Ref AQF: B140000000

SANERINGSCONTRACT BRONBEMALING OP OPENBARE RIOLERING
Tussen

Naam bedrijf, met maatschappelijke zetel te postcode + gemeente, straat +
nummer, ingeschreven in het RPR te plaats onder nummer RPR-nummer en met
BTW-nummer BTW-nummer, hier vertegenwoordigd door dhr./mevr. naam,
functie en dhr./mevr. naam, functie
(hierna de “exploitant” genoemd)

en

AQUAFIN N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ingeschreven in het RPR
te Antwerpen onder nummer 0440.691.388 en met BTW-nummer
BE440.691.388, hier vertegenwoordigd door dhr. F. DELAERE, coördinator
Operationele processen en dhr H. BRUYNOOGHE, directeur Operaties
(hierna “Aquafin” genoemd)

(hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd)
Overwegende dat:
Op 21 februari 2014 de Vlaamse Regering, in uitvoering van art. 32septies, § 4 van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging (verder “Wet Oppervlaktewateren”), het besluit houdende vaststelling van
de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare
waterzuiveringsinstallatie heeft goedgekeurd (verder “Bedrijfsafvalwaterbesluit”). Dit
besluit voorziet in Hoofdstuk 3 de contractuele sanering van bedrijfsafvalwater afkomstig
van een bronbemaling op een RWZI door Aquafin.
Overwegende dat de economische toezichthouder in overleg met Aquafin op 24 april
2015 het typecontract heeft vastgelegd (cfr. art. 6 Bedrijfsafvalwaterbesluit).
Overwegende dat grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen, in zoverre dit met
toepassing van beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de
grond moet worden
ingebracht buiten de onttrekkingzone via infiltratieputten,
infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien infiltratie technisch onmogelijk is mag het
water geloosd worden in het openbare of private hydrografische net
(afwateringsgrachten, RWA-leidingen of oppervlaktewater). (art. 5.53.6.1.1, § 2, titel II
van het VLAREM)
Overwegende dat de aanvraag van de exploitant B140000000 betrekking heeft op een
bemaling van startdatum tot einddatum voor een debiet van inschatting debiet m³/u (fase
1) en van startdatum tot startdatum voor een debiet van inschatting debiet m³/u (fase 2)
aan de straat te postcode gemeente. Bij de beoordeling van deze aanvraag heeft Aquafin
rekening gehouden met de vraag of 1/ het door de exploitant geloosde debiet ook bij
regenweer zal getransporteerd kunnen worden door het collectorstelsel van Aquafin en 2/
de RWZI (rioolwaterzuiveringinstallatie) van Aquafin in staat is om dit bijkomende
verdunningswater binnen de milieuvergunning te kunnen verwerken.
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Wordt tussen de partijen overeengekomen hetgeen volgt:
Art. 1. De exploitant verklaart dat infiltratie of afwatering naar grachten, RWA-leiding of
oppervlaktewater niet mogelijk is door toepassing van best beschikbare technieken.
Art. 2. §1. De exploitant verbindt zich via dit contract tot het betalen van een vergoeding
V. aan Aquafin. Aquafin berekent de vergoeding V in uitvoering van de Wet
Oppervlaktewateren van 26 maart 1971, waarbij V = N x T
met
N = 0,0027 vermenigvuldigd met het totaal geloosde volume;
T = eenheidstarief van toepassing op het betrokken facturatiejaar.
§2. Het bedrag van de vergoeding V zal ten gevolge van specifieke maatregelen op
RWZI naam RWZI worden verhoogd met de specifieke exploitatiekosten S, die na het
stopzetten van de bemaling worden berekend door Aquafin, met een maximum van
inschatting maximale kost specifieke exploitatiekosten euro.
Art. 3. De exploitant werkt met een geijkte debietmeter. Het ijkingsattest van de
debietmeter en de initiële waarde wordt overgemaakt aan Aquafin. Aquafin heeft ten
allen tijde het recht om de waarde van de debietmeter (tussentijds) te controleren.
Art. 4. §1. De exploitant houdt Aquafin op de hoogte van de exacte start- en einddatum
van de bemaling en de tellerstanden van de debietmeter, zodat Aquafin bij facturatie
rekening kan houden met de werkelijk geloosde periode en de juiste debieten. Indien de
noodzakelijke gegevens 48 uur na de start (betreffende het opstarten van de bemaling)
en 48 uur na het einde (betreffende het beëindigen van de bemaling) niet werden
overgemaakt, zal de berekening van het geloosde volume gebeuren op basis van de
geloosde periode en het nominale debiet van de pomp(en). Vrijstelling voor periodes met
een lozingsdebiet kleiner dan 10 m³/u is enkel mogelijk indien de tellerstanden van de
debietmeter maandelijks uiterlijk 48 uur na opname van de tellerstand worden
overgemaakt aan Aquafin.
§2. Bij wijzigingen in de aangevraagde periode of debiet(en) brengt de exploitant Aquafin
onmiddellijk op de hoogte.
Art. 5. De exploitant betaalt de facturen 30 dagen na het einde van de maand waarin de
facturen ontvangen werden. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en tot de volledige
som voldaan is een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest.
Art. 6. Partijen erkennen dat het saneringscontract voldoet aan de bepalingen van het
Bedrijfsafvalwaterbesluit.
Art. 7. Dit contract geldt als schriftelijke toelating zodra een ondertekende versie ervan
werd bezorgd aan Aquafin (Support center bemalingen, bemalingen@aquafin.be). Zo
niet, wordt de aanvraag als onbestaande verondersteld.
Voor de exploitant,

Voor Aquafin,

Naam vertegenwoordiger bedrijf
Functie vertegenwoordiger

F. Delaere
Coördinator
Operationele processen
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H. Bruynooghe
Directeur Operaties

