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het individueel te optimaliseren buitengebied: collectieve 
plaatsing en onderhoud via RioPAct: reglement: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Volgens het zoneringsplan wordt het afvalwater van woningen in het individueel te 
optimaliseren buitengebied (rode clusters) gesaneerd door een individuele 
behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). In deze zone wordt geen riolering voorzien.
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Als het stadsbestuur kiest voor een collectieve aanpak van het individueel te optimaliseren 
buitengebied, komt de plaatsing van IBA’s in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams 
gewest. De meeste gemeenten in Vlaanderen, en quasi alle buurgemeenten, hebben reeds een 
collectieve aanpak voor IBA’s geïmplementeerd, in samenwerking met RioPAct, een 
samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep.
Voorgesteld wordt de IBA’s collectief te installeren, te monitoren en te onderhouden via 
RioPAct.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de collectieve plaatsing en het 
reglement goed te keuren voor de plaatsing en onderhoud van individuele 
behandelingsinstallaties van huishoudelijk afvalwater.

Juridische grond
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater.
Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 en het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid 
van 19 juli 2013.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische 
indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van 
Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 
21 maart 2014.
Besluit Milieukwaliteitsnormen van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, gewijzigd door het 
besluit van 16 oktober 2015.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de vaststelling van de 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het 
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en 
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2009 houdende overeenkomst Rio-Pact gesloten met 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nu De Watergroep) voor het up-to-datehouden 
van de rioleringsdatabank, het beheer van de pompstations en het beheer van de hydraulische 
structuren.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2019 houdende 
goedkeuring van het Rio-Pacttakenpakket voor 2019.

Argumentatie
Eigenaars van een woning in het individueel te optimaliseren buitengebied zullen, gefaseerd, 
vanaf september 2019 aangeschreven worden via een gezamelijke brief met folder van de stad 
en RioPact. Iedere eigenaar kan tot maximum twee uitnodigingen ontvangen om in te gaan op 
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het voorstel binnen de wettelijk gestelde termijn. Na twee weigeringen wordt hem het recht op 
subsidie en ondersteuning ontnomen. Indien hij niet voldoet aan de wettelijke voorschriften 
voor afvalwaterzuivering, zal een jaarlijkste belasting van 1.500 EUR geïnd worden. Deze 
sanctie zal later in een stedelijk reglement vastgelegd worden.  

Uitvoering door RioPAct bij collectieve aanleg IBA's
1) Opmaak planning in overleg met de stad
2) Gefaseerde, gezamelijke communicatie per brief en individuele plaatsbezoeken (informeren 
en afspraken vastleggen in overeenkomst)
3) Opmaak afkoppelingsplan en uitvoeren afkoppelingswerken 
4) Plaatsen en in dienst stellen IBA
5) Jaarlijkse monitoring via onder andere staalname en onderhoud van IBA

Aantal IBA’s in SInt-Niklaas
In het zoneringsplan op ons grondgebied zijn:
- acht prioritaire IBA’s (prioriteit 2), in of in de nabijheid van natuurgebied, met verplichte 
aanleg tegen eind 2021;
- 335 niet-prioritaire IBA’s, met verplichte aanleg tegen eind 2027. Van deze 335 IBA’s zijn er 
135 toegewezen aan weekend/vakantieverblijven.
De 135 vakantieverblijven worden achteraan in de planning opgenomen, gezien de wijze van 
afvalwaterzuivering en de ruimtelijke/stedenbouwkundige context nog kan wijzigen. 

Financieel
Als bijlage wordt een overzicht van hierna volgende voorstellen door de dienst gekoppeld aan 
het jaarlijks te voorziene budget en de planning voor de collectieve plaatsing van 343 IBA's. 
Deze planning is vrij strikt te volgen. RioPAct kan maximaal ca. vijftig IBA's per jaar realiseren 
en de wettelijke verplichte aanleg is uit te voeren tegen eind 2027.
In het budgettaire voorstel vallen de subsidie van de VMM en de terugvordering door de stad 
onder inkomsten. De nettokost van de stad, de kost van de burger en de subsidie van de VMM 
vallen onder uitgaven.

Vlaamse subsidies
Het stadsbestuur maakt momenteel aanspraak op een Vlaamse subsidie van 1.750 EUR per 
geplaatste IBA. Dit bedrag wordt verhoogd tot 3.500 EUR voor IBA’s met prioriteit 2 zoals 
opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). 

Ondergrondse of bovengrondse IBA
Er zijn twee types van IBA's die RioPAct via het raamcontract aanbiedt:
- een compact (4 m³) ondergronds type met actieve beluchting (elektriciteit te leveren door 
burger): investeringskost van 7.000 EUR;
- een natuurlijk, bovengronds type (rietveld): investeringskost van 10.000 EUR.
Er wordt een eenmalige bijdrage van de burger gevraagd van 2.000 EUR voor een ondergronds 
type.  Dit is zowat de gemiddelde bijdrage voor de burger in Vlaanderen. Voor een bovengronds 
type wordt een bijdrage aan de burger gevraagd van 5.000 EUR .
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Studiekosten RioPAct
De studie- en begeleidingskost van RioPAct bedraagt 1.370 EUR per dossier. Er wordt 
voorgesteld om de studiekosten van RioPAct (= overleg met stad, individuele plaatsbezoeken...) 
voor rekening van de stad te nemen.

Afkoppelingswerken
Voor de afkoppelingswerken (gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater) en de keuring 
hiervan wordt dezelfde werkwijze toegepast als voor woningen die op de openbare riolering 
aangesloten worden: 
- Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, 
afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen van 19 december 2014: 
subsidiebedrag van maximum 1.500 EUR/woning.  
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 juni 2014: de 
kosten van de private keuring van de afkoppeling van hemelwater en afvalwater (120 EUR) zijn 
ten laste van de stad.

Onderhoudskosten
De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 253 EUR. Naar analogie met de riolering en om een 
goede werking van de IBA te verzekeren, wordt voorgesteld dat de onderhoudskost door de stad 
wordt gedragen. De kost hiervan is opgenomen in het financieel overzicht in bijlage.

Reglement
Het reglement voor de plaatsing en het onderhoud van individuele behandelingsinstallaties van 
huishoudelijk afvalwater (IBA's) bepaalt welke taken worden uitgevoerd door de stad, RioPAct 
en de eigenaar en wie welke kosten draagt, onder welke voorwaarden. 
Op basis van dit reglement wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de stad en de 
eigenaar/huurder tijdens het plaatsbezoek van een medewerker van RioPAct.
Het gemeentelijk reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van individuele 
voorbehandelingsinstallatiess, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 november 
2001, wordt hierbij opgeheven. 

Visum
Visum verleend: Voor wat betreft 2019: In de budgetwijziging van juni werd een uitgavekrediet 
van 95.920 EUR ingeschreven op actienummer 2019142880 (Rio-Act (investeringen) uitvoeren) 
(ramingnummer 2019143487).  Er werd aan de inkomstenzijde (actienummer 2019142880 - 
ramingnummer 2019000193) 60.000 EUR ingeschreven.

De overige uitgaven en inkomsten zullen in het MJP 2020-2025 moeten worden voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a, PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)
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Artikel 1
de IBA's in het individueel te optimaliseren buitengebied collectief te laten plaatsen door 
RioPAct. In 2019 wordt gestart met de acht prioritaire IBA's. Daarna wordt de planning voor de 
335 niet-prioritaire IBA's verder uitgerold over het hele grondgebied. Het nodige budget wordt 
hiervoor voorzien.

Artikel 2
het gemeentelijk reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van individuele 
voorbehandelingsinstallaties, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 november 
2001, op te heffen.

Artikel 3
het reglement inzake de collectieve aanleg van IBA's goed te keuren, mits een toevoeging bij 
artikel 6, §2: uitgesloten van de subsidie is de woning waarvoor de installatie van een IBA 
opgelegd werd als voorwaarde in een bouw- of omgevingsvergunning afgeleverd voor 1 
september 2019.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
overzicht kosten en budget
Zoneringskaart
reglement collectieve ibas
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Reglement voor de plaatsing en het onderhoud van individuele 
behandelingsinstallaties van huishoudelijk afvalwater (IBA’s)   

 
Artikel 1. Doel 
 
Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 18 december 2015 houdende de vaststelling van 
de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelen-
programma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen, B.S. d.d. 02.03.2016; 
 
Overwegende  dat de  woning zich bevindt in ‘het individueel te optimaliseren buitengebied’, met name, het 
deel van het buitengebied waar gekozen is voor individuele afvalwaterzuivering; 
 
Overwegende dat Titel II van VLAREM, besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne bepaalt: 
Artikel 2.3.6.4: Bij aanleg en heraanleg van een openbare riolering moet een gescheiden stelsel worden 
aangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. 
Artikel 6.2.2.1.2.6§3: Een volledige scheiding tussen het huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig 
van dakoppervlakken en grondoppervlakken is verplicht op het ogenblik dat er een gescheiden riolering 
wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. 
 
Artikel 2. Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 

• Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, 
met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater. 

• Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

• Huishoudelijk afvalwater:  afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: 
- normale huishoudelijke activiteiten; 
- sanitaire installaties; 
- keukens; 
- 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, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken 
opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; 

- afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden 
bediend. 

• Regenwaterafvoer (RWA): het stelsel van riolering dat uitsluitend bestemd is voor opvang en transport 
van regenwater. 

• Bestaande woning: woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd en waarbij het 
gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater niet is opgelegd. 

• RioPAct: door het stadsbestuur aangesteld voor de studie en begeleiding bij de plaatsing van de IBA’s. 
Informeert de bewoners, maakt het plan, de kostenraming, volgt de uitvoering op en zorgt voor de 
nazorg. 

• Aanvrager: eigenaar of gemeenschap van eigenaars van de woning of het appartementsgebouw. 

• Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de 
behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende 
stoffen. 

• IBA: individuele behandelingsinstallatie van afvalwater: een installatie die afvalwater behandelt tot de 
vooropgestelde normen. 

• Standaard IBA: compacte ondergrondse IBA met volume 4 m³, met beluchting. 

• Natuurlijke bovengrondse IBA: de installatie bestaat uit volgende onderdelen: voorbezinker (3.000 liter), 
pompput, biobed (bruinkoolvezel) en staalnameput. 
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• Particuliere woning: gebouw dat niet voorkomt op de lijst van de algemene gemeentelijke 
bedrijfsbelasting en bewoond is volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het jaar waarin de 
werken starten. 

 
Artikel 3. Rechten en verplichtingen van de eigenaar en/of huurder 
 
§ 1. De eigenaar geeft toelating aan de afkoppelingsdeskundige van RioPAct/Aquafin om de woning te 
betreden en een inventarisatie van de ‘bestaande toestand’ inzake afval- en regenwaterafvoer op te maken. 
De eigenaar maakt hiervoor de nodige afspraken met een eventuele huurder van de woning. 
 
§ 2. De eigenaar en de afkoppelingsdeskundige maken samen een plan van de nieuwe toestand die een 
gescheiden afvoer van afval- en regenwater mogelijk maakt en de locatie van de IBA aangeeft (verder 
‘ontworpen toestand’). 
 
§ 3. De eigenaar verklaart zich akkoord met de ‘ontworpen toestand’ en tekent daartoe een overeenkomst 
met het stadsbestuur. Een beschrijvende nota en plan worden toegevoegd aan de overeenkomst.   Deze 
bijlagen omvatten minstens een omschrijving van de verharding/plantvakken die opgebroken en hersteld 
moeten worden en van de uit te voeren werken.  
 
De overeenkomst wordt nietig verklaard indien de offerte niet wordt ondertekend. 
 
§4. Relevante afwijkingen van de ‘bestaande toestand’, die tijdens de werken aan het licht komen, kunnen 
aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden van de offerte. 
 
De afkoppelingswerken worden uitgevoerd door een aannemer, aangesteld door RioPAct. De eigenaar ziet 
af van enige vergoeding wegens genotsderving ten aanzien van het stadsbestuur, RioPAct of de door haar 
aangestelde aannemer. Hij maakt hierover de nodige afspraken met een eventuele huurder of andere 
gebruikers van het perceel. De eigenaar geeft toestemming de noodzakelijke werken cf. de ‘ontworpen 
toestand’ te realiseren.  
 
De eigenaar, eventuele huurder en/of houder van een zakelijk of persoonlijk recht, verklaren af te zien van 
enige vergoeding wegens genotsderving ten aanzien van elkaar, het stadsbestuur, RioPAct of de door haar 
aangesteld aannemer.  
 
§ 5. Na de afkoppelingswerken wordt het eigendomsrecht van de IBA, bijhorende leidingen en 
infrastructuur, stilzwijgend overgedragen aan de eigenaar van de woning. Het stadsbestuur laat de IBA 
controleren en onderhouden door RioPAct. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om controles uit 
te voeren op de goede werking van de IBA en de kwaliteit van het effluent. De eigenaar geeft toelating om 
de IBA te laten controleren en om, indien nodig, onderhoudswerken te laten uitvoeren aan de IBA door de 
daartoe door de stad aangestelde mensen.  
 
§ 6. De eigenaar verklaart zich akkoord tot het betalen van een eenmalige vergoeding zoals vastgelegd in 
Artikel 6 §1.  
 
§ 7. Een permanente stroomtoevoer is noodzakelijk voor de werking van een ondergrondse installatie. 
De eigenaar en/of huurder dient te allen tijde een permanente stroomtoevoer te voorzien.  
De eigenaar dient een aansluitpunt voor de elektriciteit voor de IBA te voorzien buiten de woning en binnen 
een afstand van 15 meter van de IBA. Optimaal is een afzonderlijk aansluitpunt op een aparte kring. Indien 
dit niet ter beschikking is, kan een aftakpunt gebruikt worden. Een storing in de werking van de IBA kan 
invloed hebben op andere toestellen aangesloten op deze groep. De eigenaar moet hiermee rekening 
houden, gezien zowel het stadsbestuur als RioPAct/Aquafin hier niet voor aansprakelijk kan worden gesteld. 
De (energie)kost is ten laste van de eigenaar en/of huurder. 
 
Indien de eigenaar een vermoeden heeft dat de IBA fouten of defecten vertoont, dan moeten deze 
onmiddellijk gemeld worden aan RioPAct via de contactgegevens vermeld op de sturingskast. 
 
§ 8. De eigenaar engageert zich om de noodzakelijke werken voor de stroomvoorziening te realiseren binnen 
de afgesproken termijn. Dit is de periode tussen het plaatsen van de IBA en de indienststelling. Deze 
bedraagt ongeveer een maand. 
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§ 9. De eigenaar en/of huurder verbindt zich er toe zich te onthouden van elke handeling die de IBA of haar 
exploitatie zou kunnen schaden. De eigenaar en/of huurder verleent aan medewerkers van het stadsbestuur, 
RioPAct/Aquafin of door hen aangestelde partijen, ten allen tijde een toe- en doorgangsrecht met alle nuttige 
materialen en werktuigen die nodig zijn om het toezicht, onderhoud en herstel van de installatie uit te voeren. 
 
Controle of onderhoud zal, behoudens hoogdringendheid, aan de eigenaar en/of huurder minstens 5 
werkdagen op voorhand medegedeeld worden. 
 
Binnen een zone van 2,5 meter rond de IBA, incl. al zijn onderdelen, mag behoudens voorafgaandelijke 
instemming van het stadsbestuur niet overgegaan worden tot: 
- het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan het stadsbestuur voorgelegd te 

worden opdat de veiligheidsafstanden, overeenkomstig de vereisten, zouden bepaald kunnen worden; 
- het wijzigen van het maaiveldniveau; 
- het opstapelen van goederen of materialen met een gewicht groter dan 1 ton/m2 ; 
- het heien van palen of piketten in de grond die de infrastructuur kunnen beschadigen; 
- het rijden over de constructie met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton incl.  

mechanische graaftuigen; 
- het planten van diepwortelende  bomen of struiken (lijst op aanvraag te verkrijgen). 
 
Alle uitgravingen of ontgrondingen die de stabiliteit van de (onder)grond waarin de IBA zich bevindt in het 
gedrang zouden kunnen brengen, zijn eveneens verboden. 
 
§ 10. De gebruiker dient de installatie te gebruiken als een goede huisvader. Alle kosten voor het reinigen 
en heropstarten van de installatie ten gevolge van de aanwezigheid van een of meerdere van onderstaande 
stoffen in het afvalwater, zullen verhaald worden op de veroorzaker. 
 
Volgende, niet limitatieve lijst van producten, mogen NIET geloosd worden: 
 
- regenwater 
- bleekwater 
- agressieve ontstoppers 
- verf en spoelwater van verf 
- white spirit 
- thinner 
- motorolie 
- niet afbreekbare hygiënische doekjes 
- desinfecterende middelen (bv. Dettol) 
- tampons 
- maandverband 
- condooms 
- luiers 
- zure bestanddelen 
- geneesmiddelen 
- bestrijdingsmiddelen (bv. pesticide) 
- karton, plastiek,…alle niet afbreekbare stoffen 
- haren van mensen en dieren 
- etensresten 
- plantaardige of dierlijke oliën of vetten van frituurpan 
- giftige producten 
 
De gebruiker koopt bij voorkeur biologisch afbreekbare huishoudelijke reinigingsmiddelen. 
 
§11. De eigenaar kan bevestigen dat het af te voeren afval en/of grond niet verontreinigd is. Indien bij 
uitvoering vastgesteld wordt dat er wel vervuilde grond/afval afgevoerd moet worden, dan zijn deze kosten 
ten laste van de eigenaar. Hij zal de mogelijkheid krijgen om de door RioPAct aangestelde aannemer het 
desbetreffende afval/grond te laten afvoeren naar een erkende verwerker. Zo niet staat de eigenaar zelf in 
voor de verwerking. 
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§12. Bij verkoop of vervreemding van het onder ‘voorwerp’ omschreven perceel zal de eigenaar in de 
notariële akte laten vermelden dat de verplichtingen van deze overeenkomst worden overgenomen door de 
nieuwe eigenaar/gebruiker. Bij verhuis van de gebruiker-huurder zal deze overeenkomst deel uitmaken van 
de huurovereenkomst tussen de eigenaar en de nieuwe huurder. 
 
§13. Om de werking van de IBA te kunnen garanderen dient het regenwater van het afvalwater gescheiden 
te worden. Daarom wordt de plaatsing van een IBA gecombineerd met de afkoppeling van regen- en 
afvalwater volgens het Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van 
hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen d.d. 19 december 2014.  
 
 
Artikel 4. Rechten en verplichtingen van het stadsbestuur 
 
§ 1. Het stadsbestuur opteert ervoor om de IBA te plaatsen door toedoen, op kosten en onder de 
verantwoordelijkheid van het stadsbestuur.  
 
§ 2. Het stadsbestuur voorziet in de deskundige begeleiding van de noodzakelijke werken. 
 
§ 3. Het stadsbestuur heeft in het kader van deze overeenkomst het recht wederrechtelijk opgetrokken 
gebouwen af te laten breken en de wederrechtelijke groeiende bomen of struiken met een stamdiameter op 
10 cm hoogte van meer dan 15 cm, zelfs al werden zij niet aangeplant, te laten omhakken in de zone van 
2,5 m rond het toegangsdeksel.  
 
Artikel 5. Geschillen 
 
§ 1. Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank wordt voorgelegd, verbinden de partijen zich ertoe 
te onderhandelen met het oog op een minnelijke schikking. 
 
Artikel 6. Kosten IBA 
 
§ 1. Voor de plaatsing van een ondergrondse IBA door de aangestelde aannemer, wordt aan de eigenaar 
van het gebouw een forfaitair bedrag aangerekend van 2.000 EUR (excl. BTW). De eigenaar kan ook kiezen 
voor een natuurlijke bovengrondse IBA, waarvoor een forfaitair bedrag van 5.000 EUR (excl. BTW) 
aangerekend wordt aan de eigenaar. Het stadsbestuur zal de bijkomende uitvoeringskosten alsook de 
kosten van de studie, de keuring op privaat domein en de jaarlijkse onderhoudskosten ten laste nemen. 
Indien de eigenaar geen recht heeft op subsidie omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden opgesomd in §2, 
zal de volledige uitvoeringskost aangerekend worden aan de eigenaar. 
  
§2. Voorwaarden voor het bekomen van subsidie 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 
- het betreft een bestaande particuliere woning binnen het ‘individueel te optimaliseren buitengebied’ 
- de woning heeft een omgevingsvergunning verkregen zonder de verplichting om een IBA te plaatsen of 

er werd een omgevingsvergunning verleend na 31 augustus 2019. Uitgesloten van de subsidie is de 
woning waarvoor de installatie van een IBA opgelegd werd als voorwaarde in de bouw- of 
omgevingsvergunning afgeleverd voor 1 september 2019; 

- de aanvraag moet ingediend worden vóór de vastgestelde uiterste datum bepaald door het stadsbestuur 
en/of RioPAct/Aquafin. De eigenaar heeft het recht om tweemaal een voorstel tot overeenkomst te 
weigeren. Bij een derde weigering vervalt alle ondersteuning en subsidie. De stad kan een jaarlijkse 
belasting heffen indien niet voldaan is aan de wettelijk gestelde voorwaarden.  

- de werken zijn uitgevoerd volgens het door het stadsbestuur goedgekeurd plan; 
- de werken moeten beëindigd zijn binnen de door het stadsbestuur en/of RioPActAquafin vastgestelde 

termijn. 
- De begeleiding en subsidie zijn gekoppeld aan het adres. Bij wijziging van de eigenaar wordt het lopende 

traject verder gezet. 
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Artikel 7. Procedure 
 
Aanvraag 
De aanvraag moet correct ingediend worden door de eigenaar van de woning vóór de aanvang van de 
werken.  
 
Bewijsstukken 
De aanvraag moet vergezeld zijn van de bouwvergunning(en) van de woning. 
 
Artikel 8. Controle en sancties 
 
Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan controles van het effluent door of in opdracht van het 
stadsbestuur. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt en/of niet 
voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, kan dit leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies of in 
voorkomend geval terugbetaling van de subsidie. 
 
Artikel 9. Beslissingstermijn 
 
De aanvragers van ongunstig beoordeelde aanvragen worden in kennis gesteld van de ongunstige 
beoordeling. 
 
Artikel 10. Communicatie 
 
Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de stad. De communicatie wordt opgenomen 
door het stadsbestuur en/of RioPAct. 
 
De aanvrager wordt na het beëindigen van de werken in kennis gesteld van de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen over de kosten. 
 
Artikel 11. Algemene bepalingen 
 
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Het reglement treedt in werking op 1 september 2019. 
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


