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Vooraf
Artikel 51 van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VIVAQUA voorziet de toekenning door deze laatste van een jaarlijks forfaitair bedrag aan de
geassocieerde gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de residuaire
administratieve en logistieke lasten van de geassocieerde gemeenten te dekken die rechtstreeks en
onrechtstreeks voortvloeien uit de exploitatie van de infrastructuur voor waterdistributie en
inzameling van afvalwater.
BRUGEL heeft in maart 2020 een tariefmethodologie opgesteld in overleg met de operatoren1. Deze
nieuwe methodologie heeft tot de verwerping geleid van het bedrag dat aan de geassocieerde
gemeenten wordt toegekend in de berekening van de reële waterkostprijs.
Teneinde de ratio’s inzake liquiditeit en schulden na te komen die door de Europese Investeringsbank
zijn vastgelegd, wil de Regering bovendien de financiële situatie van VIVAQUA vereenvoudigen en
saneren.
Dit voorontwerp van ordonnantie moet het mechanisme voor de storting van forfaitaire bedragen
vervangen die door VIVAQUA aan de geassocieerde gemeenten worden uitgekeerd door middel van
een dotatie die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan de geassocieerde Brusselse
gemeenten wordt toegekend.

Advies
Algemene beschouwingen
Gelet op het feit dat de bestaande compensatiemechanismen talrijk zijn, vraagt Brupartners zich af of
het voorgestelde model wel het meest gepaste is, met name gelet op de huidige budgettaire situatie,
om de exploitatie van de infrastructuur voor waterbedeling en voor de inzameling van afvalwater te
financieren. Volgens Brupartners lijkt het bovendien noodzakelijk om een breder denkproces te wijden
aan het geheel van de historische lasten die door het Gewest en zijn operatoren worden gedragen,
lasten die worden hernieuwd zonder hun doeltreffendheid en efficiëntie in vraag te stellen.
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