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VLAAMS PARLEMENT 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

 

JOKE SCHAUVLIEGE  

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 
 

 

Vraag nr. 86 

van 25 oktober 2010 

van MARLEEN VAN DEN EYNDE 

 

 

 

Individuele behandeling van afvalwater (IBA)  -   Subsidiëring 

 

Naar aanleiding van de Europese kaderrichtlijn water en de Europese richtlijn stedelijk afvalwater 

zullen nog vele woningen in Vlaanderen die niet op het rioleringsnet kunnen aangesloten worden, 

voorzien moeten worden van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). 

 

In vele gemeenten werd de aanzet al gegeven en zal volgens het gelijkheidsprincipe aan die gezinnen 

die een IBA moeten plaatsen, niet de kost van een IBA doorgerekend worden, maar een eenmalige 

kost. 

 

1. Welke gemeenten in Vlaanderen hebben reeds een beslissing genomen om IBA’s te plaatsen en te 

subsidiëren? 

 

2. Op welke manier worden de subsidies toegekend? 

 

3. Meent de minister dat het gelijkheidsprincipe moet gehanteerd worden om sneller tot een grotere 

waterzuivering te kunnen komen? 

 

4. Welke subsidies voorziet de Vlaamse Regering voor de plaatsing van IBA’s? 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD 

 

 

 

1. Tot op heden ontving de VMM, in het kader van de subsidieaanvragen voor de plaatsing van 

IBA’s, van 88 gemeenten (volledige lijst in bijlage) een gemeenteraadsbeslissing waarin voor de 

collectieve aanpak wordt gekozen. Het werkelijke aantal zal vermoedelijk hoger liggen.  

 

2. Sinds het verdwijnen van de IBA-subsidiëring uit de samenwerkingsovereenkomsten voor ge-

meenten, kan de burger geen rechtstreekse gewestelijke premie meer ontvangen voor het plaatsen 

van een IBA. Er werd een nieuwe regeling ontworpen voor de collectieve aanleg en beheer van de 

IBA’s door de gemeente of rioolbeheerder. Het subsidiebesluit van 1 februari 2002
1
 werd daartoe 

aangepast en deze wijziging is van kracht sinds 15 juni 2008.  

                                                
1
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van  de aanleg van openbare riolerin-

gen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg 
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Gemeenten/rioolbeheerders die instaan voor de plaatsing en het beheer van een IBA na 1 januari 

2008 kunnen, onder bepaalde voorwaarden, rekenen op een vaste gewestelijke bijdrage ten bedra-

ge van maximaal €2.250. De gemeente dient daartoe een aanvraag in om hun project te laten op-

nemen op een ontwerp van kwartaalprogramma. Indien het kwartaalprogramma wordt goedge-

keurd door de Vlaamse minister voor Leefmilieu, wordt de betrokken gemeente/rioolbeheerder 

verwittigd en beschikt zij/hij over een periode van negen maanden om het volledige subsidiedos-

sier in te dienen. Op basis van dit subsidiedossier wordt de subsidie vastgelegd lastens de budget-

ten van het MINA-fonds en uitbetaald.  

 

3. De snelheid waarmee de zuiveringsgraad in Vlaanderen stijgt en het gelijkheidsprincipe dat het 

Vlaams Gewest behartigt, staan in principe los van elkaar. Enerzijds is het de bedoeling dat het 

gevoerde beleid zo snel mogelijk tot een hogere zuiveringsgraad in Vlaanderen leidt. Anderzijds 

gebeurt dit best op een manier waarbij gelijkheid tussen burgers zoveel mogelijk gevrijwaard 

blijft. Het blijft echter de vrije keuze van de gemeente hier al dan niet rekening mee te houden.  

 

Inzake IBA’s wordt het gelijkheidsbeginsel als volgt vertaald: een burger wiens woning gelegen is 

in het individueel te optimaliseren buitengebied kan dezelfde dienst ontvangen als een burger 

wiens afvalwater dat aangesloten is of zal worden aangesloten op de openbare riolering, nl. zijn 

afvalwater wordt afgevoerd, gezuiverd en geloosd conform Vlarem II. Ook de kostprijs die in dit 

geval door de gemeente kan worden aangerekend is gelijk, nl. de maximale hoogte van de indivi-

duele saneringsbijdrage is gelijk aan de som van de bovengemeentelijke bijdrage en de maximale 

gemeentelijke bijdrage.  

 

4. Zie antwoord op vraag 2. Er wordt een vaste subsidie van maximum €2.250 toegekend per IBA, 

op voorwaarde dat:  

 

- de IBA gelegen is in het individueel te optimaliseren buitengebied; 

- het effluent voldoet aan de normen van Vlarem II; 

- het de zuivering van huishoudelijk afvalwater betreft, afkomstig van niet meer dan 20IE; 

- de gemeente in een gemeenteraadsbeslissing kiest voor de zogenaamde ‘collectieve aanpak’ 

van het individueel te optimaliseren buitengebied. 

                                                                                                                                                   
van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 
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Bijlage 1:  
 
Lijst van gemeenten waarvoor, in het kader van een subsidieaanvraag voor IBA’s, reeds een gemeen-
teraadsbeslissing m.b.t. de collectieve aanpak van het individueel te optimaliseren buitengebied, aan 
de VMM werd overgemaakt. 
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Maaseik 

Maasmechelen 
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