont aan dat de betalingsachter-

stand in Vlaanderen opmerkelijk kleiner is dan in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen 

kampt 3,5 % van de kredietnemers met betalingsachterstand. In Wallonië en Brussel 

bedraagt dit respectievelijk 6,9 en 8 %. 

Er dient opgemerkt dat het aantal personen met betalingsmoeilijkheden in werkelijkheid 

nog veel hoger zal zijn. De cijfers van de NBB betreffen immers alleen maar kredieten 

geregistreerd bij de centrale. Het zegt niets over andere schulden zoals bijvoorbeeld 

huishuur of facturen voor nutsvoorzieningen. De EU-SILC enquête24 toont aan dat in 

2009 4,5 % van de Vlamingen leeft in een huishouden met minstens één achterstallige 

betaling inzake hypotheek/huur, nutsvoorzieningen of leningen. 

Schuldhulpverlening en collectieve schuldenregeling nemen toe 

Wie moeilijkheden heeft met het uitvoeren van correcte betalingen kan in budgetbege-

leiding gaan. Hierbij helpt een erkende dienst schuldbemiddeling om betalingen tijdig te 

verrichten. Daarnaast kan men beroep doen op budgetbeheer, een maatregel waarbij 

het inkomen van een persoon door een erkende dienst schuldbemiddeling wordt be-

heerd. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling25 registreerde eind 2011 bijna 17 000 

dossiers budgethulpverlening waarbij nog geen sprake is van schulden. 

                                                 

23  NBB Centrale voor Kredieten aan particulieren Statistieken 2011. 

24  Studiedienst Vlaamse Regering, 2011. 

25  Vlaams Centrum Schuldbemiddeling 2010 Onderzoeksrapport : basisregistratie en uitgebreide registra-
tie bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen 2007 – 2009. 
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Indien er effectief sprake is van schulden zijn er mogelijkheden tot schuldbemiddeling 

in combinatie met budgetbeheer. Eind 2011 betrof het bijna 52 000 dossiers. In geval 

van grote en structurele schulden kan men een beroep doen op collectieve schulden-

regelingen, die geregistreerd worden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 

bij de NBB. Eind 2011 stonden in Vlaanderen (Halle en Vilvoorde niet meegerekend) 

45 879 berichten van toelaatbaarheid van collectieve schuldenregeling geregistreerd. 

Dit is een toename van 9,5 % ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Er is een duidelijk verband tussen het aantal betalingsachterstanden en de mate waar-

in beroep gedaan wordt op collectieve schuldenregeling. Van de personen met 1 beta-

lingsachterstand doet 11,6 % beroep op collectieve schuldenregeling. Van personen 

met 5 op meer betalingsachterstanden is dit 46,2 %. Dit betekent wel dat meer dan de 

helft van de personen met 5 of meer betalingsachterstanden nog geen beroep doet op 

collectieve schuldenregeling. 

Schuldachterstanden : profiel, oorzaken en soorten schulden 

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling voert om de twee jaar een gedetailleerde stu-

die uit over de gebruikers van schuldhulpverlening.  

De cijfers van 2011 tonen aan dat naar gezinssamenstelling toe alleenstaanden en 

eenoudergezinnen relatief gezien het meest beroep doen op schuldhulpverlening. 

80 % is huurder (50 % private woning, 30 % sociale woning), terwijl in de Vlaamse be-

volking het aandeel van huurders slechts 23 % bedraagt. 

De analyse van het VCS toont aan dat de kans op aanwezigheid van schulden in een 

dossier het grootst is voor energieschulden en schulden voor andere nutsvoorzienin-

gen. Dit was zo in 2008, 2009 en ook in 2011.  
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Tabel 5 kans op aanwezigheid in dossiers schuldbemiddeling26 

Soort schuld 2008 2009 2011 

Energieschulden/nutsvoorzieningen 44,73 % 57,08 % 49,32 % 

Gezondheidsschulden 34,91 % 45,55 % 36,01 % 

Leningen op afbetaling 42,45 % 40,51 % 31,05 % 

Fiscale schulden 29,18 % 40,44 % 27,38 % 

Kredietopening 34,82% 36,50 % 28,58 % 

Telefoon/GSM 21,27 % 33,94 % 29,01 % 

Strafrechtelijke schulden, boetes 21,45 % 30,07 % 23,85 % 

OCMW-schulden 23,45 % 29,20 % 25,20 % 

Huurschulden 24,55 % 26,72 % 25,27 % 

Aankoop op afbetaling 12,09 % 18,39 % 14,33 % 

Privélening 8,27 % 13,80 % 9,24 % 

Verzekeringen 5,64 % 13,28 % 9,85 % 

School 3,55 % 8,32 % 5,43 % 

Hypothecair krediet 6,91 % 7,37 % 7,13 % 

Alimentatie/onderhoudsgeld  4,36 % 5,77 % 4,21 % 

Bron : Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Uitgebreide rapportages 2009 en 2011. 

Nadere analyse van de schulden inzake energie en nutsvoorzieningen toont aan dat in 

in één op de drie dossiers waarin deze schulden voorkomen het schuldbedrag beperkt 

is tot 500 euro. In 35 % van de dossiers bedraagt deze schuld tussen de 500 en 1500 

euro. In 31 % gaat het om schulden van meer dan 1 500 euro (in 6 % zelfs om meer 

dan 5 000 euro). 

De enquête peilt ook naar de schuldoorzaken. Drie belangrijke oorzaken zijn prominent 

aanwezig in bijna de helft van de dossiers : 

 Geen, te laag of onregelmatig inkomen (53,40 %) 

 Tekort aan administratieve vaardigheden (47,69 %) 

 Levenswijze niet in overeenstemming met inkomen, moeilijkheden met beheer, 

overbesteding (45,45 %) 

Andere oorzaken die ook vaak voorkomen zijn ziekte van de aanvrager, partner of 

kind, echtscheiding, alcohol/drugs. 

                                                 

26 Voor de uitgebreide rapportage van 2011 werd een andere wijze van steekproeftrekking toegepast. 
Mogelijks verklaart dit de verschillen in de resultaten tussen 2009 en 2011.  
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Betalingsachterstand waterfacturen 

Met het oog op de publicatie van sociale statistieken over de watersector bepaalt het  

Ministerieel Besluit van 12 december 2011 dat de drinkwaterbedrijven net zoals ener-

giebedrijven, gegevens moeten aanleveren inzake de betalingen door hun abonnees 

(aantal herinneringsbrieven, ingebrekestellingen, afbetalingsplannen, LAC-dossiers 

enz). 

Het MB laat toe dat voor de periode 1 juli tot 31 december 2011 mag gerapporteerd 

worden op basis van “beschikbaarheid van gegevens”. 

Voor 2011 zijn de gerapporteerde gegevens dus nog zeer onvolledig. Sommige drink-

waterbedrijven rapporteerden geen gegevens, andere zeer onvolledige gegevens (bij-

voorbeeld slechts voor enkele gemeenten of slechts bepaalde items). 

Eens deze statistieken volledig zijn zal de jaarlijkse evolutie van de openstaande 

schulden, afbetalingsplannen enz. nauwkeurig kunnen opgevolgd worden. Dit zou in 

principe mogelijk moeten zijn vanaf 2013. Nu kan dit nog niet. 

Wel kan ter illustratie een partieel beeld geschetst worden op basis van enkele drink-

waterbedrijven. TMVW en VMW rapporteerden voor 2011 bijna volledige gegevens 

over de toegestane afbetalingsplannen : aantal, gemiddeld afbetalingsbedrag, gemid-

delde openstaande schuld en gemiddelde afbetalingstermijn. 

Bij VMW bedraagt het gemiddeld afbetalingsbedrag rond de 100 euro, bij TMVW is dit 

66 euro per maand. De gemiddelde openstaande schuld bedraagt bij VMW27 525 euro 

en bij TMVW ongeveer 800 euro. Vermits de openstaande schuld hoger en het afbeta-

lingsbedrag lager is bij TMVW is de gemiddelde afbetalingstermijn er langer : 14 

maanden ten opzichte van 6 maanden bij VMW. 

Onbetaalde waterfacturen kosten elk gezin 14 £ per jaar 

De “Waterindustry Act” van 1999 verbiedt drinkwaterbedrijven in Engeland en Wales huishoude-

lijke klanten af te sluiten van drinkwater omwille van het niet betalen van de waterfactuur. 

Gegevens van OFWAT tonen aan dat in de periode 2005-2010 het bedrag aan openstaande 

schulden is toegenomen met 50%. OFWAT verwacht dat dit nog verder zal toenemen. Terwijl 

de meeste wanbetalers lage inkomensgroepen zijn die echt problemen hebben met het betalen 

van hun waterfactuur, wordt ook “het niet willen betalen” een probleem. OFWAT wijt dit aan het 

feit dat klanten weten dat ze niet kunnen worden afgesloten.  

Globaal genomen geeft de jaarlijkse kost voor de afschrijving van onbetaalde facturen tot een 

gemiddelde verhoging van de waterfactuur van de huishoudens met 14 à 15 pond. Dit geldt ook 

voor degenen die het moeilijk hebben, maar er desondanks in slagen om hun waterfactuur te 

betalen.  

Om deze ongelijkheid aan te pakken wordt gestreefd naar een betere ondersteuning van huis-

houdens die hun waterfactuur niet kunnen betalen28. 

                                                 

27 Abstractie makend van enkele zeer extreem hoge waarden. Zo heeft VMW één abonnee met een 
openstaande schuld van bijna 10 000 euro. 

28  http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/problemspayingbill/gud_pro_custdebt20070327.pdf 

http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/problemspayingbill/gud_pro_custdebt20070327.pdf
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1.2.2.4. Afsluitingen van drinkwater 

Sterke toename aantal afsluitingen 

Tussen 2009 en 2011 is het aantal afsluitingen van drinkwater bij huishoudelijke klan-

ten sterk toegenomen. 

Het merendeel van deze afsluitingen gebeurt omwille van wanbetaling29. Slechts een 

kleine minderheid gebeurt om veiligheidsreden. 

Tabel 6 overzicht van het aantal afsluitingen per drinkwaterbedrijf 

Drinkwater-bedrijf 2009 2010 2011 

REDEN BESLISSING 

Wanbe-

taling 

Veilig-

heid 

Met 

LAC 

Zonder 

LAC 

AWW 0 1281 2761 2761 0 2761 0 

Hoeilaart 12 13 3 nb nb 0 3 

IWM 1 24 8 8 0 8 0 

IWVA 27 15 23 nb nb nb nb 

IWVB 204 222 276 252 24 252 24 

Knokke-Heist 27 25 31 nb nb nb nb 

Pidpa 179 338 314 314 0 314 0 

TMVW 19 80 250 250 0 250 0 

Vivaqua 22 22 9 nb nb nb nb 

VMW 300 342 1211 820 391 820 391 

TOTAAL 791 2362 4886 nb nb nb nb 

Bron : data aangeleverd door AquaFlanders + antwoord van Minister Schauvliege op parlemen-

taire van Michèle Hostekint (vraag nr. 225 van 24 februari 2012). 

Deze toename is bij de meeste drinkwaterbedrijven te wijten aan een inhaalbeweging 

in het opvolgen van achterstallige betalingen, maar lijkt ook te wijten aan een verschil-

lende praktijk van deze bedrijven inzake het beheer en opvolging van wanbetalers. 

Meer dan de helft van de afsluitingen gebeurt bij AWW. Hiervoor zijn verschillende ver-

klaringen : 

 AWW stuurt alle dossiers naar de LAC (dus geen beroep meer op incassobu-

reau). 

 AWW stuurt snel dossiers door naar de LAC (al vanaf 50 euro). 

 De LAC geeft dikwijls een voorwaardelijke afsluittoestemming: als de abonnee de 

op de LAC afgesproken voorwaarden inzake afbetaling niet respecteert sluit 

AWW af, en in de praktijk is dit dikwijls het geval. 

                                                 

29 Toelichting van de procedure is toegelicht in § 2.2.1. 
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 De LAC in Antwerpen vergadert wekelijks (in kleinere gemeenten is dit soms 

maar 2 x per jaar). 

 AWW kan makkelijk afsluiten op de stoep (hoeft geen put te graven om te kun-

nen afsluiten). 

Profiel van abonnees die afgesloten worden 

In zijn advies30 over de sociale correcties toonde de SERV al aan dat slechts 3,5 % van 

de afgesloten abonnees recht heeft op vrijstelling van de bovengemeentelijke sane-

ringsbijdrage31. Een extra tegemoetkoming voor de gerechtigden op deze vrijstelling 

zou dus niet helpen om het aantal afsluitingen te beperken. 

Om aan de problematiek van het toenemend aantal afsluitingen iets te doen is meer 

inzicht nodig in het profiel van de afgesloten abonnees. Tot dusver is hierover nauwe-

lijks iets bekend. 

Dataverzameling met het oog op profiel afgesloten abonnees 

Mede op vraag van het kabinet Schauvliege heeft de SERV informatie verzameld om zicht te 

krijgen op het profiel van afgesloten abonnees. 

De SERV deed hiervoor beroep op AquaFlanders en VVSG. Omwille van het korte tijdsbestek 

was het onmogelijk een analyse te maken op basis van volledige gegevens. 

Een aantal objectieve gegevens zoals gezinsgrootte, gemiddeld waterverbruik, postcode en 

openstaand saldo zijn bekend bij de drinkwaterbedrijven. Via AquaFlanders werden deze ge-

gevens verzameld. Zeven van de tien drinkwaterbedrijven konden deze gegevens aanleveren, 

goed voor 93 % van het aantal afgesloten abonnees. In de voorgestelde resultaten wordt tel-

kens een vergelijking met het totale klantenbestand opgenomen. Het betreft dan telkens het 

klantenbestand van de bedrijven waarvan gegevens beschikbaar waren. Het betreft dus geen 

gemiddelden voor heel Vlaanderen. 

Daarnaast werden via VVSG aanvullende gegevens opgevraagd op basis van ervaringen van 

enkele lokale adviescommissies Water : Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Turnhout. 

Deze LAC’s vertegenwoordigen ongeveer 2/3 van het aantal dossiers waarbij effectief tot afslui-

ting werd overgegaan. De getuigenissen dienen als illustratief beschouwd te worden. Toch ge-

ven ze een interessant en aanvullend beeld op de kwantitatieve gegevens van de drinkwater-

bedrijven. 

 Vooral alleenstaanden en grotere huishoudens worden afgesloten 

Drie drinkwaterbedrijven rapporteerden afsluitingen bij abonnees waar geen per-

sonen gedomicilieerd zijn32. Deze worden verder in de analyse niet meegenomen 

omdat het hier wellicht niet gaat om huishoudelijke abonnees. Strikt genomen is 

het decreet inzake de minimale levering van drinkwater dan niet van toepassing. 

Tabel 7 geeft een verdeling weer van de afgesloten abonnees volgens gezins-

grootte. Zowel alleenstaanden als huishoudens met 4 en meer personen komen 

bij de afgesloten abonnees relatief meer voor dan in het totale klantenbestand 

                                                 

30 Advies van 4 april 2012 over de invoering van sociale correcties op de drinkwatercomponent van de 
drinkwaterfactuur. 

31   Overzicht rechthebbenden wordt toegelicht in § 2.1.1. 

32  Het betreft AWW (331), Pidpa (17) en Vivaqua (2). 
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van de betrokken drinkwaterbedrijven. Huishoudens met twee personen komen 

relatief gezien minder voor bij afgesloten abonnees. 

Tabel 7 afgesloten abonnees naar gezinsgrootte 

gezinsgrootte  
aantal  

afsluitingen 

% verdeling 

afsluitingen 

% verdeling  

alle abonnees 

1 persoon 1490 39 % 25 % 

2 personen 660 17 % 36 % 

3 personen 525 14 % 16 % 

4 personen of meer  1160 30 % 23 % 

TOTAAL 3835 100 % 100 % 

Bron : AquaFlanders (data voor VMW, AWW, Pidpa, TMVW, Vivaqua, Knokke-Heist en IWVA) 

Nadere analyse van de verschillende drinkwaterbedrijven33 toont aan dat dit al-

gemeen beeld niet opgaat voor alle drinkwaterbedrijven. 

AWW sluit relatief gezien zeer veel alleenstaanden af en veel minder huishou-

dens met meerdere personen. 

TMVW sluit relatief gezien minder alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

af, maar meer huishoudens met 3, 4 en meer personen. 

VMW sluit relatief gezien veel grote huishoudens af. Het aantal alleenstaanden 

dat VMW afsluit loopt gelijk met het totale klantenbestand, evenals het aantal 

huishoudens bestaande uit drie personen. Twee persoonshuishoudens worden 

dan weer relatief gezien minder afgesloten. 

 Afgesloten abonnees verbruiken gemiddeld 54 % meer 

Vijf drinkwaterbedrijven (VMW, AWW, Pidpa, TMVW en Vivaqua) rapporteerden 

het verbruik van hun afgesloten abonnees (84 % van het totaal aantal afgesloten 

abonnees). 

Gerelateerd naar het gemiddeld verbruik34 van de huishoudelijke abonnees van 

deze vijf drinkwaterbedrijven blijken de afgesloten abonnees gemiddeld 54 % 

meer te verbruiken. Het meerverbruik geldt voor alle gezinstypes. 

Nadere analyse voor de vijf drinkwaterbedrijven apart bevestigen hetzelfde beeld 

met uitzondering van Vivaqua. Het meerverbruik is het meest uitgesproken bij 

VMW (gemiddeld 89 %) en dan vooral voor alleenstaanden en voor grotere huis-

houdens. Ook bij Pidpa is het meerverbruik (gemiddeld 44%) het meest uitge-

sproken bij de grootste huishoudens. Bij TMVW daarentegen (gemiddeld 38%) is 

het meerverbruik dan weer meer uitgesproken bij alleenstaanden en 2 persoons-

huishoudens. 

                                                 

33  In bijlage worden deze resultaten voorgesteld per drinkwaterbedrijf. 

34  Gewogen gemiddelde van de verbruiken gerapporteerd door de vijf drinkwaterbedrijven. 
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Tabel 8 afgesloten abonnees naar gemiddeld jaarverbruik in m³ 

gezinsgrootte  

afgesloten 

abonnees 

(n = 3781) 

alle abonnees  meerverbruik  

1 persoon           62              41    51% 

2 personen           96              67    43% 

3 personen         136              95    43% 

4 personen of meer          211            131    61% 

TOTAAL         126              82    54% 

Bron : AquaFlanders (data voor VMW, AWW, Pidpa, TMVW en Vivaqua) 

Het is onduidelijk waarom afgesloten abonnees de helft meer verbruiken dan 

gemiddeld. Is dit te wijten aan kwistig gedrag of heeft het te maken met gebrekkig 

sanitair of een gebrek aan waterbesparende maatregelen? Of met het feit dat de 

bewoners meer thuis zijn omwille van werkloosheid of ziekte? Het loont de moei-

te om dit nader te onderzoeken. 

 Schuld bij afsluiting : gemiddeld 934 euro 

De gemiddelde schuld van de afgesloten abonnees bedraagt 934 euro. Dit be-

drag omvat de openstaande facturen en de inningskosten (kosten voor herinne-

ringsbrieven, ingebrekestelling, incassobureau, …). 

Dit bedrag neemt toe met de gezinsgrootte, wat logisch is aangezien grotere ge-

zinnen ook meer verbruiken en dus hogere facturen hebben. 

Opvallend zijn de grote verschillen in openstaande bedragen tussen de verschil-

lende drinkwaterbedrijven onderling. Deze zijn niet meteen te verklaren door de 

tariefverschillen, maar duiden eerder op een verschillende aanpak van wanbeta-

lers. 

Tabel 9 afgesloten abonnees naar gemiddelde schuld in euro 

Gezins-

grootte  

gemiddel-

de schuld  

(n=3804) 

AWW 

(n=2430) 

VMW 

(n=810) 

Pidpa 

(n=284) 

TMVW 

(n=250) 

IWVA 

(n=23) 

Viva-

qua 

(n=7) 

1 persoon 701 705 635 656 1.402 180 628 

2 pers. 820 929 769 947 1.744 255 275 

3 pers. 960 1.594 856 895 1.479 181 753 

4 en meer 1.253 1.936 1.528 1.560 1.894 312 290 

TOTAAL 934 1.291 947 1.015 1.630 232 487 

Bron : AquaFlanders 
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 In steden worden relatief meer abonnees afgesloten 

De drinkwaterbedrijven rapporteerden het aantal afsluitingen per gemeente. 

Hieruit blijkt dat in steden relatief meer abonnees worden afgesloten. 

Tabel 10 afgesloten abonnees volgens verstedelijkingsgraad 

VERSTEDELIJKINGSGRAAD 

afgesloten 

abonnees 

(n = 4199) 

inwoners35 

A : Centrale gemeenten van de belangrijkste agglomeraties  72 % 32 % 

B : Gemeenten met sterke morfologische verstedelijking  15 % 33 % 

C : Gemeenten met matige morfologische verstedelijking  11 % 31 % 

D : Gemeenten met zwakke morfologische verstedelijking  2 % 4 % 

E : Rurale gemeenten  0 % 1 % 

Bron : gegevens AquaFlanders, indeling administratieve geografie FOD Economie - ADSEI 

 Voornamelijk lage inkomens maar ook verkeerd bestedingspatroon 

Alle getuigenissen van de LAC medewerkers bevestigen dat abonnees die effec-

tief worden afgesloten huishoudens betreft die (op een bepaald ogenblik) niet 

kunnen betalen omwille van een te laag inkomen (werklozen, langdurig zieken, 

zelfstandigen, gepensioneerden) of overmatige schuldenlast. 

Naast de waterfactuur zijn vaak ook andere facturen niet tijdig betaald. Sommige 

LAC medewerkers wijzen op een verkeerd bestedingspatroon (vb. bezit van 

luxeartikelen aangekocht op afbetaling, dure reizen ….). In deze gevallen kunnen 

OCMW’s wel bemiddelen en een haalbare afbetalingsregeling voorstellen waar-

door effectieve afsluiting kan vermeden worden. 

 Veeleer niet kunnen betalen dan niet willen betalen 

Er zijn ook huishoudens die niet willen betalen, maar zij worden meestal niet af-

gesloten omdat ze net op tijd - soms in laatste fase van de LAC procedure - hun 

schulden betalen en op die manier een afsluiting vermijden. Worden ze toch af-

gesloten, dan volgt over het algemeen zeer snel een heraansluiting na betaling 

van de schulden. 

 Merendeel geen ‘OCMW-cliënteel’ 

Een aantal van de abonnees die afgesloten worden zijn bekend bij het OCMW, 

maar dit lijkt een minderheid te zijn. Dit zijn huishoudens die in begeleiding zijn 

voor budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het OCMW of rechthebbend op het 

leefloon. 

Wel lijken het vaak klanten die ook voor de LAC energie moeten verschijnen. 

Onbetaalde waterfacturen lopen dus vaak samen met onbetaalde energiefactu-

ren. 

                                                 

35  Alleen gemeenten waar abonnees werden afgesloten van drinkwater. 
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Eén uitzondering hierop is de getuigenis van de LAC van Turnhout. Daar is 

slechts 10 % van de huishoudens die voor de LAC Water (Pidpa) opgeroepen 

worden dezelfde als die voor de LAC Energie (Eandis) worden opgeroepen. 
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2. Beleid in Vlaanderen 

In dit deel wordt het beleid in Vlaanderen geschetst. 

In het eerste deel worden de sociale correcties op de waterfactuur nader beschreven. 

Hierbij wordt ook aangegeven hoeveel rechthebbenden er zijn en wat de budgettaire 

impact is van de maatregel. 

Bij wijze van illustratie worden ook enkele praktijken uit andere landen toegelicht. Ze 

zijn opgenomen in kaderstukjes. 

In het tweede deel wordt ingegaan op de procedure van wanbetaling. Naast een be-

schrijving van de huidige situatie worden ook de geplande wijzigingen kort aangege-

ven. 

In het derde deel wordt het beleid met het oog op waterbesparing kort beschreven. 

2.1. Sociale correcties op de waterfactuur 

2.1.1. Vrijstelling bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage 

Korte historiek van de maatregel 

Bij de reorganisatie van de watersector in 2005 werd voor huishoudens de integrale 

waterfactuur ingevoerd. De drinkwaterprijzen en de saneringsbijdragen zijn sinds dan – 

althans voor de kleinverbruikers – samengevoegd op één factuur. 

De afvalwaterheffing die VMM tot dan inde werd omgevormd tot bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage. Momenteel bedraagt deze bijdrage 0,9872 euro per m3 (incl. 6 % 

btw). Ook op de 15 m³ drinkwater die gratis worden toegekend moet saneringsbijdrage 

betaald worden. 

Op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage geldt net zoals op de vroegere afvalwa-

terheffing een sociale vrijstelling. 

Daar waar aanvankelijk de abonnee de vrijstelling moest aanvragen gebeurt de toe-

kenning sinds 200836 ambtshalve. Tussen 2006 en 2008 was er een sterke toename 

van het aantal vrijstellingen. Volgens VMM is dit te wijten aan de automatisering en de 

uitbreiding van het toepassingsgebied. Tot heffingsjaar 2007 moest de heffingsplichtige 

zelf voldoen aan de voorwaarden om vrijstelling te kunnen genieten. Sinds heffingsjaar 

2008 is het voldoende dat één van de gedomicilieerde gezinsleden een sociale tege-

moetkoming ontvangt die recht geeft op de vrijstelling. Daartoe werd de gegevensuit-

wisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geoptimaliseerd. 

                                                 

36  VMM (2010) Evaluatie bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage 2008/2009 Eindrapport Econo-
misch Toezichthouder. 
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Omdat heel wat gezinnen (nog) niet over een individuele watermeter beschikken en 

dus geen waterfactuur ontvangen werd in 2008 een compensatieregeling ingevoerd 

voor rechthebbenden die vrijgesteld zijn van bovengemeentelijke saneringsbijdrage 

zonder individuele watermeter. De compensatie wordt berekend op basis van een for-

faitair waterverbruik van 30 m³ per gedomicilieerde. De compensatie bedraagt dus on-

geveer 30 euro per gedomicilieerde persoon. De drinkwaterbedrijven betalen deze 

compensatie uit aan de gerechtigden die geen drinkwaterabonnee zijn. 

Wie is vrijgesteld? 

Volgende categorieën uitkeringsgerechtigden zijn volledig vrijgesteld van bovenge-

meentelijke saneringsbijdrage : 

i. gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen 

(IGO) 

ii. leefloon of levensminimum 

iii. inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap 

iv. tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

v. integratietegemoetkoming voor personen met een handicap 

Het volstaat dat één persoon in het gezin tot een van deze categorieën behoort om 

recht te hebben op de vrijstelling. 

Hoeveel gezinnen zijn vrijgesteld? 

In 2011 werden 175 000 gezinnen vrijgesteld van bovengemeentelijke saneringsbijdra-

ge omwille van sociale redenen. 54 000 gezinnen ontvingen een compensatie omwille 

van sociale redenen. In totaal genoten dus bijna 230 000 gezinnen van een tegemoet-

koming op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. 

Tabel 11 aantal sociale vrijstellingen en compensaties bovengemeentelijke sa-

neringsbijdrage 

 
2008 2009 2010 2011 

vrijstellingen 114.650 142.186 150.135 175.053 

manueel 57.418 77.950 17.846 14.544 

automatisch 57.232 64.236 132.289 160.509 

compensaties  36.193 54.248 62.418 54.065 

manueel 10 2.119 2.210   2.740 

automatisch 36.183 52.129 60.208  51.325 

TOTAAL  150.843 196.434 212.553 229.118 

Bron : VMM – Afdeling Economisch Toezicht  en VMW  (aangepaste data compensaties 2011) 

De cijfers in Tabel 11 tonen een toenemende trend van het aantal gerechtigden op 

vrijstelling en op compensatie. Opmerkelijk is de sterke toename van het aantal auto-

matisch toegekende vrijstellingen. 

In 2011 werden minder compensaties toegekend dan het jaar daarvoor. Een eenduidi-

ge verklaring hiervoor is niet voorhanden. Dit afwijkend cijfer kan te wijten zijn aan de 
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rapportage door de drinkwaterbedrijven aan de VMM. Het zou ook kunnen dat het aan-

tal gerechtigden met een collectieve watermeter gedaald is. 

Het merendeel van de vrijstellingen wordt toegekend aan personen met een handicap 

(ongeveer 70 %). Leefloners en gepensioneerden zijn goed voor een aandeel van res-

pectievelijk 14 en 16 % van de groep vrijgestelden en rechthebbenden op compensa-

ties. 

De gemiddelde gezinsgrootte is bij de leefloners het grootst en bij de gepensioneerden 

het kleinst. 

Volgens VMM bedraagt het aantal vrijstellingen ten opzichte van het totaal aantal 

kleinverbruikers om en bij de 5 %. Dit cijfer is over de periode 2007-2009 lichtjes toe-

genomen. Niet alle kleinverbruikers zijn evenwel huishoudelijke klanten. Voor 2011 

rapporteerde AquaFlanders dat alle37 drinkwaterbedrijven samen 2.216.963 huishoude-

lijke klanten met gedomicilieerden personen hadden. Hiervan hebben bijna 9 % recht 

op een vrijstelling. 

Budgettaire impact van de maatregel 

In 2011 bedroeg het budget van de sociale vrijstellingen en de compensaties net geen 

10 miljoen euro. 

Tabel 12 globale budgettaire impact van de vrijstellingen en compensaties op 

de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 

 
2008 2009 2010 2011 

vrijstellingen      4.872.743       6.462.252       7.210.632       7.894.719    

compensaties       1.222.488       2.027.272       2.000.684       2.008.488    

totaal        6.095.231       8.489.524       9.211.316       9.903.207    

Bron : Eigen berekening op basis van data van VMM – Afdeling Economisch Toezicht 

Financiering 

De financiering van de maatregel gebeurt via een interne herverdeling tussen alle 

kleinverbruikers, ook de niet huishoudelijke klanten. 

Jaarlijks wordt op niveau van het Vlaams gewest het kostenterugwinningspercentage 

bepaald voor de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur. Op basis daar-

van wordt bepaald hoeveel de bovengemeentelijke saneringsbijdrage globaal moet 

opbrengen. Dit bedrag wordt verdeeld over de niet vrijgestelde abonnees. Alle abon-

nees zowel huishoudelijke als niet huishoudelijke klanten betalen dus een fractie van 

de vrijstellingen en de compensaties. 

                                                 

37 Exclusief gegevens van de gemeente Hoeilaart en Brabant Water dat levert in een deel van Baarle-
Hertog. 
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2.1.2. (gedeeltelijke) Vrijstelling gemeentelijke 

saneringsbijdrage 

Korte historiek van de maatregel 

Bij de reorganisatie van de watersector in 2005 werd de mogelijkheid ingevoerd voor 

de gemeenten om een gemeentelijke saneringsbijdrage in te voeren. Het bedrag van 

deze bijdrage mag in 2012 maximaal 1,3038 euro per m3 bedragen, dit is 1,4 keer het 

bedrag van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BSB). Hierbij komt nog 6 % btw. 

In vergelijking met 2008 rekenden veel meer gemeenten het maximumtarief aan. In 

2008 was dit nog geen kwart en in 2012 is dit twee derde van de gemeenten. 

Wie is vrijgesteld? 

In tegenstelling tot de bovengemeentelijke saneringsbijdrage is de doelgroep die vrij-

gesteld is of recht heeft op een compensatie niet decretaal verankerd. 

Wel raden VMM en AquaFlanders aan om op gemeentelijk vlak dezelfde vrijstellingen 

toe te kennen als op bovengemeentelijk vlak. Van de 308 gemeenten in Vlaanderen 

passen er 225 dezelfde vrijstelling toe als bovengemeentelijk. Dit betekent dus een 

volledige vrijstelling. 78 gemeenten kennen een korting toe van 25 % op de gemeente-

lijke saneringsbijdrage en 2 gemeenten een korting van 50 %. Twee gemeenten ken-

nen geen korting toe en één gemeente kent een volledige vrijstelling toe op een gelimi-

teerd verbruik. 

Hoeveel gezinnen zijn vrijgesteld? 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vrijstellingen en compensaties 

op de gemeentelijke saneringsbijdragen. Deze aantallen zijn iets hoger dan die voor de 

bovengemeentelijke saneringsbijdrage wat de verklaren is door het feit dat in deze cij-

fers ook de vrijstellingen op de saneringsvergoeding vervat zit. Deze vergoeding moet 

betaald worden op water afkomstig uit een eigen waterwinning. 

Tabel 13 aantal sociale vrijstellingen en compensaties gemeentelijke sane-

ringsbijdrage 

 
2008 2009 2010 2011 

vrijstellingen n.g. 144.521 157.856 179.119 

manueel n.g. 77.987 19.146 15.415 

automatisch n.g. 66.534 138.710 163.704 

compensaties  n.g. 47.035 62.289 53.974 

manueel n.g. 2.000 2.210 19.158 

automatisch n.g. 45.035 60.079 34.816 

TOTAAL  
 

191.556 220.145 233.093 

Bron : VMM – Afdeling Economisch Toezicht  
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Budgettaire impact van de maatregel 

De budgettaire impact van de maatregel is moeilijker in te schatten dan bij de boven-

gemeentelijke saneringsbijdrage omdat er geen uniform tarief is in alle gemeenten en 

omdat niet alle gemeenten een volledige vrijstelling toekennen. 

Voor 2011 werd op basis het aantal inwoners per gemeente een gewogen gemiddelde 

berekend. Dit bedroeg 1,1534 euro per m³.  

Er werd ook rekening gehouden met de effectief toegekende korting (100 %, 50 % of 

25 %). 

Tabel 14 globale budgettaire impact van de vrijstellingen en compensaties op 

de gemeentelijke saneringsbijdrage 

 
2009 2010 2011 

vrijstellingen  6.703.308 7.768.882   8.267.681 

compensaties  1.807.265 1.977.017   2.052.247 

TOTAAL  8.510.573 9.745.899 10.319.928 

Bron : eigen berekeningen op basis van data van VMM – Afdeling Economisch Toezicht  

Financiering 

De wijze van financiering is niet transparant en verloopt niet in alle gemeenten op de-

zelfde manier. Veel hangt af van wie het rioolbeheer uitvoert : de gemeente zelf, een 

rioolbeheerder zoals Infrax of het drinkwaterbedrijf? 

Grosso modo kan gesteld worden dat in geval de gemeente het rioolbeheer heeft uit-

besteed aan een rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf de financiering gebeurt zoals op 

bovengemeentelijk vlak. Dit wil zeggen dus via een interne herverdeling binnen de 

groep kleinverbruikers. 

Doet de gemeente het rioolbeheer zelf dan kan dit ook op die manier gebeuren, maar 

is het ook mogelijk dat de gemeente een apart budget reserveert voor de toekenning 

van sociale vrijstellingen. 

 

2.1.3. Kortingen op de drinkwatercomponent van de 

waterfactuur 

Huidige vrijstellingen bij 3 drinkwaterbedrijven 

Drie van de tien drinkwaterbedrijven in Vlaanderen passen een sociale correctie toe bij 

de aanrekening van de levering van drinkwater. 

Het betreft volgende maatschappijen : 

 TMVW: vrijstelling van de jaarlijkse vaste vergoeding ter waarde van 47,54 euro en 

een korting op de aansluitingskost voor klanten die recht hebben op het leefloon, 

een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten. 
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 Pidpa: korting op jaarlijkse vaste vergoeding van 40,93 euro voor klanten in bud-

getbeheer of budgetbegeleiding bij het OCMW. 

 Knokke-Heist: bijkomende hoeveelheid van 15 m³ gratis per persoon voor inwo-

ners die genieten van het leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een tege-

moetkoming voor gehandicapten, verhoogde kinderbijslag. Gezinnen met twee of 

meer kinderen ten laste komen in aanmerking indien hun inkomen lager is dan een 

bepaalde grens. Tenslotte krijgen ook gezinnen in collectieve schuldenregeling de 

extra gratis m³. 

Tabel 15 aantal gerechtigden op sociale correcties per drinkwaterbedrijf  

 

% klanten met 
correctie 

% klanten 
Vlaams gewest 

% klanten met 
correctie Vlaams 

gewest 

TMVW 6,40% 19,60% 1,25% 

Pidpa 0,30% 18,50% 0,06% 

Knokke-Heist 3,10% 0,60% 0,02% 

Vlaanderen 
  

1,33% 

Bron : VMM WaterRegulator (2011) Scenario’s voor uniforme sociale correctie van de drinkwa-

tercomponent van de integrale waterfactuur in Vlaanderen rapport met scenario’s sociale cor-

recties p. 6. 

Het betreft hier alleen de abonnees van de respectievelijke drinkwaterbedrijven. Huis-

houdens die beantwoorden aan de toekenningcriteria, maar die geen individuele wa-

termeter hebben zijn hierin niet vervat. TMVW betaalt de korting op de vaste vergoe-

ding uit samen met de compensatievergoeding voor de bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage. 

Gratis 15 m³ drinkwater per persoon voor iedereen 

Sinds 1997 wordt aan elke drinkwaterabonnee 15 m³ per gedomicilieerde persoon gratis water 

toegekend. De waarde van de hoeveelheid drinkwater verschilt per drinkwaterbedrijf en is af-

hankelijk van het variabel tarief per m³. 

Voor 2011 rapporteerden de drinkwaterbedrijven dat zij 79 miljoen m³ gratis water toekenden en 

dit aan 5,8 miljoen personen. Gemiddeld komt dit neer op 13,65 m³ per persoon. 

Ten opzichte van het totaal aantal geleverde m³ aan huishoudelijke klanten is dit 43 %. 

Globaal komt dit neer op een budget van ongeveer 140 miljoen euro. De ‘financiering’ hiervan 

gebeurt per drinkwaterbedrijf en wordt verrekend via de betalende m³ (boven de 15 m³). Ieder-

een betaalt dus mee voor de 15 m³. De mate waarin hangt af van het verbruik (zuinig < >  kwis-

tig) en de gezinsgrootte (groot < > klein). 

Budgettaire impact 

De sociale correcties van Pidpa en van de gemeentelijke waterdienst Knokke-Heist zijn 

relatief beperkt qua budget. 
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De tegemoetkomingen die TMVW aan zijn abonnees geeft met vrijstelling op sane-

ringsbijdragen en de gerechtigden op een compensatie zijn aanzienlijk. Zij lopen op tot 

1,6 miljoen per jaar. 

Tabel 16 budgettaire impact van sociale correctie per drinkwaterbedrijf 

Drinkwaterbedrijf 

Aantal  
abonnees  

met sociale cor-
rectie  

Gemiddeld 
voordeel per 

abonnee         
(excl. btw) 

Budgettaire 
impact 

TMVW * TOTAAL 
 

 1.599.715 

  rechthebbend op vrijstelling 
 

 1.369.546 

  rechthebbend op compensatie  
 

    230.169 

PIDPA   1.482 38,62      57.230 

Knokke-Heist    684 54,03      36.959 

Bron : Pidpa – raming op basis van effectief toegekende kortingen 

 TMVW – gerapporteerd budget voor toegekende kortingen (TMVW) data 2011 

 Knokke-Heist – eigen raming 

Financiering 

De financiering van deze sociale correcties gebeurt intern op niveau van de drinkwa-

terbedrijven. 

Het is niet duidelijk op welke manier die precies gebeurt : compensatie via verhoging 

variabele tarieven? Via verhoging vaste bijdrage? 

Naar een uniforme sociale correctie? 

Op de Vlaamse regering van 20 juli 2012 werd een voorontwerp van besluit besproken 

tot invoering van een uniforme sociale correctie op de drinkwatercomponent van de 

integrale waterfactuur. 

Het voorstel legde aan alle drinkwaterbedrijven de verplichting op om aan de doelgroep 

die vrijgesteld is van bovengemeentelijke saneringsbijdrage kosteloos 30 m³ drinkwater 

ter beschikking te stellen. Dit is een verdubbeling van het aantal toegekende gratis m³. 

Om zuinige verbruikers niet te benadelen zou de toekenning niet gebeuren in de vorm 

van gratis water maar in de vorm van een vast bedrag berekend op basis van 15 m³ x 

het tarief per m³. Omdat de tarieven verschillen tussen de drinkwaterbedrijven onder-

ling is dit toegekend bedrag ook verschillend per drinkwaterbedrijf. 

De budgettaire impact van de maatregel werd geraamd op 14 miljoen euro. Het is aan 

de drinkwaterbedrijven om te bepalen hoe ze de financiering realiseren. Doen ze dit via 

compensatie door de bestaande tarieven te verhogen dan moet dit uiteraard goedge-

keurd worden door de federale prijzencommissie. In de nota aan de Vlaamse regering 

bij het voorontwerp van besluit staat dat “het aangewezen is dat de eventuele meer-
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kosten enkel worden doorgerekend aan abonnees waar natuurlijke personen gedomici-

lieerd zijn”.  

Dit voorstel werd niet weerhouden door de Vlaamse regering. 

2.1.4. Minnelijke schikking bij verborgen lek 

Het algemeen waterverkoopreglement (AWVR) dat sinds 1 juli 2011 van kracht is, be-

vat een regeling voor een minnelijke schikking bij een verborgen waterlek38. Deze min-

nelijke schikking behoedt de abonnee tegen een buitensporig hoge waterfactuur omwil-

le van een verborgen oorzaak. 

Een abnormaal hoog waterverbruik is minstens twee keer zo hoog als het gemiddelde 

jaarverbruik van de abonnee en bedraagt minstens 100 m³. 

Als aan de in het AWVR vooropgestelde voorwaarden39 voor een minnelijke schikking 

voor abnormaal hoog verbruik is voldaan zal het drinkwaterbedrijf als volgt de drinkwa-

terfactuur berekenen : 

 het gemiddeld jaarverbruik (op basis van vorige facturen of geschat) tegen het 

integrale tarief aangerekend; 

 het abnormaal hoge verbruik tegen een voordeeltarief dat maximaal 50 % van 

het integrale tarief bedraagt. 

Deze minnelijke schikking geldt voor alle drinkwaterabonnees en is niet beperkt tot 

“sociale” klanten. In het kader van de invulling van de sociale openbare dienstverplich-

tingen zou een aangepaste regeling voorzien worden voor beschermde klanten. De 

exploitanten zouden verplicht worden om deze klanten te informeren als hun verbruik 

met minimum 25 % en minstens 50 m³ is toegenomen ten opzichte van de vorige ver-

bruiksperiode. 

2.1.5. Beleid elders 

Waals gewest 

Sinds 1 januari 2005 bestaat de waterprijs in Wallonië uit een vast en een variabel ge-

deelte. Het vast gedeelte is te beschouwen als het abonnementsgeld. Het variabel ge-

deelte bestaat uit 3 componenten + 6 % btw. 

Er worden geen sociale tarieven toegepast, evenmin wordt rekening gehouden met 

de gezinssamenstelling. Wel werd een sociaal fonds opgericht om gezinnen die hun 

waterfactuur niet kunnen betalen te ondersteunen. 

(1) de reële distributiekost (coût-verité distribution of CVD) 

Deze bevat de prijs voor productie en distributie van drinkwater door de drinkwater-

bedrijven. Eenzelfde drinkwaterbedrijf is verplicht om per hydrografisch deelbekken 

                                                 

38  Algemeen Waterverkoopreglement artikel 19. 

39  Handelen als een goede huisvader, gevolg van een verborgen lek, bewezen door exploitant of door 
klant via bewijs van herstelfactuur, geen kwaad opzet of bedrog. 
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een zelfde prijs aan te rekenen aan alle klanten. De CVD wordt jaarlijks vastgelegd 

door de drinkwaterbedrijven volgens een uniforme procedure en dient voorgelegd te 

worden aan de federale prijzencommissie. 

(2) de reële saneringskost (coût-verité assainisement of CVA) 

Net als in het Vlaams gewest werd de heffing op de waterzuivering omgezet in een 

saneringsbijdrage. Het bedrag is gelijk voor heel het Waals gewest en bedraagt 

momenteel € 1,475 per m³. Het bedrag wordt jaarlijks door de Société Publique de 

Gestion de l’Eau (SPGE) vastgesteld, rekening houdend met de minimale reële zui-

veringskosten, maar ook met sociale correcties. De kostprijs voor inzameling van 

afvalwater is niet vervat in deze prijs. 

(3) het sociaal waterfonds (Fonds social de l’Eau) 

Per m³ wordt een bijdrage van € 0,0125 aangerekend om het sociaal fonds te spij-

zen. Via dit fonds worden de inspanningen voor de minderbedeelden gesolidari-

seerd. 

De tariefstructuur ziet er als volgt uit:  

Abonnement  20 x CVD + 30 x CVA 

Schijf van 0 tot 30 m³  0,5 x CVD 

Schijf van 30 tot 5 000 m³  1 x CVD + 1 x CVA 

Schijf van 5 000 m³ tot 25 000 m³  0,9 x CVD + 1 x CVA 

Vanaf 25.000 m³ 0,7 x CVD + 1 x CVA 

Voor kleinverbruikers is het globale tarief dus progressief. Op de eerste 30 m³ is de 

drinkwaterprijs slechts 50 % en wordt geen zuiveringskost aangerekend. 

Grootverbruikers moeten dan weer minder betalen op hun drinkwaterverbruik boven de 

5000 en 25 000 m³. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt overal hetzelfde tarief per m³ toegepast. 

De jaarlijkse vaste vergoeding per woongelegenheid verschilt wel van gemeente tot 

gemeente en varieert € 11,90 tot € 23,80. 

Het tarief per m³ drinkwater is progressief, maar hierbij wordt rekening gehouden met 

het aantal personen in het gezin.  Er wordt net zoals in het Waals gewest geen sociaal 

tarief toegepast. 
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De huidige tarieven zijn : 

Prijzen in €/m³ 
EXCLUSIEF BTW 6% 

Waterprijs  
Gemeentelijke 

sanering 
Gewestelijke 

sanering 

Datum van invoegetreding 15/05/12 01/01/12 01/01/12 

Schijf 1 (van 0 tot 15 m³/inw/jaar) 1,0756 0,5492 0,2721 

Schijf 2 (van 15 tot 30 m³/inw/jaar) 1,9679 0,9485 0,4701 

Schijf 3 (van 30 tot 60 m³/inw/jaar) 2,9164 1,3979 0,6927 

Schijf 4 (vanaf 60 m³/inw/jaar) 4,3292 1,9972 0,9896 

Lineair tarief (niet-huishoudelijk) 2,1553 0,9786 0,4948 

Industrieel tarief (van 0 tot 5.000 m³) 2,1553 0,9786 0,4948 

Industrieel tarief (boven 5.000 m³) 1,6166 0,9786  0,4948 

Enkele voorbeelden uit de UK en Frankrijk 
 
WATERSURE : aftopping waterfactuur op gemiddelde factuur huishoudelijke abonnees 

In Engeland en Wales bestaat voor abonnees met een watermeter het Watersure40 schema. Dit 
voorziet in de mogelijkheid tot aftopping van de waterfactuur. Bedoeling is ervoor te zorgen dat 
sommige gezinnen niet gaan besparen op hun waterverbruik omdat ze zich zorgen maken over 
de betaalbaarheid van hun factuur. 

De waterfactuur wordt dan afgetopt op de gemiddelde factuur van de huishoudens bij het-
zelfde drinkwaterbedrijf, ook al verbruikt de abonnee meer dan gemiddeld. 

Om aanspraak te maken op Watersure moet de abonnee of iemand van zijn gezin gerechtigd 
zijn op één van volgende tegemoetkomingen : 

•  council tax benefit 

•  housing benefit 

•  income support 

•  income-based jobseekers allowance 

•  working tax credit 

•  child tax credit (except families in receipt of the family element only) 

•  pension credit 

•  income-related employment and support allowance 

Tegelijkertijd moet de abonnee (of iemand van het gezin) ofwel  

•  drie of meer kinderen onder de 19 jaar ten laste hebben 

•  een medische aandoening41 hebben die een significant hoger waterverbruik vereist 

Abonnees met een sproeisysteem in de tuin of een zwembad worden uitgesloten van Wa-
tersure. 

De financiering van Watersure gebeurt door een bijdrage van de niet-gerechtigde abonnees. Ze 
betalen hiervoor ongeveer 35 pence per jaar. 

                                                 

40 Zie http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/assistance/watersure/.  In Engeland is Watersure ver-
plicht, in Wales daarentegen kunnen waterbedrijven het op vrijwillige basis toepassen. In Engeland en 
Wales bestaat geen meterplicht. Abonnees kiezen zelf of ze een meter laten plaatsen of niet. Voor on-
bemeterde klanten bevat de rekening meestal een vaste component, aangevuld met een component 
gebaseerd op de “rateable value” van de woning, te vergelijken met het kadastraal inkomen. 

41 Bijvoorbeeld huidziekten zoals psoriasis en darmziekten zoals de ziekte van Crohn. 

http://www.ofwat.gov.uk/consumerissues/assistance/watersure/
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Volgens OFWAT is de deelname aan het schema relatief laag, slechts 31 000 klanten waren 
geregistreerd in 201142. 

 

“Watercheques” indien waterfactuur ≥ 3 % van het beschikbaar inkomen 

In Frankrijk lanceerde Veolia – Eau Ile de France in 2011 het programma “Eau Solidaire”43. 

Een van de elementen daarin is de toekenning van de Chèque d’Accompagnement Personnali-
sé (CAP), zogenaamde watercheques ter waarde van 10 tot 30 euro. Abonnees van Veolia 
kunnen deze cheques gebruiken om hun waterfactuur te betalen. De toelage bedraagt maxi-
mum 50 % van de waterfactuur. 

Voorwaarden om de cheques te ontvangen zijn : 

•  abonnee zijn bij Veolia 

•  de jaarlijkse waterfactuur bedraagt minstens 3 % van het beschikbaar gezinsinkomen 

•  het waterverbruik is aangepast aan de gezinsgrootte (60 m³ voor 1 persoon) 

Ook voor niet abonnees, drie vierde van de inwoners van de regio, is een sociale regeling voor-
zien. Zij kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming via het Fonds voor Water, een on-
derdeel van het Solidariteitsfonds voor huisvesting. De tegemoetkoming wordt in dat geval in 
mindering gebracht van de huisvestingslasten. 

2.2. Procedure ingeval van wanbetaling 

2.2.1. Huidige regeling 

LAC procedure 

Afsluiting van drinkwater kan enkel via tussenkomst van de lokale adviescommissie 

(LAC) en omwille van “klaarblijkelijke onwil”. In de LAC zetelen een raadslid van het 

OCMW, maatschappelijk werkers van het OCMW en vertegenwoordigers van de 

drinkwaterbedrijven. 

De procedure ingeval van wanbetaling wordt schematisch weergegeven in Figuur 1144. 

                                                 

42 OFWAT (2011) Affordable for all : how can we help those who struggle to pay their waterbills? p. 23. 

43 http://www.sedif.com/action-sociale.aspx 

44 Schema gebaseerd op artikel 17 § 4, 5, 6, 7 en 8 uit het Algemeen Waterverkoopreglement en het 
Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en 
water. 

http://www.sedif.com/action-sociale.aspx


Rapport Sociale Aspecten Waterbeleid 

57 

Figuur 11 stroomschema LAC – procedure tot afsluiting van drinkwater 

 

Indien de abonnee zijn waterfactuur niet tijdig betaalt, stuurt het drinkwaterbedrijf na 15 

dagen een herinneringsbrief waarin de procedure van ingebrekestelling wordt toege-

licht. Geeft de abonnee geen gevolg aan deze herinnering dan stuurt het drinkwater-

bedrijf een ingebrekestelling. Dit gebeurt aangetekend. In deze ingebrekestelling wordt 

de abonnee aangemaand om een afbetalingsplan af te sluiten met het drinkwaterbe-

drijf, met het OCMW of met een erkende schuldbemiddelingsinstantie. De abonnee 

krijgt 15 dagen de tijd om te reageren en zijn keuze kenbaar te maken. Reageert hij 

niet dan kan het drinkwaterbedrijf een aanvraag indienen tot afsluiting bij de LAC. 

Maakt hij wel een keuze, maar heeft hij ofwel zijn vervallen factuur niet betaald of geen 

afbetalingsplan aanvaard, kan het drinkwaterbedrijf ook een aanvraag indienen bij de 

LAC. Hetzelfde kan indien de klant het afgesproken afbetalingsplan niet nakomt. 
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Naar een afstemming met de regeling voor energie? 

In zijn advies over het Algemeen Waterverkoopreglement45 pleitte de SERV voor een 

afstemming met de regeling voor energie : schrapping van het begrip klaarblijkelijke 

onwil, vrijstelling van de aanmaningskosten voor beschermde klanten, verlenging van 

de adviestermijn van de LAC. 

Dit laatste werd ondertussen gerealiseerd via het verzameldecreet van 28 maart 2012. 

Naar verluidt zijn enkele andere aanpassingen in voorbereiding. Zo zou het begrip “be-

schermde klant” ingevoerd worden voor de watersector en zou het begrip “klaarblijkelij-

ke onwil” vervangen worden door duidelijke criteria. Tevens zou gezocht worden naar 

een oplossing om klanten met een collectieve watermeter te beschermen tegen afslui-

ting. Zij zijn immers voor de correcte betaling van de waterfactuur afhankelijk van de 

beheerder/eigenaar van het gebouw. 

2.2.2. Beleid elders 

Waals gewest 

Om huishoudens die hun waterfactuur niet kunnen betalen te ondersteunen werd in het 

Waals gewest een Sociaal Waterfonds opgericht. Dit fonds wordt gefinancierd via een 

bijdrage van 0,0125 euro per m³. 

De middelen van dit fonds worden als volgt verdeeld : 

 85 % voor tussenkomsten in de betaling van de waterfacturen van huishoudelijke 

verbruikers 

 9 % voor de werking van OCMW’s 

 1 % voor de werking van de “Société Public de Gestion de l’Eau” (SPGE) 

 5 % voor nuttige technische verbeteringen waarmee de leveranciers van drinkwa-

ter de verbruikers kunnen bijstaan om minder water te verbruiken (bijvoorbeeld 

de wijziging van de aansluitingsinstallaties, plaatsing van een meter met debiet-

begrenzer, opsporen van lekken in de binnenhuisinstallatie, …)46 

De verdeling van de “trekkingsrechten” onder de OCMW’s gelegen in de zone van de 

drinkwaterdistributeur gebeurt op basis van een formule die rekening houdt met het 

aantal verbruikers met betaalmoeilijkheden, het aantal gerechtigden op het leefloon en 

het aantal watermeters. Verbruikers met betaalmoeilijkheden worden opgenomen in 

een lijst die de waterdistributeur verdeelt aan het OCMW omdat ze na afloop van de 

aanmaning hun waterfactuur niet (volledig) hebben betaald. OCMW’s kunnen ook op 

eigen initiatief – nog voor ze de lijst krijgen – aan de distributeur een tussenkomst vra-

gen uit het Sociaal Waterfonds ten gunste van consumenten die moeilijkheden hebben 

om hun waterfacturen te betalen. 

Ook huishoudens met een collectieve watermeter kunnen genieten van een tussen-

komst uit dit fonds. In dit geval verrekent de distributeur de tussenkomst op basis van 

                                                 

45 Gezamenlijk advies van SERV en Minaraad van 28 mei 2010 

46 3 mars 2009 - Circulaire ministérielle relative au Fonds social de l'Eau (M.B. 23.03.2009) 



Rapport Sociale Aspecten Waterbeleid 

59 

de factuur opgemaakt op naam van de eigenaar of de gezamenlijke appartementeige-

naars. 

De tussenkomst uit het Fonds is een vast bedrag dat jaarlijks wordt bepaald. In 2012 

bedraagt het 295 euro per gezin, verhoogd met 89 euro vanaf het vierde gezinslid. 

Tabel 17 overzicht werking Sociaal Waterfonds Waals gewest 

Jaar 
Aantal 

tussenkomsten 
Totaal bedrag 

Gemiddeld bedrag per 
tussenkomst 

2004   6 532    866 529 133 

2005   8 991 1 259 933 140 

2006   9 816 1 408 526 143 

2007   9 733 1 484 250 153 

2008 11 421 1 816 256 159 

2009 11 008 1 971 079 175 

2010   8 360 1 935 438 232 

Bron : Jaarverslagen SPGE 

Afsluitingen van drinkwater zijn in het Waals gewest alleen mogelijk bij beslissing van 

de bevoegde rechter. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In 1998 heeft HYDROBRU een Sociaal Fonds opgericht om hulp te verlenen aan alle 

natuurlijke personen die moeilijkheden ondervinden om hun waterfactuur te vereffe-

nen. Dit Sociaal Fonds wordt beheerd door de OCMW's van de negentien gemeenten. 

Het Fonds wordt gespijsd door een bijdrage van 0,01 euro per gefactureerde m³. De 

middelen worden verdeeld over de 19 OCMW’s a rato van het aantal gerechtigden op 

het leefloon en een equivalent leefloon gedomicilieerd in de gemeente. De gelden die 

niet worden gebruikt door bepaalde OCMW’s zullen het jaar daarop over de overige 

OCMW’s worden verdeeld. 

Het OCMW oordeelt zelf of iemand recht heeft op bijstand uit het Fonds. De middelen 

zijn niet voorbehouden voor leefloners. 

De middelen worden op volgende manieren toegekend : 

 voor de betaling van de waterfactuur; 

 voor de betaling van een deel van de huur indien de waterbijdrage begrepen is in 

de huurprijs (berekend op een forfaitaire basis van 80 liter per dag per persoon); 

 voor de loonkosten van een werkman die lekkende spoelingen en kranen moet 

herstellen of advies over het verbruik moet geven. 

In 2011 werd het budget voor het sociaal fonds verdrievoudigd van 600 000 euro naar 

1,8 miljoen euro. Er werd beslist dat het sociaal fonds voortaan ook de mogelijkheid 

moet bieden om maatregelen in te voeren die helpen water te besparen (waterspoeling 

met dubbel debiet, doucheknop of kraan met laag debiet, enz.) of om individuele wa-

termeters te plaatsen teneinde het waterverbruik te beperken. 
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Waterdirect : ondersteuning van gezinnen met betaalachterstand 

In Engeland en Wales werd het Waterdirect systeem ingevoerd voor abonnees met 

een betaalachterstand op hun waterfactuur. Het geldt voor gerechtigden op : 

•  een inkomensondersteuning 

•  een tegemoetkoming voor werkzoekenden 

•  een pensioenkrediet 

Via Waterdirect kunnen mensen met een betaalachterstand vanaf 50 £ vragen om de 

waterfactuur onmiddellijk in mindering te brengen van hun uitkering. 

Het systeem werd ingevoerd door het “Department of Work and Pensions”. 

2.3. Maatregelen om water te besparen 

Maatregelen om water te besparen zijn voornamelijk sensibiliserende maatregelen. Zij 

worden in een eerste paragraaf kort toegelicht. Daarnaast bestaan er ook premies toe-

gekend door de gemeenten en netbeheerders/rioolbeheerders. Zij worden in een 

tweede paragraaf toegelicht. 

Sensibilisering tot zuinig waterverbruik 

Alle grote drinkwaterbedrijven doen aan sensibilisering tot zuinig watergebruik. Op hun 

website of via folders bij de waterfactuur worden tips gegeven aan de abonnees om 

zuinig om te springen met drinkwater. 

Ook het Waterloket Vlaanderen van de VMM geeft tips voor rationeel watergebruik. 

Recent47 werd een nieuwe campagne opgestart : goed geregeld = geld gespaard. 

Bij deze campagne hoort een brochure met een antwoord op volgende vragen : 

 Wie zorgt voor het water uit je kraan?  

 Hoe geef je de meterstand door? 

 Wat staat er op je factuur? 

 Hoeveel kost water uit de kraan? 

 Hoe verbruik je minder water? Hoe kan je minder betalen?  

 Je hebt een hoge eindafrekening. Wat moet je doen? 

 Waarom komt er geen water meer uit je kraan? 

 Wat moet je doen als je een lek hebt? 

 Je verhuist. Wat moet je regelen voor je water?  

 Je hebt een probleem met je water of leidingen. Wat doe je? 

 Wat zijn je rechten en plichten?  

                                                 

47  Online sinds 22 oktober 2012.  http://www.vmm.be/waterloket/ 

http://www.vmm.be/waterloket/
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De brochure is opgesteld in eenvoudig taalgebruik, om alle doelgroepen te kunnen 

bereiken. Ze is ook bedoeld als hulpmiddel voor hulpverleners om hun cliënten bij te 

staan bij problemen inzake de levering van drinkwater en de betaling van de waterfac-

tuur. 

Premies voor waterbesparende maatregelen 

Infrax geeft in de gemeenten waar hij instaat voor het rioolbeheer een premie voor de 

installatie van een hemelwaterput met pompinstallatie. De premie geldt niet indien de 

installatie verplicht opgelegd werd door de gewestelijke stedenbouwkundige verorde-

ring48. 

De subsidie bedraagt 500 euro wanneer 100% van het dakoppervlak aangesloten 

wordt op de hemelwaterput. De subsidie bedraagt 250 euro wanneer minstens 50% 

van de dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput. De subsidie kan nooit 

de helft van de bewezen kosten overschrijden. 

Ook veel gemeenten geven een gelijkaardige premie voor de installatie van een he-

melwaterput. Meestal is de premie beperkt tot bestaande woningen die niet onder de 

verplichting van hoger genoemde verordening vallen. Zowel het bedrag als de modali-

teiten van de premie verschillen tussen de gemeenten onderling. 

Volgens de premiezoeker van Wonen Vlaanderen (departement RWO) kennen 223 

van de 308 gemeenten een premie toe voor de installatie van een hemelwaterput. In 

een aantal gemeenten gebeurt de toekenning van deze premie via Infrax. 

Deze premie geldt voor alle renovaties en is niet beperkt tot sociale doelgroepen. 

                                                 

48 Voor nieuwbouw en grondige renovatie vanaf 2005. Zie : Besluit van de Vlaamse regering van 1 okto-
ber 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemel-
waterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en he-
melwater. 
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3. Evaluatie 

3.1. Algemeen 

Aanzienlijke sociale correcties voor beperkte doelgroep : “alles of niks” 

Huishoudens die tot de doelgroep behoren die vrijgesteld zijn van saneringsbijdragen 

krijgen een aanzienlijke korting op hun waterfactuur. 

Voor een gemiddeld verbruik varieert de korting van 49 % voor een alleenstaande tot 

62 % voor een huishouden met vier personen, dit in de veronderstelling dat er een vol-

ledige vrijstelling is voor de gemeentelijke saneringsbijdrage. Bedraagt deze vrijstelling 

maar 25 %, wat het geval is in gemeenten waar Infrax rioolbeheerder is, dan varieert 

de korting van 29 tot 36 %. 

Figuur 12 geeft een overzicht van een gemiddelde integrale waterfactuur voor vier ge-

zinstypes en dit bij een laag, gemiddeld en hoog waterverbruik49. 

Wat meteen opvalt in deze figuur is dat het vrijgestelde gedeelte van de waterfactuur 

toeneemt naarmate er meer water wordt verbruikt. 

Dit effect speelt zowel binnen de verschillende gezinstypes (een zuinige verbruiker 

geniet een kleinere vrijstelling) als over de gezinstypes heen (bij een zelfde verbruiks-

type wordt de vrijstelling groter naarmate er meer personen in het gezin zijn). 

                                                 

49 Voor de simulatie werd als gemiddeld verbruik 45 m³ (1p), 80 m³ (2p), 105 m³ (3p) en 125 m³ (4p) 
genomen. Laagverbruik werd berekend voor de verschillende gezinstypes als 2/3 van het gemiddeld 
verbruik en hoog verbruik als 3/2 van het gemiddeld verbruik. 
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Figuur 12 integrale waterfactuur met en zonder vrijstelling50 

 

De kortingen zijn dus zeer aanzienlijk en zijn voorbehouden voor een wel bepaalde 

doelgroep die gerechtigd is op sociale uitkeringen (leefloon, IGO en uitkeringen inzake 

handicap). 

Huishoudens met een gelijkaardig laag inkomen komen niet in aanmerkingen en moe-

ten dus heel wat meer betalen. 

Risico op waterarmoede onvoldoende ‘gedekt’ via sociale correcties 

De analyse over waterarmoede in Vlaanderen identificeert een aantal specifieke groe-

pen met een hoger risico op waterarmoede dan anderen. 

Het betreft vooreerst huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens uit het laagste 

inkomensdeciel lopen een veel hoger risico op waterarmoede dan huishoudens uit de 

hogere inkomensdecielen. Lang niet alle huishoudens uit dit deciel behoren tot de 

doelgroep die vrijgesteld is van saneringsbijdrage.  

Ook het woningbezit beïnvloedt het risico op waterarmoede. Zo lopen huurders zowel 

op de privé als op de sociale huurmarkt een iets groter risico dan eigenaars. 

Indien gekeken wordt naar gezinstype zijn er ook enkele types met een (licht) ver-

hoogd risico op waterarmoede. Het betreft eenoudergezinnen, alleenstaanden en ge-

pensioneerden. 

                                                 

50  Op basis van gemiddelde tarieven voor het Vlaams Gewest. Voor de GSB werd een gemiddelde ge-
hanteerd gewogen op basis van de bevolking per gemeente en in gemeenten met twee drinkwaterbe-
drijven werd dit procentueel verdeeld volgens gegevens van de WaterRegulator. Er wordt uitgegaan 
van een korting van 100 % op de gemeentelijke saneringsbijdrage.  
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Geen sociale klemtoon bij ondersteuning rationeel watergebruik 

Een betaalbare waterfactuur kan op twee manieren gestimuleerd worden : ofwel via 

kortingen op de integrale waterfactuur ofwel via maatregelen om minder water te ge-

bruiken. 

In Vlaanderen wordt nu nagenoeg volledig ingezet op kortingen op de waterfactuur. 

Voor een specifieke doelgroep worden sociale correcties toegekend onder de vorm van 

volledige vrijstelling op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, volledige en gedeel-

telijke vrijstelling op de gemeentelijke saneringsbijdrage en bij enkele drinkwaterbedrij-

ven op de drinkwatercomponent. Deze kortingen zijn zoals hierboven aangetoond aan-

zienlijk. 

Maatregelen voor rationeel watergebruik daarentegen bevatten geen sociale focus. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt voor ‘sociale’ klanten. Bij premies voor energiebe-

sparende maatregelen is dat wel het geval. Zo krijgen “beschermde afnemers”, dit zijn 

huishoudens die genieten van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas, 

volgende tegemoetkomingen : 

 alle premies en maxima liggen 20% hoger; 

 premie voor een condensatieketel van maximum 800 euro (deze premie blijft 

vanaf 2012 enkel nog bestaan voor beschermde afnemers); 

 een kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige 

koelkast of wasmachine. 

Er zijn nochtans indicaties dat net deze doelgroep ook behoefte heeft aan waterbespa-

rende maatregelen (slechtere woonkwaliteit, weinig waterbesparende ingrepen, … ). 

Vanuit die optiek lijkt het voornemen51 om aan specifieke doelgroepen een gratis wa-

terscan aan te bieden alvast positief. 

Naar verluidt zou voorzien worden dat drinkwaterbedrijven bij klanten die daarom vra-

gen een waterscan (laten) uitvoeren. Voor volgende doelgroepen zouden de kosten 

hiervan gedragen worden door het drinkwaterbedrijf : 

 beschermde klanten 

 klanten voorgedragen door de LAC of door een erkende schuldbemiddelingsin-

stantie 

 huurders van sociale huisvestingsmaatschappijen en van sociale verhuurkanto-

ren  

3.2. Effectiviteit van de maatregelen 

Krijgt iedereen waar hij recht op heeft? 

Een toetsing met het aantal rechthebbenden op IGO, leefloon of tegemoetkoming om-

wille van handicap is moeilijk realiseerbaar om verschillende redenen : 

                                                 

51  In het kader van de nadere invulling van de sociale openbare dienstverpichtingen zoals die nu voorligt. 
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 Data van het aantal rechthebbenden zijn individuele gegevens, de vrijstellingen 

gelden op niveau van het huishouden. 

 Data over het leefloon vormen een overzicht van alle rechthebbenden gedurende 

een bepaald jaar. Soms wordt het leefloon maar voor een beperkte periode uitbe-

taald. Valt 1 januari buiten die periode dan vervalt het recht op vrijstelling van sa-

neringsbijdrage. 

 Niet alle rechthebbenden op hoger genoemde uitkeringen maken deel uit van 

een huishouden dat abonnee is bij een drinkwaterbedrijf. 

Toch kan verondersteld worden dat het merendeel van de rechthebbenden de vrijstel-

ling ook effectief krijgt. Door de ambtshalve toekenning via de koppeling van de gege-

vens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid is het aantal toegekende vrijstellingen 

spectaculair toegenomen. Een minderheid krijgt de vrijstelling op “manuele basis”, dit 

wil zeggen na aanvraag. 

Door de invoering van de compensatieregeling worden ook gerechtigden met een col-

lectieve watermeter gevat. Zij worden rechtstreeks door het drinkwaterbedrijf uitbetaald 

op forfaitaire basis. Zij zijn dus niet afhankelijk van doorrekening door een syndicus of 

beheerder van een gebouw met collectieve watermeter. 

Wordt de waterfactuur meer betaalbaar? 

Er werd onderzocht of hierop een antwoord kan gegeven worden op basis van de SILC 

enquête. Het zou interessant zijn om dan na te gaan of huishoudens die recht hebben 

op een vrijstelling effectief minder betalen voor hun waterfactuur dan niet vrijgestelde 

gezinnen. 

De data van de SILC bevatten evenwel te weinig52 respondenten in de categorie 

“rechthebbenden op vrijstelling” en derhalve kunnen op basis daarvan geen betrouw-

bare uitspraken gedaan worden. 

Om toch enig idee te geven over het effect van de vrijstelling werd op basis van een 

simulatie en bij wijze van voorbeeld voor de leefloners berekend wat het effect is op 

hun inkomen. Eenzelfde oefening zou kunnen gemaakt worden voor de gerechtigden 

op IGO of een tegemoetkoming voor handicap. 

Als inkomen werd het leefloon inclusief gewaarborgde kinderbijslag op jaarbasis ge-

nomen. De integrale factuur werd voor drie verbruikstypes vergeleken met het inko-

men. 

                                                 

52  Voor Vlaanderen leverde dit volgende aantallen op : leefloon (22), IGO (11) en tegemoetkomingen 
handicap (18). Ten opzichte van de volledige steekproef van de SILC voor het Vlaams gewest is onge-
veer 1,5 %. 
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Tabel 18 aandeel waterfactuur voor huishoudens met leefloon 

Huishouden met leefloon Zonder vrijstelling Met vrijstelling (100% GSB) 

Verbruik laag gemid. hoog laag gemid. hoog 

Alleenstaande 1,51 % 2,15 % 2,79 % 0,81 % 1,10 % 1,39 % 

Koppel zonder kinderen 1,67 % 2,52 % 3,80 % 0,73 % 1,11 % 1,69 % 

Koppel met 1 kind 1,71 % 2,67 % 4,11 % 0,65 % 1,08 % 1,73 % 

Koppel met 2 kinderen 1,63 % 2,62 % 4,10 % 0,54 % 0,99 % 1,65 % 

Eenoudergezin met 1 kind 1,43 % 2,17 % 3,27 % 0,63 % 0,96 % 1,45 % 

Eenoudergezin met 2 kinderen 1,47 % 2,30 % 3,55 % 0,56 % 0,93 % 1,49 % 

Eenoudergezin met 3 kinderen 1,34 % 2,15 % 3,38 % 0,45 % 0,81 % 1,36 % 

Bron : eigen berekeningen  

Rekening houdend met de drempelwaarde van 3 %53 is er een zeer duidelijk effect op 

het aandeel van de waterfactuur ten opzichte van het beschikbaar inkomen. Bij een 

gedeeltelijke vrijstelling van gemeentelijke saneringsbijdrage is dit effect uiteraard heel 

wat lager. 

Beperkt de LAC procedure het aantal afsluitingen? 

De LAC procedure zorgt ervoor dat drinkwaterbedrijven niet willekeurig het drinkwater 

afsluiten omdat een abonnee niet betaalt. Voor huishoudens met een collectieve wa-

termeter wordt de LAC procedure evenwel niet toegepast. Zij kunnen dus wel willekeu-

rig afgesloten worden ook al hebben ze zelf hun aandeel van de waterfactuur correct 

betaald aan de syndicus of beheerder van het gebouw. 

Of de procedure het aantal abonnees dat wordt afgesloten effectief doet dalen valt te 

betwijfelen. Dit hangt grotendeels af van de praktijk van de drinkwaterbedrijven die in 

belangrijke mate verschilt tussen de drinkwaterbedrijven. 

Zo blijkt AWW verantwoordelijk te zijn voor 60 % van de afsluitingen. AWW geeft ver-

schillende verklaringen voor dit hoog aantal afsluitingen (zie p. 40). 

Andere drinkwaterbedrijven zoals Pidpa blijven nog wel beroep doen op incassobu-

reaus of gerechtsdeurwaarders en beperken op die manier het aantal afsluitingen. 

De getuigenissen van de LAC medewerkers tonen aan dat steeds wordt getracht om 

een afsluiting te vermijden. Er worden meestal ernstige inspanningen gedaan om haal-

bare afbetalingsplannen overeen te komen. Worden deze niet nagekomen dan kan de 

LAC alsnog een positief advies geven om af te sluiten. 

                                                 

53  Het betreft hier wel inkomens inclusief de vaste huisvestingskosten. Mochten die van het inkomen 
afgetrokken worden dan zouden deze percentages hoger uitvallen. 
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3.3. Efficiëntie van de maatregelen 

Economisch : budgettaire kostprijs 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de globale budgettaire impact van de sociale 

correcties op de integrale waterfactuur die nu worden toegekend.  

Tabel 19 budgettaire impact van alle sociale correcties op integrale waterfac-

tuur 

Component integrale waterfactuur sociale correctie in euro 

levering drinkwater                        1.693.904    

TMVW                       1.599.715    

Pidpa                            57.230    

Knokke-Heist                            36.959    

gemeentelijke saneringsbijdrage                      10.319.929    

vrijstellingen                       8.267.681    

compensaties                       2.052.247    

bovengemeentelijke saneringsbijdrage                        9.903.207    

vrijstellingen                       7.894.719    

compensaties                        2.008.488    

TOTAAL                      21.917.040    

Bron : eigen berekeningen op basis van data van VMM, TMVW en Pidpa  

Het betreft een raming. Deze raming is een onderschatting omdat ze geen rekening 

houdt met zogenaamde overheadkosten bij de drinkwaterbedrijven voor de toekenning 

van de sociale correcties. Navraag bij de drinkwaterbedrijven over het aantal VTE’s dat 

ingezet moet worden voor de correcte toekenning van de vrijstellingen en compensa-

ties leverde geen duidelijk en volledig resultaat.  Door de automatische toekenning en 

koppeling via de KSZ (kruispuntbank sociale zekerheid) kan verwacht worden dat deze 

kosten eerder beperkt zijn. Omdat via de automatische toekenning niet alle gerechtig-

den gevat worden moeten ook manuele aanvragen mogelijk blijven. Deze vereisen 

uiteraard meer verwerking. 

Bij eventuele uitbreiding van de sociale correctie op de drinkwatercomponent zoals 

voorgesteld door Minister Schauvliege, zal het budget toenemen met ongeveer 14 mil-

joen per jaar. Ook bij deze raming is geen rekening gehouden met overheadkosten. 

Naast de sociale correcties op de integrale waterfactuur moeten ook de kosten voor de 

LAC procedure in kaart gebracht worden. Deze kosten zijn er zowel bij de OCMW’s 

als bij de drinkwaterbedrijven zelf. Ook hier ontbreken gegevens. Wat de LAC werking 
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betreft54 : het aantal VTE’s dat ingezet wordt verschilt zeer sterk van gemeente tot ge-

meente. In vele gemeenten is het aantal dossiers beperkt en komt de LAC maar één of 

twee keer per jaar samen. In Antwerpen is dit wekelijks. Een inschatting op basis van 

tijdsbesteding per dossier is moeilijk te maken omdat deze tijdsbesteding zeer sterk 

kan variëren en afhankelijk is van zowel de complexiteit van het dossier, de intellectue-

le en communicatieve vaardigheden van de klant (taalproblemen, psychische proble-

men, verslavingsproblematiek, …) en het al dan niet opstarten van een hulpverlening 

(gaande van een eenmalig huisbezoek tot langdurige begeleiding zowel op financieel, 

methodisch als preventief vlak). 

Wat de waterbesparende maatregelen betreft kan evenmin een beeld geschetst wor-

den van de premies die worden uitgekeerd. Zoals reeds aangetoond betreft het hier 

geen sociaal beleid, maar beleid dat zich richt op alle burgers. 

Sociaal : herverdelingseffecten 

De financiering van de sociale correcties gebeurt niet op een transparante manier. 

Het is dan ook moeilijk om een adequaat beeld te schetsen van wie bijdraagt en hoe-

veel. 

Om toch een idee te geven werd in onderstaande figuur aangeduid wie geniet van de 

maatregelen en wie ervoor betaalt? 

Figuur 13 overzicht van wie geniet / wie betaalt sociale correcties  

  Drinkwater* BSB GSB 

huishoudens        

doelgroep 
 

    

niet doelgroep       

niet huishoudens        

kleinverbruikers ?     

grootverbruikers  ? 
 

? 

 Slechts drie drinkwaterbedrijven 
geniet        betaalt        geniet en betaalt 

              

Voor de component drinkwater is het onduidelijk hoe de drie drinkwaterbedrijven de 

kostprijs doorrekenen. Een verrekening kan zowel via een verhoging van het variabel 

tarief als het vast tarief. Bij Pidpa is de budgettaire impact van de sociale correctie 

                                                 

54 Op basis van de getuigenissen van de LAC medewerkers van Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en 
Turnhout. 
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dermate klein dat hiervoor geen aanpassing van tarieven nodig is. Bij TMVW daaren-

tegen is de budgettaire impact aanzienlijk en wordt hij gecompenseerd over alle tarief-

categorieën heen. Professionele gebruikers dragen dus bij aan de financiering van de 

sociale correctie. 

Bij de drinkwatercomponent kan verder opgemerkt worden dat de doelgroep die geniet 

van de sociale correctie er bij doorrekening via het variabel tarief ook mee voor betaalt. 

Bij de bovengemeentelijke saneringsbijdrage betaalt de gerechtigde doelgroep niet 

mee. De vrijstelling is immers volledig. 

Zowel de huishoudens als de kleinverbruikers dragen bij tot de financiering van de so-

ciale vrijstelling. De grootverbruikers dragen niet bij aan de sociale correctie. 

Bij de gemeentelijke saneringsbijdrage is de situatie onduidelijker, ze kan verschillen 

tussen de gemeenten onderling. In tegenstelling tot de bovengemeentelijke sanerings-

bijdrage kan ervan uitgegaan worden dat de grootverbruikers wel bijdragen tot sociale 

correctie. De mate waarin hangt af van de berekeningsmethode en de correcties55 die 

op hun waterfactuur worden toegepast. In gemeenten met een korting van 25 % op de 

gemeentelijke saneringsbijdrage zal de doelgroep die geniet van de correctie er ook 

mee voor betalen. 

Ecologisch : effect op waterbesparing 

Het effect op het waterverbruik is moeilijk in te schatten. Maar het is duidelijk dat een 

korting die toeneemt naarmate meer water verbruikt wordt niet zal aansporen tot zuinig 

gebruik. 

Figuur 14 illustreert het verschil tussen een korting in functie van het verbruik en een 

forfaitaire korting.  

De blauwe markeringen geven de huidige kortingen weer in % ten opzichte van de in-

tegrale waterfactuur bij volledige vrijstelling voor het effectieve verbruik. De rode mar-

keringen geven de kortingen in % van de integrale waterfactuur bij forfaitaire compen-

satie a rato van een verbruik van 30 m³ per persoon. 

Bij een forfaitaire tegemoetkoming is het overduidelijk dat de korting ten aanzien van 

de integrale waterfactuur sterk afneemt naarmate het huishouden meer verbruikt en dit 

voor alle gezinstypes. 

                                                 

55  Op basis van vervuilingseenheden al dan niet afgetopt, degressieve tarieven ….  
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Figuur 14 procentuele korting op de waterfactuur bij vrijstelling voor verschil-

lende gezins- en verbruikstypes 
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4. Beleidssuggesties 

4.1. Algemeen 

Waterarmoede vereist een geïntegreerde aanpak 

Waterarmoede is niet los te zien van de algemene problematiek van (inko-

mens)armoede.  De oorzaken zijn in belangrijke mate gelijklopend en huishoudens met 

een hoger risico op armoede hebben ook een hoger risico op waterarmoede. 

Waterarmoede aanpakken vergt dus een geïntegreerde aanpak. Dit impliceert niet dat 

een sectoraal beleid overbodig zou zijn, maar wel dat het verticale beleid vanuit de 

verschillende beleidsdomeinen goed moeten worden afgestemd zowel onderling als 

met het horizontale beleid. 

Dit geldt zowel op het vlak van de afbakening van de doelgroep als op het vlak van 

modaliteiten. Er moet over gewaakt worden dat de middelen rechtvaardig worden inge-

zet en dat een “alles of niks beleid” vermeden wordt. 

In eerste instantie is er nood aan afstemming met de beleidsdomeinen energie en wo-

nen. 

Nood aan tweesporenbeleid met meer focus op waterbesparing 

Naast een ontoereikend inkomen is een te hoge waterfactuur een belangrijke oorzaak 

van waterarmoede. 

Om de waterfactuur voor iedereen betaalbaar te houden zijn er twee belangrijke be-

leidspistes : 

 een korting op de factuur voor kansarmen 

 het stimuleren van rationeel watergebruik 

Nu wordt uitsluitend gefocust op sociale correcties op de waterfactuur. Deze zijn aan-

zienlijk en zetten niet aan tot rationeel watergebruik. 

Volgens de SERV moet meer preventief te werk gegaan worden door te zorgen dat er 

minder water wordt gebruikt. De waterfactuur zal hierdoor dalen. 

Naast kortingen op de waterfactuur moet dus veel meer ingezet worden op waterbe-

sparing. Dit kan zowel via ondersteunende maatregelen inzake waterbesparing als via 

een tariefzetting die rationeel watergebruik bevordert. 

Bovendien moeten te ontwikkelen initiatieven steeds goed afgestemd worden op het 

energiebeleid en het woonbeleid. 
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Afstemming beleid rationeel watergebruik met REG-beleid 

Er zijn heel wat raakvlakken tussen rationeel energiegebruik (REG) en rationeel water-

gebruik (RWG). 

In het kader van het REG beleid bestaat er een hele waaier aan premies. Sommige 

richten zich specifiek op kansarmen. De praktijk toont aan dat deze doelgroep slechts 

in beperkte mate gebruik maakt van deze premies. Dit was ook het geval voor het be-

lastingkrediet voor energiebesparende investeringen. Dit beperkt succes heeft verschil-

lende oorzaken. Door een te laag inkomen ontbreekt  de mogelijkheid om een investe-

ring te prefinancieren. Maar onderzoek56 toont ook aan dat mensen die in armoede 

leven zich vooral concentreren op onmiddellijke noden en minder gaan plannen op 

lange termijn, hoewel dit uiteindelijk voordeliger zou zijn. Ook de woonsituatie, die sa-

menhangt met de inkomenssituatie, is een bepalende factor. In een huurwoning is men 

niet geneigd om investeringen te doen. Daarom is het belangrijk dat het REG beleid en 

dus ook het RWG beleid gericht op de doelgroep van kansarmen specifieke aandacht 

besteedt aan de problematiek huurders/eigenaars. Het zijn de verhuurders die moeten 

aangespoord worden om investeringen te doen. 

Volgens de SERV is het ook aangewezen om een collectieve aanpak te initiëren vanuit 

de overheid (vb. op wijkniveau). Hoe dit moet gebeuren valt nader te onderzoeken. 

Afstemming met het woonbeleid is in ieder geval essentieel. Verschillende actoren zo-

als sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren moeten hierbij be-

trokken worden. 

Een eerste stap om over te gaan naar waterbesparende ingrepen is een analyse van 

de toestand. Dit kan via een waterscan. Het is volgens de SERV een goede zaak om 

voor een specifieke doelgroep zoals beschermde klanten, huishoudens in budgetbege-

leiding, … deze scans gratis te doen. Om dit beleid zo efficiënt mogelijk in te vullen lijkt 

integratie met energiescans aangewezen. Dit vergt samenwerking en afstemming tus-

sen de drinkwaterbedrijven en de netbeheerders. Hiervoor zouden samenwerkingsmo-

dellen moeten ontwikkeld worden. 

Eventueel kan overwogen worden om aan de drinkwaterbedrijven een doelstelling in-

zake waterbesparing op te leggen en dit in eerste instantie bij beschermde klanten. 

4.2. Met betrekking tot sociale correcties op de 

waterfactuur 

Geen nood aan bijkomende gratis m³,  wel aan evaluatie en bijsturing 

huidige gratis 15 m³ 

Momenteel kennen drie drinkwaterbedrijven een extra korting toe aan sociale klanten. 

Zij doen dit op een zeer verschillende manier, ook de doelgroep is niet dezelfde. 

                                                 

56 Armoede zet oogkleppen op. Focus op acute noden leidt tot moeilijkheden. De Standaard, 5 november 
2012, p. D7 
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De SERV onderschrijft de intentie om dergelijke sociale correcties uniform te maken 

voor heel het Vlaams gewest. Maar hij vindt het niet opportuun om dit nu al te doen via 

de toekenning van extra 15 m³ per persoon aan de doelgroep die vrijgesteld is van sa-

neringsbijdragen. 

Ten eerste lijkt het niet nodig om de doelgroep die nu reeds vrijgesteld is van sane-

ringsbijdragen nog een extra korting te geven. Sommige klanten zouden zelfs een ne-

gatieve factuur kunnen krijgen zoals blijkt uit Figuur 15. 

De korting zou voor sommige gezins- en verbruikstypes dermate groot worden dat hun 

drinkwater quasi gratis wordt, waardoor de stimulans om rationeel om te springen met 

water wegvalt. De SERV vindt het geen goed signaal om drinkwater voor een beperkte 

groep bijna gratis te maken, temeer daar er nog heel wat huishoudens zijn met een 

laag inkomen die geen enkele korting krijgen. Het is dus meer aangewezen om de 

middelen anders in te zetten en onderling te herverdelen. 

Figuur 15 integrale waterfactuur met extra korting gratis 15 m³ 57 

 

Ten tweede vindt de SERV het niet opportuun om de regeling van gratis m³ uit te brei-

den. Het systeem van gratis water voor iedereen moet eerst grondig geëvalueerd wor-

den. Deze evaluatie en bijsturing moet volgens de SERV kaderen in een algemene 

tariefherschikking waarbij ook de saneringsbijdragen en de vrijstelling erop worden 

meegenomen. 

                                                 

57  Op basis van gemiddelde tarieven voor het Vlaams Gewest. Voor de GSB werd een gemiddelde ge-
hanteerd gewogen op basis van de bevolking per gemeente en in gemeenten met twee drinkwaterbe-
drijven werd dit procentueel verdeeld volgens gegevens van de WaterRegulator. Er wordt uitgegaan 
van een korting van 100 % op de gemeentelijke saneringsbijdrage. 
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De SERV herhaalt zijn vraag om te streven naar een uniforme tariefstructuur voor heel 

Vlaanderen. In deze tariefstructuur dienen alle componenten geïntegreerd te worden. 

Prijsverschillen zijn alleen mogelijk op basis van vooraf vastgelegde criteria zoals de 

productiekosten, eigen productie versus aankoop, landelijk versus stedelijk gebied, …. 

Een uniforme tariefstructuur impliceert volgens de SERV ook uniformiteit inzake sociale 

correcties. Vanuit die optiek zou moeten onderzocht worden of een systeem van socia-

le tarieven zoals nu voor gas en elektriciteit bestaat, toepasbaar is op de waterprijzen. 

Overweeg uitbreiding van doelgroep 

In tegenstelling tot de regelgeving inzake energie kent de regelgeving inzake 

(drink)water het begrip “beschermde klant” niet. Er lopen initiatieven om dit ook voor 

water in te vullen. 

De SERV vindt dit een goede zaak, maar somt tegelijk enkele aandachtspunten op. 

Ten eerste is het belangrijk om bij de invulling van het begrip “beschermde klant” te 

streven naar een gelijke invulling met energie en bij uitbreiding andere nutsvoorzienin-

gen. Er zal ook afstemming nodig zijn met het federale beleidsniveau. In zijn advies58 

over SODV energie vroeg de SERV al dat vanuit Vlaanderen zou gepleit worden voor 

een harmonisatie en uitbreiding van de definitie op federaal niveau. 

Ten tweede lijkt het aangewezen om de doelgroep die vrijgesteld is van saneringsbij-

drage af te stemmen op het begrip “beschermde klant” zoals nu ingevuld wordt. Dit zal 

een ruimere doelgroep zijn dan nu het geval is. Lage inkomens (werklozen, zieken, …) 

krijgen momenteel geen enkele tegemoetkoming, maar zouden bij uitbreiding naar vb. 

het OMNIO-statuut wel in aanmerking komen. Een knelpunt in dit verband is het feit dat 

het OMNIO-statuut niet automatisch wordt toegekend waardoor veel mensen hun recht 

niet effectueren. Binnen het RIZIV wordt momenteel onderzocht hoe de automatische 

toekenning ervan kan gerealiseerd worden. Een mogelijke uitbreiding van de doelgroep 

op sociale correcties moet bekeken worden in het licht van een globale tariefschikking 

met mogelijks de invoering van ‘sociale tarieven’. 

Ten derde moet erover gewaakt worden dat de toekenning van rechten aan bescherm-

de klanten niet gepaard gaat met een stijging van de (globale) waterprijs of met een 

onevenredige toename van de administratieve lasten. 

Nood aan transparante financiering 

De financiering van de huidige sociale correcties is helemaal niet transparant. Het is 

niet duidelijk wie hoeveel bijdraagt. 

De SERV is voorstander van een transparante financiering van de sociale correcties en 

vraagt aan de overheid om een aanzet te geven om een reglementair kader hiertoe uit 

te werken. Een instrument om dit te realiseren is een sociaal fonds zoals in het Waals 

en Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat. De raad vraagt om de mogelijkheid te on-

derzoeken om een sociaal fonds op te richten. Zo’n fonds zou alvast garanties bieden 

                                                 

58 Advies van 4 juli 2012 over sociale openbare dienstverplichtingen energie. 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20120704_%20sociale_ODV_energiescans.pdf
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voor een transparante financiering van sociale correcties. Ook waterbesparende maat-

regelen voor kansarmen zouden hieruit kunnen gefinancierd worden. 

De mogelijke oprichting van een sociaal fonds ter financiering van sociale maatregelen 

moet volgens de SERV kaderen in een globale evaluatie en herziening van de waterta-

rieven. Alle componenten van de waterfactuur moeten hierin meegenomen worden. 

Ook de afbakening van de doelgroep die recht heeft op sociale maatregelen dient in dit 

licht herbekeken. Tegelijk moet erover gewaakt worden dat de druk op de waterprijzen 

globaal genomen niet toeneemt en dat investeringen in waterbesparende maatregelen 

op termijn resulteren in lagere waterfacturen.  

4.3. Met betrekking tot afsluitingen  

Mogelijkheid tot afsluiting behouden maar gericht bijsturen met oog op 

minder afsluitingen 

De LAC procedure zorgt ervoor dat de drinkwaterbedrijven wanbetalers niet willekeurig 

kunnen afsluiten. De SERV vindt het positief dat de procedure zou uitgebreid worden 

naar drinkwaterklanten met een collectieve meter. Zij zijn nu op geen enkele manier 

beschermd tegen afsluiting, ook al hebben ze zelf hun deel van de factuur correct be-

taald. 

De SERV is voorstander van het behoud van de LAC procedure met mogelijkheid tot 

afsluiting. Afsluiting blijft immers de ultieme “stok achter de deur” om wanbetalers te 

sanctioneren. Maar het aantal afsluitingen moet tot een minimum beperkt worden. Nu 

lijkt de toename van het aantal afsluitingen vooral bepaald door een verschillende toe-

passing van de LAC-procedure door de drinkwaterbedrijven. 

Vanuit die optiek lijkt het volgens de SERV aangewezen om richtlijnen op te stellen met 

het oog op eenzelfde toepassing van de LAC procedure door de verschillende drinkwa-

terbedrijven (vb. minimum openstaande schuld).  

Afgesloten abonnees hebben geen eenduidig profiel 

De getuigenissen van de LAC medewerkers tonen aan dat de meeste afgesloten 

abonnees niet gekend zijn bij het OCMW. Het zijn voornamelijk huishoudens met een 

laag inkomen, zowel werklozen, zieken, gepensioneerden, zelfstandigen. Het is der-

halve moeilijk om via een algemene maatregel deze huishoudens te vatten en te be-

hoeden voor afsluiting. 

Een beperkte analyse inzake het profiel van afgesloten abonnees geeft aan dat globaal 

genomen vooral alleenstaanden en grotere gezinnen worden afgesloten. Maar dit ver-

schilt per drinkwaterbedrijf. Om schrijnende toestanden te vermijden door de afsluiting 

van drinkwater valt het volgens de SERV eventueel te overwegen om gezinnen met 

minderjarige kinderen niet af te sluiten, dit dan gekoppeld aan afbetalingsplannen over 

een langere looptijd en RWG-maatregelen. 
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Afsluitingen lijken vooral in grote steden te gebeuren, waar klanten vaak minder lang 

op hun leveringsadres wonen. Wonen ze effectief nog op hun leveringsadres op het 

moment van de afsluiting? 

De analyse toonde aan dat afgesloten abonnees anderhalf maal zoveel verbruiken dan 

gemiddeld. Is dit te wijten aan kwistig gedrag of heeft het te maken met gebrekkig sani-

tair of een gebrek aan waterbesparende maatregelen?  Los van het antwoord op deze 

vraag ondersteunt het in ieder de geval de nood aan een beleid dat inzet op waterbe-

sparing. 

De beperkte analyse van de SERV over het profiel van afgesloten abonnees bracht al 

enkele relevante zaken naar boven. Toch blijft verder onderzoek met het oog op be-

leidsondersteuning aangewezen.  
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Verklarende woordenlijst 

ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (vroegere 

Nationaal Instituut voor de Statistiek) 

AquaFlanders  koepel van waterbedrijven in Vlaanderen (drinkwater en sanering) 

AWVR Algemeen Waterverkoopreglement  

AWW Antwerpse Waterwerken 

BSB Bovengemeentelijke saneringsbijdrage 

CSB Centrum voor Sociaal Beleid 

DWM Drinkwatermaatschappij 

GSB Gemeentelijke saneringsbijdrage 

HBO Huishoudbudgetonderzoek 

IGO Inkomensgarantie voor ouderen 

IWVA  Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht  

KSZ Kruispuntbank Sociale Zekerheid  

LAC Lokale Adviescommissie 

NBB Nationale Bank van België  

OFWAT economische regulator van de watersector in Engeland en Wales 

Pidpa Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie 

Antwerpen  

REG  Rationeel Energiegebruik 

RWG Rationeel Watergebruik 

SILC Statistics on Income and Living Conditions 

SODV Sociale Openbare Dienstverplichtingen 

SPGE  Société Public de Gestion de l' Eau 

TMVW  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoor-

ziening  

VCS  Vlaams Centrum voor schuldbemiddeling 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

VMW  Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

VVSG  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  
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Bijlagen : data over afsluitingen per DWM 

Tabel 20 afgesloten abonnees naar gezinsgrootte per drinkwaterbedrijf  

gezinsgrootte  
aantal  

afsluitingen 

% verdeling 

afsluitingen 

% verdeling  

alle abonnees 

VMW 

1 persoon 194 24% 24% 

2 personen 162 20% 36% 

3 personen 149 18% 17% 

4 personen of meer  305 38% 23% 

TOTAAL 810 100 % 100 % 

AWW 

1 persoon 1116 46% 17% 

2 personen 403 17% 29% 

3 personen 261 11% 16% 

4 personen of meer  650 27% 37% 

TOTAAL 2430 100% 100% 

PIDPA 

1 persoon 107 38% 25% 

2 personen 41 14% 37% 

3 personen 52 18% 16% 

4 personen of meer  84 30% 22% 

TOTAAL 284 100 % 100 % 

TMVW 

1 persoon 49 20% 30% 

2 personen 42 17% 35% 

3 personen 54 22% 15% 

4 personen of meer  105 42% 19% 

TOTAAL 250 100 % 100 % 

  



Rapport Sociale Aspecten Waterbeleid 

79 

IWVA 

1 persoon 10 43% 32% 

2 personen 5 22% 39% 

3 personen 2 9% 13% 

4 personen of meer  6 26% 16% 

TOTAAL 23 100 % 100 % 

Vivaqua 

1 persoon 4 39 % 25 % 

2 personen 1 17 % 36 % 

3 personen 1 14 % 16 % 

4 personen of meer  1 30 % 23 % 

TOTAAL 7 100 % 100 % 

Knokke-Heist 

1 persoon 10 32% 39% 

2 personen 6 19% 38% 

3 personen 6 19% 11% 

4 personen of meer  9 29% 12% 

TOTAAL 31 100 % 100 % 
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Tabel 21 afgesloten abonnees naar gemiddeld jaarverbruik per drinkwaterbe-

drijf 

gezinsgrootte  

gemiddeld ver-

bruik afgesloten 

abonnees 

alle abonnees Meerverbruik 

VMW (n = 810) 

1 persoon 81 39 109% 

2 personen 105 65 62% 

3 personen 133 91 46% 

4 personen of meer  257 121 112% 

TOTAAL 144 76 89% 

AWW (n = 2 430) 

1 persoon 59 51 15% 

2 personen 120 86 39% 

3 personen 196 120 64% 

4 personen of meer  294 174 69% 

TOTAAL 167 111 50% 

PIDPA (n = 284) 

1 persoon 45 43 5% 

2 personen 100 75 33% 

3 personen 100 106 - 6% 

4 personen of meer  256 140 83% 

TOTAAL 125 87 44% 

TMVW (n = 250) 

1 persoon 57 40 40% 

2 personen 91 62 47% 

3 personen 95 90 6% 

4 personen of meer  166 133 25% 

TOTAAL 102 74 38% 
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Vivaqua (n = 8) 

1 persoon 69 49 40% 

2 personen 62 75 -17% 

3 personen 156 105 48% 

4 personen of meer  80 141 -43% 

TOTAAL 92 95 -3% 

 


