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Pidpa riolering
4 formules voor het beheer van uw afval- en hemelwater

Aan u de keuze!



Pidpa
water in beweging

De Europese Kaderrichtlijn “Water” en het Vlaams decreet “Integraal Waterbeleid” leggen strenge voorwaarden op aan de 
afvoer en behandeling van het afval- en hemelwater. Voor vele steden en gemeenten een belangrijke uitdaging. 
Gelukkig kunt u hiervoor op ons rekenen.

Waarom kiezen voor Pidpa?

• Onze ervaring en kennis op het vlak van drinkwater ook voor uw rioleringsbeheer!

• Welke formule u ook kiest: u heeft steeds inspraak!

• Eén contactpunt “water” voor uw inwoners!

• De synergie tussen drink- en afvalwater!
• medewerkers vlot inzetbaar over het volledige werkingsgebied
• 24u/24u-dienstverlening bij noodgevallen
• centraal klantenbeheersysteem
• één keuring binneninstallatie drinkwater en 

privéwaterafvoer

• BTW-voordeel voor uw inwoners!



HidroRio
samen sterk in rioleringsbeheer en IBA’s

Met deze formule nemen wij het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk rioleringsnet over. 
Pidpa draagt de verantwoordelijkheid, maar natuurlijk steeds in overleg met u.

Onze service

Wij brengen uw rioleringsstelsel in kaart. Pidpa investeert 
en zorgt voor de aanleg en het onderhoud van riolering en  
huisaansluitingen, inclusief keuring, interventies en  
permanentie. Daarnaast beheren wij het grachtenstelsel. Wij  
reinigen de straatkolken, onderhouden en exploiteren de 
pompstations en de kleinschalige waterzuiveringsinstallaties 
(KWZI’s).
Het databeheer van de riolering gebeurt via gespecialiseerde  
software. Tot slot zorgen wij voor de aankoop, plaatsing en 
onderhoud van Individuele Behandelingsinstallaties voor  
Afvalwater (IBA’s) in de rode clusters.

Pidpa biedt al haar rioleringsgemeenten een uitgebreide  
ondersteuning op het vlak van volgende GIS-activiteiten:  
GIPOD, Klip/Klim, GRB-conforme As-built-dossiers en AWIS. 
Ook andere gemeenten kunnen van deze dienstverlening van 
Pidpa gebruik maken.

Uw voordelen

Via de formule HidroRio draagt u de eigendom over 
van het gemeentelijk rioleringsnet. In ruil krijgt de  
gemeente een cash vergoeding, B-aandelen en een  
achtergestelde lening die jaarlijks een kapitaalsaflossing 
oplevert. Daarnaast voorzien wij een investeringsfonds: 
een speciaal opgerichte rekening, waarop een bedrag per  
gemeente ter beschikking gesteld wordt, voor tussenkomst in 
rioleringsprojecten.

De boekhouding voor de activiteiten ‘drinkwater’ en  
‘afvalwater’ blijft gescheiden. Resultaten uit de rioleringsacti-
viteiten komen ten goede aan de B-aandeelhouders.

Een gemeente heeft de mogelijkheid om projecten vervroegd  
(zonder subsidie) te laten uitvoeren. In dat geval betaalt  
HidroRio alle niet-subsidieerbare kosten (o.a. herstel  
wegenis boven de sleuf, studiekosten). De gemeente  
compenseert enkel de gemiste subsidie.

Voor inwoners van de aangesloten gemeenten zijn de tarieven  
voor drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke  
saneringsbijdrage gelijk. 

Inspraak

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke 
saneringsplicht. U heeft medebeslissingsrecht, bijvoorbeeld 
rond de planning van investeringen. Bovendien heeft elke 
gemeente een afgevaardigde in het adviescomité B dat zich 
uitspreekt over belangrijke beleidslijnen, inclusief het aan te 
rekenen tarief.



HidroSan
rioleringsbeheer op maat van uw gemeente

Met HidroSan biedt Pidpa een oplossing à la carte. 
De bestaande riolering blijft uw eigendom, u bepaalt de opdrachten, wij voeren uit.

Onze service

Pidpa staat in voor de investeringen in het rioleringsnet en  
onderhoudt zowel het net als de huisaansluitingen, inclusief 
interventies en permanentie. U vult dit basispakket aan met 
een of meerdere opties:

• het uitvoeren van nieuwe huisaansluitingen inclusief de 
verplichte keuring van de privéwaterafvoer

• het reinigen van straatkolken

• het beheren van gemeentelijke grachten die deel 
uitmaken van het afvoerstelsel voor hemelwater

• het aanleggen, exploiteren en onderhouden van 
pompstations en bufferbekkens

• het aanleggen, exploiteren en onderhouden van 
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s)

• het aankopen, plaatsen, controleren en onderhouden 
van IBA’s

• het uitbouwen van een volledige riooldatabank en  
ondersteuning GIPOD, Klip/Klim en AWIS.

Uw voordelen

Deze formule houdt enkel de overdracht van het beheer met 
gebruiksrecht in, dus geen eigendomsoverdracht van de  
bestaande infrastructuur. Elke gemeente die toetreedt krijgt  
een individuele rekening. U bepaalt, samen met Pidpa, het  
tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op basis van 
een realistische inschatting van de investeringen, kosten en 
opbrengsten. De jaarlijkse afrekening gebeurt op basis van 
de reëel uitgevoerde prestaties. De gemeente ontvangt elk 
kwartaal een cashflow-overzicht.

De eindbeslissing ligt bij u

Deze formule biedt een uiterst flexibele samenwerking. 
Jaarplannen kunnen tussentijds aangepast worden afhankelijk 
van gewijzigde prioriteiten of budgetten. Ook overstappen 
naar HidroRio of HidroGem blijft mogelijk.
Pidpa brengt haar expertise in en biedt schaal- en synergie-
voordelen.

 



HidroGem
rioleringsbeheer met inbreng op maat van uw gemeente

Pidpa biedt u een mengvorm van de twee vorige formules: wij nemen uw rioleringen over tegen een correcte vergoeding maar 
u beslist welke opdrachten wij uitvoeren en wanneer. De afrekening gebeurt individueel.

Onze service

Net als bij HidroSan staat Pidpa in voor de investeringen 
in het rioleringsnet en onderhoudt zowel het net als de  
huisaansluitingen, inclusief interventies en permanentie. 
De gemeente vult dit basispakket aan met een of meerdere  
opties:

• het uitvoeren van nieuwe huisaansluitingen inclusief de 
verplichte keuring van de privéwaterafvoer

• het reinigen van straatkolken

• het beheren van gemeentelijke grachten die deel 
uitmaken van het afvoerstelsel voor hemelwater

• het aanleggen, exploiteren en onderhouden van 
pompstations en bufferbekkens

• het aanleggen, exploiteren en onderhouden van 
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s)

• het aankopen, plaatsen, controleren en onderhouden 
van IBA’s

• het uitbouwen van een volledige riooldatabank en 
       ondersteuning GIPOD, Klip/Klim en AWIS.

Uw voordelen

De opdracht omvat de eigendomsoverdracht van het  
gemeentelijk rioleringsnet. In ruil ontvangt de gemeente een 
cash vergoeding, D-aandelen en een achtergestelde lening die  
jaarlijks recht geeft op een kapitaalsaflossing. Elke  
gemeente die toetreedt krijgt een individuele rekening. 
De gemeente bepaalt, samen met Pidpa, het tarief van de  
gemeentelijke saneringsbijdrage. Ze doet dit op basis van 
een realistische inschatting van de investeringen, kosten en  
opbrengsten. Per gemeente wordt een cashflow-overzicht en 
een resultatenrekening opgemaakt.

De eindbeslissing ligt bij u

De gemeente bepaalt de richting en Pidpa zorgt voor het  
gewenste resultaat. Een flexibele samenwerking is belangrijk. 
Jaarplannen kunnen tussentijds aangepast worden afhankelijk 
van gewijzigde prioriteiten of budgetten. Ook overstappen 
naar HidroRio blijft mogelijk.

 



HidrIBA
beheer van IBA’s

Een goed beheer van IBA’s vraagt expertise. Die vindt u zeker bij Pidpa.

Onze service

U collectiviseert het beheer van IBA’s (Individuele Behande-
lingsinstallaties voor Afvalwater) en draagt deze opdracht aan 
ons over.

Onze aanpak is gelijk aan het IBA-beheer dat we aanbieden als 
een optie binnen de bestaande rioleringsformules: contacten 
met de rechthebbenden, de aankoop, plaatsing, onderhoud 
en controle van de IBA’s, de aanvraag van subsidies, enz.  
Naast de kleine IBA’s die het water zuiveren van één gezin, 
leggen we ook grotere IBA’s of KWZI’s aan.

De inwoners betalen een BIS (Bijdrage Individuele Sanering - 
zie verder) en een aansluitrecht. 
De gemeente bepaalt hiervan de tarieven en zal indien nodig  
financieel tussenkomen. Een individuele rekening wordt  
geopend voor elke gemeente.

Wat is BIS?

Wie niet kan aangesloten worden op een openbaar  
rioleringsnet, moet zijn afvalwater zelf zuiveren. De gemeente 
kan kiezen om het beheer van de individuele behandeling van  
afvalwater te collectiviseren. De klant betaalt een integrale  
waterprijs met 2 i.p.v. 3 componenten. Naast de waterprijs 
betaalt hij immers geen ‘gemeentelijke saneringsbijdrage’ 
en ‘bovengemeentelijke saneringsbijdrage’, wel een Bijdrage  
Individuele Sanering, kortweg BIS genaamd.

Uw voordelen

Dit aanbod staat los van de rest van uw rioleringsbeheer. U 
kan kiezen om enkel het IBA-beheer over te dragen. Zo blijft u 
actief  op het bekende terrein (rioleringsbeheer) en besteedt 
u enkel de bijkomende opdracht uit. 

Uw gemeente geniet mee van de schaalvoordelen van Pidpa 
bij de aanleg van IBA’s.

 



HidroRio HidroSan HidroGem HidrIBA

Vier formules

De keuze is aan u!

samenwerkingsvorm

aard samenwerking solidair individueel individueel individueel

opdracht volledig rioolbeheer 
incl. IBA’s basis + opties basis + opties IBA’s

besluitvorming

investering/exploitatie in overleg gemeente gemeente gemeente

tarief adviescomité B gemeente gemeente gemeente

inbreng

inbreng riolering ja neen ja nvt

gebruiksrecht nvt ja nvt nvt

bijdrage in reserves ja nvt nvt nvt

vergoeding

aandelen aandelen B 1 aandeel C aandelen D 1 aandeel E

cash-vergoeding 25% boekwaarde 
2004 nvt keuze tot max. 25% 

inbrengwaarde nvt

achtergestelde lening kapitaalsaflossing
investeringsfonds nvt kapitaalsaflossing nvt

financieel

jaarafsluiting solidaire 
resultatenrekening cash in = cash out resultatenrekening 

per gemeente cash in = cash out

financiering investering/ 
                   exploitatie solidair individueel individueel individueel

eigendom

eigendom nieuwe aanleg Pidpa Pidpa 
(overdracht mogelijk)

Pidpa Pidpa 
(overdracht mogelijk)



Drinkwater en afvalwater in één hand
duidelijkheid voor u en uw inwoners

Eén contactpunt voor alle vragen omtrent water:

T 0800 90 300
www.pidpa.be

klant@pidpa.be

Interesse in onze rioleringsprojecten? 

Contacteer ons:

Technisch - Guido Slaets
guido.slaets@pidpa.be

T 03 216 89 88

Financieel - Katleen Reyniers
katleen.reyniers@pidpa.be

T 03 216 88 34

Juridisch - Kirsten Caers
kirsten.caers@pidpa.be

T 03 216 89 10

VU: Ronny Sabo,Vierselsebaan 5, 2280 Grobbendonk


