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Motie inzake waterfacturen 
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De gemeenteraad van Ukkel, 
 
Gelet op de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid van 20 oktober 2006; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 houdende het deel van 
de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 tot wijziging van het besluit 
van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water 
voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden; 
Gelet op het besluit "coördinatie waterbeleid" van 24 april 2014; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling 
van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
of door de openbare vastgoedmaatschappijen; 
Aangezien water een essentiële en levensnoodzakelijke bron is en erkend is als een fundamenteel recht door 
de algemene vergadering van de Verenigde Naties; 
Overwegende dat talrijke Brusselse gezinnen problemen ondervinden om hun waterfactuur te betalen; 
Gelet op de verhoging met 96% in 8 jaar van het aantal afbetalingsplannen, geraamd op 26.162 in 2015 t.o.v. 
13.378 in 2007; 
Overwegende dat Hydrobru in 2015 verplicht was 4.206 mededelingen tot onderbreking van de levering te 
versturen naar burgemeesters en OCMW-voorzitters van de gemeentes waar gebruikers gehuisvest zijn die 
geen gevolg hebben gegeven aan de herinneringen die hen werden verstuurd, ofwel een verhoging van 78% 
t.o.v. 2013; 
Overwegende dat Hydrobru, ingevolge deze mededelingen en op basis van een vonnis van een vrederechter 
of van een rechtbank van eerste aanleg, is overgegaan tot 1.323 effectieve onderbrekingen in de 
waterlevering, waarvan 591 gezinnen; 
Overwegende dat het aantal dossiers inzake oninvorderbare schuldvorderingen in 2015 is gestegen tot 1.401 
gevallen voor een bedrag van € 656.343; dat dit bedrag van de oninvorderbare schuldvorderingen een 
verhoging is met 205% t.o.v. 2006 en een totaal van € 3.374.489 oninvorderbaarheden van de laatste 10 jaar; 
dat het gemiddelde bedrag van de oninvorderbare schuldvordering verdrievoudigd is in 10 jaar, van € 150 in 
2006 naar € 468 in 2015; 
Gelet op de voordelen van een maandelijks afbetalingsplan, zowel voor Vivaqua-Hydrobru, die minder 
oninvorderbaarheden zal hebben, als voor de verbruikers die hun facturen zullen kunnen betalen, minder 
herinneringskosten zullen krijgen en bewust zullen worden van hun verbruik; 
Overwegende dat het van belang is het werk van de OCMW 's te ondersteunen en te versterken die zorgen 
voor financiële begeleiding met afbetalingsplannen voor de minstbedeelden, 
Vraagt aan de Brusselse regering, in overleg met Hydrobru-Vivaqua: 
- een systeem van maandelijkse afbetalingen van waterfacturen in te voeren, zonder bijkomende kosten voor 
de gezinnen; 
- afbetalingsplannen van 3 tot 12 maanden te voorzien, indien de onbetaalde facturen een te hoog bedrag 
vertegenwoordigen. 


