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DE GEMEENTERAAD: 
 

Goedkeuring wijzi-

ging gemeentelijke 

subsidieregeling voor 

de aanleg van een 

gescheiden afvoersys-

teem van hemelwater 

en huishoudelijk af-

valwater bij bestaan-

de particuliere wo-

ningen. 

 

_____ 

 

Gelet op het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse ge-

west, van het administratief toezicht op de gemeenten; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewa-

teren tegen verontreiniging; 

 

Gelet op het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vast-

stelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaal-

delijk gewijzigd, meer bepaald artikel 1, 10°; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene 

en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaald gewijzigd, meer be-

paald de artikelen 4.2.1.3., § 3 en 5, 4.2.7.2.1., 4.3.3.1., 6.2.1.1., 6.2.1.2. en 

6.2.1.3.; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vast-

stelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater-

putten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater; 

 

Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming 

van milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties door politioneel 

optreden; 

 

Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en 

dat het daarom noodzakelijk is met het oog op het faciliteren van de gemeentelijke 

verordening met betrekking tot de lozing van huishoudelijk afvalwater en met be-

trekking tot huisaansluitingen op de openbare riolen, een subsidie toe te kennen 
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voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater; 

 

Gelet op het feit dat de Infrax aan de hand van de aangestelde afkoppelingsingeni-

eur zal toezien op de uitvoering van de afkoppelingswerkzaamheden; 

 

Gelet op het feit dat Infrax zal instaan voor de administratieve voorbereiding van 

de uitbetaling van de gemeentelijke subsidie; 

 

Gelet op het advies van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur van 23 

februari 2010;  

 

Gelet op de stemming; 

 

Naam en voornaam Voor Tegen Ont-

houding 

Buekers Paul √   

Raemaekers Magda √   

Vanleeuw Mark √   

Pauly Danny √   

Vandersmissen Gert √   

Vandenrijt Noël √   

Machiels Ivan √   

Vanuytrecht Louis   √ 

Gruyters Bart   √ 

Spooren Hugo   √ 

Meys - Hermans √   

Bulens-Lucas   √ 
Vanholst Sara   √ 

Stiers Merja √   

Ector Guido √   

Moyaers Bert √   

Boesmans Jos √   

Laenen Michel   √ 

Grosemans Karolien   √ 

 

Overwegende dat de volstrekte meerderheid van de leden zich derhalve uitspreekt 

voor de goedkeuring van volgend besluit; 

 

BESLUIT met 12 stemmen voor en 7 onthoudingen: 

 

Artikel 1. 

Navolgende wijziging gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een ge-

scheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande 

particuliere woningen, goed te keuren. 

 

Artikel 1. Definities 

1° Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ont-

doen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; 

2° Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van het 
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dooiwater; 

3° Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: 

 a. normale huishoudelijke activiteiten; 

 b. sanitaire installaties; 

 c. keukens ; 

d. het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of 

kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, 

gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospita-

len en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd 

worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; 

e. afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cli-

enteel zelf worden bediend. 

4° Code van goede praktijk: Ministeriële omzendbrieven van 31 juli 1996, 19 de-

cember 1996, 23 maart 1999 en 24 oktober 2002; 

5° Gewestelijke stedenbouwkundige verordening: het besluit van de Vlaamse rege-

ring van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouw-

kundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffer-

voorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 

6° Bestaande particuliere woning: woning waarvoor het ontvangstbewijs van de  

bouwvergunning werd verkregen vóór 1 februari 2005; 

7° Herbouw: elk bouwproject waarbij minder dan 60% van de buitenmuren wordt 

behouden; 

8° Infrax: Infrax CVBA is de werkmaatschappij voor de netbedrijven Inter-aqua, 

Interelectra, Inter-energa, Inter-media, Iveg en Wvem. 

9° WIGW-statuut: afkorting voor Weduwen/Invaliden/Gepensioneerden/Wezen  

 

 

Artikel 2. Subsidie 

§2.1 Infrax verleent in opdracht van het gemeentebestuur een subsidie voor de 

aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-

verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen. 

 

Artikel 3. Toekenningsvoorwaarden voor subsidie 

§3.1 De aanvraag om een subsidie te bekomen moet schriftelijk gebeuren, dient 

ten laatste 10 dagen vóór de aanleg van de installatie ingediend te worden en kan 

slechts éénmaal per woning toegekend worden. 

 

§3.2 De aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet 

verontreinigd hemelwater mag niet verplicht zijn opgelegd door een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening in de bouwvergunning(en) van de betreffende 

woning. 

 

§3.3 De installatie van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en 

niet-verontreinigd hemelwater zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan de 

richtlijnen zoals bepaald in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 

Vlaanderen’, meer bepaald de ‘Code van goede praktijk’. 

 

§3.4 Na aanvraag ontvangt de aanvrager een principiële goedkeuring of gemoti-

veerde afkeuring van Infrax. Na de principiële goedkeuring en na het aanleggen 

van het gescheiden afvoersysteem maakt de aanvrager een kopie van de gemaakte 

kosten over aan Infrax. 
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§3.5 Een subsidie die door Infrax schriftelijk toegewezen is, maar waarvoor nog 

geen factuur voorgelegd werd, blijft, mits voorlegging van de nodige bewijsstuk-

ken, uitbetaalbaar tot 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de toe-

wijzing gebeurd is. Daarna vervalt het recht op uitbetaling van de subsidie. 

 

Artikel 4. Subsidiebedrag 

§4.1. De subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk 

afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater bedraagt maximum 400 euro en be-

staat uit twee delen. 

 

§4.1.1 Er wordt een forfaitair bedrag van 200 euro betaald voor de werken die men 

zelf of laat uitvoeren voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk 

afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater. 

 

§4.1.2  Er wordt een subsidie betaald van maximum 200 euro voor de materiaal-

kost. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen. 

 

$4.2. Bij de aanleg van gescheiden riolering met 100% verplichte afkoppeling 

betaalt de gemeente een aanvullende subsidie. Het bedrag van deze aanvullende 

subsidie wordt als volgt bepaald: 

1° er wordt een tussenkomst betaald die gelimiteerd is tot 50% van het ver-

schil tussen “het factuurbedrag minus de tussenkomst van Infrax” en die, in absolu-

te cijfers, gelimiteerd is tot een maximumbedrag van 400 euro; 

2° bovendien wordt er aan de inwoners die genieten van het WIGW-statuut en 

hiertoe een recent attest (< 3 maanden op het ogenblik van de aanvraag) voorleg-

gen, een forfaitaire tussenkomst van maximaal 200 euro betaald voor zover dit het 

verschil tussen “het factuurbedrag minus de tussenkomst van Infrax en de gemeen-

te (onder 1°)” niet overschrijdt; 

 

Enkel de bewezen kosten via factuur (= factuurbedrag) komen in aanmerking 

 

Artikel 5. Controle 

§5.1 Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie kan Infrax zich er 

van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Blijken deze 

voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de 

aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren 

om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. 

 

§5.2 De aanvrager zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de goed-

keurings- of weigeringsbeslissing. 

 

Artikel 6. Aanvraag tot subsidie 

§6.1 De particuliere aanvraag van de gemeentelijke subsidie gebeurt aan de hand 

van het aanvraagformulier inclusief subsidiereglement, dat als bijlage bij dit regle-

ment is gevoegd. 

 

§6.2 De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt 10 dagen vóór de aan-

leg van de installatie ingediend. 

 

Artikel 7.  
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Het  besluit van 12/04/2010 houdende de gemeentelijke subsidieregeling voor de 

aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afval-

water bij bestaande particuliere woningen, wordt opgeheven. 

 

Artikel 8. Aanvangsdatum subsidiereglement 

Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2009. 

 

Artikel 2. 

Een afschrift van dit subsidiereglement zal verstuurd worden aan: 

- binnen achtenveertig uur na aanneming aan de bestendige deputatie van de 

provincieraad, 

- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, 

- Infrax. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Burgemeester-Voorzitter,  

W.g. Creten N.                            W.g. Buekers P. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 11 mei 2010. 

In opdracht: 

De Secretaris,      De Burgemeester, 
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