
 

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

 
Artikel 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 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; 

- Zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringssysteem: een geheel bestaande uit 
een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de 
openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 
meter gelegen rondom dit stelsel; 

- Zuiveringszone B: de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare 
riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare 
afvalwaterzuiverings-installatie is gepland: 

 Hetzij, op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 octies van de wet 
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; 

 Hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van de 
wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging. 

- Zuiveringszone C: het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en collectoren 
dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone 
van 50 meter gelegen rond dit stelsel; 

- 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 buiten de zuiveringszones A en B; 
- 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. 

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 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: 
De bijkomende gewestelijke subsidie wordt door de gemeente aangevraagd in het kader van 
artikel 5.3.3.1 §2 van de cluster Water van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 
‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ tussen de Vlaamse Overheid en de 
gemeente Hoogstraten. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van deze gewestelijke 
subsidie wordt deze door de gemeente aan de particulier overgemaakt. 
Artikel 6: 
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 7: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/01/2006 en vervangt het besluit van 28/05/2001. 
Artikel 8: 
Een afschrift van dit reglement zal ter goedkeuring gezonden worden naar de 
provinciegouverneur; 
Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving gezonden worden naar:  

- De hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg; 
- De hoofdgriffier van de Politierechtbank; 
- VMM, afdeling Planning 

 


