SUBSIDIEREGLEMENT VOOR
DE AANLEG VAN
INDIVIDUELE
BEHANDELING VAN
AFVALWATER (IBA)
Artikel 1: Definities
1° Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen, met uitzondering van niet verontreinigd hemelwater.
2° Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van 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, hospitalen 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 cliënteel
zelf worden bediend
4° gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de
kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de
openbare riolering
5° Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd
voor het opvangen en transporteren van afvalwater
6° centraal gebied: een geheel bestaande uit een operationele openbare
afvalzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare rioleringen en collectoren die
ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen rondom dit stelsel
7° collectief te optimaliseren buitengebied: de zone van 50 meter gelegen rond het
stelsel van de openbare riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een
operationele openbare afvalzuiveringsinstallatie is gepland op basis van
a) het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 octies van de wet van 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
b) het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
8° individueel te zuiveren buitengebied: het gedeelte van het stelsel van de openbare
riolering en collectoren dat niet valt onder artikel 1, 6° en 7° van dit reglement
9° Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen
bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater
en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving
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10° Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen
voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen,
bezinkbare en drijvende stoffen.
Artikel 2: Een gemeentelijke premie voor de bouw van individuele behandeling
afvalwater wordt verleend onder volgende voorwaarden:
1° Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor
bewoning diende gebouwen
2° Het betreft een installatie bij een woning in de zone overeenkomstig artikel 1, 8° van
dit reglement en dit overeenkomstig op het moment van kracht zijnde zoneringsplan van
de gemeente Brakel.
3° De individuele behandeling van afvalwater is geplaatst door TMVW/Farys en wordt
onderhouden door TMVW/Farys. De eigenaar zal geen vrijstelling van de
saneringsbijdrage of saneringsvergoeding kunnen aanvragen vermits dit dient om het
onderhoud van de installatie te bekostigen.
Artikel 3: Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient volgende procedure in
acht genomen te worden.
De gemeentelijke premie (evenals de premie vanwege de VMM) wordt direct in mindering
gebracht van de offerte en de factuur. De gemeentelijke premie wordt uit de AquaRioenveloppe van Brakel genomen.
Artikel 4: Premiebedrag
De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt 50% van de bewezen kosten
levering/plaatsing van de installatie, exclusief kosten voedingskabel elektriciteit en voor
scheiden van afvalwater en hemelwater met een maximum van 1.500 euro. De kosten
voor scheiden van afvalwater en hemelwater kunnen evenwel in aanmerking komen voor
de gemeentelijke afkoppelingssubsidies.
Artikel 5: Deze premie is van toepassing op alle “Individuele behandeling afvalwater”
die aangevraagd worden vanaf worden 21 december 2015 en dit tot en met de uiterlijke
datum vastgelegd door de VMM.

Meer informatie over deze subsidie kan u vinden bij:
Dienst Milieu
De heer Sandy Casieris
Tel.: 055-43 17 60
Milieu@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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