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Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter, 
Rudi Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van de aangepaste subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem 
van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging, en latere wijzigingen; 
Gelet op de Europese Kaderrichtlijn Water; 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 

(Waterwetboek); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (Vlarem II), en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening  inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook van de 
verhouding waarin het Vlaams gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de 
gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere 
regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de subsidiëringsprogramma’s; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Overwegende dat op 1 juli 2018 Fluvius ontstaan is uit een fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 januari 2012 houdende de goedkeuring van de 

subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij 
bestaande particuliere woningen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2020 houdende het hervaststellen van het 
subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater 
bij bestaande particuliere woningen; 

Overwegende dat in dit reglement voorzien was dat Fluvius een maximale subsidie geeft van 400 euro 
waarbij deze enerzijds bestaat uit een vast bedrag van 200 euro en een tweede gedeelte van maximaal 200 euro, 
dit voor een maximum van 50% van de bewezen kosten; 

Overwegende dat in het reglement ook voorzien was dat de gemeente, naast de subsidie van Fluvius, een 
subsidiebedrag betaalde van maximum 400 euro dat bepaald werd door het verschil van de werkelijk bewezen 
kosten die door Fluvius werden aanvaard en het premiebedrag dat door Fluvius werd uitbetaald; 

Overwegende dat het premiereglement van Fluvius met ingang van 1 januari 2023 werd aangepast en het 
bedrag van de premie werd vastgelegd op 500 euro, zowel voor aanvragers binnen een rioleringsproject als voor 
aanvragers die zelf het initiatief nemen om bij een bestaande particuliere woning een gescheiden afvoersysteem 
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van hemelwater en huishoudelijk afvalwater te voorzien. De premie wordt toegekend op basis van een conform 
keuringsattest, dat via de keurder aan Fluvius bezorgd wordt. 

Overwegende dat de gemeente, voor elk door Fluvius goedgekeurd subsidiedossier, een supplement van 
maximum 400 euro bijkomend zal uitbetalen op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag, Fluvius en de gemeente 
samen, niet hoger is dan de werkelijke bewezen kosten. Deze regeling geldt ook voor beschermde klanten. 

Overwegende dat de gemeentelijke premie zal worden toegekend op basis van de bewezen kosten, beperkt 
tot de kosten die strikt noodzakelijk zijn om de afkoppeling te realiseren. 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om een nieuw subsidiereglement op te maken; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De gemeentelijke reglementen van 17 januari 2012 en 22 december 2020 worden opgeheven. 
Artikel 2 – De gemeenteraad neemt akte van het reglement van Fluvius voor het bekomen van een premie voor 

gescheiden afvoersysteem. 
Artikel 3 – De premie van Fluvius bedraagt 500 euro, zowel voor aanvragers binnen een rioleringsproject als voor 

aanvragers die zelf het initiatief nemen om bij een bestaande particuliere woning een gescheiden 
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater te voorzien. 

Artikel 4 – De tussenkomst van de gemeente bedraagt maximaal 400 euro en wordt bepaald door het verschil van 
de werkelijke bewezen kosten en het premiebedrag dat door Fluvius wordt uitbetaald en geldt ook voor 
beschermde klanten. 

Artikel 5 – Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 22 maart 2023 

 
ir. Dominik Ronse 
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