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Voorstel wijziging reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van 
individuele zuiveringsinstallaties 

De raad, 
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 09/07/2008 houdende de goedkeuring van het zoneringsplan 
voor de riolen voor de stad Hoogstraten; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 06 februari 1991 houdende de vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995 houdende de algemene en de 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd, in het bijzonder op de bepalingen van 
afdeling 4.2.8 en afdeling 6.2.2; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12/12/2005 houdende de goedkeuring van  het 
premiereglement voor de bouw van een individuele zuiveringsinstallatie; 
Gelet op het voorstel tot wijziging van het premiereglement zoals opgemaakt door de milieudienst; 
Na bespreking in de raad van heden: 
In antwoord op de vraag van raadslid Lief Pans antwoordt schepen Ward Baets dat een 60-tal (tot 
65) wooneenheden tot deze categorie behoren. 

Beslist  Bij eenparigheid: 
Artikel 1: 
Het premiereglement voor de bouw van een individuele zuiveringsinstallatie zoals goedgekeurd door 
de gemeenteraad van 12/12/2005 in te trekken. 
Artikel 2: 
Onderhavig reglement goed te keuren: 

Reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties 

Artikel 1 - Definities: 
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- 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 water afkomstig van: 

 Normale huishoudelijke activiteiten; 
 Sanitaire installaties; 
 Keukens; 
 Het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of 

kleinhandel wordt bedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, 
gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en 
andere inrichtingen waar niet besmettelijk zieken opgenomen en verzorgd worden, 
zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; 
 Afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel 

zelf worden bediend. 
- Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige 

afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering; 
- Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor 

het opvangen en transporteren van afvalwater; 
- centrale gebied: gebied waar reeds in collectieve sanering werd voorzien; 
- geoptimaliseerde buitengebied: het deel van het buitengebied waar gekozen is voor 

collectieve inzameling en zuivering en waar die reeds gerealiseerd is; 
- collectief te optimaliseren buitengebied: het deel van het buitengebied waar gekozen is voor 

collectieve inzameling en zuivering en waar die nog te realiseren is; 
- individueel te optimaliseren buitengebied: het deel van het buitengebied waar gekozen is 

voor individuele afvalwaterzuivering en waar voor de burger een individuele zuiveringsplicht 
geldt; 

- 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; 
- 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 particuliere waterzuivering wordt verleend 
onder volgende voorwaarden: 
- Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater; 
- Het betreft een installatie bij een woning gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied; 
- Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put. Het gezuiverde afvalwater 

moet voldoen aan de lozingsnormen gesteld in Vlarem II; 
- Bij toepassing van niet-plantensystemen dienen de zuiveringsinstallaties, horende bij gebouwen 

waarvoor de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 01/01/2006, houder te zijn van 
het BENOR-keurmerk en/of een certificaat/keurmerk waaruit blijkt dat het gezuiverde afvalwater 
beantwoordt aan de lozingsnormen gesteld in Vlarem II; 

- De installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk. 
- Het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden; 
- De installatie dient te voldoen aan de gemeentelijke verordening d.d. 18/12/2000, zoals 

gewijzigd, inzake de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de 
openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen; 

- De installatie is gelegen op het grondgebied van de stad Hoogstraten, dient een permanent en 
definitief karakter te hebben en dient steeds in optimale staat van werking gehouden te worden. 

Artikel 3: 
Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient volgende procedure in acht genomen te 
worden: 
1. De particuliere aanvraag van de premie gebeurt aan de hand van deel 1 van het 

inlichtingenformulier (ter beschikking bij het gemeentebestuur). De aanvraag dient te gebeuren 
in het jaar dat de installatie gebouwd wordt. Binnen de 14 dagen na aanvraag ontvangt de 
particulier een principiële goedkeuring of een afkeuring van de gemeente. 
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2. Na principiële goedkeuring van de aanvraag en na de bouw van de installatie maakt de particulier 
een kopie van de gedragen kosten over aan het gemeentebestuur. 

3. Op basis van een plaatsbezoek door de gemeente wordt de bouw en de exploitatie van de 
installatie getoetst aan de code van goede praktijk. De gemeente brengt advies uit aan de 
particulier binnen de maand na indienen van de kopie van de kosten. 

4. Op basis van dit advies wordt binnen de 2 maanden na definitieve goedkeuring de gemeentelijke 
premie uitbetaald. 

Artikel 4: 
De gemeente verleent een éénmalige premie aan de bouwheer of eigenaar (of hun respectievelijke 
rechtverkrijgende) die een particuliere waterzuivering installeert. 

De premie bedraagt 500,00 EUR. De premie kan de helft van de bewezen kosten niet 
overschrijden. Indien dit percentage overschreden wordt zal het bedrag van de stedelijke 
premie in verhouding verminderd worden. 
Artikel 5: 
Bij afkeuring van de aanvraag of van de installatie heeft de particulier steeds de mogelijkheid 
aanpassingen uit te voeren om alsnog in aanmerking te komen voor de premie. 
Artikel 6: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/10/2010 en vervangt het besluit van 12/12/2005. 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit reglement zal ter goedkeuring gezonden worden naar  
- De provinciegouverneur; 
- De hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg; 
- De hoofdgriffier van de Politierechtbank; 
- VMM, afdeling Planning. 
 
 
 
/g/ Eduard Palmans /g/ Marcel Verschueren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 

Voor eensluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 18/10/2010 

 
Eduard Palmans Marcel Verschueren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 


