
  vrijstelling saneringspremie - 2019 

Procedure tot bekomen vrijstelling / ecocompensatie 
afvalwaterheffing/saneringsbijdrage om ecologische reden (particuliere 

zuivering) 
 
Wie komt in aanmerking? 
Iedere heffingsplichtige of drinkwaterklant die het huishoudelijk afvalwater van zijn 
woongelegenheid zuivert in een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater 
(IBA) die aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een vrijstelling/ecocompensatie voor 
het gezinsaandeel krijgen van de te betalen heffing op de waterverontreiniging of te betalen 
saneringsbijdragen. 
De vrijstellingsaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de gemeente waar de IBA 
ligt. Dit moet binnen drie maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de 
verzendingsdatum van het heffingsbiljet) gebeuren. 
 
Hoe aanvragen? 
 
STAP 1 - controle installatie 
 
1. U laat een controle uitvoeren waaruit blijkt dat de zuiveringsinstallatie voldoet  
aan alle bepalingen uit Vlarem II en de relevante code van goede praktijk (staalname, 
analyse en toetsing aan de Vlarem II–normen) 
 

Wie kan de controle uitvoeren? 
 
U kan hiervoor terecht bij verschillende instanties.   
 
* Provinciaal Instituut voor Hygiëne - Nathalie Smeyers - Kronenburgstraat 45 - 2000 
Antwerpen,  nathalie.smeyers@provincieantwerpen.be  

De kostprijs bedraagt 54 EUR voor de controle van een Benor-gekeurde installatie en 
73 EUR voor andere installaties (inclusief verslaggeving).   
U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van de gemeente Hoogstraten.   
Op die manier kan u genieten van een korting van 40% op de kostprijs (reeds  
verrekend in de opgegeven prijs). 

 
* Pidpa - Dienst riolering -  Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen, tel. 0800-90.300 optie 5, fax. 
03/260.60.03 

 

prijsofferte zelf op te vragen 
 
* Het staat u natuurlijk vrij een andere instantie te contacteren die dezelfde informatie 
kan aanleveren (analyse + toetsing aan Vlarem II-normen) 
 

 
STAP 2 - aanvraag attest bij de gemeente 
 
U dient het verslag van de controle en  het aanvraagformulier voor attest in bij de 
milieudienst van de gemeente - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten. 
Wij bezorgen u het goedgekeurde attest. 
 
STAP 3- aanvraag vrijstelling bij Pidpa 
 
De gemeente verstuurt het attest naar de drinkwatermaatschappij. 
U ontvangt zelf een kopie. 
 
Het attest heeft een geldigheidstermijn van 5 jaar.   


