
GEMEENTEBESTUUR SCHILDE 
Gemeentelijke tussenkomst voor de bouw van individuele 
afvalwaterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen 

 
 

Gelet op art. 117,119, 135§2 van de gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 16 
juli 1996, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 1996, met 
betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare 
riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 19 
december 1996, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 1997, met 
betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
 
Overwegende dat volgens de artikelen 4.2.8.1. en 6.2.2.3. van Vlarem titel II een individuele 
voorbehandelingsinstallatie verplicht is in geval geloosd wordt in een openbare riolering die 
niet aangesloten is, of aangesloten zal worden op basis van de goedgekeurde investerings- 
en/of subsidiëringsprogramma's voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, op een 
operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie (m.a.w. een openbare riolering in het collectief te 
optimaliseren buitengebied) of in geval van lozing in oppervlaktewater, bij ontstentenis van 
een openbare riolering; 
 
Gelet op de vaststelling van het definitief zoneringsplan voor de gemeente Schilde door de 
minister op 19 september 2008 en de publicatie in het staatsblad op 17 oktober 2008; 



Art. 1. Definities 
 
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 het 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; afvalwaters afkomstig van 
wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel 
zelf worden bediend.  
 

Individuele 
voorbehandelingsinstallatie 

Septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de 
behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering 
van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen.  
 

Het gemeentelijk 
zoneringsplan 

Het plan dat voor een gemeente een onderscheid maakt 
tussen de gebieden met collectieve sanering en de 
gebieden met individuele sanering. In het centrale gebied 
werd reeds in collectieve sanering voorzien.  
 

Individuele 
behandelingsinstallatie voor 
afvalwater of IBA 
 

Een lekvrije installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt 
tot de vooropgestelde normen. 

Het centrale gebied Het deel van het gemeentelijke grondgebied dat geheel of 
gedeeltelijk deel uitmaakt van één of meer agglomeraties. 
(agglomeratie is een gebied waar de bevolking en/of de 
economische activiteiten voldoende geconcentreerd zijn om 
stedelijk afvalwater op te vangen en naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie en/of een definitieve 
lozingsplaats af te voeren)  
 

Het buitengebied Het deel van het gemeentelijke grondgebied dat niet binnen 
het centrale gebied ligt.  
 

Het collectief Het deel van het buitengebied waar, om de bestaande 



geoptimaliseerde 
buitengebied  

sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is 
voor collectieve inzameling en zuivering en waar die reeds 
gerealiseerd is.  
 

Het collectief te 
optimaliseren buitengebied  

Het deel van het buitengebied, waar om de bestaande 
sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is 
voor collectieve inzameling en zuivering en waar die nog te 
realiseren is.  
 

Het individueel te 
optimaliseren buitengebied  

Het deel van het buitengebied waar, om de bestaande 
sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is 
voor individuele afvalwaterzuivering en waar voor de burger 
overeenkomstig dit besluit een individuele zuiveringsplicht 
geldt.  
 

Effluent  Het uitstromende water van een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie.  
 

 
Art. 2. Algemene voorwaarden  
Een gemeentelijke premie voor de bouw van een individuele behandelingsinstallatie voor 
afvalwater of IBA wordt verleend onder volgende cumulatief te vervullen voorwaarden: 

- het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van vergunde gebouwen; 
- het betreft de aansluiting van een gebouw waarbij de aanleg van een individuele 

behandelingsinstallatie voor afvalwater niet verplicht werd opgelegd in de 
stedenbouwkundige vergunning; 

- het betreft een installatie gelegen in het collectief te optimaliseren gebied (groene zone) 
zoals aangeduid op het zoneringsplan van de gemeente Schilde. Het zoneringsplan is 
raadpleegbaar via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij op 
http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml; 

- het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een individuele 
voorbehandelingsinstallatie; 

- de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede 
praktijk; 

- de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA dient te beschikken over de 
Europese norm EN 12566-3: 2005. Voor België is dit momenteel opgenomen in het 
BENOR-certificaat; 

- het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden en niet door de particuliere 
zuivering te gaan; 

- de kwaliteit van het effluent dient te voldoen aan de desbetreffende normen van 
VLAREM II; 

 
Art. 3. Procedure 
De gemeentelijke subsidie bedraagt 500 euro en wordt éénmalig per adres toegekend aan 
particulieren volgens volgende procedure: 
1. Schriftelijke aanvraag binnen de 6 maanden na facturatie datum voor de bouw van de 
installatie gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan aan de hand van het 
aanvraagformulier; 
2. Een kopie van de factuur en het keuringsattest worden bij de aanvraag gevoegd; 



3. Een bevoegd ambtenaar van de gemeente kan ten alle tijden een controle van de installatie 
uitvoeren via een plaats bezoek; 
4. De toekenning van de gemeentelijke premie gebeurt op basis van het aanvraagdossier en 
eventueel het plaats bezoek; 
5. De toekenning van de gemeentelijke premie gebeurt zolang er kredieten voorhanden zijn; 
6. Bij afkeuring van de aanvraag of van de installatie heeft de aanvrager steeds de mogelijkheid 
aanpassingen uit te voeren om alsnog in aanmerking te komen voor de subsidie binnen de 
termijn van 6 maanden na de facturatie datum voor de bouw van de installatie; 
 
Art. 4. Inwerkingtreding 
Het subsidiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 19 oktober 2015 en treedt in 
werking vanaf de datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
Art. 5.-  
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verzonden naar:  
- de provinciegouverneur  

- de afdeling Planning van de Vlaamse Milieumaatschappij 
 
Art. 6. Bijlage aanvraagformulier 
Het aanvraagformulier voor de subsidie voor een individuele zuiveringsinstallatie in het collectief 
te optimaliseren buitengebied. 
 


