GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR
HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK
RIOLERINGSNET.
Art. 1. Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten verleent
het gemeentebestuur een premie voor het volledig afkoppelen van de
hemelwaterafvoer van het gemeentelijk rioleringsnet.
Art. 2. De premie wordt enkel verleend voor bestaande woningen en gebouwen.
Art. 3. §1. Voor de volledige afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het gemeentelijk
rioleringsnet wordt een premie toegekend van maximum 500 €. Onder een volledige
afkoppeling wordt verstaan het teniet doen van de aansluitingen van nietverontreinigd hemelwater op de openbare riool en het aanleggen van een afvoer voor
alle niet-verontreinigd hemelwater van de betrokken woning naar de RWA-riolering,
naar een regenwaterput, naar een gracht of een oppervlaktewater of in de bodem (al
dan niet via een infiltratievoorziening).
De overloop van de regenwaterput mag niet aangesloten worden op de openbare
afvalwaterriolering. Enkel indien uit een gemotiveerde nota blijkt dat het technisch
onmogelijk is om de hemelwateroverloop in de bodem, naar een gracht of
oppervlaktewater te leiden, kan van dit principe worden afgeweken. Bedoelde
onmogelijkheid moet bevestigd worden door de ambtenaar van de gemeentelijke
diensten of een personeelslid van de I.W.V.A..
§2. De premie bedraagt maximaal 50 % van de aanvaarde kosten (BTW inclusief).
Art. 4. De premie wordt toegekend aan de aanvrager in zijn hoedanigheid van eigenaar,
erfpachter, vruchtgebruiker of huurder van de woning. Gebeurt de aanvraag door de
huurder, dan moet deze laatste een schriftelijk bewijs voorleggen dat de eigenaar
instemt met de geplande werken.
Art. 5. De aanvraag moet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen
vóór de aanvang van de werken door middel van een formulier dat door het
gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld. De werken mogen slechts
aanvangen nadat een ambtenaar van de gemeentelijke diensten of een personeelslid
van de I.W.V.A. de toestand vóór de werken heeft vastgesteld.
Uiterlijk binnen de 2 jaar na de aanvraag moet(en) de factuur(-uren) ingediend
worden.
Art. 6. Het college van burgemeester en schepenen kan alle onderzoeken laten verrichten
door ambtenaren van de gemeentelijke diensten of personeelsleden van de I.W.V.A.
voor het controleren van de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan
dergelijk onderzoek houdt in dat het recht op de premie vervalt. Alle betwistingen
worden zonder verhaal beslist door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7. De premie wordt vastgesteld en uitbetaald op basis van de voorgelegde factuur(uren). Deze facturen moeten voldoende gedetailleerd zijn om een correcte controle
van de gegevens door de ambtenaren van de gemeentelijke diensten mogelijk te
maken.
Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle, het opgeven van onjuiste
gegevens of het aanrekenen van te hoge prijzen kunnen het verval van de premie tot
gevolg hebben. Alle betwistingen ter zake worden zonder verhaal door het college
van burgemeester en schepenen beslecht.

