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Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele 
zuiveringsinstallatie 
 
 
Deel 1.  Inlichtingen te verstrekken door de particulier 
 
1. Administratieve gegevens 

Naam aanvrager: ………………………………………………………………………………... 
Adres aanvrager: ………………………………………………………………………………... 
Adres installatie (indien verschillend van adres aanvrager):……………………………………. 
Nummer financiële rekening:…………………………………………………………………… 
 

2. Betreft het de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor 
bewoning dienende gebouwen ? 

 JA.  Ga verder naar vraag 3. 
 NEEN. De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie. 

 
3. Wordt de installatie aangelegd sinds 1 januari 1999? 

 JA.  Ga verder naar 4. 
 NEEN. De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie. 

 
4. De lozing van het effluent van de installatie zal gebeuren: 

 in oppervlaktewater (naam waterloop: ……………………………………………………) 
 in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater 
 door infiltratie in de bodem 
 op een andere manier ……………………………………………………………………….. 

Ga verder naar 5. 
 

5. De voorziene installatie zal bestaan uit: 
 een septische put.   De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie. 
 een verdergaande zuivering (meer dan een septische put).    

Ga verder naar 6. 
 

6. Beschrijving zuiveringssysteem 
De te voorziene installatie is van het type:……………………………………………………… 
Eventuele merknaam en leverancier (of zelfbouw) vermelden: ……………………………… 
Raming van de kostprijs van de installatie: ……………….. EUR (incl BTW).   

 
Handtekening: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel 1 van dit formulier dient samen met een kopie van de factuur overgemaakt te worden aan het 
gemeentebestuur ter attentie van Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke Fax. 050/810117 Milieudienst: Tel. 
050/810133, e-mail: milieu@jabbeke.be . 
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Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele 
zuiveringsinstallatie 
 
 
Deel 2. Inlichtingen te verstrekken door het gemeentebestuur 
 
 
1. Is er riolering aanwezig in de straat? 

 JA.  Ga verder naar 2. 
 NEEN. Ga verder naar 3. 

 
2. Bepalen van de zuiveringszone. 
 

 De riolering is via bestaande leidingen (riolen en/of collectoren) aangesloten op een operationele 
RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en behoort bijgevolg tot een zuiveringszone A. 

 
De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie. Ga verder naar 4. 

 
 De riolering is voorlopig nog niet aangesloten op een operationele RWZI. Deze aansluiting is 

echter wel voorzien in de goedgekeurde bovengemeentelijke investeringsprogramma’s (uitvoering 
Aquafin) of in de goedgekeurde subsidiëringsprogramma’s voor gemeentelijke riolen (uitvoering 
gemeente). De riolering bevindt zich bijgevolg in een zuiveringszone B. 

 
De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie. Ga verder naar 4. 

 
 De riolering is niet aangesloten op een operationele RWZI en wordt ook niet via een goedgekeurd 

investerings- of subsidiëringsprogramma aangesloten. Deze riolering bevindt zich in een 
zuiveringszone C. 

 
De installatie komt in aanmerking voor subsidie. Ga verder naar 3. 

 
3. Controle van de gegevens verstrekt door de particulier 
 

Het betreft een sinds 1 januari 1999 gebouwde (of nog te bouwen) installatie bij 
een woning buiten de zuiveringszones A en B ter sanering van huishoudelijk afvalwater 
afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen. De installatie betreft 
meer dan alleen een septische put. 

 JA  Ga verder naar 4. 
 NEEN De installatie komt niet in aanmerking voor subsidie. Ga verder naar 4. 

 
4. De aanvraag voor een gemeentelijke premie wordt: 

 AFGEKEURD; 
 PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD;. 

 
 Advies verleend op…………………….. 
 Door (naam en graad)…………………………….  

Handtekening: 
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Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele 
zuiveringsinstallatie 
 
 
Deel 3. Technisch nazicht van de installatie door de gemeente 

 
 

1. Technisch nazicht op basis van de code van goede praktijk voor individuele 
voorbehandelingsinstallaties (dd. 16 juli 96). 

 
Plaatsbezoek dd………………………………………. 
 
Type systeem:…………..………………………………..……………………………………… 
Naam leverancier of zelfbouw :…………..…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Beoordeling van de algemene bepalingen voor uitvoering (zie code van goede praktijk): 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Beoordeling van het effluent (visueel of eventueel a.d.h.v. monstername):………………….… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Is alle afvalwater aangesloten ? JA/NEEN (+ reden):…………………………………………... 
Is er regenwater aangesloten ? NEEN/JA (+ reden):……………………………………………. 
Is er hinder voor de omgeving ? (geur, lawaai, ongedierte, insecten)…………………………... 
 
De installatie voldoet aan de code van goede praktijk: 
 

 JA.    
 NEEN.  Reden………………………………………………………………… 

 
 
Advies verleend op (datum)…………………………… 
 
door (naam en graad)…………………………………………………………………………. 
 
 
 
     Handtekening : 
 
 
(aan te vullen door de gemeentelijke ambtenaar) 
 
a. de gemeentelijke premie bedraagt: ………………………. EUR 
b. de gewestelijke subsidie aan de particulier bedraagt: ……………………… EUR 
c. de gewestelijke tegemoetkoming aan de gemeente bedraagt (b/4): ………………….. EUR 
 
Het totaal door het gewest aan de gemeente over te maken bedrag = b+c = ……………………… EUR 
 


