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----18. Milieu - premiereglement individuele waterzuiveringsinstallaties buiten collectieve aanbod
- goedkeuring
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 2009 het premiereglement ‘individuele
zuiveringsinstallaties buiten collectieve aanbod’ goedgekeurd en dit eindigt op 31 december
2013.
Er wordt verwezen naar het ministerieel besluit van 24 juni 2008 betreffende de vaststelling
van het zoneringsplan van de gemeente Deerlijk.
De sanering van het individueel te optimaliseren buitengebied is nog niet voltooid. Bijgevolg
zullen er in de komende jaren nog individuele waterzuiveringsinstallaties of IBA’s moeten
geplaatst worden om het zoneringsplan uit te voeren.
De burger kan kiezen om in te tekenen op het collectieve aanbod georganiseerd door de
gemeente waarbij de gemeente zelf overgaat tot het aankopen, plaatsen en beheren van de
IBA’s of kan er voor opteren om zelf in te staan voor de aankoop, het plaatsen en beheren
van de IBA.
Gezien de burger, die niet intekent op het collectieve aanbod georganiseerd door de
gemeente, zelf de volledige kost van de IBA draagt, is het wenselijk om de premie voor
individuele waterzuiveringsinstallaties geplaatst buiten het collectieve aanbod te behouden.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 augustus 2013 het
premiereglement ‘individuele waterzuiveringsinstallaties buiten collectieve aanbod’ overlopen
en beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen om dit premiereglement ongewijzigd te
behouden voor een periode die ingaat op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2014,
gezien het bestuur de intentie heeft om de mogelijkheid om in te tekenen op het collectieve
aanbod georganiseerd door de gemeente in tijd te beperken en zo het collectieve aanbod af
te bouwen.
De milieuraad heeft het premiereglement ‘individuele waterzuiveringsinstallaties buiten
collectieve aanbod’ besproken in de vergadering van 3 september 2013 en had hierover
geen opmerkingen.

Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert dat
het tot de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke
reglementen vast te stellen.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande
premiereglement ‘individuele waterzuiveringsinstallaties buiten collectieve aanbod’ goed te
keuren.
Art. 1. - Onderstaand premiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31 december
2014.
PREMIEREGLEMENT INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES BUITEN HET
COLLECTIEVE AANBOD
Art. 1. - Definities
Afvalwater
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Het gemeentelijk
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Verontreinigd water waarvan men zich ontdoet, zich moet
ontdoen of de intentie heeft zich van te ontdoen, met
uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest
met verontreinigende stoffen.
Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van
dooiwater.
Afvalwater dat alleen bestaat uit het water dat afkomstig is 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,
zwembaden,
hotels,
restaurants,
drankgelegenheden, kapsalons;
• Wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het
cliënteel zelf worden bediend.
Septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de
behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering van
vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen.
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.
Een lekvrije installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt tot
de vooropgestelde normen.

Individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater
of IBA
Het centrale gebied Het deel van het gemeentelijke grondgebied dat geheel of
gedeeltelijk wordt afgevoerd naar een of meer agglomeraties.
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 sanering
geoptimaliseerde
van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor collectieve
buitengebied
inzameling en zuivering en waar die reeds gerealiseerd is.
Het collectief te
Het deel van het buitengebied, waar om de bestaande sanering
optimaliseren
van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor collectieve
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inzameling en zuivering en waar die nog te realiseren is.
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.
Het uitstromende water van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Art. 2. - 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 een installatie gelegen in het individueel te optimaliseren gebied zoals
aangeduid op het zoneringsplan van de gemeente Deerlijk;
- 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 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;
- de maximale capaciteit van de installatie mag maximaal 20 inwonersequivalenten
bedragen.
Art. 3. - De gemeentelijke premie wordt éénmalig toegekend aan particulieren of
bedrijven die niet instappen in het collectieve aanbod van de gemeente en bedraagt
40 % van de factuur voor de aankoop en plaatsing van een individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA met een maximum van 1.000 euro.
De particulier of het bedrijf die/dat individueel een IBA aankoopt en laat plaatsen
dient volgende procedure te volgen teneinde deze gemeentelijke premie te bekomen:
1. Hij dient voor de plaatsing een schriftelijke aanvraag te richten aan het college
van burgemeester en schepenen. Dit kan aan de hand van een
aanvraagformulier te bekomen bij de milieudienst of op de gemeentelijke
website;
2. Na principiële goedkeuring van de aanvraag en binnen de 6 maanden na de
bouw van de installatie maakt de aanvrager een kopie van de gedragen
kosten over aan het gemeentebestuur;
3. De toekenning van de gemeentelijke premie gebeurt na controle ter plaatse
mits voorlegging van de factuur met betalingsbewijs en het keuringscertificaat;
4. 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.
Art. 2. - Huidig premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
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