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ROW - Dienst Patrimonium
14. GOEDKEURING PREMIEREGLEMENT GESCHEIDEN AFVOERSYSTEEM VAN HEMELWATER
EN HUISHOUDELIJK AFVALWATER BIJ BESTAANDE PARTICULIERE WONINGEN
Gelet op het reglement van Infrax houdende goedkeuring subsidiereglement voor de aanleg van een
gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere
woningen;
Overwegende dat de Gemeente Riemst deze subsidie vanuit INFRAX wenst aan te vullen met een
eigen financiële bijdrage om een bijkomende financiële steun te geven aan (ver)bouwers die de
inspanning leveren om zoveel mogelijk afvalwater en hemelwater gescheiden te houden;
Overwegende dat vanuit INFRAX een subsidie wordt toegekend van 200 euro forfaitair voor het werk +
200 euro (met een maximum van 50 %) van de gefactureerde kosten, m.a.w. een maximale toelage van
400 euro;
Overwegende dat het wenselijk is dat vanuit de gemeente Riemst deze subsidie aangevuld wordt met
een maximaal bedrag van 200 euro voor de gefactureerde kosten, met een maximum van 75 % van de
gefactureerde kosten;.
Na uitvoerig overleg tussen de gemeentelijke diensten en INFRAX; .
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen door lokale besturen;
Gelet op artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat in het budget, dienstjaar 2010, een krediet ingeschreven is in de gewone dienst onder
artikel 877/332/02 voor een bedrag van 5.000 euro;
Gelet op het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren 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 vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 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 bepaald 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 vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 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 betrekking tot huisaansluitingen op de openbare riolen, een
subsidie' toe te kennen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater;
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
artikel 1:
Het subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en
huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen. wordt als volgt vastgesteld:
Subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk
afvalwater bij bestaande particuliere woningen.
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, sneeuwen hagel. met inbegrip van het 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. Code van goede praktijk: Ministeriële omzendbrieven van 31 juli 1996.19 december 1996, 23
maart 1999 en 24 oktober 2002;
5. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening: het besluit van de Vlaamse regering van 1
oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater;
6. Bestaande particuliere woning: woning waarvoor het ontvangstbewijs van de bouwvergunning
werd verkregen vóór 12 juni 2001;
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, Interenerga. Inter-media. Iveg en Wvem.
artikel 2: Subsidie
§2.1 Infrax verleent een subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk
afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen. waarvoor het
ontvangstbewijs van de bouwvergunning werd verkregen vóór 12 juni 2001
§2.2 Vanuit de gemeente Riemst wordt aanvullend op de subsidie van Infrax een bijkomende premie
verleend.

artikel 3: Toekenningvoorwaarden voor subsidie
§3. 1 Bij de ontvangst van de subsidie-aanvraag bij INFRAX mag de datum van de facturen niet ouder
zijn dan 1 jaar en de subsidie 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 gemotiveerde 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.
§3.5 Een subsidie die door Infrax schriftelijk toegewezen is, maar waarvoor nog geen factuur voorgelegd
werd, blijft, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken, uitbetaalbaar tot 31 december van het jaar
dat volgt op het jaar waarin de toewijzing gebeurd is. Daarna vervalt het recht op uitbetaling van de
subsidie.
artikel 4: Subsidiebedrag
Het totale premiebedrag voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en
niet-verontreinigd hemelwater wordt samengesteld uit een subsidie vanuit INFRAX en een subsidie
vanuit de gemeente Riemst:
§4.1 Vanuit INFRAX wordt forfaitair 200 euro subsidie uitbetaald voor de aanleg van een gescheiden
afvoersysteem, aangevuld tot 50% van de voorgelegde facturen met een maximum van 200 euro.
§4.2 Vanuit de gemeente Riemst wordt bijkomend gesubsidieerd tot 75% van de voorgelegde facturen
met een maximum van 200 euro.
De toekenningvoorwaarden, aanvraagprocedure en controle, zoals gehanteerd door INFRAX bij het
toekennen van een subsidie voor gescheiden afvoer, worden door de gemeente Riemst integraal
overgenomen.
artikel 5: Controle
§5.1 Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie kan Infrax zich er van vergewissen dat
aan de toekenningvoorwaarden 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 goedkeurings- of
weigeringsbeslissing.
artikel 6: Aanvraag tot subsidie
§6.1 De particuliere aanvraag van de gemeentelijke subsidie gebeurt aan de hand van de brief waarin
de subsidie vanuit INFRAX toegekend wordt. In deze uitbetalingbrief vermeldt Infrax dat de klant zich
met deze brief ook tot onze gemeente kan wenden voor het bekomen van een eventuele bijkomende
subsidie. In deze brief vinden wij dan het premiebedrag terug welk de klant van Infrax ontvangt, evenals
het totaalbedrag van de facturen welke de klant aan Infrax bezorgde (totaalbedrag kosten materiaal en
eventueel werk wanneer uitgevoerd door firma). De gemeentelijke administratie kan aan de hand van
deze brief een berekening maken van de subsidie die ons bestuur dan verschuldigd is aan de eigenaar.
Via een beslissing van het schepencollege wordt onze financiële dienst gemachtigd de betaling uit te
voeren.
§6.2 De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt na de aanleg van de installatie ingediend.

artikel 7: Aanvangsdatum subsidiereglement
Dit subsidiereglement treedt retroactief in werking vanaf de datum van toetreding tot Inter Aqua.
artikel 8:
Een afschrift van dit subsidiereglement zal uur na aanneming aan de Bestendige Deputatie van de
provincieraad verstuurd worden.
artikel 9:
Een afschrift van dit subsidiereglement zal eveneens ter kennisgeving aan Infrax verstuurd worden.
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