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de overdracht van de volle eigendom van de rioleringsinfrastructuur 
(incl. de accessoire rechten) en de regeling van de wederzijdse 
rechten en verplichtingen in verband met de uitbreiding van de 

opdracht gegeven aan Pidpa in het kader van de implementatie van 
Project Hidrorio 
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Artikel 5.3 betalingsmodaliteiten wordt met ingang vanaf boekjaar 2015 als volgt gewijzigd:  

 

5.3 Voor een derde gedeelte van de Prijs, waarvan het bedrag wordt vastgesteld 

overeenkomstig dit artikel 5.3, wordt door de Gemeente aan Pidpa een uitstel van 

betaling verleend (zulk gedeelte van de Prijs in deze overeenkomst aangeduid als de 

“Uitgestelde Tranche”): 

 

(i) Het bedrag van de Uitgestelde Tranche wordt ter gelegenheid van de 

Overdracht vastgesteld als een bedrag gelijk aan de Prijs verminderd met: 

 

- het overeenkomstig artikel 5.1. vastgestelde bedrag van de 

Aandelentranche1; en  

- het overeenkomstig artikel 5.2. vastgestelde bedrag van de Cashtranche;  

- de bijdrage in de reserveopbouw (2). 

 

(ii) Ten belope van het van tijd tot tijd vastgestelde bedrag van de Uitgestelde 

Tranche verwerft de Gemeente een achtergestelde schuldvordering op Pidpa, 

die onderworpen is aan de navolgende voorwaarden en modaliteiten (in deze 

overeenkomst aangeduid als de “Achtergestelde Schuldvordering”): 

- De Achtergestelde Schuldvordering is slechts betaalbaar na de ontbinding 

van Pidpa (c.q. haar compartiment “afvalwater en hemelwater”) in het kader 

van de vereffening van Pidpa (c.q. het bedoelde compartiment).  

Evenwel zal Pidpa het bedrag van deze Achtergestelde Schuldvordering 

aflossen: 

 

(a) via een jaarlijkse terugbetaling aan de gemeente van 1/Xste van het 

initiële bedrag van de Achtergestelde Schuldvordering.  

Ingeval het resultaat van het betrokken kalenderjaar onvoldoende 

positief saldo vertoont en/of de kaspositie van het compartiment 

“afvalwater en hemelwater” en/of de investerings-vooruitzichten van 
                                                 

1 Doordat de aandelentranche veranderlijk is, is er een correlerende compenserende verandering wat betreft het 

bedrag van de Uitgestelde Tranche. Die wordt één keer per jaar toegepast op basis van de aandelensituatie op het 

einde van het kalenderjaar. 
2 RvB 15/10/2007 (te allen tijde door de bestuurders wijzigbare beslissing): “Vanaf 2008 

(gemeenteraadsbeslissing na 31/12/2007) wordt van de toegekende vergoeding (als achtergestelde lening) bij 

inbreng van hun riolering een deel prioritair aangewend voor de opvoering van de bestaande reserve en dit pro 

rata van hun aantal aandelen. Per aandeel wordt aldus een reservebijdrage aangerekend gelijk aan de 

“vermogenswaarde per aandeel” op datum van toetreding." 

De “vermogenswaarde per aandeel” wordt bepaald als het resultaat van de deling van het totaalbedrag van de 

HidroRio-reserves op het einde van een boekjaar (wettelijke + onbeschikbare + beschikbare) door het aantal 

toegewezen aandelen op die datum.” 



dat compartiment onvoldoende positief worden ingeschat voor een 

gehele of gedeeltelijke betaling van de kapitaalaflossing, dan kan de 

Raad van Bestuur op advies van het adviescomité B beslissen de 

jaarlijks over te maken aflossing geheel of gedeeltelijk op te schorten 

voor ten minste één jaar. De niet uitbetaalde schijf wordt overgemaakt 

samen met een volgende jaarlijkse aflossing zodra er voldoende 

financiële ruimte is.  

 

(b) door de ter beschikking stelling van een bedrag gelijk aan het jaarlijkse 

bedrag vermeld in (a) aan een Investeringsfonds dat door de 

gemeente kan worden aangewend voor de financiering van 

investeringsprojecten binnen de werking van HidroRio. Het totale 

bedrag dat per legislatuur door de gemeente kan worden opgenomen 

zal vanaf het begin van elke legislatuur3 ter beschikking gesteld 

worden. Ingeval het resultaat van het kalenderjaar voorafgaand aan 

een nieuwe legislatuur, onvoldoende positief saldo vertoont en/of de 

kaspositie van het compartiment “afvalwater en hemelwater” en/of de 

investerings-vooruitzichten van dat compartiment onvoldoende 

positief worden ingeschat voor een gehele of gedeeltelijke uitbetaling 

aan het Investeringsfonds, dan kan de Raad van Bestuur, na advies van 

het adviescomité B, beslissen de over te maken bedragen geheel of 

gedeeltelijk te beperken tijdens de duur van eerstvolgende legislatuur.                               

Het bedrag dat via het Investeringsfonds ter beschikking gesteld werd, 

kan door de gemeente worden aangesproken tot in het kalenderjaar 

dat het bedrag van de Achtergestelde Schuldvordering door Pidpa 

volledig werd afgelost. Het in het Investeringsfonds na die datum 

eventueel nog openstaande saldo zal dan in eenmaal worden 

uitgekeerd aan de gemeente.  

 

- De Achtergestelde Schuldvordering zal worden achtergesteld op en ten 

gunste van alle overige schuldvorderingen die van tijd tot tijd bestaan ten 

laste van Pidpa, met uitzondering van de eventuele schuldvorderingen van de 

aandeelhouders van Pidpa tot uitbetaling van het hen in het kader van de 

vereffening toekomende vereffeningssaldo. 

                                                 

3 Met betrekking tot legislatuur 2013-2018 zal vier keer het jaarlijkse bedrag ter beschikking gesteld worden aan 

de gemeente, na enerzijds de goedkeuringsbeslissing dd. 27.04.2015 van de raad van bestuur i.f.v. de oprichting 

van het investeringsfonds en de vastlegging van de modaliteiten en na anderzijds de goedkeuringsbeslissing 

terzake door de gemeenteraad. 



 

- Op het bedrag van het (rekening houdend met voormelde kapitaalaflossingen 

en de ter beschikking stellingen aan het Investeringsfonds) uitstaande 

gedeelte van de Achtergestelde Schuldvordering zal per kalenderjaar een 

rente verschuldigd zijn waarvan het percentage telkens door de Raad van 

Bestuur op advies van het adviescomité B bij de goedkeuring van de 

begroting wordt vastgesteld voor het betreffende kalenderjaar (4). De 

effectieve rente wordt afhankelijk gesteld van het resultaat van het boekjaar 

alsook van de kaspositie van het compartiment 'afvalwater en hemelwater' 

en van de investeringsvooruitzichten van dat compartiment en wordt 

berekend op basis van een jaar met 365 dagen en is betaalbaar in de loop van  

het kalenderjaar volgend op het desbetreffende kalenderjaar, na 

goedkeuring van de jaarrekening.  

 

 

 

 

 
 

                                                 
4 RvB 15/10/2007 en RvB 20/10/2008 (te allen tijde door de bestuurders wijzigbare beslissing): Bij toetreding 

wordt dat percentage gedurende een periode van 5 jaar verminderd met 0,5%. Deze rente kan in geen geval 

negatief zijn.  


