
  
 

 
 

 

 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 

ZITTING VAN 23 MAART 2009 
 

Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden, ....................................... voorzitter, 

E. Spincemaille, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, D. Vanluchene,  
A. Cosaert, I. Degezelle, ............................................ schepenen, 

M. Doutreluingne, S. Dendoncker, Y. Nys, G. Amelynck,  
S. Poleyn, M. Claeys, P. Verniers, D. Desmet, Y. Goemaere,  
M. Desloovere, A. Vandenborre, B. Dewaele, E. Françoys,  
C. Desmet, G. Lateur, L. Vanassche, A. D’Haene, V. Servayge,  
H. Devos, M.-T. Callens, ............................................ raadsleden, 

J. Vanlangenhove, ........................................ gemeentesecretaris 

 

  
 
Onderwerp : Aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van 

individuele zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater. 
 
De Raad, 
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 (VLAREM I), zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd; 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 16 juli 1996 met betrekking tot de vaststelling 
van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele 
voorbehandelingsinstallaties; 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 4 februari 1997 met betrekking tot de 
vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
Overwegende dat volgens de artikelen 6.1.1.3., § 3 en 4.2.7.1.1., §§ 1 en 2 van VLAREM 
II een individuele voorbehandelingsinstallatie verplicht is in het geval er geloosd wordt in 
een openbare riolering die niet aangesloten is of aangesloten zal worden op basis van de 
goedgekeurde investerings- en/of subsidiëringsprogramma’s voor de aanleg van 
gemeentelijke rioleringen, op een operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie of in geval 
van lozing in oppervlaktewater, bij ontstentenis van een openbare riolering; 
Gelet op het bestaande subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001; 
Gelet op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals vastgesteld door de Vlaamse regering op 1 oktober 2004; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 24 juni 2008 betreffende de vaststelling van het 
zoneringsplan van de gemeente Zwevegem; 
Overwegende dat bovenvermeld subsidiereglement in artikel 1 een aantal definities 
vastlegt en hierbij verwijst naar drie types van zuiveringszones, namelijk A, B, C; 
Overwegende dat door de vaststelling van het zoneringsplan niet langer sprake is van 
deze types van zuiveringszones, maar van een ‘rode zone’, zodat een aanpassing van het 
subsidiereglement noodzakelijk is; 
Overwegende dat in het kader van bovenvermeld subsidiereglement een gemeentelijke 
tussenkomst van 50% van de effectief bewezen kosten voor de aanleg en aankoop van 
het systeem kon bekomen worden, met een maximum van 40.000 Bfr; 
Overwegende dat in het kader van het goedgekeurd milieuconvenant 2000-2001, module 
10 een aanvullende gewestelijke subsidie kon bekomen worden door de particulier voor 
een gelijk bedrag als de gemeentelijke tussenkomst; 



  
 

Gelet op de gewijzigde bepalingen van het milieuconvenant, afgesloten met de Vlaamse 
overheid, waarbij gesteld wordt dat de aanvullende gewestelijke subsidie voor het 
plaatsen van een individuele zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater niet langer 
uitbetaald wordt in geval de plaatsing en exploitatie van de installatie niet gebeurd door de 
gemeente en/of een daartoe opgericht intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
Overwegende dat het gemeentebestuur tot op heden niet heeft beslist tot oprichting van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de plaatsing en exploitatie van 
individuele zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater noch heeft beslist tot het 
uitvoeren van deze taken in het kader van de zoneringsplicht in eigen beheer; 
Overwegende dat hierdoor de aanvullende gewestelijke subsidie wegvalt voor de 
particulier; 
Overwegende dat het gemeentebestuur de plaatsing van deze installaties intussen verder 
wenst te ondersteunen en hiertoe de nodige financiële stimuli wenst te voorzien; 
Overwegende dat een verdubbeling van de gemeentelijke tussenkomst hiertoe een 
bijdrage kan leveren; 
Overwegende dat het wenselijk is dat individuele zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk 
afvalwater die nu worden geplaatst, voldoen aan bepaalde technische eisen (code van 
goede praktijk); 
Overwegende dat, teneinde de mogelijkheid open te houden om het beheer van deze 
installaties in de toekomst over te nemen of over te dragen aan een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, een aanpassing van het bestaande subsidiereglement 
noodzakelijk is om bijkomende voorwaarden op te nemen voor de plaatsing, werking, 
onderhoud en controle van deze individuele zuiveringsinstallaties; 
Overwegende dat de verplichte afkoppeling van hemelwater en huishoudelijk afvalwater 
zich in geval van plaatsing van een individuele zuiveringsinstallatie beperkt tot een 
gescheiden afvoersysteem zonder de verplichte plaatsing van een hemelwaterput voor de 
opvang en buffering van het hemelwater, waardoor nog steeds een versnelde afvoer van 
het hemelwater optreedt; 
Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige 
regenval de druk op het grachtenstelsel en/of rioleringsstelsel en de kans op 
overstromingen en overstortingen verkleinen; 
Overwegende dat hemelwater maximaal moet afgekoppeld worden en in de mate van het 
mogelijke worden hergebruikt; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 maart 2009 houdende afschaffing 
van de gemeentelijke premieregeling voor het plaatsen en gebruiken van 
regenwaterputten (hemelwatergebruik) en infiltratievoorzieningen; 
Overwegende dat de gelijktijdige plaatsing van een hemelwaterput met minimale inhoud – 
op het ogenblik van plaatsing van een individuele zuiveringinstallatie voor huishoudelijk 
afvalwater – moet gestimuleerd worden; 
Overwegende dat het louter kan gaan om de vrijwillige plaatsing van een hemelwaterput, 
zodat het niet kan gaan om de plaatsing van een dergelijke opvang die verplicht gesteld 
wordt in het kader van een verleende stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in 
uitvoering van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verordeningen inzake de 
verplichte plaatsing van een hemelwaterput of infiltratievoorziening;  
Overwegende dat – gelet op bovenstaande overwegingen – een aanpassing van het 
bestaand subsidiereglement voor de bouw van individuele zuiveringsinstallaties voor 
huishoudelijk afvalwater op korte termijn noodzakelijk is; 
Gelet op het visum van de financieel conform artikel 94,1° en artikel 160 §2 van het 
gemeentedecreet, aangaande krediet –en wetmatigheidcontrole ; 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen; 
 
B E S L I S T : 22 stemmen voor bij 3 tegen 
 
Artikel 1: In artikel 1 van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 



  
 

1° de woorden “zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringssysteem : een geheel 
bestaande uit een operationele afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de 
openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 
50m gelegen rondom dit stelsel;” worden geschrapt; 

2° de woorden “zuiveringszone B : de zone van 50m gelegen rondom het stelsel van 
de openbare riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele 
openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie 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;” 

 worden geschrapt; 
3° de woorden “zuiveringszone C : het gedeelte van het stelsel van de openbare 

riolering en collectoren dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder de 
zuiveringszone B, alsook de zone van 50m gelegen rond dit stelsel;” wordt 
vervangen door wat volgt: “rode zone : het buitengebied waar individuele sanering 
meer dan 30% goedkoper is dan collectieve sanering, zoals aangeduid op het 
definitief vastgesteld zoneringsplan”, 

 
Artikel 2: In artikel 1 van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001, wordt de volgende tekst toegevoegd : 
 

− aftappunt : plaats waar hemelwater uit de hemelwaterput wordt afgetapt voor nuttig 
gebruik, 

− effluent : het uitstromende water van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, 

− gecertificeerde compacte systemen : individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties 
die door de keuringsdienst CERTIPRO een BENOR-certificaat werden toegekend. 
In deze systemen verloopt de zuivering in drie stappen (voorbehandeling, 
biologische zuivering en nabehandeling) en zijn micro-organismen in suspensie of 
op een drager verantwoordelijk voor de biologische afbraak. Voorbeelden: 
(an)aërobe biofilters, biorotoren, ondergedompelde beluchte filters, actief-slib 
systemen, 

− individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) : installatie voor de behandeling 
van huishoudelijk afvalwater, waarbij minder dan 20 I.E. wordt gezuiverd, hetzij 
een gecertificeerd compact systeem hetzij een plantensysteem, 

− influent : het afvalwater (onverdund) dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
binnenstroomt om er behandeld te worden, 

− inwonersequivalent (I.E.) : de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon 
per dag produceert (150 liter), 

− kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie : installatie voor de behandeling van 
huishoudelijk afvalwater van kleinere woonconcentraties op een economisch en 
ecologisch aanvaardbare manier, waarbij minder dan 2.000 I.E. wordt gezuiverd, 

− plantensystemen : individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties waarin de zuivering 
in drie stappen (voorbehandeling, biologische zuivering en nabehandeling) gebeurt 
en het afvalwater langsheen de wortels van planten en daarop levende micro-
organismen wordt gestuurd en afgebroken. Voorbeelden: percolatierietvelden, 
wortelzonevelden, of een combinatie, vloeivelden, etc. 

 
Artikel 3: Artikel 2 van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001, wordt vervangen door wat volgt: 
“Artikel 2 : Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde 
kredieten, verleent het College van burgemeester en schepenen een eenmalige premie 
voor de plaatsing van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) bij particuliere 

http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=9&e=184#RWZI


  
 

woningen of wooneenheden op het grondgebied van de gemeente Zwevegem. Deze 
installatie dient te voldoen aan de volgende voorwaarden : 

1° het betreft een installatie voor de sanering van huishoudelijk afvalwater (enkel en 
alleen afvalwater) afkomstig van uitsluitend woningen en wooneenheden, die 
stedenbouwkundig regelmatig vergund of vergund geacht zijn, 

2° de woning of wooneenheid is op het moment van de plaatsing van de IBA gelegen 
in een rode zone, 

3° het hemelwater wordt maximaal afgekoppeld, 
4° de individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie dient geplaatst en geëxploiteerd te 

worden conform de Code van Goede Praktijk voor de aanleg van openbare riolen 
en individuele voorbehandelingsinstallaties, 

5° de individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie is voorzien van een 
voorbezinkingsput, 

6° de besturingskast situeert zich buiten het vochtige gedeelte en alle componenten 
zijn vervangbaar via het mangat, 

7° de gebruikte systemen moeten BENOR-gecertificeerd zijn, zowel bij compacte als  
plantensystemen, 

8° de kwaliteit van het effluent dient te voldoen aan de desbetreffende normen van 
VLAREM-II.” 

Artikel 4: Artikel 4 van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001, wordt vervangen door wat volgt:  
“Artikel 4 : De premie is éénmalig en bedraagt 50% van de effectief bewezen kosten met 
een maximum van 2.000 euro.” 
Artikel 5: Artikel 5 van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001, wordt vervangen door wat volgt: 
“Artikel 5 :  
§1. Het premiebedrag voor de plaatsing van een individuele 
afvalwaterzuiveringsinstallatie, zoals bepaald in artikel 4, kan eenmalig verhoogd worden 
met een bedrag voor de plaatsing van een hemelwaterput voor opvang en buffering van 
hemelwater indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° het betreft de plaatsing van een hemelwaterput gelijktijdig met de plaatsing van 
een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie bij een woning of wooneenheden, 
die stedenbouwkundig regelmatig vergund of vergund geacht zijn, 

2° de woning of wooneenheid is op het moment van de plaatsing gelegen in een rode 
zone, 

3° de plaatsing van een hemelwaterput is vrijwillig en werd niet verplicht gesteld in het 
kader van een verleende stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in 
uitvoering van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verordeningen inzake de 
verplichte plaatsing van een hemelwaterput of infiltratievoorziening; 

4° de minimale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 5.000l; 
5° het hemelwater wordt maximaal hergebruikt door het voorzien van een aantal 

aftappunten; 
§2. Het premiebedrag is gekoppeld aan de inhoud van de hemelwaterput en bedraagt 

50 euro voor een hemelwaterput met een inhoud van 5.000 l 
100 euro voor een hemelwaterput met een inhoud van 7.500 l 
150 euro voor een hemelwaterput met een inhoud van 10.000 l 
200 euro voor een hemelwaterput met een inhoud van 12.500 l 
250 euro voor een hemelwaterput met een minimale inhoud van 15.000 l.” 

§3. Deze aanvullende premie is niet cumuleerbaar met een andere gemeentelijke premie 
voor plaatsing van een hemelwaterput. 
Artikel 6: Artikel 6 van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001, wordt vervangen door wat volgt:  
“Artikel 6 :  
§1. Enkel individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties die geplaatst worden volgens de 



  
 

bepalingen in onderhavig subsidiebesluit komen in aanmerking voor subsidie. Bij afkeuring 
van de subsidieaanvraag of van de installatie is het de aanvrager van de subsidie 
toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om voor de subsidie in aanmerking 
te komen.  
§2. De aanvrager van de premie geeft aan het gemeentebestuur de toelating de installatie 
ten alle tijde te controleren. Documenten over de installatie en de werking en het 
onderhoud ervan (bv. analyseresultaten effluent, attesten en facturen slibafvoer, …) 
worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.” 
Artikel 7: De aanpassingen aan het gemeentelijk subsidiereglement, zoals bepaald in dit 
besluit, treden in werking vanaf 1 april 2009.  
Artikel 8:  
§1. Het College van burgemeester en schepenen wordt belast met de coördinatie van de 
bepalingen van het gemeentelijk subsidiereglement voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, zoals vastgesteld in de 
Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2001.  
Te dien einde kan het College van burgemeester en schepenen : 
1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en 
vernummeren; 
2° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming, eenheid 
van terminologie en vereenvoudiging qua vorm herschrijven, zonder te raken aan de erin 
neergelegde beginselen. 
§2. De coördinatie krijgt het volgende opschrift :”Gemeentelijk subsidiereglement voor 
plaatsing en werking van individuele zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en 
hemelwaterputten”. 
 

 Namens de gemeenteraad :  

(get.) Jan Vanlangenhove  (get.) Claude Vanwelden 
gemeentesecretaris  voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift,  
 Zwevegem, 23 maart 2009  
Jan Vanlangenhove  Claude Vanwelden 
   

gemeentesecretaris  burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


